
10. Berszászka környékén eszközölt geológiai tanulmányok.

(Jelentés az 1910. év nyarán végzett geológiai reambulációról.)

Dr. S c h a f a r z i k  F e r e n c -íő I.

1910. nyarán dr. L ó c z y  L a j o s , egyetemi .tanár úr, a~m. kir. föld
tani intézet igazgatójától azon megtisztelő felhívást vettem, hogy a 27. 
rov. X X Y I. őszi. 1:75.000 méretű katonai térképlapra eső, néhai nagysuri 
B ö c k h  J á n o s , a m. kir. földtani intézet volt igazgatójától felvett X y-i 
részt geologiailag reambulálnám, az egész lapról pedig a sokszorosításra 
szánt mintalapot elkészíteném és a hozzá való magyarázó szöveget 
megírnám.

Fogadja ezen különösen megtisztelő megbízásért nemcsak dr. L ó c z y  
L a j o s  igazgató úr, hanem gróf S e r é n y i  B é l a , földmivelésügyi m . kir. 
Miniszter úr Ő Excellentiája e javaslat elfogadásáért és a végérvényes ren
delet kiadásáért ezen a helyen is legőszintébb köszönetemet.

A  reambuláció tartamára magammal vittem dr. V endl A l a d á r  
műegyetemi asszisztensemet, ez alkalommal másodszor, azon célból, hogy 
folytatólag a geológiai felvétel módszerével megismertessem. Körülbelül 
1 heti időre csatlakozott hozzám még dr. M a u r i t z  B é l a  egyetemi és 
műegyetemi magántanár úr is, végül pedig én magam látogattam meg a 
m. kir. földtani intézet tek. igazgatósága intenciójának megfelelve dr. 
L i f f a  A u r é l  osztálygeologus urat az ő neki kiosztott területén: Vas
kőn és Dognácskán, ahol nehány kirándulás közben több függő kérdést 
t anulmány óztunk.

Mindezekre csak mintegy egy havi idő állott rendelkezésemre és ez 
az oka annak, hogy a berszászkai lapon fellépő kristályos paláknak a re
víziójával nem tudtam egészen elkészülni, hanem kénytelen voltam azt 
a jövő nyárra hagyni.

Főfigyelmemet a berszászkai üledékes képződményekből álló vonu
latra irányítottam, amely gyakorlati szempontból is figyelemre érdemes, 
amennyiben több ponton kőszéntelepeket is tartalmaz.

A  szedimentumoknak ezen vonulata legszélesebb a Duna völgyében
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Berszászka és Eibenthal közt, észak felé azonban két ágra szakad, a 
keskenyebb Ny-ira, vagyis a kamenicaira és a szélesebb K-ire, vagyis 
,a Bigérire, mely utóbbi a Dunától már mintegy 30 kilométernyire 
a Svinyesa máre messzire kimagasló erdős kúpban talája végződé
sét. Mind a két vonulat nagyjából É-i csapasd. Tekintve ezen vidék 
erdőborítottságát és jelenleg kialakulófélben lévő vad folyó és patak há
lózatát, elég nehezen bejárható és térképezhető területnek kell minősíte
nünk, dacára annak, hogy egész kiterjedésében csakis a középhegység 
jellegével bír. Hozzájárni ehhez továbbá még ezen vidéknek nagy terüle
teken való lakatlansága is. S mind ezen nehézségek dacára, mégis azt ta
pasztaltam, hogy a néhai B ö c k h  JÁNOS-tól felvett térképen a geológiai 
kijelölések többnyire igen pontosak és lelkiismeretesek. Ügy tudom, hogy 
a néhai szerző ezen térképlap újból való bejárását, illetve egyes pon
tokon való revideálását maga akarta eszközölni, mielőtt sokszorosításra 
kiadta volna, de ebben megakadályozta őt részint bokros hivatalos elfog
laltsága, részint pedig a váratlanul bekövetkezett végzetes megbetegedése 
és halála. Így  történt, hogy ezen, tőle annyira kedvelt berszászkai laprészt 
reambulálás végett másra kellett bízni. S itt nyomban meg kell említe
nem, hogy a B ö c k h  JÁNOS-féle felvételtől való eltérések és kiegészítések 
nagyobb része új útak és erdei vasútak mentén keletkezett feltárásokra vo
natkoznak s csak kisebb részük olyan, amely valami elnézés vagy tévedés 
kiigazításának mondható.

