
II. FÖLVÉTELI JELENTÉSEK.

1. Földtini jegyzetek a prelnkai kristályos palaszigetró'l és az 
éjszak és dél felé csatlakozó harmadkon vidékről.

Dr. H ofmann KÁROLY-tól.

Az utolsó évi fölvételi jelentéseimig az Éjszaknyugati Erdélyi Határ
hegység és környékének részletes földtani fölvételével, melylyel 1878 óta 
foglalkozom, kelet felé egy vonalig haladtam, melyet körülbelől a Lapos folyó 
Feketefalu és Butyásza közt, tovább pedig Kis-Nyires, Lemény és Valea- 
Lozna községek jelölnek. Azóta, mégpedig az 1883-iki fölvételi évad végén, 
továbbá az 1884-iki és 1885-ikiben a vizsgálási munkálatokat kelet felé 
folytattam: Gyertyános, Szurduk-Kápolnok, Magúra, Petyeritye, Dán- 
pataka, Dalmár, Gosztilla, Blenke-Poján, Oláli-Fodorháza helységek képe
zik közelítőleg a határt, melyig a vizsgálásokkal ebben az irányban halad
tam. Az első évekbeli jelentéseimhez kapcsolva, a következőben az ekkép 
körülirt keretben fekvő terület földtani viszonyairól némely előleges jegy
zetet fogok közölni.

Gondos megfigyelések és adatok sorát adja e területről v. H auer és 
Stache GeologieSiebenbürgens czímű ismeretes jeles alapvető munkája(l 863), 
valamint Erdélynek v. Hauer (1861) közölte átnézetes földtani térképe.

A prelukai kristályos palasziget az imént körülírt területnek éjszaki 
felét szeli á t ; a palasziget keleti vége a macskamezei vaskő-előfordulással a 
vizsgált területem határán már túl esik. A terület éj szaki része a prelukai 
kristályos hegysziget és a nagybányai hatalmas trachithegység közt elterülő 
alacsonyabb hegyes neogén vidékhez, déli része az Éjszaknyugati Erdélyi 
Határhegységhez tartozik.

A prelukai kristályos sziget, harmadkori lerakodásoktól környezve, 
2 7 2  mfld. hosszú, nyugatról keletre nyúlt, ékszerű zömöt alkot, melynek 
hegye keletre, közel Magyar-Láposnál van. Nagyjában tekintve, mélyen be
vájt völgyhálózat átbarázdálta fensíkszerű tömeget képez. Éj szak-éj szak
keletre hirtelen, meredek, egyenes törésszélben emelkedik az előtte elterülő 
harmadkori lerakodásokból egy kelet-dcl-kelet fele irányúit vonal mentén,
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mely Szurduk-Kápolnok falu déli szélétől Magúra és Köpatakától délre vo
nul; a többi oldalam menedékesen merül a főleg óharmadkori rétegek 
alkotta köpeny alá. Az imént nevezett meredek szél magasabb részein 
több mint 350 ml  relativ magassággal emelkedik föl. A kristályos hegység 
tetővonalának a Kővár-hegy ormán (407 mf), Gyalu Funtinele-n (688 mj), 
és Gy. Florin (811 mj)  átfektetett vonalat tekinthetjük; a hegyszigetet 
mintegy felező, közel nyugatról keletre irányult s az utóbbi irányban emel
kedő vonal ez, mely a hegysziget legmagasabb pontján, a Gy. Florin, metszi 
a hegysziget éj szaki törésszélét.

Igen sajátságos és nevezetes a völgyképződésre nézve annak a két 
nagy folyóvíznek, a Lápos folyó és az ebbe szakadó Kapnikpatakának me
nete, melyek a Prelukai kristályos hegyszigetet érintik.

A keletről jövő Lápos folyó, midőn a harmadkori vidéken Magyar- 
Láposnál főágait egybegyűjté, a kristályos hegysziget keleti végétől nem 
messze, Macskamezőn alól lép be a kristályos zömbe, s ezt először nyugati 
irányban, azután Butyászán alul éjszak felé fordulva, déli és egész nyugati 
széle mentén szeli át a kemény kristályos tömegekben mélyen bevájt, szűk, 
kígyós-kanyarulatos sziklaszurdokban. E hosszú szurdok, bár a vidéknek 
igen festői díszt kölcsönöz s a fölvevő geológra a jó feltárásoknál fogva 
különös vonzó erővel bír, csak fölötte fáradságosan járható be s a vidék 
közlekedésére a legnagyobb akadályt okozza. Csak egy-két helyen, Alsó-Szel- 
niczánál és Butyászánál, hol a folyó a kristályos tömegeket boritó középeoczén 
konglomerát, homokkő és agyagos rétegek lazább anyagát mossa, vagy jelen
leg csak kevéssel mélyebben folyik mint az a fedő, tágul a völgy rövid darabra.

Hasonló viszonyt látunk éjszakra is. A Kapnik-patakot, a prelukai 
kristályos sziget éjszaki törésszélén túl a harmadkori vidéken Szurduk-Ká
polnok tágas völgykatlanában nagyobb mellékágaival egyesülvén, Szurduk- 
Kápolnoktól a Láposba való beszakadásáig szintén oly mély, szűk, kanyaru- 
latos, csakhogy sokkal rövidebb szurdokban vésett magának útat a prelukai 
kristályos zöm éjszaki végén keresztül.

Stache * már régebben mint föltűnő és igen nevezetes tényt emeli ki 
azt, hogy a két folyó a kristályos hegység kemény tömegeiben veszi útját, 
holott föltehető volna, hogy a környező lágyabb harmadkori rétegekkel való 
határ alkalmasabb s könnyebben vájható vonalat szolgáltat vala a folyó
meder képzésére. E viszony első okát már létező hasadékokban keresni, 
melyek a folyók e menetét eszközölték, annál inkább kínálkozik, miután a 
Lápos-szurdok középmenete délre s a Kapnik-pataké éjszakra meglehetős 
párhuzamosak a kristályos hegysziget hosszvonalával, a Lápos-szurdok nyu
gati részének középvonala pedig ahhoz harántos irányú. Meglehet, hogy e

* v. Hauer u. Stache : Geologie Siebenbürgens 376. lap.
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szurdokok, részletes kanyarulataikat tekintve, itt-ott egyes részletekben 
meglevő vetődések szolgáltak menetük első okául; erről most még nem ala
kítottam magamnak biztosabb nézetet. De ez, mint mondám, csak egyes alá
rendelt részleteket illethet.

Azonban összességében, nagyjában véve a dolgot szemügyre, a Lápos 
ép úgy mint a Kapnik-patak szurdokának közelebbi viszonyai a fentebbi 
föltevést ellenzik. Mind a kettő típusos vízvájta völgy, melyekben elég sok 
helyen kétségtelenül látható, hogy a rétegpadok szabályosan egyik partról a 
másikára csapnak.

Valósággal igen kitűnő példáját képezik a folyók vájó völgyképződése 
egy látszólagos anomáliájának, mely a folyók középfolyásában, hol azok 
lágy anyagokkal betöltött depressziókban folynak, tényleg igen gyakran for
dul elő. Ott t. i. igen gyakran látható, hogy a folyó nem kerüli a depresszió 
oldalain vagy belsejében kiemelkedő kemény sziklákat, hanem ellenkezőleg 
úgyszólván fölkeresi s szűk szurdokban szeli át azokat kisebb-nagyobb távol
ságra oly esetekben, hol meglevő hasadékok nem tételezhetők fel.

Lógzy L. e tüneményt ezelőtt csaknem tíz évvel egy figyelemreméltó 
kis értekezésben «A Biharhegység egy sajátságos völgyalakjárób),1 valamint 
későbben is «A folyók mint geológiai tényezők munkája» czímű előadásá
ban 1 2 vette tárgyalás alá és a folyó erózió működésére igyekezte azt vissza
vezetni.

Azon számos esethez, melyeket Löczy a szóban forgó viszony előfor
dulásáról igen különböző folyók területéről idéz, a Lápos és Kapnik-patak 
szurdokán kívül, a szomszédságból is még többszörös példát sorolhatunk 
föl. Ugyanakkép mint a Lápos és a Kapnik-patak a prelukai palaszigetet, 
látjuk a Szamos folyót a Határhegység vonulatában mindjárt nyugatra kö
vetkező czikói vagy Kodru nevű kristályos palasziget kemény tömegeit e 
hegysziget éjszak-nyugati szélén a czikói szurdokban áttörni. A viszony 
ismétlődik továbbá a nyugatra csatlakozó szilágyi-öböl congeria-rétegek 
vidékén levő nagyobb folyómenetek nagyobb számánál is, jelesen a Zilah- 
patak völgyében Babánál, az ott a lágy congeria-rétegek lepléből a felszínre 
bukkanó keményebb, felső mediterrán dacittufa-rétegekhez, a Kraszna- 
patak menetén a szilágy - Somlyói kristályos palaszigethez, valamint a 
Berettyó folyónál Márkaszéknél a szilágyi medenczét délnyugat felé pártoló 
Réz-hegység kristályos paláihoz. Igen számos példát nagyban és kicsinyben 
figyelhetünk a Magyar medencze nyugoti részében, Vas- és Sopronmegyé- 
ben is, különösen tanúlságosan a Pinka- és Tauern-patak mentében, me
lyek Német-Szt.-Mihálytói nem messze a lágy congeria-rétegekből a felszínre

1 Földt. Közi. VIII. köt. 181. 1. 1877.
2 Magy. Mérnök és Épít. Egyl. Közi, XV. köt. 375. 1. 1881.
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merülő, kristályos palák, szerpentin- és devon-rétegekből alkotott, alacsony 
kis hegysziget kemény kőzeteiben egyesülvén, ezeket tovább a Pinka neve 
alatt közösen átszelik,.egészen hasonló példát tüntetvén elő, mint a Lápos 
és Kapnikpataka a prelukai kristályos palaszigethez viszonyítva.

Lóczy a szóban forgó tünemény magyarázatára az ismert befolyásra 
hivatkozik, melyet az Alpesek tágas völgyeiben a törmelékkúpok a folyó 
útjára és völgyalakításra képesek gyakorolni. 0  a szóban levő tüneményben 
teljes joggal csak általánosítását látja annak az esetnek, melyet SiMONY-nak 
az Etsch-völgy alluviális képződményeiről közölt értekezése szerint, * az 
Etsch völgye a «Töll»-nek nevezett részletében, Meran fölött mutat. Az ott 
az Etschbe szakadó hatalmas Zill- és Töll-patakok laza törmelékkúpjai oda 
szorítják a folyót, hogy az az ellenkező parton helytálló kemény sziklában, 
gnájszban, kényszerült magának csatornát vésni.

