
4, A Várfalva, Toroczkó és Hidas közt elterülő hegyvidék
geológiai alkotása.

(Jelentés az 1897. év i részletes geológ ia i fe lvételről.)

T. R oth LAJOS-tól.

A megelőző (1896.) év nyarán Torda-Aranyos megyében Felvincz— 
Bágyon környékén megkezdett részletes geológiai felvételemmel kapcsola
tosan 1897-ben az előbbi évben elért s az Aranyos-Rákos, Hosszúoldal- 
hegy és Felső-Füged jelölte Nyű határvonaltól Ny felé folytattam felvéte
lemet akként, hogy a É K  jelzésű lapról a Ny felé szomszédos 

ÉNy jelzésű lapra átnyúlva, e lap ÉK-i sarkában feltüntetett 
területet is bejártam és térképeztem. E szerint e lapok É-í pereme mentén 
Aranyos-Rákostól Ny-ra a borévi Gy. Plesu-ig haladtam, honnan aztán D felé 
a Tölgyes, Kostető, Hosszúkő, Toroczkó, Székelykő 1130 m]  A , Iiuptore, 
Plesa, Hidas-völgy, Csákó és Felső-Füged pontok által jelölt vonal az 
1897-ben bejárt terület határát megszabja.

A mint a dombos felföld felől Ny-ra, azaz a tulajdonképeni hegység 
felé közeledünk, a térszín mind magasabbra emelkedik, míg a Székelykő 
1130 mj  t. sz. f. magasságot jelző A-jánál a legmagasabb e hegységben 
tőlem eddig bejárt pontot elérjük. A Székelykő sziklafalai tetején elterülő 
fensík e pontjától Ny-ra —  toronyirányt mérve, pusztán 1250 mj  távol
ságra —  600 mj  -rel ereszkedik a térszín hirtelen a toroczkói völgyig alá, 
mely völgy Toroczkónál 530 mj  abs. magasságban fekszik. Toroczkótól 
Ny-ra s ENy-ra aztán a terület —  szintén elég gyorsan — ama hosszabb 
hegygerinczig emelkedik, mely az Aranyos- és Toroczkó-völgy közt a víz
választót képezi.

A körülirt terület geológiai alkotásán a következő képződmények vesz
nek részt:

Kristályos palák és szemcsés mészkő,
Diabáz és felzitporfir,
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Tithon mészkő,
Neocomkoní lerakodások,
Lajtamészkő, 1, , , , , mediterrán,Agyag, homok es kavics, J
Pontusi rétegek,
Diluvium és alluvium.

Kristályos palák és szemcsés mészkő.
A kristályos palák Borévtől D-re a Toroczkóra vivő völgy mindkét 

oldalán bukkanak a felszínre és a völgy jobb partjáról csakhamar eltűnve, 
annak baloldalán folytatódnak DNyD-i irányban, a hegységnek itt lozömét 
képezvén.

A toroczkói völgyet le (E, azaz Borév) felé követve, az utolsó (mint a 
többiek, szintén már abbanhagyott) vasverőn kis darabra túl, a patak part
jain először akadunk a kristályos palákra (csillámpalára és kloritpalára) 
rá. A csillámpala egészen vékonypalás és részben leveles, de vannak közte 
vastagabb, kemény és kompakt padok is. A kvarcz lencsék alakjában jelenik 
meg. A csillámpala apró gránátokat, valamint piritet is észleltet. Rétegei 
e helyt NyDNy— DNy-nak 70— 80° a. dőlnek, de merőlegesen és áthajoltan 
is láthatók. A kloritpala csaknem merőlegesen fölegyenesedett padjaira 
közvetlenül következő csillámpala rétegei 40— 50° a. dőlnek. A rétegek 
térdalakúan hajlítottak, csavarodottak, apró redőkre szedettek stb., mit —■ 
mint rendesen —  főleg a vékonypalások szépen észlelteknek. Az úton E felé 
grafitos és fillites palák is láthatók, melyek közé a kvarcz padszerűen van 
betelepedve.

Szemközt, a patak bal lejtőjében, hol a Falom-oldal EK-i lejtőjéről 
lehúzódó árok torkol, a szericzites csillámpala 25° a. EÉK felé dől. Erre 
valamivel tovább E-ra vaskos, repedezett és 80° a. DNyD-nak dőlő padok
ban finomszemű, fehér dolomitos mészkő következik, a melynek hasadási 
lapjai sárga hártyával vannak bevonva és mely vékonyleveles vagy vékony
pados betelepedésként barnás mészcsillámpalát zár magába. Ez utóbbi, 
mely kloritos hártyácskákat is mutat, részben darává morzsolódott össze. 
Erre, hasonló dőléssel és ép oly meredeken dőlve, szericzites és grafitossá 
váló csillámpala következik, melynek rétegei a közeli, E felé következő 
ároknál ismét az ellenkező EKE-i (csaknem É-i) dőlést észleltetik. A rétegek 
tehát ránczosodottak.

A túlsó (jobb) lejtőn mutatkozó grafitos palák 70— 75° a. DKD s 
DNyD felé dőlnek.

A bal lejtőn utunkat Borév felé folytatva, a hídon túl (út mellett) a 
szericzites muskovitos csillámpalát 70—-70° a. KDK-nek látjuk dőlni,
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azután merőlegesen egyenesednek a rétegek föl, mire 60— 70° vagy 45° a. 
NyENy-nak dőlve, sötétszínű kloritos biotitpalák és ismét világos szericzites 
palák kvarczlencsékkel következnek. Látjuk tehát, hogy a kristályos palák 
telepedése itt ismételten megzavarodott.

A mint a vázolt petrografiai jellemzésből kitűnik, a kristályos palák 
felső csoportjával van itt dolgunk. E felső csoportbeli palák közt kristályos 
szemcsés mészkő lép fel, mely a kristályos palákban betelepedéseket, még 
pedig jóval vastagabb betelepedéseket képez, mint a minőket a krassó-szö- 
rényi hegységben látunk.

E kristályos mészkő az Aranyos-folyó bal oldaláról a jobb oldalra át
húzódva és Borévnél meglehetős hatalmasan kifejlődve, tovább DNy-ra 
folytatódik, kiálló vad sziklákban itt a vízválasztó keskeny sziklahátát ké
pezvén. A Gy. Plesu-n túl két vonulatra, egy Ny-ira és egy K-ire ágazik 
szét. Az előbbi a Kaszálás-tető és Tölgyes-jelölte vízválasztón húzódik az 
1015 w/-es csúcsig, a K-i vonulat a Falom-oldal K-i és Kaszálás-tető DK-i 
lejtőjén DNy-ra s D felé folytatódik, míg a «Mezőségi hánvá»-tól D-re el
tűnik. E két vonulat közt a «Vén bányái)-nál egy harmadik veszi kezdetét, 
mely a Hegy orrán és Kostetőn át ez utóbbinak 933 ™] A -já ig  kö
vethető.

Borévnél D-re a kristályos mészkő vonulata a lejtő magasabb nívójá
ban a kristályos palák közt kiékelődik, hogy nemsokára valamivel lejebb a 
lejtőn újra megjelenjék, hol aztán csaknem a völgyig lehúzódik. A völgy 
felől tekintve, e mészkővonulatot fellépésénél fogva valami fiatalabb mezo- 
zoos mészkőnek lehetne tartani; a sziklaháton elvonulva, t. i. úgy tűnik 
elő, mintha a kristályos palákon rajtaülne.

A kristályos mészkő hófehér vagy kékesszürke színű, közép- és néha 
meglehetős finomszemű, kékes vagy vörhenyessárga erek járják át; a 
kékesszürke vagy egyforma szemű és színű, vagy fehér erekkel tarkázott, 
váltakozó kékesszürke és fehér vékony sávokban is látható, valamint sötét 
kékesszürke mészpalaként is jelenik meg, mely közt fehér részek is mutat
koznak. Rétegei a Gy. Plesu-tól ÉK-re 50° a.DNyD-nak, a Gy. Plesu-n 40° a. 
DKD-nek dőlnek. Ez utóbbi (DKD-i) dőlést, az ellenkező ÉNnyÉ-ival fel
váltva s így ismételt ránczosodást, aGy. Plesu és Falom-oldal közti nyereg
ről D-re, Fodor-bánya felé vezető úton is észleljük, hol a kristályos mészkő 
a palákba be van telepedve, míg a Falom-oldalon vezető úton fenn a szeri
czites csillámpalával társulva fellépő kloritgneisz és amfibolpala ENy-i dő
lést észleltet, mely dőlés aztán D felé az uralkodó.

Ha a Nyires-oldalról É-ra a Falom-oldal felé vezető utat követjük, a 
kristályos palákat 50° a. ÉNy s NyÉNy, csaknem Ny felé látjuk dőlni. 
A kőzet itt világos- vagy sötétszínű szericzites csillámpala, valamint kloritos- 
amfibolitos pala, mely ha mállott, rozsdásbarnává válik; kvarcz és helyen-
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ként kristályos mészkő mutatkozik lencsék és fészkek alakjában e kőzetek
ben betelepedve.

A Kaszálás-tetőtől (1012 m!) KDIÍ-re, úton alól, a kristályos mészkő
ben régi vaskő-bánya, azaz túrás látható, az út fölött szintén hajdani túrás
tól eredő, ez idő szerint már begyepesedett lyuk konstatálható. Az úton 
valamivel feljebb a kristályos mészkő rétegei 40° a. NyENy csaknem Ny-nak 
dőlnek. Yalamivel jobban fölfelé, az út fölött, ácsolat nélküli mélyebb 
aknára s néhány lépésnyire tovább az úton újból lejtős aknára bukkanunk, 
mely utóbbi nem oly mély, mint az előbbi. A kristályos mészkő itt 50° a. 
19h felé dől.

Az innen a lejtőn fölfelé vivő gyalogút mentén, vasérczet keresve, 
szintén több ponton túrtak, az egyik helyen nem igen mély, szűk, lejtős 
lyukat (aknát) mélyesztettek. Az liton néhány lépésnyire tovább fölfelé 
haladva, az ötödik lejtős aknát találjuk, mely a rétegek dőlése szerint 
(19h 50— 60° a.) annak idején be lett hajtva s mely lefelé szűk lyukként 
folytatódik.

Az ú. n. Fodor-bánya a Falom-oldal K-i lejtőjén a kristályos palák 
és kristályos mészkő érintkezésén volt —  kezdetleg tárnaszerűen —■ a 
kristályos palákba hajtva. A vasércz —  értesülésem szerint -— 50— 60 
vastag, helyenként kiékelődik, újra megjelenik, 1 "/-nél vastagabb is lesz* 
és beljebb hatolva tisztább. A kristályos palák (mállott szericzites csillám
pala és grafitos pala), a melyekben az érez itt előfordul, 70° a. NyENy, 
csaknem Ny-nak dőlnek.

A lejtőn lejebb fekvő Gyilkos-bányá-ban, mely még fólig-meddig 
járható, benn voltam. Ez is kis darabra tárnaszerűen van behajtva, azután 
a rétegek dőlésirányában hirtelen lejtősen, majd függélyes-aknaszerűen 
ereszkedik alá, mi mellett hol jobbra, hol balra kacskaringósan —  a mint 
az érczet nyomozták — kitér. E borzlyukakból hordták nagy keservesen a 
fejtett vasérczet hátukon a napfényre fel.

A vasércz a kristályos palákban (csillámpala és gneisz) és főleg a 
kristályos mészkőben fordul e lő ; a vékonypalás (leveles) csillámpala érczet 
nem tartalmaz. A primitív módon berendezett volt kis kohókban leginkább 
csak a tiszta limonitot és e közt a már jobban mállott és könnyebben ol
vasztható porvás limonitot dolgozták fel, mely a legkedveltebb érezük volt.

A Hegy orra derekán (É-i alján) DNyD-i irányban tárnaszerűen e 
hegy felé hajtott Vén bányá-bán télen még dolgozik a toroczkóiak közül

* Dr. P á v a i  V á j n a  E l e k  «Toroczkó vidékének földtani és bányászati ismer
tetése# ezímű s a kir. Földtani Intézet könyvtárában őrzött, 1869-ből származó, kéz
iratban hátrahagyott munkájának 108. lapján azt mondja: #A vasérezek néha pár 
hüvelyknyire elvékonyodnak, néhol pedig 3— 4 öl szélesekké is válnak#.

A m. k. földtani int. évi jelentése 1897-ről. O
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az, a ki ráér és rászánja magát, a fejtett érezet aztán eladja. A tárna ala
csony, kis szájnyílásánál ottlétem alkalmával is láttam egy rakás szállított 
érezet heverni.

Az innen K-re, a lejtőn jóval mélyebben létezett Mezőségi bányá
ban kénkovand-marát is állítottak a szállított kristályos pala-anyagból elő, 
de nem tudták feldolgozni. A bánya bedőlt szájnyílásából pompás erős for
rás bugyog ki, a mellette álló kőházban, hol a bányászok gyülekeztek, egy 
100 évvel ezelőtt bevésett felírást feltüntető kő bever. A bánya előtt tekin
télyes gorcz terül el, melyen szericzites ésgrafitos pala és kristályos mészkő, 
valamint vasércz-darabkák láthatók.

