
3. Az erdélyrészi Erczhegység Aranyos-melléki csoportja 
Toroczkö-Szt,-György, Nyirmező, Remete és Ponor környékén.

(Jelentés az 1900. évi részletes geológiai fölvételről.)

(Két szelvénynyel.)

T. E oth L ajos-tói.

A  megelőző utolsó években végzett geológiai fölvételeimhez közvet
lenül csatlakozva, 1900. nyarán mindenek előtt ‘ Toroczkó-Szt.-György 
felől folytattam munkámat, hogy a xxix^rőrat ÉNy-jelzésű lap még nem 
térképezett DK-i részét elvégezzem, minek megtörténte után a xx°xz°™ 
DK jelzésű lap ÉNy-i szögletében fekvő Nyirmező községébe költöztem át. 
E község környékének felvétele után pedig a DNy jelzésű lap ÉNy-i
részén fekvő Ponor községéről s majd e lap ÉK-i negyedére eső s a Piliskő 
(Plesa Remeczului) K-i oldalán fekvő menedékház felől folytattam bejárá
saimat és térképezésemet.

Ez utóbbi lapon ábrázolt területen D-felé a Gyalu armianului -— 
Yalea monastirea —  Gy. arsuri és (a lap Ny-i széléig) Y. zsoazselului 
jelölte vonalig haladtam, úgy hogy e lap felénél több került felvételre.

A  szóban lévő területen a vonulatok, DDNy-i csapásirányukat nem
csak megtartva, de ez irányt élesen kifejezve, folytatódnak akként, hogy 
az összefüggő tithonmészkő-tömegből s e tömeget K-i oldalán kisérő régi 
eruptiv kőzettől s illetve a kristályos paláktól K-re az alsó krétakorú, a 
tithonmészkő-tömegtől Ny-ra azonban a felső-krétakorú lerakodások mind
inkább szélesebb zónában terjednek el.

'A kristályos palák és mészkövei.

A hegység alapját képező e legrégibb kőzetek a toroczkó-szt.-györgyi 
Havas-patak s az Aszalóstól D-re, szélességében megszakított vonulatban 
folytatódnak Ny-on a tithon-mészkő határa mentén. K-i szélükön, Bedellőn, 
összeszűkülnek és jobban D felé a régi eruptiv kőzetek vonulata mentén, Yalea 
Inzelului bal oldalán, Balaszkeia tájáig nyomozhatok egyrészt, hol keskeny
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s végül megszakított sávban eltűnnek, míg K-i sávúk a Y. Inzelului-on 
áthúzódva, e völgy jobb s majd mindkét oldalán a Gruiu-Horgin túl közel 
a valea uzii keresztig nyomozható.

Ny-on, a buvópataki kristályospala-sávok déli folytatásaként, Purcsi- 
lestytől EK-re akadtam megint e kőzetek keskeny sávocskájára, innen 
DNy-ra pedig, a felsőkrétakoru lerakodások borította területen, Csorbesty 
és Bertesty-nél bukkannak megint tekintélyesebb részben ki, hol a Gy. Zsur- 
kin és Arsurilor-on jelennek, ez utóbbi hegyháton felsőkrétakoru folttól 
félbeszakítva meg.

Az Aszalós kristályos mészköve D-i folytatásában a Ragadozón egye
sül az Ordaskő déli folytatását képező Kis-Almás-erdő mészkövével és D-felé 
összefüggő vonulatban a La Sterniná-ig nyomozható. Innen K-re és D-re 
már csak egyes csúcsokon, keskenyebb gerinczeken vagy hosszabb vékony 
sávokban emelkedik ki, a kristályos palavonulatot egészen annak déli 
végéig kisérvén.

A régi eruptív kőzet alkotta Yárkert-erdő K-i, tehát a Havas-patak 
jobb oldalán, a kristályos mészkő —  a Szilas-patak völgyéig —  szintén foly
tatódik. Ez utóbbi völgy jobb oldalán a Petricselét képezi.

A  Havas-patak szelte K-i kristályos mészkőrész 65°a. KDK-nek dől; 
a kőzet itt táblás, kékesszürke mészkő. Az Ordaskő felöl folytatódó 
Ny-iabb vonulat a Havas-patak mentén finomszemű dolomitos mészkövet 
tüntet fel.

A  Szilas-patak bal partján, erdő szélén, a kristályos palákba pieziny 
részben betelepedett kristályosmészkő részben kékesszürke és dolomitos, a 
kristályos palák itt, mint a bejárt területen csaknem mindenütt, szericites, 
kloritos és fillites palák.

A  Szilas-patak jobb oldalán emelkedő Petricsele kristályos mészköve 
igen finomszemű és hófehér vagy vörhenyes és kékesszürke, vékonypalás és 
helyenként apró ránczokra szedett; rétegei 50°-a. NyENy-nak dőlnek.

A Petricselétől Ny-felé emelkedő Ragadozó 1202 mj  -es csúcsát, vala
mint a Vurvu Kornu 1238*y-es csúcsait kékesszürke, fehér-eres, palás
táblás kristályosmészkő képezi.

Az innen D-re eső, Bedellőre vezető Valea peatri-ban a kristályos 
mészkő vadregényes, festői sziklákban mered égnek, a melyeken a kristály- 
tiszta hegyipatak vize lehuzan s mely sziklák nagynehezen járható szorost 
formálnak. A palás mészkő itt részben vörhenyes, réteglapjait szericites 
hártyák vonják be és fehér mészerek járják a kőzetet át.

Bedellőtől DNy-ra, a Y. Bedeleuluj 70%m/ A -játó l Ny-ra keskeny sza
lagban D-nek vonuló kristályos palák ;fillit, szericites és grafitos pala) a 
működött oldalnyomás következtében erősen gyűrődöttek s KDK, valamint 
NyDNy-nak igen meredeken dőlnek. Az innen D-re eső Kolczu Murgu
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DK-i, úttól K-re kiálló része finomszemű, csaknem tömör, fehér kristályos 
mészkőből áll, melynek rétegei 70 a. NyÉNy-nak'dőlnek. A  délen (V. Inze- 
lului bal oldalán) emelkedő Collu Plesit kékesszürke, táblás, kristályos 
mészkő alkotja; e begy déli lejtőjén vonuló árokban grafitos s tovább D-re 
(a nevezett völgy jobb oldalán) kloritos és szericites palák észlelhetők.