Oly körülmények közt, minők a folyók középfolyásában uralkodnak, a 
folyó csekélyebb munkával mélyesztheti le a völgyet kemény kőzetben, 
mint lágyban. Abban bár lassan, de biztosan, ugyanabban az egyszer meg
kezdett útban fűrészel magának csatornát; a lágy tömegek közt pedig, épen 
ezeknek engedékenysége és csekélyebb ellentállása miatt, szüntelenül vál
toztatja medrét és sokkal több anyagot kénytelen elszállítani.

Lóczy hangsúlyozza, hogy a folyónak egyenlő völgyhosszra és mélységre 
lágy anyagban már a völgyoldalaknak az anyag csekélyebb stabilitása által 
föltételezett laposabb lejtése miatt sokkal több anyagot kell eltávolitania, 
mint kemény kőzetben.

Ő továbbá úgy érvel, hogy minden esetben a laza anyag egyszerre 
nagyobb elszállítandó hordalék-mennyiséget ad a víznek, mint a kemény 
szikla, és ezért könnyen előfordulhat azon eset, hogy a víz a belekerülő anya
got. fölvenni és elszállítani, egy szóval fölemészteni nem képes, tehát a sebes
ség és a lökő-erő s az ezektől függő vájóképessége csökken. Ilyenkor ugyanaz 
történik, a mit a törmelék-kúpok okoznak: a folyó nem képes völgyét mé
lyíteni, mivel az oldalak belekerült anyaga a folyót duzzasztja; a feles 
mozgóanyag helyváltoztatásra készteti a folyót, a völgy tágul az oldalak 
rovására. Ha e közben kemény sziklát ér a folyó, ezen szilárd pontot nyer, 
melyben maradólag folytathatja medrének mélyítését.

Kétségtelen, hogy a LóczY-féle magyarázó kísérlet útat tör az oly álta
lánosan elterjedt és nevezetes tünemény helyes értelmezésére, habár abban 
a nézetben vagyok, hogy a tölli esetnek általánosítása nem történhetik oly 
egyszerűen, mint azt tisztelt barátom fennebbi érvelésében teszi, s néhány 
fontos körülményt még tekintetbe kell vennünk, melyek a tölli esetnél a 
megegyező eredmény előidézésére közreműködnek.

* Sitzungsber. d. Wien. Acad. XXIV. k. 455. 1. 1857.
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Mellékvölgyek kifejlődőit hálózata barázdálja át a prelukai kristályos 
hegyzömöt s,szállítja vizét aLápos-és a Ivapnik-patakba. A nagyobb mellék
völgyek többnyire mérsékelt eséssel lejtenek a Lápos és a Kapnik-patak 
közeiéig, míg végső darabjukban járhatatlan, gyorsan eső csatornában szál
lítják rohamosan vizüket a nevezett két szurdokba.

A kristályos palák és behelyezkedései a prelukai kristályos hegysziget
ben uralkodókig éjszakkelet felé csapnak és éjszaknyugat felé dőlnek; a 
hegysziget éjszak-éjszak-nyugati és éj szak-éjszak-ke Jeti széle felé a rétegek 
csapása kissé keletre fordulós kelet-éjszak-keleti irányt ölt ; a  hegysziget 
délkeleti részében pedig,. Ó-Preluka, Valea Buiului és Gropa közt, a réte
gek dél felé kanyarodnak s csapásuk lassanként dél-dél-nyugati irányúvá 
válik, míg végre a hegysziget keleti vége felé, Gropától keletre, a Lápos- 
szurdok kezdete táján a rétegek, antiklinális hullámot képezvén, ismét KÉK 
felé csapnak, de ellenkező DDK felé irányult dőléssel. Általában többszö
rös majd nagyobb, majd kisebb mérvű párhuzamos redők fordulnak elő a 
palahegységben. Ezért a rétegek dőlési szöge is nagy ingadozásokat mutat 
fel s dőlésük iránya is helyileg, ellenkezővé válik; nagyjában azonban a réte
gek. uralkodókig mérsékelt, 20—40° közt változó szöggel lejtenek s túl
nyomókig az éjszak-nyugati körül ingadozó irányban dőlnek.

A kristályos palák a czikói palaszigetéihez egészen hasonlítanak, csak 
hogy a prelukai hegyszigeten közéjük helyezkedett szemcsés mészkő, vagy 
helyesebben szemcsés dolomit telepek előfordulása eltérő jelenségét képez.

A kristályos palák közül majd földpátban bővelkedőbb,, majd ebben 
szegényebb gvájsz játszsza igen túlnyomólag a főszerepet. Evvel szorosan 
összekapcsolva csillámpala lép fel, de a gnajszhoz képest, háttérbe szorul. 
Mind a kettő többféle szöveg és, az elegyrészek egyike vagy másika uralkodó 
yagy alárendeltebb mennyisége által, elegybeli módosulatokat mutat fel. 
A gnájsz . ép úgy mint a csillámpala nem ritkán gránátot tartalmaz 
hehintve, olykor meglehetős nagy egyénekben s meglehetős bő mennyiségben, 
különösen, némely csillámban bővelkedő módosulatban. Alárendelten még 
különböző chloritos és amfibolos palák is részint földpáttal, részint a nélkül, 
fordulnak elő, majd csak keskeny, rövid csíkokban, majd valamivel terjedel
mesebb vonulatokat alkotva; gyakran az ősdolomit telepeket kisérik, 
melyekkel, ép úgy mint a csillámos palákkal, áthidalásokban legszorosabban 
összekapcsolvák. E chloritos és amfibolos palák tartósabb. vonulatait a tér
képen külön választani igyekeztem, habár ez a különféle palakőzeteknek igen 
szoros összekapcsolódásuk miatt csakis egészen nagyjában történhetett. Szer- 
pentines palának igen alárendelt előfordulását is figyeltem meg, de csak 
egy helyen, a Butyászától Uj-Prelukára vezető utón, a Lápos bal oldalán, 
mindjárt a hol az út a völgyből felvezet.

Szemcsés dolomit, nevezetesen a palasziget keleti felében tetemesebb
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kiterjedésben lép föl s ott lényeges szerepet játszik a hegység alkotásában ; 
különösen egy igen hatalmas ősdolomit vonulat tűnik ki Ó-Prelukánál, me
lyet a HAUER-féle geológiai átnézetes térkép is (mint szemcsés ineszet) rész
ben kijelöl. E vonulat a kristályos hegyszigetet egész szélességében szeli át, 
Gropánál, a kristályos hegység déli oldalán, az előbb említett antiklinális 
rétegredő folytán, kampószerűleg megfordulva s vastagságában gyorsan csök
kenve, kelet-éjszak-keleti irányban, de ellenkező dél-dél-kelet felé irányúit 
dőléssel, Macskamező felé húzódik. A szemcsés dolomit a többi palákkal szo
rosan áthidalásokkal össze van kapcsolva; igen különböző j, kiterjedésű 
behelyezkedéseket alkot ezekben, majd egynemúbb minőségban tart el, majd 
csillám-, vagy chlorit pikkelyeket vesz fel helyileg s csillámos vagy chloritos 
cipollinhez hasonló részleteket tüntet elő, majd pedig sokszorosan ismétlődő 
váltakozatok által az alpesekbeli mészcsillám-, vagy mészchlorit palákhoz 
hasonló részletek mutatkoznak.

A prelukai kristályos palasziget meszes helyezkedései általában savval 
igen gyengén pezsegnek s keménységük és mállási viszonyaik is inkább 
dolomitra, mint mészkőre utalnak; helyesebben tehát nem ősmészkőnek, 
mint szokás volt, hanem ősdolomitnak nevezendők. Mellékesen igen gyakran 
s olykor meglehetős bőségesen grammatitot tartalmaznak behintett egyes 
oszlopos kristályokban, vagy kristály csoportokban vagy lencseszerű, durván 
szemcsés, alkotó tömegekben.

Pegmatit, melyet P osepny a prelukai kristályos szigetnek a Lápos és 
Kapnik pataka által elmetszett éjszaki szeletében néhány telérszerú tömeg
ben már régebben felfedezett, számos ponton az egész szigeten elszórva 
fordul elő, habár mindig csak igen csekély kiterjedésben, annyira, hogy 
többnyire még a nagy mértékű eredeti felvételi térképen is csak kiterjedésé
nek túlzása által jelölhető ki. Ezen előfordulásoknak elosztásában valami 
szabályosság nem vehető ki. Kvarcz és földpát gyakran az irásgránitot jel
lemző összenövést mutatják. Fekete, közönséges turmalin igen gyakori mel
lékes alkatrész gyanánt szerepel benne, mint ez a pegmatitnél másutt is 
rendesen szokott lenni.

A körülmények nem minden egyes előfordulásnál oly kedvezők, hogy a 
pegmatitnak a környező palákhoz való helyezkedési viszonyáról biztosságot 
nyerhettem volna. A bizonytalanságot fokoztatja az, hogy a pegmatit gyak
ran többé-kevésbbé határozott, sőt néha igen feltűnő palás szöveget mutat, 
mely a környező palákétól nem tér el feltűnőbben s külső alakja szerint is 
látszólag telepszerűen fordul elő, az érülés régiója pedig csak ritkábban 
van tisztán feltárva. Könnyen meglehet tehát, hogy a kijelölt előfordulások 
közül némelyik csupán fekvő tömzs vagy telepszerű behelyezkedést alkot a 
környező palákban, ezekkel egyidejű képződés, s vagy gránitszerű behelyez- 
kedésnek, vagy tulajdonkép csak pegmatitszerű gnájsznak tekintendő. Azon-
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bán elég számos esetben világosabban, sőt egészen kétségtelenül látható, 
hogy a pegmatit a környező palákon áthatol s ezeknél fiatalabb telér- vagy 
tömzsszerű kőzet-tömegnek értelmezendő.

Különös világosággal láthatjuk ezt az áthatolást a Lapos szurdok jobb 
partján Új-Prelukától DDK-re, a Valea reu torkolatától nem meszire 
feljebb, hol a pegmatit keskeny, elágazó télérben éles határral tör keresztül 
a kristályos palákon (chlorit palán) a mellékelt rajzon vázolt módon.

a)  Pegmatit. b) Chloritpala. (A vonalzás a palázás irányát jelöli.)