Mindenekelőtt kiemelendő, hogy a krassó-szörényi hegység maga
sabb, 600— 1000 m magas részei orografiailag a pliocén peneplaine-hez 
tartoznak. Ha valamely 900 vagy 1000 méter magas pontról, pl. a Pre- 
geda nevű magas fennsíkról szétnézünk, akkor hősei egy magasságúnak 
tűnik fel a körülöttünk elterülő hegység hullámos-dombos felszíne. Ezen 
egy átlagos nívóra legyalult térszínből a keményebb és az eróziónak 
jobban ellentálló kőzetek, mint monadnok-ok emelkednek ki. így  pl. 
magának a Pregedának egyes kvarcit-homokkő kúpjai, a Tilva Frasi- 
nuluj poríirkúpja, a Szvinyesa máre és mika neokom mészköve stb. Ezek
től eltekintve, eléggé platószerű ez a magas térszín és csekély esésüek, 
kanyarodok, kiszélesedő völgyűek, sőt néha zsombékosak is a kevéssé be
vágódott vízfolyásai. Szóval egy elaggott hegységnek felszíne ez. Ennek az 
állapotnak azután a pleisztocén emelkedés vetett véget, amennyiben az 
eróziót újból megélénkítette. Ez az erózió hátrafelé terjed; a patakok alsó 
szakaszain már eléggé kivájta a térszínt, a középsó szakaszokon most mun
kálkodik, amint azt az itteni nagyobb esés mutatja, a felső régiók ellenben 
jóformán még érintetlenek. Ez magyarázza meg azt, hogy a kra&só- 
szörényi középhegységben is sok pataknak a középső szakasza, kivált 

n800-tól lefelé kb. 300 m-ig szűk, szurdokszerű és majdnem járhatatlan.
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Néhai Böckh János Berszászka környékén a körvetkező képződ
ményeket és kőzeteket választotta volt ki:

1. Karbon- (Kulm) korú agyagpalák; 2. Permi porfirkonglome- 
rátok és homokkövek. 3. Alsó és középső liász homokkő, agyagpala és 
kőszén; 4. Doggerkorú mészkövek; 5. Maim (tithon) korú mészkő; 6. 
Neokom mészkő; 7. Mediterrán agyag, homok és kavics; 8. Diluviális 
agyagterületek; 9. Ó-Alluviális kavicsterraszok.

Továbbá eruptív kőzetek és metamorf palák:
1. Gránit. 2. Kristályos palák I. (alsó) csoportja, 3. Kristályos 

palák II. (középső) csoportja és 4. Kristályos palák III. (felső) csoportja. 
5. Kvarcporfirok a permben. 6. Kvarcporfirok a liászban. 7. Dácitok a 
m editerrán-korból.

Ezeknek legnagyobb részét felismerték ugyan Berszászka szomszéd
ságában már az előtte ott járt geológusok is,1) de B öckh J. érdeme, hogy 
e sorozatot Berszászkára vonatkozólag öregbítette s hogy mint első az e 
vidéki kristályos palákat csoportosította és a térképen elkülönítve kivá
lasztotta. Üj ugyanis a kulm kimutatása a Recska- és a Kozla-patakok 
közötti hegységrészben, melyet Böckh J. nem paleontologiai, hanem 
petrografiai okok alapján választott ki; az ennek a területéről származó 
fillites agyagpala-példány azonban, mely állítólag egy archaeocalamites 
volna, közelebbről megvizsgálva még nincsen.

A  reambulálás céljából átvettem a m. kir. földtani intézet igazgató
ságától a Z. 27. Col. X X Y I. kát. térképlap ÉNy-i részét 1*25.000 mér
tékben, melyen Böckh J. eredeti felvétele foglaltatik. Szinkulcs nincsen 
hozzá mellékelve. Azonkívül vettem u. a. térképlap 1:75.000 méretű ki
adványát is, amelyen a szerző sajátkezűleg eszközölt redukálása foglalta
tik. Ehhez színmagyarázatot is csatolt. Egyéb eszközök, egyelőre nem 
számítva ide a m. kir. földtani intézetben elhelyezett gazdag gyűjtéseket 
nevezetesen jegyzetek vagy esetleg rajzok, nem jutottak kezeimhez.