A Falom oldalgerincz 918 mf -es kúpjának ÉK-i lejtőjén, kristályos 
mészkőben, szintén régi bányára (tárnára) akadtam, mely tárna azonban 
itt is csakhamar lejtős aknafólébe megy át; ottlétemkor a tárna szájánál egy 
rakás vasércz hevert, úgy látszik tehát, hogy itt néha még fejtenek érezet.

A Kaszálás-tető DKD-i lejtőjén is több régi bányaműveletet (meg
lehetős szűk, lejtős bevágásokat) a kristályos mészkőben találtam. A Ka
szálás-tető 1012 nj-e s csúcsát képező kristályos mészkő rétegei, EK— E>Ny 
felé csapva, merőlegesen egyenesednek föl, a lejtőn DK-re (856 "('-es kúp 
ÉNy.) 45° a. ÉNyÉ-nak dőlnek.

A Mezőségi bánya közelében (attól E-ra az irton) jelentkező világos 
és sötétebb színű szericzites csillámpala és kloritpala rétegei 30— 45° a. 
ÉNy és NyÉNy— ÉNyÉ felé dőlnek. Az árokszerű mélyedésben, mely itt a 
Tölgyes déli oldalán felhúzódik, a kristályos pala-zónában brecsiaszerű 
és dolomitosodé szemcsés mészkő jelenik meg, mire aztán a rendes ki
nézésű kristályos mészkő következik. A kristályos mészkő-vonulatain kívül 
e mészkő átalában alárendelt mérvben is mutatkozik a kristályos palák 
közé telepedve.

Egyenesen a Tölgyes felé felmászva, szericzites csillámpalát és klorit- 
gneiszt, azután a kristályos mészkő K-i vonulatát érjük el, melynek rétegei 
ÉNy-nak dőlnek és a hol régi bedőlt és begyepesedett aknák és túrások 
ismét nagy számban láthatók. Erre aztán a hegyháton feljebb grafitos és 
szericzites csillámpala, erre pedig a kristályos mészkő Ny-i vonulata követ
kezik. A mészkő rétegei itt 50° s majd 75° a. ÉNy-nak, a Tölgyes 1027'"''-es 
csúcsán fenn 75° a. DK— KDK-nek dőlnek. A mint a kristályos palákon 
belől a kristályos mészkő alárendelt betelepedéseket is képez, úgy viszont 
a kristályos mészkő Ny-i vonulatában alárendelten kristályos palákat 
(kloritgneiszt) észleltem.

A Tölgyeshez DNy felé sorakozó csúcsokon a kristályos mészkő rész
ben dolomitos és brecsiaszerűvó válik. Az 1015 m/-es csúcson a mészkő 
60° a. KDK-nek, közel ide ÉK-re, 35° a. NyÉNy-nak dől, az említett csúcs 
K-i lejtőjén pedig a rétegek függélyesen láthatók.
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A Hegy orra ÉNy-i oldalán felhúzódó árokban a szericzites és grafitos 
csillámpala egészen a vízválasztóig fel nyomozható, a Hegy orrán jelent
kező vékonypalás kristályos mészkő 60° a. NyÉNy-nak dől és hasonló 
dőlést észleltem az innen D-re, a kezdődő árokszerű területmélyedésben 
(kristályos mészkő-vonulat Ny-i oldalán) mutatkozó csillámpalán, valamint 
e mészkővonulatot K felől határoló rétegek is 40° a. ÉNy-i dőlést mutat
nak, mi mellett ez utóbbi helyen, mint alárendelt betelepedés, a csillámpala, 
kvarczos grafitos pala és kloritgneisz közt a kristályos mészkő ismét meg
jelenik.

A Kostető 933 ™/-es A-jától Ny-ra a kristályos mészkőben szintén 
tárnafélére akadtam rá, e magassági pontnál E-ra, valamint a 969 ”/-es 
ponttól EK-re ismét több régi bányamíveletet találtam, hol a gorczon vas- 
ércz is hever; vasércz a Hegy orra déli lejtőjén vezető ríton a kristályos 
palákban is mutatkozik. Itt muszkovit-csillámpala biotit-, szericzites és grafi
tos palával váltakozik.

Végre még a Cziblok kúpjától NyENy-ra, az itt DNy-i irányban fel
húzódó árok felső végén, úttól lefelé régi, felhagyott és bedőlt bányamíve- 
letekre akadtam; a gorczokon itt is szericzites és grafitos csillámpala, vala
mint kristályos mészkő hever.

A mint a felhozott adatokból látni való, a bejárt terület alaphegységét 
képező kristályos pala és mészkő rétegei túlnyomóan EK— DNy-i csapás
irányt mutatnak, mely csapásiránytól csak a terület E-i végén, Borév kö
zelében térnek el. A csapásirányon belől többszörös ránczosodások konsta
tálhatok, minek folytán a rétegek főleg meredekebb dőlést észlelteinek, 
sőt merőlegesen is egyenesednek föl. A dőlés iránya túlnyomóan ENy— 
NyÉNy-i.

A vasérczek leginkább a kristályos mészkő és palák érintkezésén lép
nek lencseszerű betelepedésekben föl. Főtömegük limonűból áll, a mely 
közt sziderit is mutatkozik alárendelten, mint pl. a Falom-oldal 918 mj  A  
EK-i lejtőjén, vagy limonitosodott sziderit-kristályok a Vén bányából való 
egyik érczdarabon stb., mi arra enged következtetni, a mi különben a priori 
föltehető volt, hogy a hegyek belsejébe jobban behatolva, a pátvaskő lesz a 
főércz.

Kalecsinszky Sándor úr, a kir. földtani intézet vegyésze, négy ércz- 
darabot analizált. A velem hivatalosan közölt adatok szerint a «Simonaki 
istolyi) (tárnából, Hegy orra) való érez 56'07% vasat tartalmaz, a Gyilkos
bánya I. osztályú órezében 49’08% vas, ugyané bánya II. osztályú érezében 
4D ll°/o  vas, a III. osztályú érezben pedig 39‘64°/o vastartalom volt ki
mutatható. A Mezőségi bányából való kénkovand-marában, vegyelemzése 
alkalmával, a toroczkóiak gyanította ezüsttartalom nem volt konstatálható.

Valószínű, hogy a toroczkói kristályos alaphegységből —  főleg a



vízválasztó túlsó, jóformán még érintetlen vidalyi oldalon —  lehetne még 
elég tekintélyes mennyiségben jobb minőségű vasérczet is fejteni, de —  
eltekintve a még ez idő szerint sem megvetendő szállítási nehézségektől —  
a toroczkói oldalon mintegy 750 év óta számtalan túrásokban és vájások- 
ban folytatott bányamíveleteknél fogva rendszeres bányászat megindítása 
legalább is nagyon meg volna nehezítve.

Diabáz és felzitporfir.
Ezen eruptív kőzetek, melyek az E-i vidéken dr. Koch A ntal felvételi 

lapján Túr és Koppánd közt kezdenek föllépni, DNy felé mindjobban szé
lesedő zónában Yárfalvára s innen összefüggő kompakt tömegben közel 
Toroczkóig vonulnak, hol a Székelykő K-i oldalán D felé folytatódva, eddig 
a Hidastól D-re húzódó hidasi völgyben az oláh-rákosi Vurvu bili-ig nyo
moztam. Fiatal harmadkorú (mediterrán) lerakodásoktól eltakarva s így a 
főtömegtől a felszínen elválasztva, látjuk a diabázt Várfalva, Csegez és 
Hidas környékén tetemesebb és alárendelt kis részekben kibukkani, mig 
a felzitporfir csak az összefüggő eruptivtömegen belől jut néhány ponton 
napfényre.

Várfalvánál D-re, a rákosi patak jobb, Piritske-oldalnak nevezett 
partlejtőjén, Aranyos-Rákos legnyugatiabb utolsó háza közelében, elő
ször akadtam a diabázra rá, mely itt, közvetlenül diluviális kavicstól 
fedve, e kőzet naprakerülésének legkeletiebb végpontját jelöli. A völgy 
túlsó (bal) lejtőjén a diabáz helyenként pados-táblás elválást észlel
tet, mely esetben ÉKÉ-i (2h), valamint az ellenkező dőlést is konstatálni' 
lehet; az itt lévő malomnál azonban oszlopszerűen is látható. A Rákos
patak völgyét D felé követve, a bal lejtőn a kőzet gömbölyded-vaskos tö
megekben mutatkozik, a melyeken belől a pados elváláshoz való hajlam 
és ezen belől központi-héjas, gömbös kifejlődés figyelhető meg. A padszerű 
elváláson belől aztán a kőzet gyakran erősen repedezett és kis szögletes 
darabokra hull szét.

A Rákos-patak völgye felől Buza-oldal és Ördög orra közt Ny-ra el
vonuló árokban a kőzet, mint rendesen, pados elválást is észleltet, mi mel
lett itt szintén gömbös darabkákra hull szét. A mállott kőzet közt ép, göm
bös darabokat is látni.

Várfalva Ny-i végén, az oláh templom fölött emelkedő Csere 613^-68 
kúp EK-i lejtőjén, a diabáz helyenként szintén padosán elválva ész
lelhető. A padok egy helyen itt 50° a. KÉK-nek dőlnek s a kőzet részint 
itt is gömbölyded tömegben jelenik meg a felszínen.

Innen Ny-ra, a Tökös ÉNyÉ-i folytatását képező 661 w|/-es A-nál, a 
diabáz várromhoz hasonló sziklákban áll ki; az itt elvezető út E-i

6 8  T. EOTH LAJOS ( 7 )
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oldalán levő kúpon a diabáz valóságos lávaárként tűnik fel, mely 
lassan előre haladva, megmerevedett. E pontról a vadon szétszaggatott, 
rémületes mélységbe vagy 300 m]  -nyíre az Aranyos völgye felé hirtelen 
leereszkedő sziklák megragadó szépségű, nagyszerű panorámát nyújtanak. 
Hol az út a Nádas patakon átvisz, a mely patak, vízeséseket képezve, zuhan 
le a sziklákon, szép forrás van. A diaház itt is vékony padokban 
elválva látható, mely padok KEK-nek dőlnek. Többiben a kőzet vaskos, a 
felszínen mindig a gömbölydedhez hajló tömegekben jelenik meg és helyen
ként annyira mállott, hogy már csaknem agyaggá lett. A Nádaspatak men
tén, Hidegkut-bércz Ny-i alján, kalczitot is találtam zárványként a diabáz - 
bán kiválva.

A Nádaspatak felső folyása bal oldalán elterülő, Nyálómezőnek neve
zett tájon a diabáz közt vékonyan rétegzett zöld tufát észleltem, 
mely vörhenyes bombákat és lapillit zár magába. A tufa meglehetős lapo
san KDK-nek dől.

A Buják Csupján, 778 m/-es pont közelében, valamint innen Ny-ra, 
a Buják felé vivő úton, a diabáz közt szintén vékonyan rétegzett 
tufát figyeltem meg, melynek rétegei az először említett ponton 60° a. 
KDK-nek dőlnek, de a tufalerakodások a diabáz hatalmas tömegé
hez képest csak egészen alárendelt szerepet visznek, miért a térképen nem 
is választottam őket külön ki. A Buják Csupja 697 m/-es pont közelében a 
mállott diabáz mállott zöld erektől van egészen körülfogva, minek 
folytán helyenként brecsiaszerűvé válik.

A Rakatyás tájtól ÉNy-ra, 781 m/-es A  közelében, a diabáz he
lyenként egészen darává van elmállva, a mely közt vörös jaspis vékony, a 
légbeliektől érintetlenül maradt erekben mutatkozik; a padosán elvált kőzet 
padjai e tájon ÉÉK-i dőlést 40° a. észleltetnek.

A Torzahegy K-i lejtőjén eredő és Csegezen—  a község hátrányára —  
keresztülvonuló hosszú főárokban az itt alaphegységet képező és e helyt 
kékeszöld és fehéres agyagos tömeggé elmállott diabáz csekély meg
szakításokkal nyomozható. E mállott tömeg hasonlóan, mint az ép kőzet, 
keményebb gömbös —  habár szintén már meglehetős erősen mállott — 
kőzetrészeket zár magába. Az innen (oláh templom és forrás közötti árok
részből) hozott mállott anyagot tűzállóságra való megvizsgálásra K ale- 
csinszky úrnak adtam át.

Hivatalos közlése szerint az anyag következőképen viselkedett: kb. 
1000° C. hőnél világossárga színnel égett ki. Kb. 1200° C.-nál színe söté- 
tebb, majdnem téglavörös lett, míg kb. 1500° C-nál sötétszínű üveggé töké
letesen megolvadott. Tűzállósági fokozata =  4, mi annyit jelent, hogy már 
nem tűzálló, de közönségesebb agyagárúk előállítására jó l használható.