A «Geologie Siebenbürgens»-ben, P o sepn y  följegyzése szerint, még 
egy szienitszerű kőzetnek telérszerű előfordúlása is van említve a prelukai 
kristályos sziget éjszaki szélső részéből Kápolnok-Szurdoktól D-re, a Valea 
Domasiu és a Szurdok-Kápolnoktól a Kodrun régebben létezett szénégetők
höz vezető út közt. Ezt az előfordulást nem találhattam s különben is a 
hegységben más eruptív kőzetet, mint a pegmatitet nem figyeltem; minden
esetre csak igen kis előfordulás lehetne, mert a Domasiu patak hömpölyei 
közt szienitet nem találtam. Miután csak általánosságban van említve, azt 
hiszem, hogy amfibol-gnájsz részletre vonatkozik, mely gyakran meglehetős 
szemcsés szöveget ölt s kézi példányokban és hiányzó föltárások mellett 
könnyen eruptív tömeges kőzetnek vehető. Ily részletek sok helyen s ép úgy 
a Domasiu patak völgyterületén is mutatkoznak, de mindenütt, a hol a föl
tárások csak némileg jobbak, azt tapasztaltam, hogy a környező világosan 
kristályos palákkal rendes helyezkedésben legszorosabban függnek össze s 
ezekhez tartoznak; ezeken való áttörést pedig sehol sem figyelhettem meg.

Fordúljunk most az üledékes képződésekhez. Összességükben ezek alkot
ják vizsgált területem igen túlnyomó részét. Új képlettagok nem csatlakoz
nak itt azokhoz, melyeket már előbb a nyugatfelé következő vidékén követ
tünk. Az utóbbiban oly bő tagozottságban föllépő eoczén, oligoezén és neogén 
rétegek sora itt nagyjában igen hasonló kiképződésben folytatódik; csak 
némely alosztályban fejlődnek lassanként bizonyos, nagyobb térre terjedő

3A m. kir. földiám  intézet évi jelentése 1885-ről.
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faciesbeli változások, részint újonan, részint csak fokoztatását képezve már 
a régiebb területen kitűnő viszonyoknak. Későbben még lesz alkalmam e 
változások némelyikére visszatérni.

Következők alúlról fölfelé fölsorolva az egyes üledékes képlettagok, 
melyek a bevezetésben körülírt fölvételi területem keretében előfordulnak.

1. Eoczén alsó tarka agyag, homokkő és konglomerát. 
í 2. Rákóczy-rétegek.
| 3. Turbuczai rétegek.
[ 4. Kolosvári durvamész-csoport.

5. Inetermedia márga.
6. Hójai mészkő.

| 7. Révkörtvélyesi féligsós- és édesvízi rétegek.
8. Csokmányi rétegek.

{ 9. Ilondai halpikkelyes pala és fehér márga.
10. Felső oligoczén (aquitaniai) rétegek.

II 1. Korodi rétegek.
12. Kettősmezei foraminiferás agyag.

13. Hidalmási rétegek.
í 14. Palás agyag alárendeltebb homokkő-rétegekkel.
I 15. Uralkodó dacittufa.

16. Szármáti rétegek.
17. Gongeria rétegek.
18. Régi folyó terraszok (diluvium).

19. Jelenkori folyó alluvium.
Az 1882-iki jelentésemben már kiemelém, hogy az éjszaknyugati 

erdélyi Határhegység főleg óharmadkori lerakodásokból álló rétegvonúlata a 
czikói és prelukai kristályos palaszigetek közt nagyjában lapos, NyDNy-ról 
KÉK felé csapó boltozattá vagy nyereggé gyúródik. A körülbelől tengelyé
ben fekvő Gaura helység szerint nevezhetjük el ezt. A részletességben e bol
tozat sokszoros kisebb-nagyobb vetődések által rögszerűleg össze van dara
bolva. E rétegboltozatban, melyet mély völgyhálózal barázdál át, mind a 
két oldalán a rétegsorozat tagjait fölfelé a még közép-oligoczén ilondai hal
pikkelyes paláig, ezt beleértve, szabályos sorrendben látjuk föltárva.

A boltozat középső és éjszaki részének megfelelő régióban most a 
rétegsorban fölfelé, tetemes denudáczioval összekapcsolt nagy hézag mutat
kozik; ott a következő ifjabb képlettagot már sokkal fiatalabb felső mediter
rán rétegek képezik, melyek főleg biotitban bővelkedő dacittufából, behelyez
kedett meszes, lithothamniumos padokkal s a lajtamész jellemző faunájá
val, állanak. Ezek a Határhegység külső széle mentén kibukkanva, a czikói 
és prelukai palasziget közt a nagybányai neogén öbölből kevéssé diszkor- 
dans helyezkedésben transzgredálólag terjeszkednek a denudált, különböző,

Alsó (?) eoczén :

Közép-eoczén :

Felső eoczén: 
Alsó oligoczén:

Közép oligoczén:

Alsó mediterrán : 

Felső mediterrán:
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sokkal idősebb ó-harmadkori réteg fölött s itt meglehetős messzire délfélé 
a boltozat középvonalán még túl, Kis-Nyires vidékéig (Gyalu Margini) 
hatolnak. Minthogy a halpikkelyes pala alatt következő keményebb meszes 
színtájak, — azaz a kövületekben bővelkedő csokmányi rétegek szilárdabb 
márgapadjaikkal, a még mélyebben, a féligsós és édesvízi révkörtvélyesi, 
uralkodólag lágyabb rétegek keskeny öve alatt következő meszes-márgás 
tábla, mely az alsó oligoczén hójai rétegeket, a bartonient és a párisi emelet 
legfelső helyi színtáját, a kolozsvári durva mészrétegeket foglalja magában — 
a denudációt leginkább megakadályozták, a felső mediterrán rétegek több
nyire közvetlenül ezen keményebb rétegtömegeken nyugszanak, s csupán 
helyenként látjuk a csokmányi és a felső mediterrán rétegek közt még az 
ilondai halpikkelyes palákat is vékony sávokban a fölszínre bukkani.

Ellenben az erdélyi medencm felé hajlott, déli oldalon az ilondai 
halpikkelyes palák is egész vastagságukban és tetemes kiterjedésben csap
nak ki a napfényre, és köztük s a csak több mérföldnyire tovább délkeletre, 
Deés vidékén jelenkező, megegyező értelemben laposan a medencze felé 
lejtő felső mediterrán, biotitos dacittufa vonúlata közt, szabályosan egy
másra következő homokos, agyagos és konglomerátos rétegek fölötte hatal
mas sorozata tölti be azt a hézagot.

Ugyanis látjuk, ha Kis-Nyiresről a rétegvonulat csapásához harán- 
tosan délkelet felé haladunk, a Szamos baloldalán, az ilondai halpikkelyes 
pala fedőjében lassankénti petrografiai áthidalásban az ezen vidéken főleg 
laza homokkőből és alárendelten ezzel váltakozó homokos palás agyagból 
álló aquitáni rétegeket hatalmas és tágas övben a fölszínre bukkani. Itt már 
tisztán tengeri jellemet öltöttek, s a budavidéki felső oligoczén pectunculus 
homokkőével hasonmás puhány-faunát zárnak körül, mire később még rész
letesebben visszatérendek.

Ezen felső oligoczén-rétegek fölött s anélkül hogy köztük a természet
ben valami élesebb határ létezne, petrografiailag egészen hasonnemű, de csak 
sokkal vékonyabb övét alkotó, már alsó mediterrán homokkőképződés 
következik, mely, hasonló fácziesbeli kiképződés mellett, már változott pu
hány-faunát, a korodi rétegek kövületeit tartalmazza.

E két, úgy anyaga, mint faunája alapján sekélyebb tengerben lerako
dott színtájat mély tengeri képződés: a kettősmezei foraminiferás agyag 
váltja föl a fedő felé; bár nem igen vastag, de nagy kiterjedésben követ
hető helybeli színtájt alkot. A földnek, lerakodásával beállott sülyedését 
jelöli az éjszaknyugati erdélyi medenczére.

Föllötte és vele váltakozó helyezkedésben szorosan összekapcsolva 
területem D-i szélén a hidalmási rétegek emelkednek meredek lépcsőzetben; 
uralkodólag tömeges, vaskospadú laza konglomerátok és homokkövek, 
továbbá feljebb az egyes övékben túlsúlyra vergődő, jól rétegzett, többé-

3 *
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kevésbbé homokos palásagyag közbehelyezkedett laza vagy keményebb, 
meszes homokkő-rétekkel. E rétegek szakadatlanul követelt folytatásá
ban fordúl elő tovább nyugat felé, Hídalmásnál, már az éjszaknyugati 
erdélyi szegélyhegység déli szárnyában, a sorozat aljbeli részén, közel a kel- 
tősmezei foraminiferás agyag fölött, az az érdekes, alsó mediterrán puhány- 
fauna, melyet Fuchs T ivadar nem rég részletesen megismertetett*. A dur- 
vás anyag uralkodó, még pedig éjszakról vagy éjszakeletről jövő vizára- 
mokra s hidalmási faunájok sekély tengerben történt lerakodásra bizonyít. 
E rétegeket annak idején hidalmási rétegek nevén különítettem el a mélyebb 
színtájaktól; felső határukat még nyilt kérdésnek tekintem. Kezdetüktől 
alúlról egészen föl a deési felső mediterrán dacittufáig ezer lábnál bizonyára 
még vastagabb, jól rétegzett, palás agyag közbe helyezkedett homokkőré
tekkel és vaskospados, laza konglomerátból és homokkőből álló réteg vál
takozás fekszik. Ennek csak alsó részét ismerem közelebb, melyben a durva 
anyag uralkodik s mint említém, aljbeli részében Hídalmásnál a kövülete
ket találtam; magasabb, igen hatalmas főtömege — melyben szintén még 
egyes uralkodó konglomcrátos és homokos övék fordulnak elő — már az 
általam eddig vizsgált területen túl, Koch úr fölvételi területébe esik; azt 
csak felületesen szeltem át, futólagos, szekéren tett menetben a deés-ilondai 
és deés-csáki-gerbó-zsibói országúton. Mint Koch úr idei jelentéséből lá
tom, e rétegek részletesebb taglalására nem talált támpontokat, minthogy a 
palás agyagban előfordúló s a kettősmezei anyaghoz hasonló apró foramini- 
ferákon kívül, melyek általánosabb, finomabb színtájozásra csak korlátolt 
értékkel bírnak, egyéb nevezetesebb kövületeket bennük nem talált. 
0  tehát az egész fölötte hatalmas komplexust fölfelé a dacittufáig, hidalmási 
rétegek nevén foglalja egybe. Felső régiójában, az erdélyi medenczében 
és Magyarország éjszakkeleti részében annyira elterjedt felső mediterrán 
dacittufa alatt, fekszenek Erdély és Marmaros hatalmas kősótelepci.