Nyugaton -—  mint már említőm —  a Csorbesty-nevű telepítvénynél 
lépnek a kristályos palák a felső-krétakoru lerakodásokon alól újra a fe l
színre. Ezek grafitos kvarczpalák, valamint szericites és kloritos palák, 
melyeknek rétegei a Grozesty és Prejesty közötti völgyszakasz bal lejtőjén 
80°a. KDK-nek dőlnek. Jobban Ny-nak, Bertestynél, kezdenek az árok jobb 
lejtőjén fellépni, honnan a Gy. Zsurkin és Kristestyen át a Gy. arsurilor-ra 
vonulnak. Ez utóbbi begyen csillámpalából, amfibolos, szericites és grafitos 
palából állanak, mely palák közé alárendelten betelepedve, kristályos 
mészkő is mutatkozik. A rétegek 40 és 50°a KDK-nek dőlnek és a Gy. 
arsurilor hegyhátán Ny-felé a Gy. Trife 896*/ A -já ig  nyomozhatok. A Gy. 
Trifétől DKnek, Onciesty felé elágazó hegyháton sejtesen összemart fehér 
és vörhenyes kristályosmészkövet észleltem.

Az előbbi sorokban tárgyalt kőzetek rövid jellemzéséből kitűnik, hogy 
e kőzetek épúgy, mint a terület E-iabb részén megjelenők, a kristályos palák 
felső, legfiatalabb csoportjához tartoznak.

Paleozoos kvarczkonglomerát.

A pilisi menedékháztól NyDNy-ra, aGruju Horgi-táj 994®/-es A -játó l 
NyDNy-ra, azaz a műúton felállított keresztnél D-re, a szericites csillám
palán kis részben rajtaülve, kvarczkonglomerátra akadtam, melyet innen 
E-ra, Balaszkeia táján, a Y. Inzelului bal lejtőjén a neocom alatt keskeny 
szalagocska alakjában kibukkanó szericites palán még kisebb részben 
rajtaülve, újra találtam. E kvarczkonglomerát diaszkoru, de ennél régibb 
palaozoos lerakodás is lehet, minő pl. a Lajta-begység grauvakke-kvarczitja, 
melyre itt leginkább gondolok.

Régibb eruptív kőzetek.

A hegységet alkotó tagok kor szerinti sorozatában ezután a régibb 
eruptív kőzetek tárgyalása következik.

E kőzetek összefüggő vonulatban a toroczkó-szt.-györgyi Havas- és 
Szilas-patakon át húzódnak s ez utóbbi patak jobb oldalán a Pmgadozó K-i 
lejtőjén kiókelődnek. Déli folytatását e vonulatnak Bedellő, a V. Inzelului, 
Balaszkeia, Gruiu Horgi és Yalea Űzi táján találjuk, hol e kőzetek kes
keny szalagok vagy kis foltok alakjában jelennek a felszínen meg s csak
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Yalea Űzi táján lépnek tekintélyesebb részben fel, csaknem a Y. Monas- 
tireáig érvén.

A toroczkói várrom táján, valamint a Petricsele Ny-i és K-i oldalán 
hosszabb foltokban vagy picziny részekben konstatálhatok, li-en, Nyirmezőn 
pedig az oláh-rákosi völgy torkolata közelében bújnak ismét ki.

A centrális tithon-mószkővonulat (Muntyele Bedeleului) K-i oldalán 
egyes kúpokban vagy a terület mélyedésein, melyek az árkok és völgyek 
eredetét jelölik, kis részekben találjuk e kőzeteket; a La Sterninától kezdve 
azonban összefüggő, hatalmasabb vonulatban kisérik a tithon-mészkő vonu
latot annak K-i határa mentén DDNy-felé, mely irányban e kőzeteket a Y. 
Monastireáig nyomoztam.

A nyugatiabb területen a tithonmészkő újra való felléptével e mészkő 
rendes kísérője, t. i. a régi eruptív kőzet is, mely mindenütt e mészkő alapját 
képezi, jut kis részekben ismét a felszínre.

E kőzetek vékonycsiszolatait kérésemre megint Dr. Schafabzik Ferencz, 
t. barátom volt szives, egyéb elfoglaltsága daczára, górcső alatt megvizs
gálni, mely szívességet e helyt is külön megköszönni kedves kötelességem.

Eszerint aToroczkó-Szt.-Györgytől ENy-ra,Havas-patak742'"/ A-jától 
Ny-ra, a völgy bal lejtőjéből való zöldesszürke, apirószemű, tömör kőzet 
szemcsés diabáz-nak bizonyult, mely a mikroszkóp alatt vizsgálva, plagio- 
klász, augit és titánvas szemcsés elegyéből áll. Ezen elegyrészek mind idio- 
morfok, és köztük az egykori alapanyag csak a fennmaradt hézagokat tölti 
ki, a mely ez idő szerint már teljesen finomszemcsés, szerpentines anyaggá 
alakult át.

A szintén a Havas-patak bal lejtőjén, 742w|/es A  közelében gyűjtött 
kőzet megkovásodott kvarczporfir, melyben makroszkóposán gyéren biotit 
látható. Az említett triangulációi pontnál a bal lejtőn régebben kutattak is. 
Az innen való kőzet Dr. Schafabzik szerint solfatarai működés folytán át
változott kvarczporfir, melynek fehéres kőzetében a változatlan kvarcz- 
szemeken kívül szteatittá lett egykori csillám és mállott földpát még kive
hetők. E kőzetdarabban sok a jKní-kiválás, míg a másik e pontról hozott 
darab piroluzit kalcittal.

Toroczkó-Szt.-Györgytől Ny-felé a toroczkói várromhoz felmenve 
(romtól K-re), két picziny részben látjuk a régi eruptív kőzetet kibukkanni. 
A keletiebbet Dr. Schafabzik felzites kvarczporfir-nak találta, melyben a 
kvarcz gyéren dihexaéderekben mutatkozik, mig a nyugatiabb rész kőzetét 
igen finomszemű diabáz-nak ismerte fel, melyben a mikroszk. a kis kioltásu 
oligoklasszerű plagioklasz, dekomponált augit és kevés secundér kvarcz 
vehető ki. A szt.-györgyi várrom tájáról Dr. G. Tschermaií *  felzitporfirt,

* Porpliyrgesteine Österreiclis stb.
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melaíirt és porfirtufát sorol fel, mely kőzetek nyilván három külön pontról 
származnak. H ebbich *  a Havas-patak régi kutatóhelyéről imént említett 
átváltozott kvarczporfirt kvareztrachitnak mondja.