Csegeztől D-re, a Csömör- (térképen Disznó-) pataknak jelölt árokban
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a diabáz vagy gömbös-szferoidos, vagy pedig egészen tömör, igen 
kemény és szilárd, kompakt és friss, ép kőzet, mely azonban az utóbbi 
esetben is meglehetősen repedezett. Itt kiválásként vörhenyes vagy húsvörös, 
tömör mészkörészt zár magába. Pados elválást a kőzet itt is ismételten ész
leltet, mely esetben a padok NyENy-nak 30° a. dőlnek. Az úton, mely 
Csegeztől D-re a Csomor-patakhoz le s a túlsó lejtőn felvezet, a patak bal 
lejtőjén (út fölött) szűk tárnaféle volt a kőzetbe hajtva, mely tárna még 
most is intakt. Itt hasonlóan, mint a Nagy-Buják déli lejtőjén, két ponton 
megindított kutatási helyen, piritre akadtak rá, melyet rövid időn át fej
tettek is, de minthogy a pirít nem volt, mint a hogy remélték, arany
tartalmú, a kutatást nemsokára abbanhagyták.

A Csomor-patak bal oldalán fenn, 740 ,n/-es kúptól ÉNy-ra, a 
diabáz-padok 50° a. 20h felé dőlnek s ugyané dőlést észleltem a pados 
elválású kőzeten tovább Ny-ra még két ponton.

Toroczkótól ÉKÉ-re, a völgy jobb lejtőjén, Buják DNyD-i folytatását 
képező 533 ’^-es ponttól E-ra eső árkokban, a diabáz erősen mál- 
lott, zöldes és vörhenyesbarna színt vesz fel és végre egészen sárga agyaggá 
mállik el. A lejtőtörmelék itt részben tetemes vastagságú. Meglehetősen 
jelentékeny szakadások és esuszamlások mutatkoznak itt a felszínen; a 
tartós 1897-ki tavaszi esőzések folytán vízzel átitatott törmelék a mállott 
diabáz feláztatott felületén a völgy felé lecsiíszott és az országúira épí
tett, útba eső hidakat magával vitte, melyeket épen ottlétemkor erősebben 
ríjra felépítettek.

Az említett 533 m/-es domb Ny-i lejtőjén szép, a felületen vesealakú 
karmolt gyűjtöttem.

A diabáz, mely a völgyben lenn, patak partjain is több helyt 
mutatkozik, a toroczkói völgy bal oldalán folytatódik, hol a Nyires-oldal 
K-i részét képezi.

A Székelykő és Barta-kert közt meredeken leereszkedő Várpatak azon 
részén, hol ezen árok a Székelykő 1119 magas (térképen «Varga-ny-akt
nak elnevezett) E-i végcsúesa és a Feketekő-oldal 781 "/-es kúpja között 
Ny-ra fordul, a padosán elvált diabáz 30— 40° a. NyÉNy-nak dől. 
A kőzet, mely helyenként úgy tűnik elő, mintha csupa gömbökből volna 
összerakva, itt szintén kevés piritet tartalmaz.

A Székelykő mészkőtömege alatt települő diabáz a mészkövet nem
csak a Várpatak felső végéig kiséri, hanem fantasztikus sziklákban a 
vízválasztón túl Ny felé is folytatódik, hol t. i. a terület a mészkősziklák 
közt mutatkozó árokszerű hasadék felé hirtelen leereszkedik s egyúttal az 
eruptív tömeg a mészkőtömeg alatt csakhamar eltűnik.

A padosán elvált diabáz itt 60— 75° a. NyÉNy-i és NyDNy-i, a 
Barta-kert, Feketekő-oldalon és Fehér-patak felső részében 50-—70° a.
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NyDNy— DNy-i dőlést észleltet; a Feketekő-oldal Ny-i lejtőjén (árokban) 
30— 40° a. megint NyÉNy-i, a Nyires-oldal déli lejtőjén (patak medrében) 
pedig 30° a. KDK-i s jobban Ny-ra, az ott fellépő mészkő határán, ismét 
NyÉNy-i dőlést észleltem.

A Fehér-patak (térképen románul A âlea alba) mentén a diabáz 
a lejtőkön erősen —  helyenként kékeszöld agyaggá —  mállott; vékony
táblás diabáz vagy tufa is észlelhető. A Fehér-patak igen szűk, sűrű 
erdővel borított sziklavölgy vagy helyesebben mondva árok, a mely kezdeté
től fogva egészen a torkolatáig —■ eltekintve kis diluviális lerakodástól a 
torkolat bal oldalán -— kizárólag a diabázban vonul végig és hol a 
neokom-márgának, melyet H erbich * innen említ, nyoma sem található. 
E szerint valószínűen a használt helyelnevezésben lehet az eltérés.

A Yurvu Torzárói Ny felé lefutó s a Fehér-patakba torkoló árok lejtőin 
a diabáz szintén fehéres és zöldes, erősen mállott, hatalmas tömeg
ben látható, a melyben zöld /áspis-szalagok, valamint —  mint több más 
ponton —  a kemény, ép kőzet bombaszerű darabjai is figyelhetők meg.

A Csegezrevivő úton alól, 870 mf-es  csúcstól NyÉNy-ra a Kózsa-kút- 
nak nevezett, kőbe foglalt forrás lép a napra, melynek vize 5 E fokú.

A borévi Piétra Sztinyi 658 nJ-es kúpjánál D-re a padszerűen elvált 
diabáz ÉNyÉ felé dől. Innen ÉK s K-re, az ároknál, valamint a Pareu 
Seritoriu pataklejtőin a kőzet egészen darává és részben zöldesfehér 
agyaggá van elmállva. Az imént említett 658 mj-e s kúptól KÉK-re vékony
palásnak feltűnő és vékony táblásán elvált, tufaszerű'kőzet jelenik meg, a 
melyben kalczedon, tejkvarcz és karneol szilárd fekveteket képeznek és 
melynek hasadási lapjain apró heiilandit-knstálybák észlelhetők. A kőzet 
50° a. Ny-nak dől.

A közvetlen É felé csatlakozó kúpot kemény, szilárd, különböző irány
ban repedezett, felzites kőzet (felzitporfir) képezi, melynek padjai 60° a, 
NyDNy-nak dőlnek és melyhez a tufaszerű kőzet hozzásimul. Az É felé (lap 
szélén) következő alacsonyabb hegyháton a kőzet (diabáz) egészen fehér 
tömeggé mállott.

A Csegeztől NyÉNy-ra fekvő Torza-hegyen (térképen Yurvu torsa) és 
ennek É-i folytatásán a felzitporfir hamuszürke, violaszínű, vörhenyes vagy 
fehéres; a tömör felzites-kvarczos alapanyagban csak az egykor jelen volt 
kristályok üregei, itt-ott zöldes amfibol vagy klorit, egyes hatszöges csillám
lapocskák és elszórtan víztiszta kvarczszemek ismerhetők fel nagyítóval. 
Tömeges, függélyes sziklákban mered föl, helyenként pados-táblás elválást 
is észleltet és e helyt azt a benyomást teszi, mintha a diabázba átmene
tet képezne.

* Földtani Közlöny, VII. évf., 273. 1.
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A Torza-hegytől DDNy-ra eső 870OT/-es csúcsnál vaskos tömeges 
sziklákban kiálló felzitporfir Ny-i oldalán táblásán elvált s DNyD-nak dőlő, 
hamuszürke felzitporfir figyelhető meg, mely szürke, tisztán szarukőnemű 
kvarcztömegbe (szarukő-porfirba) megy át. A táblás felzitporfir pirít-sze- 
mecskéket és amfibolt is zár magába; a pirít, ha mállott, rozsdásbarna 
foltokat hagy hátra. A szürke szarukőnemű kvarcztömeg, mely kalapács
ütésnél kis szögletes darabokra tör szét, a sziklák főtömegét teszi.

B csúcstól DK-re a lejtőn, az itt levonuló két árok egyesülése felé, a 
diabázon belől a húsvörös, halványvörös, violaszínű vagy hamuszürke 
felzitporfir újra megjelenik kis részben. Elválási lapjai a diabázéi- 
hez hasonlóan ÉNy-nak dőlnek s a kőzet a DK-re vonuló árkon át a túlsó 
lejtőn folytatódik, hol a diabáz közt, ezen áthatolva, kiékelődik.

Végre aToroczkótól ENy-ra fekvő Kostető 933 mf  -es A -nál kis, a tér
képen alig kiválasztható részben találtam még a felzitporfirt, mely itt a 
kristályos mészkőben, rétegek csapásirányában, teleptelérszerűen lép fel.

A Hidastól Ny-ra elterülő diabáz-tömegben —  mint hasadék- 
kitöltés —  pirít mellett elvétve kevés galenű és szfalerit is fordul elő, a 
Székelykő K-i lejtőjén pedig kvarcz-kristályoktól kitöltött vékony erek 
figyelhetők meg.

Ha most ezen tekintélyes, gyakran padosán elvált eruptivtömeget 
egészében tekintjük, azt látjuk, hogy túlnyomóan ugyanazt a csapásirányt 
követi, mint a kristályos palák alkotta alaphegység, mely csapásirányon belől 
szintén ránczosodott is.

A Buják és Székelykő mészkőtömege közvetlenül rátelepedik vagy 
rajta ül, egyelőre tehát annyit tudunk, hogy a szóban levő eruptivtömeg e 
mészkőlerakodásoknál idősebb. ,

A felzitporfir kitörése egészben véve a diabázéval egy időben mehetett 
végbe, részben pedig, minthogy a diabázon —  mint láttuk —  telérszerűen 
is hatolt át, fiatalabb eredetű.

Ezen eruptív kőzetek vékonycsiszolatait Dr. Schafarzik Ferencz, 
tisztelt kartársam és barátom volt szives mikroszkóp alatt megvizsgálni. 
A vizsgálati eredményt saját szavaival ide iktatom.

«A Toroczkó-várfalvi hegység számos pontjáról származó sötét
szürke vagy feketés kőzetek, melyeket T s c h e b m a k  G. (Porphyrgesteine 
Österreichs, Wien 1869, p. 196 ff), mint melafirokut, illetve diabázokat és 
augitporfirokat irt le, ma a mikroszkopiái vizsgálat világításában, még 
futólagos áttekintés mellett is, másnak mutatkoznak.

A Várfalvárói, Toroezkóról, Csegezről és Hidasról származó példá
nyokat petrografiai szempontból ugyanis típusos andeziteknek mondhatnók, 
a melyeknek sötétes tömött alapanyagából széles, ikerrovátkos plagioklász- 
kristályok és fekete augitszemek vannak kiválva. Mikroszkóp alatt az alap
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anyag híalopilites vagy pilotaxites szövetűnek bizonyul, s elegyrészei 
gyanánt savasabb plagioklász-mikrolitek, illetve mikrokristályok, apró 
augitok és picziny magnetit-szemcsék mutatkoznak. Ezen finoman szem- 
csézett és üveges bázisban egy esetben sem bővelkedő alapanyagból azután 
porfirosan kiválva találjuk az első régibb generáció tagjait, nevezetesen a 
számra és nagyságra nézve túlnyomónak mondható plagioklászt, melynek 
nagyobb extinctiói értékei bázisosabb sorozatokra engednek következtetni. 
E plagioklászok lemezkéi az albit-törvény szerint vannak egymással össze
nőve, azonfelül azonban konstatálható a széles kristályokon még a karls- 
badi, sőt még a periklinszerü összenövés is. A plagioklásznál sokkal keve
sebb a fűzöld augit, mely kivétel nélkül az őt jellemző, erősen ferde kioltást 
mutatja, s végre kiegészítik még e társaságot a magnetitnak kövér szemei. 
Megemlítem végre, hogy egy ízben, egy csegezi példányban (m) elég nagy 
számmal fekete karimás, úgynevezett «pi’8eexistált» amfibol-krisályokat is 
megfigyeltem.

Habár e kőzetek petrografiai szempontból a legtipusosabb augit- 
andezitek mellé volnának állítandók, úgy a petrografiai nomenklatúra mai 
állása mellett végérvényes elnevezésük még geológiai koruktól is függ, a 
mire nézve egyedül csak a geológiai viszonyok nyújthatják a kellő felvilá
gosítást.*

Olivin-diabáz Várfalva, Rákospatak bal partja.**
A sötétszürke, igen aprószemü kőzetben az elegyrészek közül makro- 

skoposan csak egy-két nagyobb, palaczkzöld, repedezett külsejű olivin 
látszik. Feltűnőbbek ellenben a fehéres vagy testszínü mandolák, melyek 
részben kalcit, részben pedig zeolithoktól származnak.

A mikroszkóp típusos diabázszövetet enged megfigyelni. A kőzet 
főalkotó részét szabálytalanul elszórt keskeny plagioklász-léczek teszik, 
melyek végeiken nincsenek is mindig tökéletesen kifejlődve. Kicsiny 
kioltásuk oligoklászra utal. Közben fekszenek azután gyérebben az augit 
kristálykái, valamint bőven a fekete érczszemek, a melyeknek legnagyobb 
része bizonyára magnetit. Az egykori üveges bázis, mely az elegyrészek 
közti hézagokat kitöltötte, jelenleg már teljesen sárgás-zöld mállási termé
nyekké van átalakulva. Olivin nem került a csiszolatba.