A prelukai kristályos sziget széles nyugati oldalán a gauri nyereg 
ketté oszlik; éjszaki szárnya a kristályos sziget éjszaki széle mentén, egészen 
hasonló minőségben Szurdok-Kápolnokig vonúl, hol az előbb többször emlí
tett törésszél a kristályos hegyszigetet elmetszi.

Az ó-harmadkori vonulat e közben Kis-Remeténél csap át területembe, 
aLápos jobb oldalára, kezdetben éjszak-keleti irányban, azután délfelé for- 
dúiva meredekebb rétegdőlést ölt. Szurdok-Kápolnokig, ugyan erősen 
kimosatva, részletes vetődésektől sokszorosan szétdarabolva és a felső medi
terrán agyag- és dacittufa által erősen borítva, de nagyjában még is össze
függésben, mint keletfelé keskenyedő sáv követhető. A vonúlat e terjedésé
ben az ó-harmadkori sorozat valamennyi tagját mutatja föl szabályos rend

* Verh. S. k. k. geol. Reichsanst. 1885. pg. 101.
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ben az itt vastagságban kelet felé mindinkább csökkenő, lazább konglorne- 
rátos, homokos s agyagos közép-eoczén turbuczai rétegektől fogva, melyek 
e vidéken közvetetlenűl a kristályos alaphegységen fekszenek, fölfelé az 
ilondai halpikkelyes paláig, mely részéről a csokmányi márga és a felső 
mediterrán közt helyenként napfényre bukkan.

Igen világosan fölismerhetjük, miszerint azt a különös sokszoros rész
letes eldarabolást, melyet a kristályos hegység köpenyrétegei ebben a 
darabban a kristályos közelében fölmutatnak a rétegeknek csapásukban 
való fordulása és kelet felé való meredekebb fölállítása eszközölte, minek 
az ó-harmadkori vonulat keményebb meszes-márgás szintájai csak széthasa- 
dozásukka! engedhettek.

Szurdok-Kápolnoktól keletre a kristályos hegysziget kelet-dél-keletre 
vonuló törésszéle mentén, a mennyire ezt kelet felé részletesebben bejártam, 
Kápolnok-Monostorig, csak ifjabb ó-harmadkori színtájak bukkannak ki a 
fölszínre itt-ott apró foszlányokban, nevezetesen Szurdok-Kápolnokban, a 
hol a templom áll, és Kápolnok-Monostortól délre, különben palásagyag, me
lyet felső mediterránnak tartok, közvetlenül érintkezik a kristályos palákkal.

A gaurai nyereg déli szárnya a prelukai kristályos palasziget déli 
oldalán nagyjában igen szabályosan folytatódik vizsgált területemen keresz
tül. Kezdetben a rétegek általános csapása KÉK-i irányú s a kristályos hegy
ség közelében is csak laposan, 6—8°-kal lejtenek DKD felé, később, a kris
tályos hegysziget keleti vége felé, csapásuk lassanként még inkább K felé 
fordúl s dőlésük még laposabban délivé válik.

A rétegek a prelukai hegyszigettől délre ismét egy második, ama pala- 
szigethez párhuzamosan nyugatról kelet felé csapó, rövid nyereggé gyűrűd
nek össze, melynek tengelye Kis-Dobokától Gosztillára vonul. *Ez által az 
ilondai halpikkelyes pala és az aquitani rétegek területén a mélyebb oligo- 
czén színtájakat ismét látjuk a fölszínre bukkani. Bizonyára ennek az anti- 
klinális redőnek képződése kapcsolatban áll az előtte éjszakra levő kristályos 
palazömnek előfordulásával. Rövidség kedvéért ezt a nyerget déli szárnyán 
a Szamosvölgyben fekvő Soósmező helység szerint akarom elnevezni, 
melynek környékén a rétegszerkezet világosan föl van tárva.

A nyereg a denudáció folytán részben légbeli nyereg. Legmagasabb 
emelkedését a középvonalban a legalsó oligoezént és a felső eoczén színtá
jakat (hójai mészkő —• kolosvári durvamész) magában foglaló meszes öv 
alkotja; legmagasabb pontja a Vurvu Tocsi (680 mf) Soós-mező és N. Honda 
közt. Ezen nyereg szárnyai a nyereg középső régiójában már meredekebb, 
16—30 foknyi dőlést mutatnak.

A soósmezei nyereg és a prelukai kristályos hegység közt igen lapos, 
tágas rétegteknő keletkezik; tengelye a soósmezei nyereghez közel, nyugat
ról Nagy-Ilondától mindjárt éjszakra, Kis-Borszótól délre, Dragyia és Dal
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marra húzódik. E teknőt belsejében, laposan dél felé dőlő részében fekvő 
Torda-Vilma tei’jedelmes falu szerint nevezhetjük el. Sokkal szélesebb 
éjszaki szárnya a gaurai nyereg déli szárnyának folytatását képezi.

A soósmezei nyerget is központi régiójában, hol a kevésbbé engedé
keny, keményebb, meszes-márgás réteg színtájakat látjuk a napfényen; s 
az összenyomatás is a legerősebb volt, igen számos részletes vetődés rög- 
szerűleg összedarabolja s a részletességben fölötte bonyolódott szerkezettel 
bír. A vetődések közt a kelet-éjszak-keleti és kelet-dél-keleti irány uralkodik. 
Hasonló részletes vetődések mutatkoznak a közte és a prelukai kristályos 
zöm közt elterülő területen is ; különösen ennek nyugati részében és éjszaki 
szárnyában a kristályos zöm közelében fokozódik ez az eldarabolás. Ép oly 
eldarabolt a harmadkori rétegvonulat a prelukai palasziget éjszaki szélén 
is, mint előbb említém.

Érdekes és a térképen igen szépen kitűnik úgy a gaurai mint a soós
mezei nyergen az a viszony, miként e nyergek középső részében, hol a gyűrő
désnél a legnagyobb feszülés volt s a szétrepedésnél a legnagyobb hézag 
keletkezett, az elhasított rögök legmélyebben süppedtek le.

A soósmezei nyereg keleti részében a bábái völgy szorosában, mely
ben a galgó-magyar-láposi megyei út visz keresztül, a nyereg tengelybeli 
részén erős réteggyürődések is mutatkoznak az ott a kolozsvári durvamész - 
töl fölfelé az ilondai halpikkelyes paláig föltárt keményebb kőzetekben; ez 
kivételes eset, mert harmadkori szegélyhegységünkben a rétegzavargások 
a keményebb rétegszíntájakban rendesen vetődéseket szoktak előidézni, 
sőt aránylag gyenge meghajlításnál is.

A felső-krétabeli rétegek (Radiolites cfr. pastoris-sz&l és Inoceramus 
sp.-szel), melyeket — mint 1882-iki jelentésemben közöltem — a gaurai 
nyereg tengelybéli részén, az üledékes rétegsorozat legmélyebb tagja gya
nánt csekély kiterjedésben látjuk föltárva, nevezetesen a prelukai kristályos 
sziget nyugoti szélén, a Lápos bal oldalán, Butyászánál, közvetlenül a kris
tályos alaphegységre helyezkedve, valamit tovább nyugatra, Gauránál a 
völgybevágás alján; e felső-krétabeli létegek a jelenlegi területemben már 
nem bukkannak a felszínre. Az eoczén alsó tarka agyagcsoport is a kristályos 
hegysziget mentén csupán ott, Butyásza környékén, látható, hol részint ama 
felső krétarétegek fölött, tovább pedig közvetlenül a kristályos palákra 
helyezkedve, keskeny sávban mutatkozik a felszínen; a gaurai nyereg szár
nyai folytatásában pedig, a prelukai kristályos hegysziget széle mentén, már 
a feljebb következő közép-eoczén színtájak, a rákóczy és a turbuczai rétegek 
fekszenek közvetlenül a kristályos alaphegységen.

Ez a két közép-eoczén színtáj a gaurai nyereg déli szárnyának folyta
tásául, összefüggő szalagban húzódik tova a prelukai kristályos sziget déli 
széle mentén, területem keleti határát Macskamező táján átszelvén. Minő
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ségüket illetőleg az 1882-iki jelentésemre, valamint az előző évekbeliekre 
utalok, hol jellemüket, melyet a harmadkori szegélyhegység vonúlatában a 
nyugat felé szomszédos vidéken öltöttek; vázoltam ; csak megjegyzem, hogy 
az ott kiemelt lassankénti változás, az elhomokosodás és elkavicsosodás a 
rétegcsoportok terjedésében éjszak-kelet felé itt is fokozódik s a Rákóczy- 
rétegeknél is mindinkább föltünővé válik.

A homokkő, agyag és kvarczkavicsos konglomerátokból álló Rákóczy- 
és turbuczai réteg a Lápos szurdok baloldalán a laposabb magasabb lej
tőket alkotják, mig Alsó-Szelniczánál rövid darabra, azután tovább a 
Láposszurdok kezdetétől fogva följebb, tartósabban, területem keleti hatá
rán túl, a Lápos völgytalpáig leérnek.

A közép-eoczén homokos, agyagos és konglomerátos rétegeknek köz
vetlen a kristályos alaphegységen nyugvó kisebb-nagyobb relictumai a 
Lápos jobboldalán is a prelukai kristályos hegysziget déli lejtőjen igen sok 
helyen mutatkoznak kisebb-nagyobb kiterjedésben, a völgyeket választó 
gerinczeken s tetemes magasságra érnek föl a kristályos hegyszigeten; ez 
utóbbi keleti vége felé, hol a kristályos zöm felülete mélyebbre ereszkedik 
le, azok a közép-eoczénbeli rétegek a Lápos jobboldalán is összefüggőbb és 
vastagabb lepellel borítják a kristályos palákat.