A Toroczkó-Szt.-Györgytől NyDNy-nak eső 720'm/-es nyeregponttól 
Ny-ra, Petricsele K-i oldalán vonuló sáv kőzete felzitporfir, mely részben 
mállott. Úgyszintén az innen Ny-nak, Szilaspatak fölött vezető út 934®y-es 
A-jától DNy-nak eső pontról hozott kőzet felzitporfir-nak mutatkozott.

A Bedellőtől Ny-nak, Valea peatri-ban, a kristályosmészkő határán 
vonuló vékony sávból való kőzet, mely az imént említettnek déli folytatása, 
szintén felzitporfir.

A Bedellőtől DNy-nak, La fruntye-táj 847ni/-es A-jától ÉNyÉ-ra az 
úton gyűjtött kőzetet Dr. Schafakzik úr biotitporfirit-nek ismerte fel. M. 
a. a felzites alapanyagból porfirosan kivált plagioklaszok láthatók, melyek 
nagyobbrészt már igen mállottak; azonkívül egyes igen üde barna csillám 
látszik a vékonycsiszolatban.

E mállott kőzet közt friss kőzetér mutatkozik. E friss, ép ér kőzete 
melafir-nak bizonyult. M. a. az üveges, magnetit-szemcsékkel telt alap
anyagból kiválva plagioklaszok, augitok és nagy olivinek kitűnő fluidal- 
szövettel látszanak.

Ez utóbb említett kőzetek fellépési pontjától D-re, a Kolczu Kantes
ne vű (térképen Goronisce), kristályosmészkő alkotta csúcstól Ny-nak emel
kedő 981*y-es s szintén kristályosmészkő képezte csúcs déli lejtőjén, az 
úton ismét régibb eruptív kőzeteinkkel találkozunk. Itt felzites kvarcz- 
porfir lép fel, melyben a kvarcz nagy szemekben porfirosan van kiválva.

Tovább Ny-ra a mondott, itt elvezető útról, t. i. a La Sternina déli 
lejtőjéről hozott kőzetet Dr. Schafabzik F. úr durvaszemű dia ház-nak találta, 
mely plagioklaszból, augitból és titánvasból áll, közben szerpentinesedett 
alapanyag-részekkel.

A  La Sternina-vonulat DNyD-i folytatásában, Eloresti-telep E-i olda
lán gyűjtött kőzet Dr. Schafabzik szerint igen decomponált diabáz-porfirit 
mandolaköves szövettel, e vonulat további DDNy-i folytatásából, t. i. a 
Vurvu Muntyel 1145 OT/-es csúcs EK-i lejtőjéről való kőzet pedig szerinte 
felzitporfir. Az e vonulatba, Florestitól E-ra eső Gy. rosi táján a kőzet pa
dokban elválva és a padokra függélyesen darabokra repedezve látható.

A  Vu. Muntyeltől K-re, Gruju Horgitól Ny-ra az úton, l00O™/-es 
A -tó i K-re fellépő kőzet szferolűos felzitporfir, melyben a sugaras-rostos 
íöldpátból álló szferolitok nemcsak a mikroszkóp a., hanem makroszkópo
sán is látszanak. Szintúgy az említett 1000wJ/-es csúcs K-i lejtőjéről hozott 
kőzetpéldány tömött szferolűos felzitporfir-n&k, kevés szferolitos kiválá-

* Földtani Közlöny, V II. évf. (1877), 281. 1. 

A m . k ir. földtani intézet évi jelentése. 1900.
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sokkal, az innen DK-re, valea uzii templomtól ÉÉNy-nak, kristályos 
mészkő DK-i oldalán előforduló kőzet pedig igen tömött, palás felzitporfi- 
rií-nak mutatkozott. A V. Inzeluluj bal lejtőjén, Gruiu Horgitól ENy-ra, a 
felzitporfir a kristályos palák közt tört pieziny részben fel.

A  pilisi menedékháztól E-ra, hol az árkok kezdődnek, a mészkő
határhoz közel, de már a neocom homokkő területén, egy ép eruptív kőzet 
tömbjére akadtam, a mely szálban azonban nem található fel. EztDr. Scha- 
kab z ik  földpátban gazdag diabázporfirit-nek ismerte fel.

Nyugaton, a Rembestitől Ny-nak levő 1048^-es csúcs K-i lejtőjén 
húzódó árokban, valamint e ponttól D-re, a műút 1073m/-es csúcsnál fel
lépő kőzet vörhenyes felzitp<yrfir. A még jobban D-re, a grozestyi első ma
lomnál tithon mészkő és kréta-palásagyag közt a felszínre kerülő kőzet, 
melyben kutattak is, szürke, kvarczosodott felzitporfir. Állítólag 4 gramm 
aranyat találtak itt 1 métermázsa kőben.

E ponttól K-re, a. Yalea Monastirea bal oldalán, a templomtól Ny-ra, 
tithon mészkő K-i széle közelében, a neocom homokkő és palásagyag közt, 
pieziny részben (tömbben) jelenik a régibb eruptív kőzetünk meg. A palás
agyag meredeken dőlve, rajta települ, a tömb tetején konglomerátos ho
mokkő ül rajta. A  kőzet makroszkóposán rövid biotitoszlopokat és zöldamfi- 
bolt észleltet, m. a. d iorit-porfirií-nek bizonyult szemcsés alapanyaggal, 
a melynek alkotásában főleg a plagioklasz vesz részt; magnetit kevés van 
jelen.

A Nyirmezőről, oláh-rákosi patak torkolatának jobb oldaláról hozott 
kőzetet végre Dr. Schafabziií diabázporfirit-nek, mandolaköves szövettel, 
találta. Ennek alapanyaga plagioklasz-, augit , magnetit- és titánvasból áll 
s ebből porfirosan nagyobb plagioklászok vannak kiválva. Az oláh-rákosi 
patak torkolatától K-re, a völgy bal lejtőjében keskeny erecskében karneol- 
kiválás is látható. Tschebmak (id. h.) Nyirmezőről kvarezporfirt említ.

Az itt felsorolt megvizsgált kőzetek tehát túlnyomóan felzitporfir ok, 
azután kvarezporfirok és diabázok. Ezek az uralkodó típusok, melyek 
mellett porfiritek is szerepelnek; melafir csak vékony érben volt e területen 
konstatálható.