Felzitporfir (Biotitos kvarczporfir).
Az előttem fekvő kőzetek halvány húsvörösek vagy világos barnásak, 

finomszemüen felzites alapanyaguak. Ezen, a kőzetet egymagában alkotó 
felzites tömegben csak igen gyéren látunk egyes apró, fekete biotit-hexago-

* E viszonyok az előrebocsátott sorokból és a Titkon  m észkő -nél felhozott 
megfigyelésekből tűnnek ki.

** E kőzetdarab ugyanabból az összefüggő tömegből való, mint a többi. Roth.
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nokat és ugyancsak szórványosan viztiszta kvarczszemeket, mely utóbbiak 
olykor (a 2-dik számban) a dihexaéder alakját mutatják. Porfirosan kiválott 
földpát nem látható. Mikroskop alatt a vékonycsiszolatban egy szemcsés 
szövetű tömeget látunk, mely földpát és kvarczszemekből áll. Előbbi, mint 
ezt lángkisérleti úton ki lehetett mutatni, egy káliumban dús ortoldásznak 
(perthit) felel meg, mely a 8-dik számú kőzetben annyira felszaporodik, 
hogy a vele együtt előforduló kvarcz fölött határozottan túlsúlyban van.

TitiLon mészkő.

E mészkő, mely az É-i, dr. Koch  ÁNTAL-tól felvett Torcla vidéke 
czímű lapon Túr és Koppánd közt kezdődik, a tordai hasadékon át DNyD 
felé vonul, hol az Aranyos völgyén áthúzódva, Borév közelében az én terü
letemre lép át és a mondott irányban a toroczkói völgyig folytatódik. E völgy 
bal oldalán félbeszakított kis részekben a Nyires-oldalon követtem a Tölgyes 
felől levonuló árokig, a toroczkói völgy jobb oldalán pedig a Székelykő im
pozáns tömegét képezi.

A borévi' Piétra Sztinyin s ennek DNyD-i folytatását képező 
Buják (térképen «La Bujag»)-on e mészkő közvetlenül a diabázra tele
pül rá, melynek padjaival rétegei egészben megegyező dőlést mutatnak. 
A mészkő világos sárgásszürke, fehéres vagy vörhenyes színű, igen finom- 
szemű, megnedvesítve, nagyító alatt részben oolitosnak tűnik fel, mi által 
a krassó-szörényi hegység középső krétabeli mészkőcsoportra emlékeztet, 
kalcziterek gyakran és elég sűrűn járják át; a Piétra Sztinyin itt-ott 
kis diabáz-görélyeket zár magába, a Buják Ny-i lejtőjén szarukövet is 
tartalmaz. A Piétra Sztinyin korallokat figyeltem meg benne. Bétegei a 
Piétra Sztínyi E-ibb kúpján és délibb kúpjának Ny-i lejtőjén 50° a. ENy- 
nak dőlnek, a délibb 658 m/-es kúpon fenn pedig függélyesen, vagy 75— 
80° a. láthatók az EK— DNy-i csapásirányban fölegyenesedve.

A Buják 732 m/-es kúpján, hol korallokon és kalczitosodott krinoid- 
szártagokon kívül egyéb szerves maradványt e mészkőben szintén nem 
fedezhettem fel, a rétegek 40— 70° a. hasonló (ENy-i) dőlést mutatnak, 
mint a Piétra Sztinyin. E kúp DNy-i lejtőjén, út fölött, sikerült ugyan 
brachiopoda-töredékeket, valamint egy pecten töredékes lenyomatát a kő
zetből kikapnom, de e töredékek közelebbi meghatározásra semmikép sem 
alkalmasak. A kőzet itt diabáz és egy sötétszürke mészkő gördült 
darabkáit zárja magába; a sötétszürke mészkő szintén diabáz-anyagot 
zár magába, a diabáz tehát a Búják-mészkőe sötétszürke mészkő-zárványá
nál is régibb.

A Buják 533 m/-es déli nyúlványának Ny-i lejtőjén, patak jobb s 
úgyszintén a túlsó (bal) partján, a diabázon rajtaülve, kis részben újra
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megjelenik a mészkő. A patak jobb partján ottlétemkor e mészkövet a meg
rongált közeleső híd alapozására fejtették és repesztették; mészégető ke- 
mencze is áll itt. A kőzet itt is világos sárgásszürke, igen finomszemű, 
csaknem tömör, fehér kalcziterektől átjárt, a hasadási lapokon zöldes és 
szürke agyagos hártyákkal bevonva; alárendelten vékonytáblás márgás 
mészkő is mutatkozik betelepedve. A rétegek itt 60— 70° a. DK-nek dől
nek, tehát pontosan a Buják mészköve csapásirányába esnek s így, mint
hogy ellenkezően dőlnek, a mészkő ránczosodását demonstrálják. A túlsó 
(bal) lejtőn e mészkő, kis dombot alkotva és diluviális kavicstól fedve, ha
sonló dőléssel folytatódik, tovább DDNy-ra pedig —  mint már említém —  
a Nyires-oldal tetején találjuk, honnan D-re, az itt elvonuló árokig, félbe
szakított kis részekben nyomozható, egy helyt szintén DK-i dőlést 50° a. 
észleltetvén.

A Székelykő alján (Kiskő lejtőjén) Csegez felé vivő úton a mészkő 
egy heverő, nyilván a Székelykőről legurult darabjából minden valószínű
ség szerint a chamidák családjába tartozó kagylók rossz töredékeit ütöttem 
ki. A kőzet a Piétra Sztinyin és Bujákon fellépővel azonos, t. i. világos 
sárgásszürke, kalcziterektől átszőtt, nagyító alatt oolitosnak mutatkozó, 
valamint foraminiferák és korallok átmetszeteit is észleltető mészkő.

A Kiskő legmélyebb részei tisztán csaknem fehér korallmészkőből 
állanak, melyben a Rhabdophyllia sp. tömzsei szépen láthatók. Közelebb
ről ki nem betűzhető, némely helyen brachiopodáknak látszó átmetszeteket 
és kimállásokat a felületen a kőzet itt is mutat. A magasabban fekvő ré
szekben a mészkő világosszürke, szintén korallokkal és kalcziterekkel. Itt 
szükség esetén a mészkövet építésre is fejtik. A Kiskő K-i oldalán, a hol 
alkalomadtán a követ szintén fejtik, 40—45° a. ÉNy-i (20— 21h) dőlést 
(mint a Bujákon), a szikla ormán pedig 75— 80° a. NyDNy-i (17h) dőlést 
figyeltem meg. A Kiskő, mely a Székelykőtől levált, különben elég tekin
télyes sziklarészként tűnik elő, folytatását a Székelykő felé feljebb ki- 
kibukkanó kis mészkőrészekben leli s így a Székelykő mészkővonulatának 
szintén csak egyik ENy felé kiágazó kisebb mellékvonulatát tünteti föl, 
hasonlóan, mint a D felé következő, sokkal tekintélyesebb, impozánsabb, 
félbe nem szakított oldalága a Székelykőnek, mely NyENy-i irányban To- 
roczkó hátulsó utczájáig levonul, hol tövében a községben pompás bő forrás 
bugyog ki. A mészkőtömeg alapját itt is nyilván a diabáz képezi.

A Székelykő mészkőtömege Toroczkónál merőlegesen íeltornyosodó 
sziklákban mered égnek, E-i oldalán, a Yárpatak felé, szép erdőcske sze
gélyezi a sziklákat. Ép oly meredeken —• függélyes falakban —- ereszked
nek a sziklák K-i oldalukon a Várpatak völgyecskéje felé alá, hol bázisu
kon — a diabázon — két forrás lép napfényre. A kőzet itt is egészen 
túlnyomóan világos színű (fehéres, vörhenyes vagy sárgásszürke) mészkő
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bői áll, mely itt a Székelykőn is korallokat tartalmaz és a melynek finom
szemű tömegében nagyító alatt oolitos szemecskék, korall-átmetszetek és 
lithothamniumok vehetők ki. A mészkő helyenként kissé megkovásodott, kal- 
cziterek szintén mutatkoznak benne, némely helyen sötétebb szürke és 
vörös lesz. Kis fusus-féle gasteropodát láttam egy helyt itt a felületen ki- 
málva.

A térképen Varga nyak-nak elnevezett 1119 mJ-es pont É-i lejtőjén, 
t. i. az itt elvezető ösvényen alól (lejtőn legalól) szálban látható mész
követ agyagos erek járják át, minek folytán breesiaszerűvé válik; diabáz- 
részecskéket is zár magába, melyek zöldes pontokat idéznek rajta elő.

A mészkő helyenként kevés szarukövet is tartalmaz, korallokat itt is 
észleltet. Az ösvényen a mészkő már fehéres és rétegei DDK— DDNy-nak 
40° a., az erdő szélén DNyD-nak már 80° a. dőlnek. Erre aztán óriási 
toronyszerű bástyákként függélyesen merednek a sziklák fö l; a Várpatak 
árkát feljebb (D felé) követve, a rétegek hajlítottaknak tűnnek elő oly- 
formán, hogy a fölmeredező rétegen belől a dőlés az EKE-i irányból fölfelé 
a DNyD-iba megy át. Feljebb mászva azután EKE-i dőlés figyelhető meg, 
mely dőlés a fensíkon fenn is, 70° mellett, mutatkozik. Közel az árokszerű 
hasadékhoz, mely az 1119w/-es és az 1130 mJ-es triangulácziói piramis 
jelölte fensík közt mutatkozik, EENy-i dőlést figyeltem meg; korallokat itt 
is láttam.

Az 1119 ®V-es fensík legészakiabb része a fensík főtömegétől mélyen 
lenyúló hasadék által el van válva, tölcséralakú s szintén mélyre leérő 
üreget is vájt a víz itt ki. Efféle barlangszerű üregek különben —  minők 
e mészkövekben átalában oly gyakoriak —  a sziklák K-i, Várpatak felé 
hirtelen leereszkedő lejtőjén is több ízben láthatók. A mészkő itt is kizáró
lag világos színű; helyenként breesiaszerűvé válik.

Az 1119*j/-es A  ÉKÉ-i lejtőjén, a mészkőfal tövében, sikerült na
gyobb mészkődarabból chamidák, pekten(?) és egy gaszteropoda rossz töre
dékein kívül néhány brachiopodát kiütnöm, mely utóbbiak közül az egyik 
sértetlen állapotban vált a kőzetből ki.

Ez a Terebratula farmosa, Suess, mely a strambergi és inwaldi szirt- 
mészkőből ismeretes. így tehát a Székelykő mészköve a strambergi rétegek
nek felel meg, de hogy csakis e rétegeket, vagy talán az egész tithont kép
viseli-e, az ez idő szerint nem dönthető el.

Elődeim a Székelykő mészkövét a felső jurába átalában helyezték, de 
H erbich * a Székelykőtől D-re (Toroczkó-Szt.-Györgytől DK-re) folytatódó 
mészkővonulatot —  a benne talált kövületek alapján —  szintén már a 
strambergi rétegeknek megfelelőnek konstatálhatta.

* F. id. h. 249 1.
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A Székelykő mészkőrétegei — mint a közölt adatokból kivehető —  a 
hegység általános csapásirányát nem követik, hanem arra harántul állítva 
tűnnek fel, tehát a diabázra diszkordánsan telepednek rá.

Neokom korú lerakodások.

Az ide tartozó lerakodásokat dr. K och Antal * Magyar-Peterd és 
Borévnél találta. Az Aranyos-völgyjobb oldalán az én területemen a Piétra 
Sztinyi és Buják tithon mészkövét annak Ny-i oldalán a toroczkói völgyig 
kísérik. Azután e völgy bal oldalára lépve át, félbeszakított vonulatban a 
Nyires-oldalon, Cziblokon és Hosszúkon át Toroczkóig folytatódnak, mint 
a meddig azokat t. i. eddig ismerem.

A Piétra Sztinyin felmenve, az úton picziny részben zöldes- vagy kékes
szürke, kemény, kaleziterektől is átjárt homokkő jelenik meg. Mielőtt aztán 
a pojánánál az út K felé fordulna, kis részben a homokkő rétegei DNy-nak 
dőlve találhatók. Feljebb a lejtőn, hol az út az erdőszél közelében ismét 
DK felé fordul s a víz azt erősen kimosta, a fekvő tithon-mészkő rétegei 
jó l feltárva következnek.

A Buják 732 m/-es kúp Ny-i lejtőjén, az út mentén kiásott kis víz
elvezető árokban, világoszöldes és kékesszürke, vékonytáblás, tömör mész- 
márga és márgás mészkő látható, melynek részben összegyűrt rétegei DKD- 
nek dőlnek, és melyek a szvinyiczai és szerbiai neokom-márgához nagyon 
hasonlítanak. A lejtőn feljebb (régi úton) 30° a. ÉNyÉ-i és szintén -— mint 
az alsó mostani úton — DKD-i, meglehetős meredek dőlést figyeltem meg, 
minek folytán a különben rosszul feltárt rétegek itt szinklinális ránczoso- 
dást mutatnak. A felső és alsó út közt forrás bugyog ki, melynek altalaját 
a márga, vagy pedig már a közeli kristályos pala képezi. Heverő darabok
ban a zöldes- és kékesszürke homokkő is mutatkozik.