A Rákóczy-rétegek e vonúlatban kelet felé egészen a Drága-Vilmai 
pataknak a Láposba való beömléseig meglehetős biztossággal különíthe
tők el a fölöttük következő turbuczai rétegektől; továbbra — aho l az 
elsőbbiek a stratigrafiai viszonyok szerint úgy is csak mint keskeny sáv tűn
hetnének elő, — a megkülönböztetésükre szolgáló támpontok elenyésznek, 
miután a Rákóczy-rétegek is a rétegvonúlat csapásában éjszakkelet felé 
mindinkább elkavicsosodnak, rétegzésük vaskosabbá, kevésbbé szabályossá 
válik, kövüleltartalmuk csökken, agyagos padjaik mindinkább állalánosab- 
ban tarkás színezést ölteni kezdenek, szóval oly minőséget váltanak, mint a 
fedőjükben következő, kövületnélküli turbuczai rétegek. A durvás anyag, 
úgy a Rákóczy mint a turbuczai rétegekben, főleg apró, meggömbölyödött 
k varczkavicsból áll, tehát nagyobb távolságról kell származnia. Éjszakról vagy 
éjszakkeletröl jövő áramlatokra kell következtetnünk, ha azokat a lassan
kénti változásokat áttekintjük, melyeket az a két helybeli közép-eoczén szín
táj az éjszakkeleti erdélyi Határhegységben való mentében elénk tüntet.

A soósmezei nyeregben ezt a két, valamint még a mélyebb eoczén 
szintájt is látjuk föltárva a nyereg tengelybeli részén. Ugyanis ott, Soós- 
mező környékén, két mély völgybevágásban, nevezetesen a Kőfrinkfalváról 
a nyergen keresztül Soósmezőre vezető völgyben, mely a térképen Valea 
Hartopi nevével van jelölve, valamint tovább nyugatra a Szamosnak egy 
régi völgybevágásában, melyet a régi országút átszel, a könnyen és bizto
san követhető kolozsvári durvamész alatt a turbuczai rétegek, mélyebben
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a Rákóczy-rélegek és ezek alatt az elsőn nevezett völgyben az eocén alsó 
tarka agyagcsoport is bukkannak a felszínre s jól megkülönböztethetők. 
Előfordulásuk a felszínen persze csak csekély helyre szorítkozik, miután 
mind a két helyen csakhamar a följebb következő színtájak leple alatt 
eltűnnek a felszínről.

A lurbuczai rétegek itt már igen hasonló petrograflai minőséget öltöt
tek ahhoz, melyet a színi áj tovább nyugat-dél-nyugatra, a Szamos áttörésén 
Turbuczánál, Zsibó fölött s további folytatásában délfelé, a Meszes mentén 
és Kolozsvár vidékén is mutat, t. i. a soósmezei nyeregben is főleg jól 
rétegzett zöld agyag és fehéres márgás rétekből áll, melyek amott ezt a 
színtájt egészen vagy nagyobb részt alkotják. Durvásabb homokkövek e 
színtájban Soósmező környékén főleg csak felső, a kolozsvári durvamész 
félé való áthidaló részében mutatkoznak.

A Rákóczy-rétegek e vidéken, hasonlókép mint éjszakra a Lápos mel
lékén, Alsó-Szelniczánál, nagyrészt vaskos padú, konglomerátos homokkőből 
állanak, mely különösen a színtáj felső részében uralkodik. De Soósmező 
vidékén ez a színtáj több jobban rétegzett, homokos-márgás, agyagos vagy 
mészhomokkő padokban meglehetős bőségesen tartalmazza az e színtájban 
elterjedt tengeri kövületeket, echinodermákat, puhánymaradványokat, rák- 
olló-töredéket stb. Alveolinák — melyeket az éjszak-nyugat erdélyi eoczén- 
ben eddig tudtom szerint csak a Rákóczy színtáj egyes padjaiban ismerünk — 
itt is ugyanebben a színtájban, a Hartopi völgyben, világos mészhomokkő- 
padban bőségesen találtam. A pontozott nummulitokban bővelkedő perfo- 
rata-pad, mint olyan, már itt sem mutatkozik ugyan (nummulitjei az éjszaki 
vonulatban is Fericsétől éjszakra és a gaurai völgytől nyugatra eltűnnek*), 
de helyén a Hartopi völgyben — a Rákóczy-rétegek alján a kirivó veres 
színezésük állal petrografiailag is fölismerhető alsó tarka agyagféle — 
kemény márgapadok fordulnak elő bőséges puhánymaradványokkal (köz
tök különösen gyakori a Vclates Sclmiedelidna), mely padokat az éjsza- 
kibb vidékről, Fericse, Váralja és Gaura környékéről, mint a nummuli
tokban bővelkedő perforata-pad közvetlen kísérőit, jól ismerem.

A turbuczai rétegeket fedőjükben egész területemen át keményebb, 
meszes-márgás rétegöv kíséri, mely a még közép-eoczén kolosvári rétegeket, 
a priabonai színtáj képviselőit s legfelül a már alsó-oligoczén hójai rétege
ket foglalja magában. Összességében igen kitűnő, könnyen követhető és 
alsó és legfelső részében paleontologiailag is jól jellemezett stratigrafiai 
színtájt képez. Itt hasonló petrograflai és paleontologiai minőségben folyta
tódik, mint a nyugat felé csatlakozó vidéken, melyet 1882-iki és 1881-iki 
jelentéseimben vázlatosan tárgyal lám.

* Lásd e tekintetben 18S2-iki í'ölvéLeli jelentésemet. (Földt. Közi. XIII. köt. 26. lap.)
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Paleontologiailag az egész sorozat sekély tengerbeli lerakodás jellemét 
viseli; itt is főleg miliolidéak- és lilhothamnimnban bővelkedő meszes- 
márga és egyes korái mészpadokból á ll; a sorozat felső felében reczés 
nummulitok (N. Fichteli, N. intermedia) jelentkeznek, helyenként tömege
sen és egyes nummulitpadokat alkotva. A prelukai hegysziget ketté osztotta 
éjszaki vonulatában csak csekélyebb, 30—40 méternyi vastagsággal b ír ; 
tovább dél felé, a soósmezei nyeregben — az erdélyi medencze belsejéhez 
még inkább közeledve •— jóval, legalább is kétszerié vastagabb. Alsó felé
ben valamivel agyagosabb márgák, felsőben pedig kemény mészmárgák és 
mészkövek uralkodnak. A legéjszakibb vonulatban, a prelukai sziget éjszaki 
szélén, a sorozat alsó felében némileg jobban elhomokosodik, a mi külön
ben aljbeli részében a rétegek vonulatában délnyugatról már előbb mutat
kozni kezd, mire előző jelentéseimben utaltam.

A turbuczai rétegekkel áthidalással szorosan összefüggő, alsó felében 
mindenütt a kolosvári durvamész csoportot jellemző, közép-eoczén echino- 
derma és puhányfaunát találjuk; benne könnyen és biztosan az éjszak
nyugat erdélyi közép-eoczén e helybeli legmagasabb színtáját ismerjük föl, 
mely Kolosvár vidékéről területem legkeletibb hat áráig igen hasonló maradó 
petrografiai és paleontologiai kifejlődésben, állandó fácziessel és állandó 
stratigrafiai helyzetben az éjszaknyugat erdélyi szegélyhegység mentén 
szakadatlanul folytatódik.

A sorozat legfelső, mészben bővelkedő padjait a bennük mostani terü
letem végéig bőségesen előforduló puhánymaradványaik szintén oly jól jel
lemzik. E padokban ép oly könnyen és biztosan a hójai rétegekre ismerünk, 
arra a mindenütt csak keskeny szalagként elénk tűnő színtájra, melylyel az 
erdélyi éjszaknyugati szegélyhegységben az oligoezén képlet alulról kezdődik. 
A bordeaux-i asterias-mészhez igen hasonló alsó-oligoczén faunát foglalnak 
magukban s petrografiailag és paleontologiailag ép oly minőségben folyta
tódnak mostani területünkön, minőt a délnyugat felé szomszédos vidéken, 
valamint Kolozsvár környékén mutatnak, mire nézve 1882-ik évi jelenté
semre utalhatok.

A hójai rétegeket a határhegység vonulatában délnyugat felé követ
vén, látjuk — mire az imént nevezett jelentésemben utaltam — miként 
fáciesbeli jellemük némileg változik. Éjszakra mint bár sekély, de tisztán 
tengeri vízben lerakodott képződés lépnek föl; délnyugat felé, a határhegy
ség középső és déli részében, lassanként már teljesen litorális, félig sósvizi 
jelleget öltenek, faunájuk fajokban szegényebbé válik, félig sósvízi alakok tár- 
súlnak a tengeriekhez, s ez a viszony délfelé a Meszeshegység mentén mind
inkább fokozódik, míg végre a Szamos tömzs szegélyén, a Kalotaszegben, 
délkeletre fordulva, az ellenkező szárnyon ép oly lassankénti áthidalásban 
Kolosvár vidékén a bójái szőlőhegyen ismét ugyanabban a petrografiai és
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paleontologiai fácziesben, megegyező, típusos, tisztán tengeri kiképződés
ben vannak elterjedve, mint éjszakra a Szamos és a Lápos áttörése te
rületén.

A közbeeső kemény mészmárga és mészkőpadokban, melyekben a neve
zett reczés nummulitok megjelenni kezdenek s helyenként tömegesen fordul
nak elő, a részletes tagozásra és elkülönítésre ugyanazok a nehézségek 
tartanak, melyeket a délnyugat felé következő vidékről az 1882-iki és 
1881-iki jelentéseimben kiemeltem. Bennük a felső-eoczén priabonai színtáj
nak képviselőit kell keresnünk, melyek, mint tudvalevő, az éjszaknyugat 
erdélyi harmadkori szegélyhegység középső és déli részében Zsibó tágasabb 
környékétől le Kolozsvárig ugyanazon határos rétegek közt két könnyen 
követhető s összességükben meglehetős vastag tagra oszlanak; mind a kettő 
ott sokfelé és összességükben a felső-eoczénre jellemző kövületeket tartal
maz, s ezek, minthogy már lágyabb, mészben áltáljában szegényebb kőzetek
ben vannak, könnyebben is gyűjthetők meghatározásra alkalmas állapotban. 
A mélyebbike ezen felső-eoczén színtájaknak, az intermediarétegek, hasonló 
fáciesben csak délfelé kevéssé csökkenő mésztartalommal, mint sekélyebb 
tengeri márgaképződés, a benne először és tömegesen jelentkező, idézett 
reczés nummulitjaival, délfelé Kolozsvárig eltart. A felsőbbike ellenben a 
szegélyhegység középső és déli részében, Zsibó tágasabb környékétől (Pojni- 
czától) kezdve délfelé Kolosvárig, mélyebb tengerben s délfelé szintén csök
kenő mésztartalommal, lazább iszapos agyagból rakódott le, mint brédi 
márga a szegélyhegység középső és déli részén a Meszes mentén, s mint 
bryozoákban bővelkedő agyag tovább délkeletre Kolosvár vidékén. A brédi 
márga és a kolosvári bryozoa-agyag faunája nagyjában a brachiopodák és 
mély tengeri korálok regiója faunájának bathimetrikus jellemével bír. 
Lerakódásuk az éjszaknyugati erdélyi medencze középső és déli részére 
a földnek az ifjabb eoczén korszakban történt lassankénti sülyedését jelöli, 
melyet az eoczén korszak végén ismét a földnek emelkedése váltotta föl.