*) Irodalom: Lipold . Dér Kohlenbergbau bei Berszászka. J. d. k. k. geol. R.-A. 
11. Bd. Übersiehtliche Darstellung des K arl KLEiN’schen Steinkohlenbergwerkes in 
dér k. k. Militárgrenze im Bánát. Verh. d. k. k. geol. R.-A. 1869. p. 167.

Fr . Bittér v. Hatjer : Koblenworkommen von Berszászka. Fundstelle dér 
Ammoniten von Swinitza. Verh. d. k. k. geol. R.-Anst. Wien. 1869. p. 167.

B. K n a p p : Das Steinkohlenvorkommen von Berszászka im serb. Banater Grenz- 
Begiment No. 14. Verh. dér k. k. geol. R.-Anst. Wien. 1870. p. 100.

D. St u r : Geologie dér Steiermark. Graz, 1871. p. 459.
E. Tie t ze : Geol. und palaeontologische Mitteilungen aus dem südl. Teilen des 

Banater Gebirgsstockes. J. d. k. k. geol. R.-Anst. 1872.
P. Hantken  Mik s a : A  magyar korona országainak széntelepei és szénbányá

szata. Budapest, 1878. p. 140.
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Nem lehet ezen rövid jelentésem keretében célom a szóban forgó 
lapot részletesen leírni, amennyiben ez a térképmagyarázatok során leg
közelebb úgyis meg fog történni, hanem itt csak arra hivatkozom, hogy 
azokról a főbb eredményekről emlékezzem meg, amelyeket múlt évi be
járásaim alkalmával felismerhettem. Megfigyeléseim inkább a hegység 
tektonikájára vonatkozók, de imitt-amott sikerült újabb kőzet és képződ
ményelőfordulásokra is bukkannom.

A  Berszászka-vidékí karbon.

A Recska- és Kozla-patakok közt a Duna balpartját képező és 
B ö c k h  J. által kulm-koriaknak feltűntetett fíllites agyag palák tanul
mányozása közben több ponton egy felzites eruptiv-kőzet deikszerű elő- 
fordúlásaira akadtam. A  felzitporfirok előfordulása e palákban jelentős
nek mondható, amennyiben ezáltal az analógia, mely köztük és a kornia- 
révai kulmkori agyagpalák közt kínálkozik, tetemesen gyarapodik. Fel
merült .azonban még egy másik körülmény is, mely a karbonnak jelen
létét Berszászka környékén megerősíti, s ez semmi más, mint a felső 
karbon-nak Berszászka határában való felfedése.1)

Mintegy 6'5km-nyire a szóban forgó kulm-előfordulástól ÉK-re 
fekszik a Dragoselo völgye, mely a Bigéri magaslaatokról húzódik ÉNy-i 
irányban le a Berszászka patak völgye felé. Ezen völgy és a D felé 
legközelebbi Tulineasa árok közé esik a Tulimbreg gerinc, mely B ö c k h  
J. térképén, épp úgy, mint az őt befoglaló két völgy is a liászformáció 
színével van befestve. A  liász feltevésében megerősíteni látszottak a tér- 
képezőt azok a fekete kőszénnyomok, melyek a Dragoselo völgyben majd
nem végig már azelőtt is láthatók voltak. Ezen lerakódások közé belenyú
lik É felől egy tövishez hasonlítható alakban az alaphegység gneiszkép
ződménye, még pedig világosan követhető módon a patak medrén keresz
tül. Ügy a gneisznak ezen nyelve fölött, mint pedig alatta homokkövek 
és részben fekete agyagpalák közé települve gyengébb fekete széntele- 
pecskék fordúlnak elő, melyek különösen az utóbbi évtizedben a szén- *)