E rétegek DNyD-i folytatását a toroczkói völgy túlsó (bal) oldalán 
találjuk, hol a 457 wjZ-es A -tól É-ra az úton alól két kis vízvájta szakadás
ban, 40— 60° a. 22h felé dőlve, vastag padokban a világos sárgásszürke 
finomszemű mészkő látható, mely egyes lencsékben szarukövet zár ma
gába, nagyító alatt többé-kevésbbé oolitosnak látszik s a tithon mészkőnek 
felel meg. Erre ugyanazzal a dőléssel vékonypados, hajlítottan is feltűnő 
s helyenként leveles, világos kékesszürke mészmárga települ rá, mely a 
hasadási lapokon piszkos-zöldesszürke agyagkérget mutat s a melyben 
szerves maradványokat hiába kerestem. E márgára feljebb a lejtőn —  vál

* Magyarázatok a magyar korona országainak részletes földtani térképéhez. 
Torda vidéke, 18. 1.
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tozatlan (ÉNyÉ-i) dőléssel —  zöldes- és kékesszürke, kemény, valamint 
helyenként mállott s ekkor meglehetősen laza és finomszemű homokkő, 
valamint alárendeltekben konglomerát következik. A konglomerát sok feke- 
tés, mogyoró- vagy diónagyságú kovapala-görélyt zár magába : kvarczszeme- 
ket tartalmazó mészkő is látható a homokkőbe betelepedve. A homokkő 
vastag padokat képez, de vékonypados-palás is lesz és ekkor violaszínű 
vagy vörhenyes, márgás palákkal váltakozik.

A homokkő rétegei végre ellenkezően (DIíD-nek) dőlnek, mire aztán 
a mállott kristályos palák, ENy-nak dőlve, következnek. A rétegek e helyt 
tehát, szinklinális ránczban folytatódva, a kristályos palákon elvágódnak.

A Nyires-oldal D-i lejtőjén (patak partján) a tithon-mészkő Ny-i ha
tárán zöldesszürke és vörhenyes, vékonyréteges, márgás palásagyag jele
nik meg, melynek rétegei 70° a. ENy-nak dőlnek, de merőlegesen és ellen
kezően dőlve is láthatók. E márgapalák, melyeknek rétegei közt vékony 
szalagokban betelepedve, világos kékesszürke tömör mészkő is látható, a 
vékonypalás kristályos palák módjára apró ránczokra szedettek s kinézé
sükben e palák mállott kőzeteire, főként a kloritpalákra, nagyon emlékez
tetnek. A márgapalára, 65° a. ENy-nak dőlve, zöldes- és kékesszürke 
homokkő és konglomerát települ rá. E homokkő és konglomerát, melynek 
rétegei a patak medrében is megvannak, kemény és szilárd kőzetek, melyek 
palásak és finomszeműek lesznek és növényfoszlányokat tartalmaznak. 
A patak medrében, valamint egy helyen a lejtőn, a kőzet meglehetős laza; 
a konglomerátot meszes kötőszer tartja össze, a világos tithon-mészkő gör
dült darabjait is zárja magába. A konglomerát könnyen hull szét, a mikor 
aztán —  mint pl. a Nyires-oldal 713 ,,nj-e s kúpjától ÉNy-ra eső kupon — 
kavics alakjában találjuk a felszínen. A márgapala és homokkő anyagát 
jórészt a kristályos palák szolgáltatták.

A Nyires-oldal Ny-i lejtőjén 662 mj -es pont felé felvezető úton feljebb 
a zöldes és vörhenyes márgás palásagyag nagyobb vastagságiján jelenik meg, 
benne nagy darabokban és gumókban sötétebbszürke, kalcziteres meszes 
homokkő, feketés kovapala, fehér mállott mészkő, valamint agyagvaskő van 
beágyazva. A rétegek itt is erősen rámczosodottak, mi mellett 65— 70° a. 
ENy-nak dőlnek.

A 662 ™/-es ponttól NyENy-ra egy darabig a vékonypalás agyagmárga, 
valamint a homokkő s azután a konglomerát is folytatódik. A sötétebb
szürke, kemény, finom-homokos, meszes palát, valamint a külsőleg zöldes
szürke, belől barna és kékesszürke, kemény, meszes homokkövet kalcziterek 
járják át; agyagvaskő és világos sárgásszürke, kalcziteres tiszta mészkő is 
jelenik meg alárendelten darabokban. Az agyagmárga itt is ránczosodott 
és apró ránczokra szedett; a homokkőben előforduló rossz növényfoszlá
nyokon kívül más szerves maradványt itt sem találtam. A rétegek itt szili-
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tén ÉNy-nak dőlnek s ugyanezt a dőlést mutatják —  eleintén —  a kristályos 
palák is ; itt tehát megfordított településben a kristályos palák alá kerültek.

A toroczkói völgy bal oldalán, t. i. Toroczkó ÉNy-i végén és az itt 
levonuló árokban meglehetős laza, zöldesszürke színű konglomerát és 
homokkő van feltárva. A homokkőben itt két házikó is van kivájva. A kon
glomerát gneisz, csillámpala, kvarcz, feketés kovapala, márgás palás
agyag, márga, diabáz, felzitporfir, valamint tiihon-mészkő gördült darabjait 
zárja magába. Az úton mutatkozó sárgásszürke laza homokkő hasadási 
lapjain zöldes agyag- és mészhártyák láthatók. Feljebb ezen a Cziblok felé 
vezető úton (Hosszúkőtől EK-re) a csillámpala jelentkezik, melyet csak
hamar a rajtaülő s NyDNy-nak dőlő zöldes homokkő és konglomerát elfed. 
A konglomerát tömbökben világos sárgásszürke, szintén konglomerátszerű 
mészkövet és fehér mállott mészgumókat zár magába. Feljebb az úton ÉNy- 
nak dőlő márgapala, konglomerát és homokkő váltakozva lép fel, azután 
felváltva NyÉNy s NyDNy-nak 30— 50° a. dőlve, zöldesszürke, keményebb 
és sárgás lágy, finom-homokos, vékonypalás (leveles) márga palás homokkő- 
betelepedésekkel mutatkozik, mely rétegekben két ammonit igen fogyatékos 
töredékét és lenyomatát, valamint növényfoszlányokat találtam. Erre aztán 
durvább konglomerát, mint lent az úton, és márgapala következik, mely 
utóbbi világosszürke és vörös, brecsiaszerű, diabázos anyagot tartalmazó 
(tithon) mészkő-sziklatömböt zár magába. Ez tart egészen a nyeregig föl, 
hol az útak a Czibloknál elágaznak.

Mielőtt e nyerget elérnők, kis területmélyedés mutatkozik, mely a 
lejtőn DK-re mint árok folytatódik. Az úton a kristályos j>alák bukkanak 
ki, a nyergen fenn a márgarétegek DKD-nek dőlve mutatkoznak s itt egy 
konglomerátos mészkő-tömböt láttam heverni.

Ha most a nyereg felől e felső fit fölött felhúzódó kis vízmosásokban 
felmegyünk, akkor a következő rétegsorozatot figyeljük m eg: palás márga, 
mely eleintén DKD s aztán ÉNyÉ-nak dől. Erre mállott fehér mészkő és 
szintén mállott zöld és vörhenyes-violaszínű diabáz-anyag települ rá. 
Erre sárga és zöldesszürke palás agyagmárga következik, melynek mere
dek rétegei ÉNyÉ s majd DKD-nek dőlnek. Ezt követi NyÉNy-nak dőlő 
konglomerát, mire fehér és világoszöld, diabázos-meszes és vörhenyes 
ibolyaszínű, mállott, agyagos, valamint kékeszöld keményebb anyag közbe
telepedett sárga agyagmárga-szalagokkal következik. Ez utóbbi anyag vörös 
íelzitporfirt és diabázt tömbökben, valamint porfiros fehéres anyagot 
zár magába, mely utóbbiban mozaikszerű, kalczedont, rózsakvarczot és 
karneolt körülzáró, szép tarka, diabázos-konglomerátos darabok mu
tatkoznak. E rétegre világos sárgásszürke és vörhenyes, kalczit- és sötét 
agyagos erektől átjárt és ÉNy-nak dőlő mészkő, zöldes diabázos, 
agyagos-meszes anyagtól konglomerát- vagy brecsiaszerűvé meglehetős
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lazán összeragasztott, de kompaktabb anyag is, valamint vékony rnész- 
márga telepedik rá, mire aztán, 30— 45° a. 20— 21h felé dőlve, a kristályos 
(szericzites, kloritos és grafitos) palák következnek.

A két ízben ránczosodott rétegek e komplexusa tehát megfordított 
sorrendben jelenik itt meg olykép, hogy normális településnél a mészkő 
(tithon) közvetlenül a kristályos palákon rajtafeküdnék.

Ha a Hosszúkő K-i lejtőjén Toroczkónál mutatkozó vízkimosta sza
kadást alólról fölfelé követjük, a rétegeket (lágy márgát) KDK-nek meglehetős 
meredeken dőlve találjuk. Följebb, a hol homokkő és konglomerát követ 
kezik, a rétegek ellenkezően (NyÉNy-nak) dőlnek s e dőlést aztán egészen 
a kristályos palákig megtartják. Jobban fölfelé a konglomerát közé márga 
van betelepedve, alárendelten kemény fehér mészmárga, mállott zöld 
és vörös diabázos anyag is, valamint újból márga jelentkezik, mely a 
Hosszúkőig tart.

A szürke homokos palásagyagban vagy palás homokkőben egy am- 
monit töredékét találtam, mely minden látszat szerint a hoplites-nemhez 
tartozik.

A Hosszúkő tetejét képező mészkő, melynek rétegei 20— 35° alatt 
NyÉNy-nak dőlnek, kvarcz, feketés kovapala, kristályos mészkő gördült 
darabjait, hasonló kinézésű mészkőnek a szemeit, valamint diabáz kis 
részecskéit tartalmazza, mi által konglomerátossá válik. A mészkő sárgás
szürke, kalciteres, a hasadási lapokon megjelenő piszkos-zöldessziirke 
agyaghártyáktól brecsiaszerű kinézésű is s itt-ott kevés szarukövet tartal
maz. A tiszta (nem kvarczszemes) mészkő igen finomszemű, csaknem tömör, 
nagyító alatt részben oolitlios szerkezetet, egyes foraminifera átmetszetét, 
bryozoát is észleltet.

A Hosszúkő e mészkövei a Cziblokról előbb említett kis mószkőrész 
folytatását képezik; ők is hasonló megfordított sorrendben települnek a 
kristályos palákra rá s valószínűen szintén a tithon-mészkőnek felelnek 
meg; e két mészkőrész közt még picziny részben találtam e kőzetet a 
kristályos palákon rajtaülve.

A Toroczkóról Cziblok fele vezető alsó úton, hol a rétegek ÉNy-nak 
(Cziblok-csúcsán 60° a. NyÉNy-nak) dőlnek, a Cziblok közelében mutat
kozó márgában, növényszár mellett Haműes (Ptychoceras) sp., (a ff. Puzo- 
sianus d’OuB.) leltem.

E lelet határozottan krétakorú, még pedig minden valószínűség szerint 
neokomkorú lerakodásokra utal, a mi összhangzásban áll azon leletekkel, 
melyeket H ekbich * a Toroczkó és Toroczkó-Szt.-György közt húzódó lejtő
ről említ, hol neki tudniillik sikerült az ott elterülő hasonló márgából

* F. id. h. 271. 1.
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Haploceras Grasanum, cI’Orb. és Belemnites dilatatus, BLAiNv.-t, tehát alsó 
neokom alakokat gyűjteni.

M editerránkorú lerakodások.
A mint K felől jőve, a fennebb tárgyalt eruptivtömeg képezte hegység 

felé közeledünk, e lerakodásokat lajtamészkő alakjában találjuk mint parti 
képződést az eruptivtömeg mentén, mely e fiatal harmadkon! rétegek alap
hegységét képezi. Az én területemen Várfalva DNy-i végén vékony sávocs- 
kában kezdődve, a lajtamészkő Ny felé hirtelen kiszélesedik annyira, hogy7 
a Búza oldal K-i s a Tökös Ny7-i lejtője közt már 2375 mj  széles területet 
borít. D felé 3 km. szélességet is elérve, a lajtamészkő összefüggő tömegben 
Hidasig folytatódik, mely községtől Ny-raés D-re, főleg kavics- és homoktól 
felváltva és helyettesítve, kisebb-nagyobb részekben szakadozottan lép fel.