Titlion mészkő.

A tithon mészkő a Siresuluj felől mint összefüggő centrális vonulat 
a Muntyele Bedeleuluj-on át D-re s majd a Vurvu Szekuluj, Yu. Dzsamu- 
nuluj és Vu. Tarkeuluj-on át DDNy-nak húzódik, mely irányban a Valea 
Monastireáig nyomoztam. E vonulat legnagyobb szélességét La Sternina 
és Búvópatak közt éri el. A Búvópatak eltűnésétől D-re e mészkövet egy 
darabig a felső-krétakorú lerakodások elfedik, melyek alól egyes pieziny 
részekben és Bembesty-től D-re keskenyebb vonulat alakjában kerül ismét
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a felszínre. A rembestyi vonulat, a K-iebb fő vonulattal párhuzamosan, 
D-felé a Nikaia-hegyig nyomozható, melynek déli oldalán, Petrisesty táján, 
e mészkő megint csak egyes kiemelkedő szirtekben búvik a felső-krétakoru 
takaró alól ki.

A fővonulattól K-re a tithon mészkő kisebb és nagyobb részekben 
bukkan, a DNyD-i csapásirányt megtartva, a fiatalabb lerakodások alatt ki 
vagy ül régibb képződményeken rajta. A Székelykő déli folytatásaként 
aztán e mészkövet nagyobb részekben Toroczkó-Szt.-Györgytől és Gyertyá
nostól DK-re találjuk, legkeletiebb része pedig Nyirmező környékén jut 
a felszínre.

Toroczkó-Szt.-Györgytől Ny-nak a toroczkói várrom felé felmenve. 
a neocom területen picziny részben kibukkanó említett kvarczporfir és 
diabáz után, mint a Iíiskő déli folytatása, mészkő áll sziklákban ki, mely 
világosszürke, kalciteres és mely részben fehér és feketés gördült kisebb 
kvarczdarabokat, itt-ott kevés szarukövet is zár magába. E mészkő felüle
tén kimállva, egy hílyt, rossz kövületek átmetszeteit láttam. Az erre 
Ny-nak következő nyerget a neocom márgás palásagyag tölti ki, mire me
redeken és magasabban a szintén kvarczszemes mészkőből álló azon kúp 
emelkedik ki, a melyen Toroczkóvár romja áll. A még ott álló négyszög
letű tornyon tábla látható a következő felírással: «A  Tborotzkay-család 
vára. Építtette Thokotzkay I llés, erdélyi alvajda a 13. század végén, le 
égette br. T iegk, osztrák tábornok 1707-ik évben. E kő tétetett 1832. 
évben.#

A toroczkai várrom koronázta kúptól D-re, Szilas-patak torkolatának 
jobb oldalán levő 747™'-es kúpot szintén a kvarczszemes mészkő alkotja. 
Ez világos- vagy sötétebb-szürke, helyenként mozaikszerű, szarukövet is 
tartalmaz, valamint fehér és fekete kvarczszemek mellett kristályosmészkő 
szemeit is zárja magába. Innen ENy-ra, a Szilas-patak völgye bal oldalán, 
szürke és tiszta vörösbe átmenő mészkőnek picziny részét találtam a kris
tályos palákon rajtaülve.

Ahol aztán, a Szilas-patakot fölfelé követve, az út, a patakot elhagyva, 
a lejtőn fölfelé húzódik, világosabb és túlnyomóan sötétebb szürke, finom
szemű vagy egészen tömör, kalciterek- és szarukőtől átjárt mészkő jelent
kezik, melynek rétegei 40°a. és meredekebben NyÉNy-nak dőlnek. Feljebb, 
a felzitporfiron rajtaülve, újból kis szürke mészkőrész és tovább Ny-ra 
ismét vékonypados, szürke, kalcit és szarukő átjárta mészkő, a két út talál
kozásától feljebb vörös tömör mészkőnek a picziny része, azután pedig a 
kristályosmészkő következik.

Az imént elsőben említett mészkővonulat déli folytatásában ketté 
ágazik és a K-i ág két mészkőrésze közt vékonypalás szürke mészmárga 
mutatkozik, mely petrografiailag egészen a krassó-szörényi hegységben



68 T. ROTH LAJOS. (8 )

elterjedt malmmárgához hasonlít; benne csak egy kis belemnit-töredéket 
találtam. A vonulat déli folytatásában a mészkő nagyon szarúköves.

Innen K-re, a Toroczkó-Szt.-György és Bedellő közt elterülő Griu 
rosiu 658*/-es A-jától Ny-ra mutatkozó terület-depresszióban a neocom 
közt felnyomva, kis részben szintén világos és sötétebbszürke mészkő és 
mészmárga jut a felszínre. A vékonyréteges mészmárga rétegei függélyesen 
fölegyenesedettek és összenyomottak, gyűrődöttek. A világosszürke mész
kőből itt egy ammonit: Hoplites sp. kőbelének töredékét ütöttem ki. Fölebb 
a hegyen még egy kis mészkőrósz bukkan ki.

D-re, a Bedellő községét közvetlenül D-felé határoló dombvonulaton 
felmenve, a 693”/-es kúpon, valamint e kúptól K-nek és Ny-nak (itt tekin
télyesebb részben) újból a világosszürke, márgás, valamint világos sárgás
szürke mészkő lép a felszínre; itt egy ammonit externrésze lenyomatának 
a töredékére s picziny ostreára akadtam.

Ha a Bedellőtől Ny-nak felvonuló Valea peátri kristályosmészkő zóná
jának Ny-i határát elértük, ott t. i., a hol fenn a Muntyén (1100— 1200”)' 
magasságban) az erdő határán a legelőül szolgáló rétek kezdődnek, a cen
trális vonulat mészköve van előttünk. A  mészkő itt szaruköves, hasonlóan 
innen D-re, a Paragoze-forrás táján, hol a kristályos mészkő határán söté- 
tebb színű, sok szarukővel, mire Ny-felé világosszürke és világos sárgás
szürke mészkő következik, mely kevés szarukövet (csak itt-ott egy gumót) 
tartalmaz. A Paragoze-forrásnál, mely felszinrekerülését - mint mindenütt 
e Muntyén, hol forrás kibugyog —  az alapját képező régi eruptív kőzetnek 
köszöni, a sárgásszürke mészkőben korallt gyűjtöttem.