Ejszakkeletre Restolcz, Kis-Buny és Gaura vidékéig az intermedia réte
gek még meglehetős jól fölismérhetők, helyezkedésük, kövületeik és kis pet- 
rograíiai jelvények alapján, továbbra ezeknek különválasztására is elenyész
nek a támpontok.

Valószínűnek tartom, hogy ama közbeeső, sekélyebb tengerben (a litho- 
thamnium és korái-régióban) ferakodott márgás és meszes padok a szegély
hegység középső és déli részében két tagű priabona szintáj mind a két tagját 
képviselik részben már változott batimelrikus fáciesben, s hogy itt képlet
tagok kiékülése tényleg csak a mi a fáciest illeti, történik. Biztosabb alapon 
azonban azt most még nem bizonyíthatom; arra az egyes kedvezőbb helye
ken gondosan rétegek szerint gyűjtött paleontologiai anyag nincs még eléggé 
részletesen megvizsgálva.
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A három felsőbb oligoczén színtáj, a révkörtvélyesiféligsós és édes vízi 
rétegek igen messzire eltartó gyenge barnaszén telepek nyomaival, a puhá- 
nyokban bővelkedő csókmányi rétegek és az Hondái halpikkelyes pala, nagy 
szabadossággal következnek a hójai mészpadok fedőjében s igen hasonló
nak maradó jellemmel jól és könnyen fölismerhetőleg követiietők az előbb 
vázolt rétegvonúlatokban egész területemen át.

Éjszaki területemen a prelukai palasziget éjszaki szélét szegélyző, erő
sen szétdarabolt vonulatban a Lápos folyó és Szurdok-Kápolnok közt buk- 
kanak a fölszínre, habár csak csekélyebb kiterjedésben erős kimosalásuk és 
a felső mediterrán-agyag és dacittufa által való erős borításuk miatt.

Sokkal nagyobb kiterjedésben látjuk ezeket az oligoczén színlájakat a 
prelukai hegyszigettől délre eső területemen, hol nevezetesen a Szamos és 
nagyobb mellékágai völgyterületén, délfelé Kis-Debreczen, Soósmező és 
Gosztilláig nagy felületet foglalnak el a földtani térképen.

Több tekintetben érdekes új adatokat szolgáltatott a következő ifjabb 
oligoczén színtáj, az aquitaniai rétegek. Ezek a prelukai kristályos hegysziget- 
től délfelé levő területem tülnyomólag nagyobb részét alkotják a fölszínen s 
ezt a területet egész szélességében hatolják át, hatalmas, széles s a soós- 
mezei nyereg által tetemesen táguló övben. E vidéken, valamint már tovább 
délnyugat felé, Szalonától fogva, az erdélyi éjszaknyugati medencze szélén 
először lépnek föl meglehetős bőséges tengeri puhány-faunával, s érdekes
ségüket fokoztatja az a fáciesbeli változás, mely bennük e vidéken végbe 
megyen; e változás csak folytatását képezi annak, melyet a színtáj fölmu
tat, ha azt az éjszaknyugati erdélyi medencze széle mentén tovább délfelé, a 
Szamos tömzs felé, követjük.

E rétegek, délnyugatról az előbbi években általam fölvett területről 
jőve, a Szamos bal partján a folyó könyökéig Soósmező és Nagy-llonda 
közt, húzódnak; e két helység közt a folyó jobb oldalára csapnak át s a 
soósmezei nyereg által igen tetemesen tágult övben területem keleti határán 
túl terjeszkednek, ezt Gosztillánál a Szamos folyó területén és Petyerilyén a 
Lápos völgy területén átszelvén. A Szamoson való átcsapásuknál a soós
mezei nyeregben a fölszínre merülő idősebb rétegek által ketté osztatnak s 
csak Gosztillánál egyesülnek ismét.

A soósmezei nyereg éjszaki szárnyában s a torda-vilmai tágas teknő 
nyugati felében az aquitáni rétegek képezik a rétegsor legmagasabb tagját; 
a teknő keleti felében pedig, ennek igen laposan fekvő éjszaki szárnyán, a 
Lápos és Szamos közti vízválasztón az aquitáni rétegeket még az ezen vidé
ken közvetlenül reájuk helyezkedett hidalmási rétegek hatalmas konglome- 
rátjai és homokkövei borítják. Ez utóbbiak keskeny, keletről nyugatra vo- 
núló s nyugat felé Torda-Vilmáig érő sávban a meredek partokkal a vidéken 
uralkodó magasságra emelkedő Gyalu-Gyimi vonúlatát (Gy.-Gyimi, Torda-
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Vilmánál 776 m'/) alkotják. A Gyalu-Gyimi vonulat hidalmásikonglomerátjai 
és homokkövei területem keleti határán túl, Hollómezőnél, mint már a ter
rénum konfigurácziójából láthalható, asoósmezei nyereg déli szárnyának ép 
oly minőségű hidalmási rétegek vonulatával egyesülnek, mely utóbbi ke
let éjczak-keleti irányban oda húzódik.

Az aquitáni rétegek e területen már tisztán csendesebb tengerbeli lera
kodás jellemével bírnak; itt már csak finomabb homok és agyagos anyagból 
állanak, szabályosan rétegesek s csupán tengeri kövületeket tartalmaznak. 
E terjedésében az aquitáni összlet uralkodó homokkő képződésből — mely 
minőséget a Szamos bal oldalán s már csökkenő mértékben ennek jobb 
oldalán a soósmezei nyereg déli szárnyán s csak már alsó felében e nyereg 
éjszaki szárnya mentén, valamint a torda-vilmai teknő közel a Szamoshoz 
eső részén N.-Honda környékén fölmutat — éjszak és éjszak-kelet felé las
sanként agyagképződésbe változik át; a homokkőpadok vékonyodnak, kiékül- 
nek, agyagosabbá válnak, mindinkább háttérbe szorúlnak, úgy hogy már 
Torda-Vilmánál, Valea Cinimosza és Bura-Urszuluj közt, az aquitáni összlet 
egész vastagságában egészen uralkodólag sötét, csillámos, gyakran kissé 
glaukonitos palás agyagból áll s csak igen alárendelten, főleg mélyebb régió
jában mutat.föl még egyes homokkő-réteket. Ebben az agyag fáciesben 
területem keleti határán túlterjeszkedik.

Az aquitáni összlet e vázolt petrografiai változásával paleontologiai 
táciese is változik ; homokos sekélyebb tengerbeli képződésből, iszapos mély 
tengeri képződésbe megy át.

A homokos kiképződés területünkön, általában véve, kövületekben 
nem szegény, habár ezek nem igen ötlenek szembe, mivel legnagyobbrészt 
héj nélküliek s főleg csak egyes vékony rétegekben s egyes helyeken 
mutatkoznak bőségesebben. A tisztán tengeri fauna az aquitáni homokkő 
vonulatában a Szamos bal oldalán már tovább dél-nyugatra kezd mutat
kozni. Már 1879-ben, midőn a nyugat felé csatlakozó vidék fölvételét esz
közlém, találtam benne a Klicz.és Szalona közti úton a Gyalú hírei éjszaki 
oldalán tisztán tengeri puhánymaradványokat. az összlet felső régiójában; a 
gyűjtött faunula hasonlatossága a budavidéki felső-oligoczén pectunculus 
homokkő puhány-faunájával bár szembetűnő vala, de a kevés, közelebb meg
határozható alak olyan, melyek az oligoezénben nagyobb függélyes elterje
déssel bírnak. Ugyanazon év telén dr. Koch A. tisztelt barátom Blenke- 
Pojánról neki beküldött, jellemzőbb és jobb karban levő kövületanyagot 
hozott föl intézetünkbe Budapestre, közelebbi összehasonlítás czéljából, 
melyről legnagyobb valószínűséggel föltette, hogy az is az ilondai halpik
kelyes pala fölött fekvő homokkő-képződésből való, s ez utóbbi felső-oligo
czén korának közvetlen paleontologiai bizonyítékait lényegesen öregbítette.

Az e vidékre folytatott részletes fölvételek alatt meglehetős bőséges
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paleontologiai anyagot gyűjtöttem az aquitáni rétegösszletben s annak 
nagyobb részét tüzetesebben megvizsgáltam. A következőben a homokkőből 
és az áthidaló régióból valókat elkülönítve sorolom föl, hogy a változott 
fáczies jelleme tisztábban tűnhessék ki.

A homokkő fáciesben a tárgyalás alatt levő vidékünkön a következő, 
közelebb vizsgált faunulát találtam. A csillaggal jelölt fajok a budai pec- 
tunculus rétegekben is előfordúlnak.

*Ostrea gigantea, S ol. Különösen az emelet alsó, az ilondai hal
pikkelyes pala felé való áthidaló régiójában gyakori.

Modiolo micans, A l . Braun, ritka.
*Pectunculus obovatus, Lmk. helyenként gyak.
*Cardium cingulatum, Gf. gy.

« comatulum, Br. igen gy.
*Cgprina rotundata, A l . Braun, i. gy.
*Isocardia oligocenica, Hqfm. n. sp. (Mnscrpt.) i. gy.

« transylvaniea, H ofm. n. sp. (Mnscrpt.) ritka.
*Cythereci incrassata, Sow. gy.

« splendida, Mer. gy.
* « Beynchi, Semp. gy.
*Tellina Nysti, Desh. gy.
*Panopaea Héberti, Bosq. i. gy.
*Pholadomya Puschi, Gf. gy.
*Thracia Speycri, v. Koen. gy.
*Turritella Geinitzi, Spey. i. gy.

Clavagella sp. n. r.
Calyptraea cfr. Chincnsis, Lin. r.