*) A jelen soraim kinyomatása közben dr. Tietze Emil cs. udvari tanácsos 
úrtól, a bécsi cs. kir. földtani intézet igazgatójától meglepődésemre az 1912. június 
havában történt levélváltás közben azt az értesítést vettem, hogy ő bánsági felvétele 
közben (1870— 71-ben) ugyan már észrevette és kézirati, 1:28,800 méretű térképén 
egy lencseszerű folt alakjában ki is festette a D rágóséi óban a felső karbont, de hogy 
erről —  mi okból, már nem tudja —  nem csak fentidézett értekezésében, hanem az 
irodalomban másutt sem tett említést. Ily módon tehát teljesen feledésbe ment a 
dolog, míg az 1909-ben, a reambuláció alkalmával újból fel nem fedeztetett.
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bányavállalkozók figyelmét magukra vonták. Ennek tulajdonítható, hogy 
ottlétemkor 6— 7, részben még járható rövid kutató tárót találtam, ame
lyek a völgy mindkét oldalán a csapás irányában lettek hajtva, s ame
lyekre A ldenhofen  A. úr, a hg. DouGLAS-féle Bigéri szénbányák 
bányamérnöke volt szives figyelmemet felhívni. De míg a felsőkben 
liászkorú rétegek és szénnyomok vannak feltárva, addig a balparton levő 
két legalsó táróban, amelyet az Ulrich és JoHANNi-féle berlini cég né
hány évvel ezelőtt az említett gneisznyelv közelében hajtatott, már felső 
karbonréteg ehet tárt fel. Az egyik táró 110 lépés, a másik 80 lépés 
hosszú NyDNy-i irányban. A  feltárt rétegek szürke csillámos vékony- 
palás homokkő, gránitdarából összeállott biotitos, vöröses arkázok és fekete 
szenes palák és ez utóbbiak között kőszén zsinórok. Az egyik táróvájat 
végén 0*5 m. tisztátalan szénpala volt feltárva, a másikban szénpala kö
zött 3 kis kőszéntelepecske 0*15, 0'05, 0*05 mtr. vastagságban és 10h 
szerinti 70— 75° dűléssel. A  szénpalákban Sigillaria, Calamites és Lepi- 
dodendron lenyomatokat láttam szálban a tárófalakon és ezekből gyűjtöt
tem részint a táróban, részint pedig a táró előtti kis hányon. E leletekből 
kitűnik, hogy eme közvetlenül gneiszra települő és durvaszemű arkozákkal 
kezdődő rétegsorozatnak legalább legfelső rétegei felső, vagyis produktív 
karbon-koriak. Ezen rétegkomplexus fekvője a Berszászka-patak bal 
partján figyelhető meg biotitos ortogneiszok képében, másrészt pedig a 
fedőjükben elfödetnek vörös porflrkonglomerátumok és vörös homokos 
petitek tői, amelyek már a permkori verrukano-nsik képezik kőzeteit. A  
Tulimbrég gerinc legnagyobb része, valamint a Tulineásza árok felső 
végének oldalai ezen kőzetekből valók.

Ezzel kapcsolatban figyelemre méltó még az a körülmény is, hogy 
Bigértől keletre, a vízválasztó főgerinc keleti oldalában, az Obirsia 
Stremeciu körül, továbbá az Urdisia és a Lespedilor nevű árokfőkben 
a gneisz és a perm-korú verrukano határán szintén fekete agyagpalák, ho
mokkövek és egyes fekete mészkőpadok fordúlnak elő, amely rétegek 16h 
30° alatt dűlve diszkordánsan fekszenek a caállámgneisz fölött és konkor- 
dánsan a verrukano alatt. Egész vastagsága nem több, mint 8— 10 m, 
fontosságot azonban ezen szintén karbonkorú rétegek annyiban nyernek, 
amennyiben 7— 8 km széles teknőszerű összeköttetésbe hozhatók a Drago- 
selói előfordulás rétegeivel. S igen figyelemre méltó körülmény még 
az, hogy mintegy 11— 12 km-nyire tovább D-re ugyanazon verrukano 
(porfir) takaró és u. a. kristályos palák határán az újbányái felső karbon 
teknőfoszlánya fekszik. Az ilyen módon eltakart és csak a széleken ki
bukkanó felső karbon egy kontinentális képződménynek felel meg. Köz
vetlenül az egykori partok mentén (Debelilug közelében) durva gránit 
darából álló arkozák jöttek létre, beljebb azután (Dragoselo és még to

(5)
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vább keletre) agyagpala és széntelepek fejlődtek ki. Bigér táján tehát 
az alaphegységbe begyűrt szedimentek ránca legalul karbonkorú le
rakodásokból áll s majdan a jövőnek feladatát fogja képezni ezen hozzá
vetőleg 50— 60 km2 nagyságú teknőfenéket karbon kőszénre átkutatni, a 
mély fúrások oly telepítésével, amely erre tektonikai szempontból leg
alkalmasabbnak fog bizonyulni.