K-nek, a Bedellőtől Ny-ra eső 702*/-es A -nál a V. Bedeleuluj (Inze- 
ruluj)-ban, hol az út D-nek fordúl, az említett A -tó i a patakon fölfelé, a 
világos szürke, vékonyréteges márgás tithon mészkő jelenik meg, mely a 
bal oldalon emelkedő 847 mj -es kúpon padokat képez. E mészkő rétegei a 
patakban 70°-a. NyENy-nak dőlnek, de függélyesen is egyenesednek föl. 
Erre a neocom márgás palásagyag és homokkő, 65— 70°a. KDK-nek dőlve, 
fölebb a felzitporfir keskeny szalagocska alakjában stb. következik. A tithon- 
és neocom-rótegek erősen megzavarodottak: kifordítottak, nyújtottak, térd- 
alakúan és kampószerűen hajlítottak, függélyesen fölegyenesedettek, ellen
kezően dűlők stb., szóval látszik, hogy a rétegek itt erős oldalnyomásnak 
voltak kitéve, melynek működése folytán az egyes képződmények a felszínen 
vastagságukban lényegesen összezsugorodtak vagy egészen el is tűntek, 
mint az a térképen kifejezésre is jut.

A Bedellőtől DDNy-ra ferde, vaskos kúp alakjában kiemelkedő Kolczu 
Murgu sárgás szürke, kvarczszemes mészkőből áll, a mely itt-ott szarukő- 
gumókat tartalmaz.

A  Paragoze-forrástól DK-re levő 1095*/-es csúcs K-i lejtőjén limoni-
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tót találtam gumókban heverve. Az itt a kristályos mészkő Ny-i határán, 
a régi eruptív kőzettel a bázisán, fellépő tithon mészkő szarukövet bőven 
zár magába és sötétebb szürke, jobban Ny felé, a Muntyén világos, gyakran 
vörhenyes színt ölt magára és szarúkőtől ment vagy csak itt-ott mutat apró 
szarukő-gumókat. Itt a Gy. márén, Gy. Ursicán, Prislop-on stb. már a dolina- 
területre jutottunk.

A  Kolczu Murgutól D-re fekvő s már messziről feltűnő Ökörkő (Vurvu 
Botanuluj) szürke, kaleiteres, kvarczszemes mészkőből áll. ÉK-i nyúlványán, 
hol picziny részben alatta hű kísérője, t. i. a régi eruptív kőzet bukkan ki, 
a mészkő részben erősen megkovásodott vagy szarukövet vesz fel. DDNy-i 
folytatásában, a V. Inzeluluj jobb lejtőjén, az Alomanesti melletti Lazuluj- 
gerinczet találjuk, mely déli végén világos szürke és vörhenyes mészkőből 
áll. E mészkövet É-i végén (V. Inzelulujban) vörös szarukő szalagok alak
jában járja át, a világos szürke mészkő is részben megkovásodott. A  N y
ilak (Alomanesti-telepnél) kiálló tömb mészköve világos szürke, kvarczsze
mes. Az Ökörkő EK-i lejtőjén vezető úton világos szürke mészkőtömbre 

■ akadtam, melyből kis dicerasok töredékeit, ostrea-töredéket és egy erősen 
kopott cerithium -ot (?) ütöttem ki. E tömb minden valószínűség szerint az 
Ökörkőről való, honnan legurult.

A centrális vonulat Ny-i végén, Búvópataktól D-re fekvő Vinatore- 
tájon, aValea száka a ponori völgygyei egyesül és a víz a mészkősziklák közt 
kivájt tátongó üregen lezuhan, hogy Búvópataknál, kb. Id00™/-nyi földalatti 
útja után, ismét a napra kerüljön, hol nyomban két malmot hajt. A harma
dik, D-ről jövő völgy (Yalea poéni) vize, mely medrét a mészkősziklák közt 
még nem vájta oly mélyre, Yinatorenél kb. 20m/-re\ magasabban zuhan 
fátyolszerűen az említett üregbe le. Ez utóbbi völgy felső folyása mentén 
Silestin és Yalea poéninél, pompás források fakadnak a mészkőkomplexus- 
ból. Vomestinél, a lejtőn magasabban elvonuló mészkővonulattól elszi
getelten, lenn a völgy jobb lejtőjén, a felső-krétakorú homokkövön alól, 
vörös tömör mészkő bukkan kis részben ki.

A  hol (a fővonulatban), Eloresti-telepnél E-ra, a két út elágazik, a 
szaruköves mészkő rétegei 40—60°a. NyENy-nak dőlnek; egyhelyt itt erő
sen kopott, rossz belemnitet láttam benne. Vékony padokban szépen réte- 
gezvea mészkő E-felé a csapásirányban, NyENy-nak dőlve, folytatódik. Két 
ponton az ellenkező (KDK-i) dőlést is észleltem.

A bredestyi templom közelében, attól DK-re, a Muntye Bedeleuluj 
fővonulata déli folytatásában, sötétebb szürke és vörhenyes, kaleiteres a 
mészkő; terra rossát és helyenként vasércz-bevonatot mutat. Ez megint 
világos szürke mészkőbe megy át, melynek felületén kimállott, de a lég
beliektől erősén megtámadott kövületek kőbeleit gyűjthettem. Ezek
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Diceras sp.,
Turbo sp.,
Cerithium  sp.
Nerinea aff. Mctriae, cTOkb.

(ehhez az Étage corallien-ből való fajhoz legközelebb álló),

Nerinea cf. Lorio li, Zitt .,
Cipploplocus suceedens, Zitt .,
Belemnites sp.

A jobban K-re a műúton, 1066 ™/-es A -tó l DDK-re mutatkozók közül

Itieria  cf. obtusiceps, Z itt .,
Ptygmatis carpathica, Zeusch. sp.,
Nerinea sp. és
Nerinea cf. dilalatci, d ’OBB-t h a tá r o z h a t ta m  meg.