Hogy a mediterránkorú tenger vize azonban az eruptivtömeg alkotta 
területre is, azt időlegesen borítva fölért, azt bizonyítják azon picziny üledék
foszlányai, melyeket a diabaz-területen elszórtan találtam s melyek
nek egyike 1000 mj  t. sz. f. magasságban ott van tanúbizonyságául annak, 
hogy a mediterránkorú tenger hullámai ilyen magasságban is verték a 
partot, amikor a Székelykő is csak 120— 130 méternyire emelkedett az 
akkori tenger színe fölé.

Aranyos-Bakos DK-i végén, a patak jobb partján, diluviális kavics 
alatt laza homokkővé tömörült homok és kékesszürke palásagyag van fel
tárva, mely utóbbiban elszenesedett növénymaradványok és lignites barna
szén részecskéi láthatók. A rétegek e helyt 5° a. 10— l l h felé dőlnek.

Innen Ny-ra, Aranyos-Bákos DNy-i végén, az utolsó házak fölött 
emelkedő lejtőn, kis vízmosásban, először akadunk, K felől jőve, kis elszige
telt részben a lajtamészkőre rá. Itt a diabázon vékony, porhanyó, mál
lóit fekvetekben tufa, ezen pedig vékony, morzsalékos, táblás rétegek
ben homokos lajtamészkő települ. Ennek rétegei 10° a. EK-nek dőlnek és 
pecten-, ostrea-, scutella-töredékek mellett lithothamniumokat tartalmaz
nak. Feljebb a lajtamészkő kemény, vékony, repedezett padjai lágy rnész- 
márgával váltakoznak. Legfölebb a kis árokban már csak a lágy márga lát
ható ; feljebb a lejtőn aztán az egyes darabokban heverő lajtamészkő kis 
kvarczgörélyek felvétele folytán konglomerátossá válik, mire kis darabig 
tovább fölfelé csak konglomerát és lágy agyagmárga mutatkozik, mely utóbbi 
aztán K felé homokkal egyetemben dominál.

Az úton, mely Várfalva déli végén D felé a Rákos-patak völgyébe le
vezet, a diluviális sárga agyag alatt világos kékesszürke é3 sárgás medi
terrán agyagmárga van feltárva, melynek rétegei 10— 20° a. DDNy-nak 
(14h) dőlnek. A közeli kis diabáz-kúp ENy-i oldalán picziny részben

6A m. k. földtani int. évi jelentése 1897-rül.
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és jóformán csak heverő darabok által jelezve, kemény, szilárd lithotham- 
nium-mészkő jelenik meg.

A rákosi-patak mentén, már Aranyos-Eákoson, mint víz sodorta dara
bot a lajtamészkőből eredő Favia rnagnifica, Beüss gumóiöredékét találtam. 
E korait R ettss mint ritkán előfordulót Eibiczéről (Hunyad m.) említi.

A Piritske-hegy ENy-i lejtőjén, Rákos-patak jobb (K-i) oldalán, a 
diabázra közvetlenül rátelepedve, a kemény, szilárd lithothamnium- 
mészkő keskeny (30 lépésnyi széles) sávban lép fel. A Ny felől (Buza-oldal 
és Ördög-orra közt) a Eákos-patakba torkolló völgyecskével szemközt a túl
nyomóan heverő Lithothamnium ramosissimum, R eüss jelezte mészkő a 
Piritske 552 méteres kúp ENy-i lejtőjén haladó útra húzódik fel, hol fölötte 
kis vízmosásban homok, homokkő és agyagmárga mutatkozik. Erre a lajta- 
mészkő a út alatti lejtőn messzebb húzódik le, zónája háromszor oly széles 
lesz, mint azelőtt; az úton alól lévő lejtőn kőbánya van, hol a követ épít
kezésekre fejtik s hol rétegei 10° a. KEK-nek dőlnek. Tovább lefelé a lejtőn 
aztán a diabázra telepedő homokkő s főleg apró kavics és homok lát
ható ; a lajtamészkő e helyt tehát a homokos-kavicsos lerakodások közt be
telepedést képez. Valamivel tovább D-re a lejtőn nagyobb árok mutatkozik. 
Itt a diabázra megint a kemény lithothamnium-mészkő telepedik rá, 
mely fölfelé vékonytáblás, morzsalékos lesz és legfelül lágy, morzsalékos 
mészmárgába megy át, mely utóbbi egészen telve van kis lithothamnium- 
gumókkal s melyben egy pecten töredéke is mutatkozott. E lajtamészkő-sáv 
további déli folytatásában s vége felé a rétegek 15° a. KDK-i és DK-i dőlést 
észleltetnek; a követ adott alkalommal itt is fejtik. K-i határán homok be
telepedett márgával mutatkozik; a szemben lévő parton a völgyben, Cse- 
gezre vivő úton alól, a lajtamészkőből kis patak-erősségben szép forrás 
bugyog ki.

A Várfalva melletti Csere nevű 613 méteres kúp EK-i lejtőjén elvo
nuló úton alól, legfelsőbb kertek felé, a diabázra lajtamészkő települ, 
melynek rétegei 35° a. KÉK csaknem K felé dőlnek. A rétegeket kis víz
mosás tárja fel. A két képződmény határán az anyag kavicsos; túlnyomók 
benne a diabáz gördült darabjai, de ezek mellett kis kvarczgörélyek 
is mutatkoznak, valamint a mállott zöld diabázos anyag sem hiányzik. 
Maga a lajta-(lithothamnium)-mészkő legmélyebb részeiben szintén a 
diabáz gördült darabjait zárja magába, valamint a felszínről vékony erek
ben a diabáz-test repedéseibe is, azokat kitöltve, behatolt. A lajtamészkő 
itt még borsó nagyságú görélyeket zár magába.

A Csere-hegy említett kúpjának DK-i lejtőjén, Várfalva DNy i végén, 
nagyobb kőbánya van. A mészkövet itt építkezésekre fejtik és a közeli vi
dékre elviszik, tavaszszal égetik is ; a kőbányán alól néhány tábori ke- 
mencze, azaz kiásott mészégető-gödör látható. A rétegek a kőbányában,
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valamint az innen Ny-ra felhuzódó árkokban 30° a. KDK-nek (8h) dőlnek. 
A mészkő egészen vékony padokat képez, úgy hogy vékony (néhány centi- 
méteres) táblákban fejthető. A kőzet kemény és szilárd lithothamnium- 
mészkő; Pecten elegáns, Andrz., Pect. latissimus, Brocc., Ostrea digita- 
lina Dub. és echinodermák töredékei mutatkoznak benne, a diabáz gör
dült é3 szögletes darabkáit részben elég nagy számban zárja magába, 
egészen vékonytáblás, márgás is lesz, valamint kék, agyagos-márgás, kemény 
fekveteket is észleltet s másrészt meg egészen tiszta lesz, a mikor aztán 
égetésre alkalmas anyagot szolgáltat.

A Buza-oldal felől a hegygerinczre Ny felé felmenve, a lajtamészkő 
rétegeit KDK-nek 15° a., fölebb 10° a. s egészen fenn a hegyháton 5° a. 
dőlve találjuk.

A Tökös és Fütyár közt lajtamészkőből, melynek alapját a dia
báz képezi, a Totvay-kútnak nevezett, patakerősségű pompás forrás 
bugyog ki.

A Fütyár 697 méteres kúpján Lithothamnium ramosissimum, Beüss 
gumóin kívül Pecten Malvinae, D üb., a Totvay-kúttól DDK-re az úton Ostrea 
cf. Hömesi, R euss, a Buza-oldal 580 méteres A -tói K-re, a lejtőn pedig a 
Pecten latissirnns, Broc. ép példánya találkozott a lajtamészkőben.

A Bakatyás-táj felé vezető úton a lajtamészkő rétegeit 15° a. KDK- 
nek látjuk dőlni. A hol aztán a Nádas-patak eredeténél a lajtamészkő a 
diabázra rátelepül, az itt KEK-nek dőlő lajtamészkőben gasteropodák 
(cerithium, buccinum, turritella, conus stb.) lenyomatai és kőmagvai 
mutatkoznak.

Innen Ny-ra, a Rakatyás 813 méteres csúcs E-i lejtőjén, erdőszél s 
egyúttal alapkőzet közelében, szép koralltömzsők találhatók, tovább fenn 
és a túlsó (Ny-i) lejtőn pedig ismét lithothamnium-gumók jelennek meg, 
hol a lajtamészkő homokos is lesz. A korallok közül főleg a Heliastraea 
Reussana,, M. Edw. et H., e mellett cfr. Solenastraea distans, Bss.-t gyüjt- 
hettem szép példányokban. A Heliastraea Reussana, M. Edw. et H. =  (Ex- 
planaria astroites, Beüss) Fraknó-Váraljáról, Riczingről és Lapugyról már 
régebben ismeretes.

A Rakatyás DNy-i részén, 821 méteres kúptól K-re, a diabázra kes
keny szalagként rátelepedve, kis kavicslerakodást figyeltem meg, melyre 
aztán a lajtamészkő következik.

A Buják Csupján vezető úton, 778 méteres kúptól DK-re, pojána 
Ny-i szélén, világosabb szürke, diabázos anyagot magába záró mész
követ találtam kis részben az diabázon rajtaülve. A csaknem tömött 
mészkő nagyító alatt oolitos szerkezetet és foraminiferákat észleltet, a 
felületén kimállott crinoidok és lajtamész-bevonatok láthatók; koralltömzs 
is tűnt nekem az úton fel. Jobban Ny-ra gömbös-gumós darabokban

6*
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ugyanoly mészkő jelenik meg picziny részben, mint az előbbi. Ez diabázt 
gördült darabokban zár magába és koraitok mutatkoznak vele.

Itt a diabáz-anyagon rajtaülő Heliastraea cf. conoidea, R E trsst 

találtam, mely koralfaj Fraknó-Váraljáról, Nagy-Marosról és Lapugyról az 
irodalomban ismeretes. E helyt tehát minden valószínűség szerint a medi
terránkorban ide sodort, alighanem titon mészkőtől eredő picziny részek
kel van dolgunk; lajtamészkő-lerakodás nem jött létre.

Várfalvától D-re, a Rákos-patak bal lejtőjén, fönnebb említett forrás 
fölött, a lajtamészkövet szintén fejtik; rétegei itt 20° a. KDK-nek dőlnek. 
Az út mellett, mely (forrástól D-re) a Csegezre vivő út felől a lejtőn Ny-i s 
majd ENy-i irányban a hegyre fölvisz, vízkimosta szakadás van. E szaka
dásban a sárga s ez alatt kékes-szürke agyagmárga alatt vékony padban 
vékonytáblás, kemény lajtamészkő, ez alatt pedig megint sárga, lágy agyag
márga látható, mely agyagmárga alatt vékony, sárga homokos mészkő 
következik, mely meglehetős kemény és melybe egész vékonyan kemény 
lithothamnium-mészkő is be van telepedve. E sárga homokos mészkő telve 
van Dentalium entalis, LiNNÉvel, mi mellett az Amphistegina Haueriana, 
d’OuB. is jelen van. E sárga lágyabb mészkő fölé lejebb az árokban kék és 
sárga, kemény lithothamnium-mészkő helyezkedik, mely a sárga homokos 
mészkő alatt is folytatódik és melyben Pecten elegáns, Andbz. és Lima 
squamosa, Lám. találtam. E lima Lapugyról és Bujturról is ismeretes.

Lejebb az árokban e kékes és sárga kemény lithothamnium-mészkő 
alatt vékony kékes agyagréteg következik, a melyben elszenesedett növény
maradványok és egy lignites barnaszén apró darabkái mellett Planorbis sp. 
(kicsiny és nagyobb), Cardium sp., a Cypris cf. faba, D esm. egész kolóniái 
és egy lima (?) vagy pecten (?) töredéke találkozott.

Az imént felsorolt cardium leginkább a Cardium Suessi, B a b b . és 
Cardium plicatum, E ichw. közt álló azon átmeneti alakjára emlékeztet, 
melyet mi gyűjteményeinkben a baranya megyei szarmata korú lerakodások
ból bírunk. E kék agyagréteg kékes-szürke meszes homokkövet darabokban, 
valamint piritet is zár magába és lefelé homokos kékes-szürke palásagyagba 
megy át. Ez utóbbi alatt kemény meszes homokkő, ez alatt pedig ismét 
kékes-szürke, márgás, homokos palásagyag települ.

Látjuk tehát, hogy ezen, a lajtamészkő- és agyagos-homokos-kavicsos 
lerakodások határát jelölő helyen az agyagos-homokos, édesvíz-jellegű 
rétegek fölött tiszta sósvizű lajta-mészkő telepedik, mely fölfelé üt még lágy 
agyagmárgával váltakozik. A rétegek 20° a. DKD-nek, innen Ny-ra és 
DNyD-ra 15° a. KKD-nek dőlnek.