*Chenopus obesus, May. Eym. n. Sp. (Mncsrpt.) megl. gy.
Pisanella semigranosa, N yst. sp. r.
Voluta Apenninica, Mchti. r.

Azonkívül néhány még közelebb meg nem határozott, rosszabb meg
tartású kagyló és csiga,, egy rák s melctta-pikkelyek.

E faunula az aquitáni homokkő-képződésnek ezen a vidéken sekély 
tengerbeli lerakodás jellegét kölcsönzi; hasonlatossága a budavidéki felső- 
oligocén pectunculus homokkőéhez, s t még az egyes alakok viszonylagos 
egyéni gyakoriságára nézve is fölötte nagy: mind a két képződés nemcsak 
korban, hanem a mi képződésük körülményeit és a provincziális jellemü
ket is illeti, megegyezik.

Az agyagos rétegekben, ügy az áthidaló régióban, mint az agyagos 
mély tengeri fáciesben általánosabban elterjedt mikroskopiai foraminiferá- 
kon s meletta-pikkelyeken kívül, egyéb kövületeket igen kell keresni s ak
kor is csak egyes pontokon találunk kissé nagyobb mennyiségben.
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Az agyagos mély tengeri fácies, melyet az összlet az éjszakkeleti vidé
ken öltött, az alább fölsorolt faunulát zárja körül. Az idézett kövületeket 
többnyire Torda-Vilma, Sásza és Drága-Vilma környékén gyűjtöttem az 
összlet összes vastagságának különböző pontjain, lent közel az ilondai hal- 
pikkelyes pala fölött, egészen föl közel azt itt a fedőben közvetlenül követ
kező hidalmási laza konglomerát és homokkő-rétegek alatt.

*Pecten ( Semipccten) unguiculus, G. May. sp. aránylag gyakori.
* a « May éri, Hofm. ritka.
* a ( Am usium ) Bronni, G, May. gy.
* « « semiradiatus, G. May. r.
*Limopsis retifera, Semp. gy.

Nucinella microdus, Böttg. (?) gy.
Nucula sp. gy.

*Leda cfr. perovalis, v. Koen. gy.
« (T o ld ia ) obliquaestriata, IIofm. n. sp. gy. (Mnscrpt). r.

*Axinus cfr. unicarinatus, Nyst. r.
Thracia papyracea, Poli (?) r.

*Neaera cfr. clava, Beyr. r.
* « sulcata, Hofm. n. sp. (Mnscrpt.) r.
Dentalium sp. r. — Aturia sp. töredékek.

Azonkívül, mint feljebb említém, általánosan, el vannak terjedve a 
foraminiferák s a meletta-pikkelyek.

Ez tisztán oligoczén mély tengeri fauna, még pedig összes jelleme már 
az abyssikus régióra utal, mely 500 m. mélységtől kezdődik. A budavidéki 
alsó-oligoczén kisczelli agyag faunájával mutatja a legnagyobb rokonsá
got, melylyel fajainak legnagyobb része (a csillaggal jelöltek) megegyezik, 
csak hogy az idősebb kisczelli agyag eoézén alakjai itt hiányoznak. E két kor
ban kissé eltérő lerakodás faunájában mutatkozó föltűnő megegyezéssel 
szemben szemünk előtt kell tartanunk azt is, hogy mély tengeri fajok az 
időben sokkal állandóbban tartják meg jelvényeiket.

A kisczelli agyaggal a fáciesre nézve is a legnagyobb rokonság létezik; 
mind a két képződés faunájának általános jelleme a legközelebb álló tengeri 
mélységbeli régiókban történt lerakódásra vall (a kisczelli agyag faunája 
nagyjában a brachiopoda és a mély tengeri korálok régiója faunájának jel
lemével bír). Nagyon rokon a fácies továbbá azzal, mely a fiatalabb alsó 
mediterrán osztrák «Schlier»-t valamint vidékünkön az ehhez korában bizo
nyára igen közel álló alsó-mediterrán kettősmezei foraminiferás agyagot jel
lemzi. Ez utóbbiakkal, bár több fölötte hasonló alakot mutat föl, még sem 
egyeznek meg teljesen s az utóbbiakban már mint mutatiók jelentkeznek.

Az áthidaló régióban következő alakokat gyűjtöttem. (A kisczelli agyag
gal közösek csillaggal jelölvék.
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Pecten sp. (a P. Thorenti, d’Arch, fölötte hasonló hozzá).
*Limopsis retifera, Semp.

Nucula sp. (a fentebb említett alak).
*Leda cfr. per ovális, v. Koen.
*Axinus cfr. unicarinatus, Nyst.
*Lucina spissistriata, H ofm.

« Böckhi, H ofm.
Cypricardia sp. n. (a ('. pectinifera, Sow.-hez hasonlít!.
Thracia Speyeri, v. Koen.
Chenopus obesus, May. Eym.

*Pisanella semigranosa, Nyst. sp.
* Voluta Apenninica, Michti. (a kisczelli agyagban gyakori faj, 

melyet előbb M. Hörnes óta a fölötte közel álló V. elevata, 
Sow.-val hasonlítottunk össze).

Voluta sp. (külsőleg a V. Rathieri, HÉB.-hez hasonlít, de külső 
ajka belül megvastagodott s rovátkos).

Fór aminiférák. — Meletta-pikkelyek.
A tárgyalt aquitáni rétegeinknek a kisczelli agyaggal közös alakjai 

közt jó részt olyanokat látunk, melyeket (mint például a Pecten unguiculus, 
P. Mayeri, P. Bronni, P. semiradiatus, Lucina spissistriata., L . Bökhi, stb.) 
mindeddig csak az alsó-oligoczén kisczelli agyag és budai márgából vagy ezek
kel egyidejű képződésekből (Haringi rétegek, Kápfnachi flysch) ismertünk, 
eltekintvén egy-kettőnek Buda tágasabb környékén már a közvetlen mélyebb, 
felső-bartonbeli rétegekben való sporadikus megjelenésétől. Minthogy itt 
Erdélyben azokat az alakokat oly magas, kétségtelenül az ilondai halpikke
lyes pala fölött fekvő oligoczén színtájban találjuk, azon fajok általam más 
alkalommal hangsúlyozott oligoczén jelleme tisztán kitűnik.

Határozottan ellenzik ezek, hogy a budai márgát és a kis-czelli agyagot 
mi is belefoglaljuk — miként Hébert és Hantken urak teszik — a priabo- 
nai színtáj képviselőibe, melyek alattuk fekszenek, s ép úgy ellenzik, egyéb 
bizonyítékokkal egyetemben, azt a nézetet is, melyet Fuchs T ivadar mé
lyen tisztelt batátom egy rövid jegyzetben nem rég kifejezett,* ki azt az 
összefoglalást követvén, a budai márgát és a kis-czelli agyagot az alsó-oligo- 
czénből a felső-eoczénbe vagy a bartonienbe helyezi.

A mi felső-oligoczénünk faunájának úgy Erdélyben, mint Magyar- 
országban való provincziális jellemét illeti, igen nevezetes az, hogy az éjszak 
európai oligoczénével oly számos összekapcsoló pontot mutat föl; hasonló áll 
a budavidéki alsó-oligoczénre nézve is.

A felső-oligoczén rétegek fáciesének tárgyalt változása csak folytatá

* Neues Jahr. f'. Min. 1882, I. Ref. 79,
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sát képezi annak a viszonynak, melyet ezen rétegcsoport fölmutat, ha 
annak minőségét az erdélyi éjszak-nyugati harmadkori szegélyhegység vonu
latában a csapás mentén DNy felé a Szamos kristályos tömzséig követjük.

Ugyanis látjuk, hogy már nem messze, Klicznél, a homokkő helyen
ként durvásabb szeművé lesz, lassanként kavicsos anyagot vesz föl, a réteg
zés általában rendhagyóbbá válik, az agyagos rétegek tarkás, vörhenyes 
színezést kezdenek ölteni, barnaszén nyomok mutatkoznak, már Szurdok 
környékétől kezdve, a tisztán tengeri kövületek eltűnnek, a rétegek általában 
legnagyobb részt kövületmentesekké válnak s csak itt-ott rendesen a szén- 
telepek kíséretében mutatkoznak egyes kövületes padok, a melyek azonban 
már félig sósvízi jellegű faunát tartalmaznak; szóval a homokos sekély ten
geri képződés, kavicsos estuarium-képződésbe változik át s e minőségben 
látjuk az emeletet az éjszak-nyugati erdélyi medencze szélei további men
tén is kiképződve. E közben a durvás anyag mennyisége és hömpölyei nagy
sága mindinkább növekedik., mennél inkább közeledünk a délre levő Sza
mos masszivliez, s igen világosan kitűnik, s a hömpölyök anyaga még kétség- 
telenebbül megerősíti, hogy DNy-ról, a Szamos masszív szárazföldjéről jövő 
édesvízi áramok szolgáltatták az anyagot aquitániai rétegeink lerakodására.

Hasonló befolyás mutatkozik a többi oligoczén színtájaknál, valamint 
a korodi rétegeknél is többé-kevésbbé föltűnő mértékben: ezek is délre 
vagy délnyugatra levő szárazföldre utalnak s általában éjszak-kelet felé 
arról a szárazföldről jövő édesvízi áramok befolyásától mind jobban eltá
volított, inkább tengeri, illetőlleg (mint az ilondai halpikkelyes palánál) 
nyílt tengeri jellemet öltenek. E tekintetben épen ellenkező viselkedést 
tapasztalunk az alattuk következő eoczén színtájaknál; ezeknél, ha azokat 
az erdélyi éjszak-nyugati szegélyhegység mentén délről követjük, petro- 
grafiai minőségüknek vagy faunájok batimetrikus jellemének változása 
épen megfordítva arra vezet, hogy nyílt tengerük partjait éjszakra vagy 
éjszak-keletre levő szárazföldön keressük; anyaguk változása onnan jövő 
áramok közreműködését árulja el, s több színtájaknál kövületeik is meg- 
egyezőleg arra mutatnak, miszerint délfelé mélyebb tengerben rakódtak le.