Az utóbbi fajt cT O e b ig n y  szintén a z  Étage corallien-ből sorolja fel.
A fővonulattól Ny-ra eső rembestyi vonulat Ny-i határán, t. i. a Ponor- . 

tói K-re fekvő 1073*/-es A-nál, afelsőkréta-konglomerát és tithon-mészkő 
közt csillámpala keskeny, kiékelődő sávban, valamint szintén keskeny sza
lagban felzitporfir húzódik a purcsilestyi árok felől a műútra fel. A csillám
pala úgy, mint a kréta, KDK-nek dől, tehát ez utóbbi fedőjébe került. A 
felzitporfirra K-felé következő tithon mészkő padokat képez, melyek BNy—  
É-nak 30— 70° a. dőlnek; tovább K-felé megint a normális NyÉNy- és 
KDK-i dőlést észleltetik. A mészkőben korallok gyakoriak, ezek mellett a 
felületen a felismerhetlenségig mállott és lekopott gasteropodák és pelecy- 
podák láthatók, de találkoznak jobb megtartásuak is, a melyek közül a követ
kezőket határozhattam megközelítőleg m eg:

Diceras sp. (Zitteli, Mun. Chal. ?),
Pecten sp., töredék,
Ostrea sp., töred.,
Pachyrisma Beaumonti, Zeusch. (?),
Nerinea Lorio li, Zeit.,
Nerinea cf. cylindrica, Y oltz.

Ez utóbbi nerineát d’OuBiGNY az Étage portlandien-ból idézi.
A  K-i dombos vidék felől már messziről (25— 30 7C/m-nyi távolságból) 

látható Piliskövet világos és sötétebbszürke vagy világos vörhenyes sárga, 
kalciterektől sűrűn átjárt, helyenként szarukövet magába záró mészkő alkotja, 
mely vörös és brecsiaszerű is lesz s melyben korallokon és bryozoákon 
kívül egyéb szerves maradványt nem figyeltem meg. A  Pilis 1250’^-es csú
csának K-i lejtőjén, a műúton, gyönyörű, szépen kellően foglalt, bő s az
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orbói patak és völgy eredetét képező forrás bugyog a mészkőtömegből ki. 
E helyt emelt a vármegye és az Erdélyi Kárpát-Egyesület együttesen menedék- 
házat, melyet kirándulók néha fel szoktak keresni és mely, hogy ott áll és ott 
lakhattam, e geológiai szempontból bonyolódott vidéken teljesítendő bejá
rásaimnál és a térképezésre nézve nagy előnyömre volt. A menedékháztól 
DNy-nak, az út fölött, még egy másik forrás fakad, melynek vize a 
Monastirea- (felgyógyi) völgybe jut. A remetei új templom közelében (attól 
NyENy-ra) a Pilis mészköve a neocom homokkő és palásagyag alkotta takaró 
alól kis részben újból kibukkan, úgy a Pilistől E-ra és D-re (Monastirea- 
völgy bal oldalán) is.

A Toroczkó-Szt.-Györgytől DK-re emelkedő Nagy Pál-kő mészköve 
világosszürke, sárgásszürke és vörös, itt-ott szarukő-gumókkal; korallokat, 
bryozoákat és diceras féle töredékeket tartalmaz. A déli folytatását képező 
Mészkő és Malomkő (térképen Date) szintén világosszürke és sárgásszürke 
mészkőből áll. Az utóbbin (Malomkőn) korallt,

Diceras arietinum, L abi.,
Ptygmatis pseudo-Bruntrutana, Gemm. és 
Ptygmatis carpathica, ZEuscH.-t gyűjtöttem.

H eebich (id. h.) még több nerinea-fajt sorol fel. A Malomkőtől D-re, 
Gyertyános és Nyirmező közt, Ny-on a Bogzú (térképen Piliskő), K-en a 
Csetátye nevű, hegyszorost képező hegytömbök emelkednek. A Bogzu déli 
lejtőjén a mészkő kvarczszemes és porfiros anyagot, valamint szarukő-gu- 
mókat is tartalmaz; itt csak egyes-korallt sikerült találnom. A Csetátye 
mészköve világosszürke és vörhenyes, a hegy K-i oldalán részben szintén 
szarukő-gumókban vagy szalagok alakjában járja a mészkövet át. E hegy 
Ny-i fala tövében (a szoros K-i oldalán) hosszabb keresés után is csak Belem- 
nites sp.-t leltem.

A nyirmezei Gyalu máre DNy-i lejtőjén kisebb és ettől DNy-ra na
gyobb részben lép a tithon mészkő a napra. A kőzet fehéres, világos sárgás 
és vörhenyes, finomszemű vagy egészen tömör; felületén erősen kopott és 
a kőzetből ki nem kapható nerineák és egyéb gasteropodák láthatók. A  Gy. 
máre DK-i lejtőjén szintén a tithon mészkő egy kis része bukkan ki, mely 
kis darabig az árokban folytatódik. Nyirmező DK-i végén végre, a völgy bal 
lejtőjén, a malom fölött, hol az úton kereszt is áll, a legkisebb mészkőrész 
jelenik meg. Ebben korallt,

Ptygmatis carpathica, Zeusch. sp. (?),
Nerinea Hoheneggeri, Petebs (?),
Cerithium Hoheneggeri, Zitt . (?). 
cf. Cerithium confrater, Zitt .
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és több, de még megközelítőleg sem meghatározható nerinea-fajt gyűj
töttem.

E mészkövet, minthogy az írthoz közel fekszik, az út kavicsolására és 
mészégetésre fejtik; a nyers meszet a czukorgyárba Maros-Vásárhelyre 
szállítják.

Ahol a tárgyalt mészkőben közelebbi meghatározásra csak némileg 
alkalmas kövületekre akadtam, ott ezek a mészkő titkon korára  vallanak, 
ami azonban nem zárja ki azt, hogy e hatalmas mészkőkomplexus nemcsak 
a fiatalabb és idősebb tithont képviseli, hanem hogy a malmlerakodások 
mélyebb szintjeiben is lenyúlik.

Alsó-krétakorú lerakodások.

E lerakodások, D felé mindjobban szélesedve és Ny-i határukon a ré
gibb képződményeken Alomanesti táján átnyúlva, a centrális tithon mészkő- 
vonulatot K felől kisérő régi eruptivkőzet vonulata mentén húzódnak DDNy- 
nak, hol a V. Monestireáig nyomoztam.

A toroezkai várrom felé felmenve, a neocom konglomerátban kvarcz, 
csillámpala, gnajsz, grafitos kvarezit, tithon tömör mészkő és kvarczszemes 
mészkő gördült darabjai észlelhetők. E konglomerát a Griu rosiu É-i olda
lán húzódó árokban is sziklákban látható. A völgy túlsó (Iv-i) oldalán, a Nagy 
Pál-kő ÉNy-i lejtőjén, konglomerátos mészkő vagy meszes konglomerát mu
tatkozik.