Csegeztöl Ii-re, a völgy jobb lejtőjén, Hegyes Csup 620 méteres pont
jától ENy-ra, a völgylejtőn legalól 10° a. KDK-nek dőlő lajtamészkő lát
ható ; e fölött keskeny, csakhamar kiékelődő rétegben dacittufa, e fölött
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pedig fehér, alabastromszerű és részben rostos gipsz lép kis sávban fel. 
E gipsz-lencse E-i végén a gipsz fölött kemény, tömör, sárgás-szürke 
mészkő jelenik meg, mely mintegy édesvízi mészkő kinézésű. E mészkő E-i 
folytatásában a lithothamninm-mészkővel egyesül, mely utóbbi a lejtőn 
tovább fölfelé húzódik ; a dacittufa és gipsz tehát a lajtamészkőtől félkör- 
alakúan van körülzárva. A lejtőt fölebb, Hegyes Osup felé, agyag, homok 
és kavics képezi.

Csegeznél a lajtamészkő-területen fekvő szántóföldek egy részét sok 
fáradsággal összehordott kőrakásokra, tehát mesterséges terraszalakúan 
telepítették, hogy a föld és vetés a víztől való elhordás ellen meg legyen 
védve. A lajtamészkőből itt mindenütt patakerősségü források bugyognak 
ki, mi a mészkő alatt telepedő diabáznak köszönhető. Csegez községe 
egészen a lajtamészkő-területen épült; három árok egyesül a községben 
mélyen (alapkőzetbe is) bevágott szakadássá, mely a vizet K (völgy) felé el
vezetve, a Csomor-patak s valamivel tovább K-re még két egyesült árok 
vagy völgyecske vizét felveszi. Az így szélesebbé vált völgyben a hegyekről 
(főleg Ny-ról) hóolvadáskor, felhőszakadások vagy tartósabb esőzések alkal
mával elementáris erővel lezuhanó víz tömegesen magával hordta és itt 
lerakta azt a sok itt látható gördült kőzetdarabot, melyeknek hömpölyei 
akóshordó nagyságúak is. E felé a csegezi patak e völgye a lajtamészkő 
és diabáz közt csakhamar jelentékenyen összeszűkül, hogy aztán, e 
szorosból kilépve, a laza és lágy anyag (homok, kavics, agyag) közt hirtelen 
ismét —  még pedig tetemesebben —  kiszélesedjék.

A völgyből Ny-i irányban Csegezre föl- és a községbe bevivő ríton 
először kis agyagmárga, fölebb homokos agyagmárga és homok s azután 
csupán zöldes, homokos, márgás agyag és tiszta homok mutatkozik a lajta- 
mészkő-padok alatt. A lajta-(lithothamnium)-mészkő kavics (közte diabáz) 
felvétele folytán többé-kevésbbé konglomerátos lesz, a lajtamészkő alatt 
települő homokos agyagmárgában: ,

Clypeaster cf. parvus, Duch.,
I'eredő norvegica, Speng.,
Pecten cristatus, Bbonn.,
Corbula gibba, Olivi,
Basterotia corbuloides, May. (Grund, ritka),
Venus marginata, M. Höbn. (Grund ig. gyakori,

Biczing, Lapugy, Bujtur),

valamint növényfoszlányt gyűjtöttem. A rétegek 15° a. KEK-nek (4h) dől
nek. A község K-i végén az út fölött padokban kiálló lajtamészkő egy hasa- 
dékából patakerősségü forrás lép a napfényre.
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Csegez Nv-i végén, hol az oláh templom közelében szintén hatalmas 
forrás mesterségesen tárnaszerűen kibővített nyilasból kibugyog, a konglo- 
meráto3, itt is 15° a. KÉK-nek dőlő lajtamészkő-padok alatt kavicsos réteg, 
ez alatt pedig zöldes, homokos, nem mésztartalmú agyag látható, mely a 
diaház és felzitporfir gördült darabjait zárja magába és mely az alap
kőzetre rátelepül. Itt a forrásnál Echinolampas hemisphaericus, Lmk. sp. 
var. Linkii, Goldf., a községben (unitárius lelkész kertjében) szintén e faj, 
egy másik helyen a községben Clypeaster altos, L mk., községtől D-re, 
Csomor-patak felé pedig Isocardia cor, L inné találkozott a lajtamészkőben.

A lajtamészkőben meszes-homokos, valamint a mállott alapkőzetből 
származó zöldes és fehéres (kaolinos) betelepedések figyelhetők meg. 
A Torza-hegy felől lehuzódó főárok mentén erős területcsuszamlások lát
hatók, azonkívül pedig a lajtamészkő közé telepedett homokos anyagot a 
víz eltávolítja, kimossa, minek folytán sülyedés áll be, mely sülyedés a fel
szín en nevezetesen az unitárius templomnál mutatkozó aggodalmas repe
désekben és abban nyilvánul, hogy a máskülönben elég szilárdan épített 
templom a híres pisai torony módjára ferdén —  még pedig E felé hajol- 
tan —  tűnik elő.

A víznek üdítő forrás alakjában oly áldásos hatásával szemben tehát 
másrészt ott látjuk romboló erejének a nyilvánítását, mely önként azt a 
gondolatot ébreszti bennünk, hogy legtanácsosabb volna egész Csegez köz
ségét más helyre telepíteni, hol házai és földjei nem vagy legalább koránt
sem annyira volnának veszélyeztetve, mint a mostani helyen. Ily helyül 
kínálkoznék pl. a Hidasra vezető út mentén, úgynevezett Feneketlen kút 
táján elterülő szép lapos és dombos terület.

Ha a keskeny, lajtamészkő fedte háton felmegyünk, mely Csegeztől 
NyDNy-ra a 870 méteres csúcs felé felhuzódik, a második vízmosásnál, 
mely az árok felől É-ra felhuzódik, kavics alatt lajtamészkövet, ez alatt 
pedig a zöldes homokos agyagot találjuk, mely a diabázon települ. 
A lajtamészkő a hegyháton a 870 méteres csúcsig fel nyomozható, hol a 
felzitporfirre rátelepedik. Rétegei a hegyháton KDK, DED— DK-nek 
15— 30°, rendesen pedig 15— 20° a. dőlnek.

A lejtőn D (árok) felé a lajtamészkő átalában vagy egyenesen az 
alapkőzetre (diabázra) települ és a mészkő fölött hamuszürke felzit
porfir, kvarcz, diabáz stb. meglehetős nagy hömpölyeit tartalmazó 
kavics s e fölött újra lajtamészkő padokban következik, vagy pedig a 
diabázra kavics települ rá, melyben a hamuszürke felzitporfir hömpölyei 
fejnagyságúak is, és e kavicsot a padokat képező lajtamészkő fedi. E lajta
mészkő legalól laza meszes anyagban nagyobb és kisebb görélyeket mutat, 
fölfelé apró s csak itt-ott egy-egy valamivel nagyobb (diónagyságú) görélyt 
tartalmaz. A mediterrán lerakodás, tisztátlan lajtamészkő fölött, a felzit-
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porfir egész szikla nagyságú tömbjeit is zárja magába. Minthogy e kőzet itt 
egészen közel (870 méternél) szálban van, a mediterrán korban a partot 
képező felzitporfir-tömzsről levált tömböket az erős hulláimat kis darabig 
magával sodorhatta, hol a part mentén a fenékre sülyedve, a mésziszap 
borította őket. Futólagos szemlélésnél e tömböket szálban lévőknek lehetne 
tartani.

Közel oda, hol alább a lejtőn a felzitporfir-telér fellép, a lajtamészkő- 
padok 10° a. EKE-nek dőlnek, tehát az alaphegységre diszkordánsan tele
pednek rá. A kavics-lerakodásban mezozóos mészkő nagy tömbjeit is figyel
tem meg, melyek a Székelykő mészkövéhez igen hasonlók, és melyek a 
Székelykőről, mint a legközelebb fekvő efféle előfordulási pontról, származ
hatnak is. Ha a Székelykőről származnak, még akkor is -— toronyirányt 
mérve —- 2 ‘5 kilométernyi távolságra szállította az ár ide.

Innen Ny-ra, két parányi részben találtam a diabázon rajtaülve, 
mediterránkorú lerakodások foszlányait, valamint e helytől DNy-ra a már 
említett kis részt a Gradina la Eoma-tájon, Barta-kert 1069 méteres 
pontjától DKD-re. Itt lajtamészkő, konglomerát és kavics képezi e kis részt; 
a konglomerát görélyeit a diabáz és kvarcz szolgáltatta.

Hidason, hol a község ENy-i vége felé, völgy baloldalán, a mély út az 
E-ra fekvő völgyecske maimája felé vezet, a mélyút mentén vastag homok- 
és kavics-lerakodást közbetelepült kékes- és zöldes-színű meszes agyaggal 
látunk feltárva; a homok részben laza homokkővé tömörült. Ezek tehát 
ugyanazok a lerakodások, a melyek K felé oly nagyon elterjedtek. Tovább 
ÉNy-ra a völgyoldalon, a Hidas-part ENy-i végéig, ezen, alárendelt agyag- 
betelepedéseket és vékony rétegben vagy rétegszerűen sorakozó konkréciók- 
ban homokkövet és konglomerátot magába záró homok-kavics-komplexus 
folytatódik. Az utolsó házaknál aztán a lejtőn (parton) felmenve, legalól 
lajtamészkövet, e fölött homokot és kavicsot, e fölött újból lajtamészkövet, 
e mészkő fölött megint homokot, homokkövet és kavicsot homokos agyag- 
betelepedésekkel, egészen fenn pedig a La osale dombhátánál még egy
szer márgás mészkövet és mészmárgát látunk feltárva, a melyből a követ
kező kövületeket gyűjtöttem: Terebratilla grandis, Bltjmb. =  T. ampulla, 
L mk., még nagyobb, mint a Lajta-hegységben előforduló, e lelethelyen leg- 
gyakoriabb és túlnyomó, 45 pld.,

Isocardia cor, L inné, 12 pld.,
Pecten septemradiatus, Mull., 9 pld.,
Corbula gibba, Olivi, 8 pld.,
Cardium discrepans, Bast., 4 pld. (kisebb alakok),
Ostrea digitalina, Dub., 3 pld.

Egy vagy két példányban találkozott:
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Lithothamnium ramosissimum, Ess.,
Cellepora globularis, Beüss,
Ostrea cochlear, Poli, (fedő teknő),
Ostrea cf. Iíörnesi, Reüss,
Ostrea sp.,
Cypricardia transilvanica, M. H orn. (Fraknóváralja, Lapugy), 
Pederi sp., juv.,
Venus sp. (kőmag),
Modiola Hörnesi, Reuss (Lapugy, grundi homokban ritka), 
Echinolampas sp.

Azonkívül növényfoszlányok, korall és egy gasteropoda töredékei mutat
koztak.

E kövületekben gazdag mészmárga fölött sárga mészhomok és lágy 
homokos mészmárga települ, mely ostreákat tartalmaz. A közvetlen K-re 
csatlakozó, völgy felé lehuzódó árok K-i oldalán, a mészkőlerakodás eltűnik 
és vele egy nívóban már csak kavics s homok homokkővel és konglomeráttal, 
valamint agyag-közretegekkel van kiképződve, a mészkőlerakodás helyébe 
lép tehát mint helyettesítő a kavics-homok-lerakodás. A rétegek e helyt 
5— 10° a. ÉKÉ-nek dőlnek.

Az innen ENy-ra húzódó, Kosztya karbunéri-nek nevezett oldalon 
kőbányák vannak. Az itt feltárt lajtamészkő rétegei 10° a. KDE s főleg 
KEK-nek dőlnek. A mészkőből lépcsőfokokat, sírköveket, talapzatot, ajtó
szegélyt, vályút, kilométer-mutatót stb. faragnak, a kisebb darabokat ház
építésre, a hulladékot pedig kavicsolásra használják A vállalkozók a 
kőbányákat bérben bírják a községtől. E kőbányákból csak a Pecten cf. 
Besseri, Andrz. (kis példány), Lithodomus Avitensis, May. (kőmag), (La
pugy, Bécs melletti lajtamészkőben igen ritka), Venus vei Lucina sp. (kő
magvak) kaphattam.

A Popa Torna 955 méteres csúcsától K-re levonuló hegyháton Litho
thamnium ramosissimum., Ess. és Cellepora globularis, Ess. tömegesen 
hevernek, a Csömör (Disznó)-patak déli oldalárkában, erdő szélén, a 
diabázra közvetlenül rátelepedve és ezen alapkőzet egy részét magába 
zárva, korallmészkő lép fel, a melyre valamivel fölebb ismét lithotbamnium- 
mészkő pecten és ostrea töredékeivel következik.

Hidastól E -ra,'a  Grope-nak nevezett hegyoldalon szinten kőbányák 
által van a lajtamészkő feltárva. A rétegek itt is 10° a. KÉK-nek, KDK-nek 
is, dőlnek. Lépcsőfokokat, sírköveket stb. faragnak itt is.

A Hidas és Csegez közt fekvő úgynevezett Liget-kőbánya már régen 
áll fenn; ez idő szerint egy hidasi lakos tulajdonát képezi, a ki azt Hidas 
községétől megvette. Ottlétem alkalmával csak a tulajdonos maga dolgozott



( 2 8 ) FELVÉTELI JELENTÉS. 8 9

a kőbányában; itt is sírköveket, lépcsőfokokat, talapzatot stb. állítanak elő. 
A rétegek 10— 15° a. KEK-, csaknem K-nek dőlnek. A mészkőben (litho- 
thamnium-mészkő) Ostrea cochlear, P o l i , Tapes Basteroti, Mát. (Grundon 
nem ritka), és Venus vei Lucina sp. kőmagvait találtam.