Tektonikai megfigyelések a középkrassószörényi szedímentvonulatra
vonatkozólag.

E vonulat Berszászka szélességi körén egységesen összefüggő és 
körülbelül 12— 13 km széles. D felé osztatlanul folytatódik, de áttöri a 
függő és kb. 12— 13 km széles. D felé osztatlanul folytatódik, de átlépi a 
Dunát, mely a csapás irányára ferdén vágja ketté, úgy hogy Szvinyicánál 
mintegy kiékelődve végződik. É-ra ellenben két ágra oszlik meg vonula
tunk, egy Ny-i keskenyebbre, mely kamenicai néven ismeretes és egy 
K-i szélesebbre, mely Bigéren át a Szvinyesa máréig húzódik É-ra, 
amely kúpon egyszersmind végződik is. A  két ágat az alaphegység 
kristályos palái választják el egymástól és a külső elhatárolásokat szintén 
ezek szolgáltatják.

E szediment-vonulat és az É-felé húzódó két ága teknőszerű begyű- 
rődéseket képeznek az alaphegységben és éppen ennek köszönhető egyszer
smind a fenmaradásuk is. A  hosszúra nyúló, É— D-i csapású ráncok teknő- 
részei asszimmetrikus alkotásnak; uralkodó módon ferdék, keleti szárnyuk 
lankásan emelkedő, a nyugati ellenben átbuktatott. Így látjuk ezt pl. a 
Recska- és Szirinya-patakok közé eső hegységrészben, amelyben a nyu
gati szárny át van buktatva, míg a keleti, közben alárendelten fellépő 
antiklinálisokkal lankásan a Cichelovacia, a Kopriva és a Hurkulováes 
nevű magas pontok felé felhúzódik. Egy igen szép antiklinális a Szirinya- 
patak völgyében figyelhető meg azon a tájon, ahol az Izvoru-patak 
beléje torkollik. Tanulságos a Bigértől Ny-ra emelkedő Csobia kúp 
profilja is s ugyanilyen teknővel ismerkedhetünk meg a hg. Douglas- 
féle, jelenleg 2*5 km hosszú ,,Buschmann“ altáróban, melyet majdnem 
kezdettől fogva A ldenhofen  A . bányamérnök hajtott Bigértől D-re a 
felső Szirinyából K  felé a Poliaska alatt a Petrile albe irányában. Ugyan
ilyen ferde ráncteknőt alkot a Kulmea Bertinin található vonulatrész, a 
a Facza máre, és végre egészen olyan szerkezetű a már a szomszédos lapra 
eső Szvinyesa kúpnak a tömege is.

Egyedül csak a szóban forgó szedimentumos vonulatnak kamenicai 
ága különböznék ettől a típustól, amennyiben ez H antken  szerint a le
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rakodások sorozatát normálisan, tehát át nem buktatott módon tartal
mazza.

Eddigi megfigyeléseim eredményeit a következőkben foglalha
tom össze:

A  régi szénbányák a Kamenica-völgyből kiágazó Zbegu mellék- 
völgyben találhatók. Egészen idáig, vagyis Berszászkától jövet a Zbegu - 
ároknak a Kamenica pataknak a betorkolásáig az egész Berszászka völ
gyön fel és még az idáig érő részében a Kamenica-völgynek is ortho- 
gneiszok figyelhetők meg. De még a Zbegu betorkolása fölötti Kamenica- 
völgyben is azokra akadunk. Uralkodólag durvább szemű amfibolgneiszok 
vannak itt feltárva. E gneiszok gyűrődöttek ugyan, de azért a mezozóos- 
vonulat határán mégis a széntartamú rétegcsoport alá dűlnek. A  feltárá
sok a kamenicai bedűlt tárók körül a lehető legrosszabbak. A  beomlott 
tárók előtti elég terjedelmes hányókból Ítélve, valamint A ldenhofen 
A. b.-mérnök közlése szerint az itteni széntelep ezen tárók szintjéig teljesen 
ki van már fejtve, úgy, hogy a jövőben még csak az ezen vonal alatti szénte- 
leprészek jöhetnének tekintetbe. A  telep csapása É-D-i vagy ÉÉNy-DDK-i, 
ami a hányok sorakozásából következtethető. A  telep dűlése tekintetében 
azonban —  legalább eddig —  semmiféle megbízható adatra nem bukkan
tam sem a kozlai bányamérnökség térképtárában, sem pedig a helyszínén. 
Hantken  M iksa a szénmonografiában annyit mond, hogy Kamenicán 
(mialatt nyilván a vonulat nyugati széléhez közel telepített főbb táró- 
a telep nincsen átbuktatva, hanem hogy ottan a szén a kövületdús kö
zépső liász márgapadok felett fekszik.