A  Bedellő É-i oldalán felnyúló árkokban, 651 m! A -tó i Ny-ra kékes
és zöldesszürke, kissé meszes palásagyag és homokkő van feltárva, mely
nek rétegei KDK— DK-nek meredeken dőlnek és erősen gyűrődöttek; a 
homokkőben elszenesedett növényfoszlánykák is figyelhetők meg. A község 
déli oldalán a konglomerát, homokkő és palásagyag váltakozik.

A Gyertyánostól DNy-ra emelkedő Kurmaturát a neocom homokkő 
és konglomerát képezi. A  konglomerát itt kvarcz mellett csillámpala, gnajsz, 
pegmatit, porfir, kristályosmészkő és tithon mészkő gördült darabjait zárja 
magába. A  811 mj-es  A -tó i NyDNy-ra, V. Inzeruluj bal partján kékesszürke 
palásagyag mutatkozik. Innen É-ra, a mondott völgy bal lejtőjén, Bedellőtől 
D-re fekvő Dumbravica-tájon, a neocom homokkő és palásagyag közé kes
keny sávokban mészkő is van betelepedve.

Nyirmezőnél, a megyei úton ÉNy felé haladva, a völgy bal lejtőjén, 
az 50°a. ÉNy-nak dűlő neocom palásagyag és homokkő közé egy lerakodás 
van betelepedve, melyet futólag tekintve, eruptív porfirnak lehetne tartani. 
Ha azonban e képződményt behatóbban megvizsgáljuk, csakhamar meg
győződünk arról, hogy eltekintve a határozott betelepüléstől, a lerakodás 
csaknem kizárólag porfir és porfirit gördült darabjaiból áll ugyan, melyeket
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mállott porfiros, helyenként tufaszerűnek látszó anyag tart össze, de hogy 
e lerakodásba kis homokkőrész is, valamint a tithon-mészkő egyes gördült 
darabjai vannak beágyazva. E kemény homokkövet és palásagyagot magába 
záró porfirkonglomerát fedőjében kemény konglomerátpad települ, mely a 
tithon mészkő görgetegeit sűrűbben is tartalmazza. Porfiros anyag, gördült 
darabokban is, a fedőbb részben szintén mutatkozik s ép úgy a tithon mészkő 
nagy tömbben is. Porfiros anyagot a neocomban Gyertyánosnál DK-re a 
Bogzu lejtőjén, valamint Nyirmezőnél Ny felé konstatálhattam.

A Nyirmezőnél torkolló oláh-rákosi völgyben a konglomerátos homokkő 
rétegei a patak medrében, hol a víz kaszkadokban rajtuk lezuhan, DNy-nak 
dőlnek; a völgyön lefelé a rétegek (homokkő és palásagyag) meredekebben 
merőlegesen is, egyenesednek föl és hullámszerűen, ív- és félköralakúan 
hajlítottak. A  homokkő betelepült kékesszürke, vékonypalás, levelesen 
elváló palásagyaggal váltakozik. A függélyes rétegek aztán áthajolnak 
és 70°, majd 50°a. 10h felé dőlnek. A palásagyagban elszenesedett növény
maradványok apró foszlányai, a homokkőben e növényfoszlányok mellett 
szénsávocskák is figyelhetők meg. E homokkőre porfirkonglomerát követ
kezik, mely közvetlenül az eruptivkőzeten rajtaül. A homokkővel váltakozó 
kemény, szilárd konglomerát a fejnagyságot is meghaladó gördült darabokat, 
ezek közt meglehetősen sok mészkődarabot, zár magába. Az oláh-rákosi 
patak torkolatától K-re az úton feltárt homokkő és palásagyag szintén erősen 
gyűrődött; rétegei DKD-nek s aztán 45— 60°a. NyENy-nak, Nyírmező K-i 
végén 30°a. DNy-nak dőlnek.

A Gy. Kakovinál Ny-nak vezető úton (Nyirmező DNy) a neocom kon
glomerát a felzitporfir egész sziklatömbjét zárja magába ; ez eruptivkőzet 
fej- és hordó nagyságú hömpölyei a konglomerátban nem ritkán láthatók, 
úgyszintén a konglomerát lerakodásakor besodort tithon mészkő-sziklarészt 
is figyeltem e tájon meg. Valószínű, hogy a Gy. Kakovit, mely a tőle EK-re 
fekvő Gy. Bouluj-nál magasabb, az 1042rnj , az utóbbit pedig a 927"/-es 
magassági adat illeti meg, mely adatok a térképen minden valószínűség 
szerint fel vannak cserélve.

Nyirmezőtől DK-re a Szirbuval szemben levő árok torkolatánál tehát, 
a jobb völgylejtőn, az itt feltárt vékony homokkő-padok a közéjük települt 
vékonypalás, leveles palásagyaggal 25°a. KDK-nek, az árokban 80°, 20° és 
50°a. DNy-nak dőlnek. A palásagyagban itt hasonlóan, mint Alsó-Szolcs- 
vánál a felsőkrétában, kagyló-kőbelek és konkréeiók, valamint az anyag 
lerakodásakor a még meg nem keményedett iszapon elfutott vízcseppek 
nyomai észlelhetők.

Az ugyané völgylejtőn D(Vládháza) felé következő árokban, 346*/-es 
A-nál, a homokkő és palásagyag rétegei megint ív- és térdalakuan hajlítot
tak, 60°a. DNy-nak dőlnek, aztán függélyesen egyenesednek föl és áthajol
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nak. E lerakodások a két völgylejtőn a vládházi templomon alól nyomoz
hatok, hol a neogénkorú rétegek alatt végkép eltűnnek.

A pilisi menedékháztól DNy-ra az úton a homokkőben növénymarad
ványra emlékeztető képződés mutatkozott, a Piliskő Ny-i lejtőjén pedig a ho
mokkő és márgás palásagyag közt, mint egészen alárendelt betelepedés, ama 
világosszürke, kalciterektől átjárt, vékonyréteges márgás mészkő lép fel, mely 
a Gyertyánostól Ny-ra (V. Inzeruluj bal lejtőjén), valamint D-re, Alomanesti- 
nál mutatkozónak déli folytatását jelöli. Ny-felé a műúton, Gruju Horgi- 
tájon, a márgás palásagyag, homokkő és konglomerát rétegei NyÉNy- és 
KDK-nek dőlnek.