E kőbányától EK-re, Hidasra vezető úton, Feneketlen kút-tól 
DKD-re, tekintélyesebb részben gipsz van a márgás agyag közt betelepedve. 
A gipsz itt vagy tömör-vaskos, sárgás-szürke színű, vagy hófehér alabastrom- 
szerű, vagy pedig hosszúra nyúlt kristály-csoportokban jelenik meg; sem 
ezt, sem a fenn említett, innen E-ra, Hegyes Csup ENy-i tövében előfor
dulót nem használják fel, daczára, hogy mind a két helyen az út mellett 
fekszik.

A Hegyes bérczen (térképen Hidis bilcz) a kavics és homok közé 
homokkő és konglomerát látható tömbökben betelepedve. A konglomerát 
a Székelykő-mészkő gördült darabjait zárja magába. A kavicsot innen hord
ják a hidas-várfalvai útra. A rétegek KEK-nek dőlnek. ANy-ra eső árokban 
á homok es kavics tetemes vastagságban van feltárva.

A Hidastól D-re elterülő domb déli (hidasi völgy jobb) lejtőjén völgybe 
levezető úton, diluviális kavics alatt, rétegzett, KEK felé laposan dűlő 
agyagmárga látható, melyben pecten mutatkozott. Ezen agyagmárga alatt 
a lejtőn hidasi völgj? felé lajta-(lithothamnium)-mészkő települ, mely rész
ben igen kemény és szilárd, és melynek padjai 10° a. EKE nek dőlnek. 
A lajtamészkő alatt aztán mindkét völgylejtőn az diabáz következik, mely
nek padjai 40° a. D— DNy felé dőlnek. A lajtamészkő rétegei tehát az 
alapkőzettől el, ellenkezően dőlnek. A völgybe levezető gyalogúton az agyag
os mészmárgában a következő kövületeket gyűjtöttem :

Pecten septemradiatus, Mull., itt a leggyakoriabb, M. H örnes szerint 
a badeni agyagban igen ritka, Sopronban egy 22 ölnyi mély kútból, agyag
ból került ki;

Jsocardia cor, L inné,
Cardium discrepans, Bast. ;

egy-egy példányban találtam:

Léda nitida, Brocc.,
Corbula gibba, Olivi,
Ostrea digitalina, Dub. (fedő teknő),
Pecten elegáns, Andrz.,
Terebratula gr and,is, Blumb.

Hidastól Ny-ra, a Gyalu rosi 749 méteres kúpjánál, a kavics közvet
lenül az alaphegységen rajtaül. Az úton, mely e hegy déli lejtőjén, árkon
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át, a Vadul pleshez vezet, a diabáz határán, kavics és homok közé agyag- 
márga és lajtamészkő tömbökben, valamint mészhomokkő is van be
telepedve; itt tehát a mészkőképződéshez való kísérletet látunk, tulajdon- 
képeni mészkőlerakodás azonban nem jött létre. A Vadul ples K-i kisebb 
hátán agyagmárga és kavics közt lajtamészkő jelenik picziny részben meg. 
Az innen Ny-ra eső 856 méteres csúcsot lajta-(lithothamnium)-mészkő bo
rítja, mely egészen az útig leér, D s DK felé pedig a Plesán és Gy. Stauinin 
a lajtamészkövet és kavicsot felváltva, tehát a lajtamészkő-képződést a 
folyó-ár lerakodásaitól félbeszakítva, találjuk.

Hidastól D-re, a hidasi völgy bal oldalán emelkedő Branisce K-i 
lejtőjén, a márgás lajtamészkőben Venus multilamella, L ám. kőmagvát 
leltem.

A mint a mondottakból kiderül, a mediterránkorú lerakodások, s itt 
főleg a lajtamészkő rétegei, egészben véve K felé, tehát az alaphegységtől 
el dőlnek, mi mellett csapásirányuk az alaphegységével megegyezik.

A lajtamészkő több ponton váltakozik homok-kavicscsal és márgás 
agyaggal, dacittufát és gipszet is zár K-i határán körül, és a kavics a parton 
sőt a lajtamészkő egyenes helyettesítője is, nyilvánvaló tehát, hogy e két 
lerakodás (parti és nyílt vizű) egykorú.

A parton képződött lajtamészkő elég széles zónában, de nem igen 
vastagon rakódott le. A mediterrán tenger partjaitól K-re, azaz a medencze 
felé, eleintén még túlnyomó a homok és kavics, melyet aztán jobban K-re 
a finom meszes-agyagos szediment —  mint természetes is —  felvált.

Pontusi rétegek.
Az árokban, mely (út mentén) Csákó-község Ny-i végén a Valea obursi 

felé déli irányban lehuzódik, sárga márgás agyag, magába zárt lágy fehér 
mészgumókkal, valamint egészen vékonyan rétegzett homokos márgás 
agyag van feltárva. Itt

Congeria Partschi, Czjz.,
Congeria triangularis, Pabtsch,
Melanopsis vindobonensis, Kuchs,
Cardium sp. (töredék)

s ezek mellett egy e pontusi rétegek lerakodásakor azokba belesodort ostrea 
és isocardia vagy peetunculus töredékét találtam. A szemben lévő 
415 méteres domb Ny-i lejtőjét homok és kavics képezi, a melyben szintén 
az említett congériák búbjai és Melanopsis vindobonensis fordulnak elő.

A kavicsban kristályos-szemcsés mészkő, mezozoos mészkő és meszes
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konglomerát nagy tömbjei (szikladarabjai), a patak partján (fainban) ezeken 
kívül még homokkő, diabáz gördült darabjai, valamint több ízben litho- 
thamnium-gumók is láthatók beágyazva. Limonitos, koncentrikushéjas 
konkréciók és gömbös gumók gyakoriak.

A Csákótól ENy-ra vonuló Yalea obursi-ban az imént említett nagy 
tömbök tömegesen hevernek és itt nem csak a kavics- és homokban, hanem 
a sárga márgás agyagban is —  mely a felszínen gyakran feketós —  vannak 
betelepedve.

E pontusi rétegekben a homok laza homokkővé is tömörül, valamint 
vékony betelepedésekben konglomerát is jelenik meg. A lerakodások petro- 
grafiailag tehát nagyon hasonlítanak a mediterrán ebbeli anyagához, a mely
től a pontusi rétegek azonban, a magukba zárt szerves maradványokon 
kívül, homok- és kavics-lerakodásainak tetemesen csekélyebb vastagsága 
által is különböznek. A mediterrán kavics természetesen kizárólag a medi
terránnál idősebb lerakodások görélyeit tartalmazza; a hol ellenben a fel
színen csak a sárga márgás agyag szerves zárványok nélkül mutatkozik, ott 
az elválasztás a hasonló mediterránkorú agyagtól —  nevezetesen, ha a 
dacittufa-betelepedések is hiányzanak —  igen nehéz.

Csákótól Ny-ra, a hidas-oláh-lápadi ütőn, congeriák búbjait az agyag
ban több ízben találtam.

Diluvium és alhivinni.

Aranyos-Rákos és Várfalva községek diluviumon állanak, melynek 
felső része sárgás agyagból, alsó része kavicsból áll. A diluviális kavics, 
kvarcz, csillámpala, gneisz, fillit, vörhenyes pala, pegmatit, diabáz stb. 
gördült darabjait tartalmazza. Aranyos-Rákos iegdélnyugatiabb házai fölött 
emelkedő lejtőn, szántóföldeken, a diluviális agyag és kavics az itt mutat
kozó árok felé lecsúszott olyformán, hogy a göröngyök a mozgóirányra 
függélyesen párhuzamos darabokra elszakadtak.

Várfalvánál sok forrás van, az ásott kutak is (kavicsból) jó vizet szol
gáltatnak. A község DNy-i végén az utczában is láttam két forrást, melyek 
lajtamészkő-görélyekből bugyognak ki. A forrásoknál átalában a területen 
itt-ott kis. a térképen ki nem választható alluviális mésztufa-lerakodások 
figyelhetők meg.

Toroczkótól EK-re az árokban, mely a Kapaverő-től EK-re az útról 
fölfelé húzódik, a mállott diabázon zöldes, homokos-kavicsos agyag 
és e fölött kavics vagy helyesebben mondva lejtőtörmeiék terül el. Az agyag 
pisidium- és rmio-maradványokat zár magába, mely kagylókon részben 
még az epidermis megvan; a kavics- vagy lejtőtörmelékben a víztől erősen 
megtámadt fadarabot láttam. Az agyag kvarcz és kristályos palák görélyeit
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is zárja magába, a kavics vagy lejtőtörmelék csakis diabáz és tithon mész
kőből áll. Az agyagot ó-alluviálisnak, a kavicsot (lejtőtörmeléket) új- 
alluviálisnak tartom.

Toroczkónál a Székelykő (Kis kő) tövében (völgy fölött) elterülő lejtőt 
(silány szántóföldek) barnássárga, kemény, repedékes agyag magába zárt, 
gördült diabáz-darabokkal képezi, feljebb a legurult mészkődarabok 
a túlnyomók. A területet egészen a Kiskőig föl szántófölddé alakították át, 
a tömérdek legurult mészkövet nagy rakásokra hordván össze. E diluviális 
agyag a lejtőn E-ra egészen a Fehér-patak völgyéig nyomozható, hol alatta 
a kavics is látható.

Tovább E-ra, Borév felé, a diluvium (kavics s fölötte agyag), a lejtőn 
terraszt képezve, a kristályos palákra települ; hol e diluvium egészen a 
völgyig leér, aranyat is mostak.

Toroczkó E-i végén, a völgy bal lejtőjén, vörös agyag és kavics mutat
kozik. A kavics kvarcz, kristályos palák, kristályos mészkő, tithon mészkő, 
diabáz, neocom homokkő stb. mogyoró-, dió-, ököl- vagy gyermekfej- 
nagyságú gördült darabjaiból áll. A diluvium itt is terraszalakúan van 
lerakódva.

A vörös agyag és kavics innen E felé a Nyires-oldal Ny-i lejtőjén lévő 
606 méteres ponton túl, valamint a Mezőségi bánya közeiéig nyomozható. 
A 606 méteres pont lejtőjen a vörös agyagban márga-konkréciókat is figyel
tem meg.

Az úton, mely Toroczkótól Ny-ra a lapos lejtőn Egyeske és Tilalmas 
felé felvisz, sárgás és vörhenyesbarna, repedékes agyag terül el, a melyben 
csaknem kizárólag kristályos mészkőből álló lejtőtörmelék van beágyazva. 
A Hosszúkőről DK felé lehuzódó kis vízmosásban egy helyen a törmelék 
forrásmész által meglehetős laza brecsiává van összeragasztva. Az Egyeskő 
DK-i lejtőjén kis feltárásban ily forrásmészkőtől egészen szilárd kővé össze- 
czementált kristályos mészkő-törmelék látható, bizonyságául annak, hogy 
itt hajdan források léptek a napfényre. E brecsiaképződést diluviálisnak 
tartom.

• A Székelykő legmagasabb (1130 méteres) pontjának közvetlen EK-i 
lejtőjén, az itt elvezető ösvény fölött, picziny részben fellépő mésztufára 
bukkantam rá, mely szintén arra utal, hogy itt a mészkő és diabáz hatá
rán hajdan forrás bugyogott ki. E mésztufát alluviálisnak tekintem.

A domb hátát, mely Hidas DNy-i részétől D-re Trevase-hegy és a 
hidasi völgy felé elterül, diluviális babérczes agyag az ez alatt települő 
kavicscsal képezi.

Az Erdélyrészi Érczhegység ÉK-i szakaszának s a hozzá csatlakozó Fel
föld Ny-i szélének tőlem eddig bejárt része ránezosodott területet tüntet föl.
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A. főcsapásirány az ÉKÉ— DNyD-i, tehát a krassó-szörényi hegy
ségével megegyező, mely hegység EKE-i meghosszabbításába az Erdélyi 
Erczhegység esik.

Mind a két kegységben —  a megegyező csapásiránynak megfelelően —• 
az oldalnyomás ugyanabban az irányban működött.

Az itt tárgyalt kis hegységrészben legerősebben nyilvánul az össze- 
tolódás és feltorlódás a tulajdonképeni hegységben, tudniillik kristályos 
palákban, eruptív-tömegben s a kettő közé eső mezozóos lerakodásokban, 
s ez utóbbiak közül leginkább a csapásirányból egészen kifordított Székelykő 
tithon mészkő-tömegében, míg az eruptív tömeg K-i széléhez simuló medi
terránkorú lerakodások már jóval laposabb, de szintén még —  s ismételt —  
fánczosodást észlelteinek.

A hegységet létrehozott erők e szerint a mediterránkor befejezte után 
is működtek.