A  Zbegu árok utolsó szakaszának, valamint a szomszédos Kame- 
nica-patak völgyének feltárásait figyelembe véve, azt látjuk, hogy a 
mezozóos vonulat a Ny-i szélén gyúródott és hogy ezen szélső szinkliná- 
lisában kisebb-nagyobb dogger mészkő foszlányok is be vannak ágyazva; 
úgyszintén észreveszszük, hogy az egész vonulatot a gneisz felé ama 
ráncvetődés határolja, mely innen D-re egészen Kozláig lehúzódik.

A  különben keskeny liászvonulat K-i szélén egy hosszúra nyúlt 
felzitporfirtestet találunk, mely az innen D-re fekvő verrukano vonulat 
kiékelődő vége gyanánt tűnik fel. Mellette azután a keleti szomszédságá
ban gneisz következik.

Már a porfirtelep is meredek állású, a gneisz pedig mezozóos vo
nulatra való tekintettel határozottan átbuktatott helyzetű, t. i. 3h 70° 
alatti. Amint most már a berszászkai fővölgy mentén a kamenicai vo
nulatot rézsútosan DNy-i irányban kereszteztem, éppenséggel sem kap
tam egységes telepedést, hanem két hosszanti fővetődést voltam képes 
ezen vonulatban konstatálni. A  rétegsorozat ugyanis K-ről Ny-ra a 
következő:
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A vonulat K  szélén levő gneisz 3h 70° alatt dűl. Ny-ra tőle a vörös 
porfir következik minden valószínűség szerint a gneisz rétegállásával. 
Azután egy vetődés, amelyen túl a liászagyagpalák és a keresztezett sáv 
Ny-i széle felé dogger mészkő is NyÉNy-i, 40— 50° alatti dűléssel helyez
kednek el. Végre pedig a vonulat Ny-i beszegélyesítéseként NyÉN y—  
JSTy-i, 50— 70°-u dűléssel újból a gneisz látható. A  liász-dogger és ezen 
utóbbi gneisz között ismét egy hosszanti vetőlappal van dolgunk. Látható 
tehát ezekből, hogy a kamenicai vonulat tektonikája a Hantken  MiKSÁ-tól 
normálisnak jelzett szelvénytől alig 2— 2*5 km-re az egykori szénbányák
tól D-re átcsap ismét a Ny-i dűlésbe, vagyis a kozlai széntartalmú liász 
tektonikájába. Megjegyzem végre még, hogy a kamenicai vonulatnak 
ezen alkalommal történt harántolásánál a berszászkai patak jobb partja 
mentén szénkibúvások nem tűntek fel nekem.

Végül felemlítem, hogy a kozlai telep csakugyan át van buktatva, 
úgy, amint azt már Hantken  M iksa is jelezte volt. Feltűnő azonban, 
hogy a telep nem képez pusztán csak egyetlen-egy lapot vagy lencsét, ha
nem hogy az mintegy horizontálisan összegyűrődve, szinte karajokból 
áll, amelyeknek hónaljában van mindig meg az 5— 6 méter vastagságú, 
mintegy Összezsúfoltan előfordúló szén. A  karajok ívein a szén kivéko
nyodik, esetleg semmivé redukálódik. Ez a tektonika kiviláglik Bremzay 
Géza kozlai bányagondnoknak pontosan vezetett bányatérképéről is. 
Feltűnő, hogy Kozlán nem egy begyűrődött teknőrészszel, hanem annak 
csak Ny-i átbuktatott és két vetődés közé foglalt szárnyával van dolgunk.

Ezen környék, valamint különösen még a kristályos palák előfor
dulási viszonyait jövő nyáron még továbbra is kutatni fogom.