Ugyanez az ellentét áll a följebb levő alsó-mediterrán hidalmási réte
gekkel szemben is. Ezeknél is az éjszak-keletre tömeges durva agyag dél
nyugat felé mennyiségében és a hömpölyök nagyságában mindinkább fogy; 
Hidalmáson a déli szárnyon a kavicsos agyag az összlet alsó részében már 
nagyon háttérbe szorul s mindjárt a helységen túl dél-kelet felé egészen el
enyészik, s csak homokban bővelkedő övék jelölik még egy darabig a csupán 
finomabb, jól rétegzett, homokkő és palás agyag váltakozásából álló öszlet- 
ben az éjszak felé uralkodó durvás anyag helyét. Hidalmásról délkeletre 
bajos és végre lehetetlenné is válik a kettősmezei foraminiferás agyagot 
a hidalmási rétegektől elkülöníteni.
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Az imént érintett viszonyokkal szemben önként merül föl a gondolat 
azokra az egyenetlen paleontologiai rokonságokra, melyeket a különböző 
harmadkori emeleteink a mediterrán és éjszakeurópai hasonkorú harmad- 
kori lerakodásaival fölmutatnak, valamint arra, hogy éjszak felé Németország
ban az eoczén lerakodások, valamint a mediterrán és az éjszaki harmadkori 
területet elválasztó nagy területen a miocén képződések hiányoznak.

A felső oligoczén rétegekre következő három, már alsó-mediterrán 
színtáj: a korodi homokkő, a kettősmezei foraminiferás agyag, a hídalmási 
konglomerátok, homokkő és agyag, tárgyalásban levő területem déli szélét 
foglalják el.

Ezek, dél-nyugatról előbbi fölvételi területemből jőve, lapos dél-dél
kelet felé irányúit dőléssel Valea-Lozna falúban metszik a Lozna völgyet, 
továbbra Őrmezőnél a Szamos völgyét átszelve, a soósmezei nyereg követ
keztében valamivel meredekebben dél-kelet felé irányúit rétegdőléssel a 
nyereg déli szárnyán éjszak-kelet felé vonúlnak Soósmező déli szélétől 
Blenke-Pojánra, területem keleti határáig. A Szamosvölgyön való átlépésü
kig a két mélyebb színtáj jól elkülöníthető, s a korodi homokkő az Őrmező
nél benne talált kövületek alapján paleontologiailag is még mindig ellen
őrizhető. A tágas Szamosvölgyön túl külön választásuk már bizonytalanná 
válik, mivel az aquitani rétegek is azon a vidéken felső részükben a kettős
mezei foraminiferás agyaghoz igen hasonló palás-agyagba változnak át, 
döntő kövületek pedig csak nehezen találhatók.

A korodi rétegek és a kettősmezei foraminiferás agyag ebben a vonu
latukban éjszak-kelet felé vastagságukban csökkenni látszanak s tovább 
Hollómező felé valószinűleg kiékülnek. Ez annál valószínűbb, mivel a köny- 
nyen és biztosan követhető hidalmási konglomerátok és homokkövek tovább 
éjszakra, a Gyalu-Gyimi vonulatában, a torda-vilmai teknőben, mint emlí- 
tém, közvetlenül az aquitani sötét, palás, mélytengeri agyagon fekszenek, 
mely utóbbiban Torda-Vilmánál, szorosan a hidalmási konglomerátok és 
homokkövek feküjében, csak tisztán oligoczén puhánymaradványokat, még 
pedig meglehetős bő mennyiségben, találtam. Ezen a vidéken tehát hézag 
mutatkozik a harmadkori réteg-sorban, s ezt megerősíti az a körülmény is, 
hogy a Gyalu-Gymii vonulatában a hidalmási konglomerátok és homokkö
vek élesen, áthidalás nélkül különülnek el az alattok fekvő sötét palás
agyagtól s határ-rétegökben az utóbbiból való agyagdarabokat zárnak 
körül, mit jelesen Drága-Vilmától éjszakra figyeltem meg.

Alantabb valamivel teljesebb lajstromát közlöm azon kövületeknek, 
melyeket a korodi homokkőben tengeri kiképződésben az éjszak-nyugati 
erdélyi szegélyhegység vonulatában fölvételi területeim különböző pontjain 
gyűjtöttem, még pedig közvetlenül Hídalmás mellett, Bányikánál, a szegély
hegység dél-i szárnyán, azután Tóth-Szállás mellett, Kis-Kistolczon és Őrme-

4A m . kir. földtani in tézet évi jelentése 1885-ről.
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zőn a szegélyhegy éjszaki szárnyán; mert épen azon két esztendőben, 1879 és 
1880-ban, midőn vizsgálási területeimen ebben és a följebb két alsó-medi
terrán színtájban először találtam jellemzőbb kövületeket, csak künn a terü
leten írt havi jelentések alapján intézetünk akkori igazgatósága által össze
állíttatott, rövid jegyzetek közöltettek, melyekben az éjszak-nyugat erdélyi 
harmadkori rétegsorozatnak e fontos színtájából csak néhány oly faj van 
fölsorolva, a melyeket azonnal, biztosabban fölismerhettem.

A korodi rétegek, melyekben meditertán vagy új alakok sorra először 
kezd megjelenni, itt mindenütt könnyen és a közvetlen fedőjében következő 
kettősmezei foraminiferás agyag folytán különösen jól követhető' összletet 
alkotnak. Főtömegüket egy 15—20 mf-né\ alig vastagabb, vaskos homokkő 
lépcső képezi, mely a tengeri kövületeket tartalmazza, alantabb agyagból, 
áll egy-két kevésbbé vastag homokkő-ponkkal. Dél-nyugat felé, ép úgy, mint 
az aquitáni rétegek, durvább anyagot mindinkább növekedő mennyiségben 
vesz föl s a medencze szárnyai fordulóján dél-kelet felé legelőször alján, 
Hidalmás környékén, Bányikán és a Gyalu Kotulujon Puszta-Szt.-Mihály 
mellett, később pedig, Dalnál, egész vastagságában barnaszén nyomokat és 
félig sósvízi puhányokat tartalmazó réteket mutat föl*. Ezek ép úgy, mint 
a durvás anyag a rétegek csapásában tovább dél-kelet felé, Koch úr fölvé
teli területén, ismét elenyésznek; a rétegek ott, mint Koch úr későbbi fölvé
telei mutatták, mint tengeri homokkőképződés, közvetlenül Korodra, Ko- 
losvár mellett, húzódnak, hol a régen F r . v. H a o e r  megismertette, bőséges 
kövületeket tartalmazzák.

Koch 1882-ik évi fölvételi jelentésében, az általam már vizsgált terü
letembe részben átnyúlván, azokat a félig sósvízi rétegeket a Gyalu Kotulujról 
az aquitáni emeletnek néhány száz lábbal a feküben előfordúló, félig sósvízi 
puhányokat és barnaszén nyomokat tartalmazó padokkal az általa az aqui
táni emeletben puszta-szt.-mihályi rétegek nevén megkülönböztetett alosz
tályhoz tévesen kapcsolja egybe. E tekintetben tisztelt barátommal nem ért
hetek egyet. A Gyalu-Kotuluj kérdéses rétegei már igen restringált félig sós
vízi faunulájukban határozottan különböznek ama mélyebb rétegektől az 
aquitani összletben, ellenben paleontologiailag legszorosabban a korodi és 
a följebb következő hidalmási rétegekhez csatlakoznak. Én a korodi réte
geknek határát a felsőol-igoczén felé a Gyalu-Kotuluj kövületes padjai alatt 
húztam, hol egy kövület nélküli s azon a vidéken kirívó veres színű agyagos 
öv kezdődik, s nem látok indokot erről eltérni.

Következők a fönnevezett pontokon (Bányika, Tóth-Szállás, Kis-Kris-

* A Dalnál a korodi rétegekben többször ismétlődő vékony szenes pala rétegek 
laz átnézetes fölvételeknél arra adtak alkalmat, hogy bennük az Hondái halpikkelyes pa
lákat sejtették, holott oly mély rétegek ott nem fordulnak elő.
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tolcz, Őrmező) a tengeri korodi homokkőben gyűjtött kövületek, melyeket 
eddig fajilag meghatázoztam.

Pecten gigas, Schloth.
Pectunculus Fichteli, D e sh .
Cardium cingulatum, Gf.

« bifidum, Hofm. n. sp. (Mnscpt.)
« Kübecki, v. Hau.

Gytherea crycina, Lmic.
« Beyrichi, Hofm.

Venus umbonaria, Lmk.
Thracia Speyeri, v. Kőén.
Turritella cathedralis, Brngt.

« Geinitzi, S pey .
Natica Burdigalensis, M ay .
Picula condita, Brngt.
Fusus Burdigalensis, Bast.

Azonkívül még több, eddig tüzetesebben meg nem határozott lamelli- 
branchiata, melyből az előttem levő anyag, fájdalom, nagy részt igen hiányos.

A kettősmezei foraminiferás agyag és a hídalmási rétegek jelentésem 
szorosabb tárgyát képező területemen, a palás agyagban előfordúló foramini- 
ferákon kívül, nevezetesebb kövületeket nem szolgáltattak.

Idő híja miatt bezárom a munkaközben terjedelmessé vált jelentése
met, néhány szándékozott megjegyzést a prelukai hegyszigettől éjszakra levő 
területemen elterjedt neogén lerakodásokról, az ott és hasadásokon a kris
tályos hegység főrésszé]oldalán magában a kristályoshegységben is mutatkozó 
kőolajnyomokról, területem ásványforrásairól stb. a jövő évi jelentésemre 
hagyván; a prelukai hegyszigettől éjszakra levő alacsonyabb hegyes vidék 
nagyobb keleti része a nélkül is csak jövőre kerül vizsgálás alá. Csupán 
azt akarom még megemlíteni, miszerint azok a gipsz előfordulások, melye
ket P osepny a neogén vidékemről Kovács, Kis-Kórtvélyes, Garbonácz vala
mint Gyertyánostól éjszakra említ, a szármati rétegekhez tartoznak. A gipsz 
ezeken a pontokon mindenütt megegyezőleg igen állandó színtájban a szár- 
máti rétegek aljbeli részén mutatkozik, közel a kövületek által jól jellem
zett felső-mediterrán dacittufa-összlet fölött, mely ezen a vidéken fölül 
lithothamniumot és egyéb kövületeket tartalmazó meszes padokkal végző
dik. A gipsz vékony réteges márgába és agyagba van beágyazva, melyben 
Syndosmya rejiexa, E ic w h . sp. és Cardium Suessi, B a r b . lenyomatait, külö
nösen az elsőt, gyakrabban találtam; mind a két faj vidékünk szármáti 
rétegeiben igen elterjedt s azokban a márgás agyagos vékonyabb rétegek
ben kezd először megjelenni.
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