Jobban Ny-nak, az 1000”/-es A-táján, a felzitporfir területén és Nj7-i 
határán, három elszigetelt részben akadtam a világosszürke és vörös, tömör, 
szarukövet is tartalmazó mészkőre és főleg vékonyréteges mészmárgára, 
melynek rétegei NyÉNy-és KDK-nek dőlnek és melyben (1000”/-es kúp 
DK-i lejtőjén) hosszabb keresés után két aptychust leltem, melyek egyike 
az Aptychus Seranonis, CoQu.-nak felelhet meg. A  felzitporfir Ny-i határán 
a márgapalában egy belemnit töredéke mutatkozott. D felé a Eruntea uzi-n 
és tőle Ny-ra a lejtőn elvezető ösvényen bukkantam még két, a neocom 
homokkő, konglomerát és palásagyag közé betelepedett világos mész- 
márga-részre.

A pilisi menedékháztól K-re az irton feltárt vörhenyessárga homokkő 
vékony padokat képez vagy vékonypalás; benne 931”/ A -nál szintén kér
déses növénymaradványt láttam. A  Saltantól ÉK-re az árokban nagy szikla
tömbökben áll a konglomerát ki.

A  «mokányok»-(az oláh hegyi lakókj-tól használt, Nagy-Enyedre vivő 
úton (Remetétől DK-re, a homokkő rétegei 60°a. NyÉNy-nak, azután a 
852”/-es A -nál 20°a. ÉNy-nak dőlnek. A keresztnél betelepedett konglo
merát látható, aztán a homokkő 20°a. NyÉNy, tovább K-re a keresztnél 
(757”/-es A )  KDK-nek dől. Vladesti fölött durva konglomerát jelentkezik, 
mire homokkő és konglomerát váltakozva, 40°a. KDK-nek dőlve, követke
zik. A 796”)'-es A -nál egészen vékonypados homokkő és palásagyag jelenik 
meg 60° s majd 40°a. dőlve, azután D felé a keresztnél a rétegek 60°a. 
megint ellenkezően (NyÉNy) stb. dőlnek, tehát ismételten ránczosodottak. 
A homokkő e tájt túlnyomóan vékonypados, gyakran palás is. Tovább D-re 
és K-re, a Gy. armianuluj körül vezető úton a homokkő közé konglomerát 
és zöldesszürke homok, csillámos, kissé márgás palásagyag van betelepedve, 
a mire aztán vaskos és. palás, többször ránczosodott és a rendes csapás
irányból ki is fordított homokkő következik.

A Valea Úzi-nál felvonuló árokban, a templomtól. É-ra, a kemény, 
szürke, csillámos homokkőben elszenesedett növénymaradványokat foszlá
nyokban, valamint picziny szénszilánkákat is észleltem. Ez árok torkola
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tától K-re pedig, a Y. Monastirea bal partján, a mészkővonulat közelében fel
lépő palásagyag és konglomórát igen kemény és kompakt kőzetek, melyek
nek rétegei csaknem merőlegesen egyenesednek föl.

Innen Ny-nak, a Y. Monastirea-patak bal partján, a Sureni-telepnél, 
hol a neocom lerakodások, a felzitporfirt elfedvén, a lejtőn Ny-íelé a völgy 
o l l ’Y-es A -já ig  húzódnak és hol, hogy e két képződmény határát meg
kapjam, a térdig érő patak vizében voltam kénytelen gázolni, a homokkő
ben növényíöszlánok mellett nagy örömömre egy ammonit lenyomatára 
akadtam, mely a Holcodiscus furcato-sidcatus, Schlönb.-Iioz áll legközelebb.

Felső-krétakorú lerakodások.

E lerakodások, mindnagyobb tért hódítva, mint már említem, a cen
trális tithon mészkővonulat Ny-i határa mentén folytatódnak D-re, Ny felé 
pedig, hol a régibb képződmények csak szigetképen bukkannak alóluk ki, a 

DNy-jelzésű lap Ny-i széléig nyomozhatok.
Ponor környékén ezek, az Alsó-Szolosva felől folytatódó lerakodások 

zöldes- és kékesszürke, finomszemű homokkőből és egynemű finom-csillá- 
mos palásagyagból állanak, mely utóbbi szintén kékes- és zöldesszürke 
vagy vörösszínű. Az alsó-krétakorú lerakodások anyaga hasonló ; egészen 
alárendelten vörhenyes palásagyag is mutatkozik bennök, valamint helyen
ként, mint a felső-krétában, kagyló-kőbelek vagy kagylószerű gumók, alá
rendelten hosszúkás kidudorodások is. Az utóbbiak (protuberanzák) a felső 
krétában igen gyakoriak és közönségesek. A  két lerakodás e vidéken főleg 
az által különbözik, hogy a neocom anyaga túlnyomóan durva, a homokkő 
is csaknem mindig konglomerátos, maga a konglomerát durva, nagyobb 
gördült darabokkal, a palásagyag vékonypalás, leveles, míg a felső-kréta- 
koru homokkő kemény, finomszemű, kékesszürke és gyakran szép táblák
ban fejthető; szóval, a neocom túlnyomóan durvább, a felső-krétakorú 
lerakodások átalában finomabb anyagot észlelteinek. A hol Ponortól É- s 
ÉNy-nak a homokkő konglomerátos lesz, ott a felvett görélyek csak borsó
vagy mogyoró-, ritkán dió-nagyságuak. A  homokkő kékesszürke, sárga és 
barna, a palásagyag kékesszürke, finom-homokos-csillámos.

A ponori templomon alól a homokkő és palásagyag rétegei a patak 
partján erősen megzavarodottak, összenyomottak stb., a patakon lefelé a 
homokkő 45°a. KDK-nek dől.

Ponortól ÉK-re, .a Vurvu Mibaiétától DNy-ra, 1048m/-es csúcstól 
Ny-ra, a ponori völgy jobb oldalán felhuzódó Pareu Berbestilor-ban kékes
szürke homokkő és vörös palásagyag van feltárva. A homokkő helyenként, 
kisebb tithon mészkő-görélyeket felvéve, konglomerátos lesz és részben 
kalciterek is járják át. A Ponor-völgy bal partján, Pareu Fordi torkolata
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közelében, attól É-ra, táblás homokkő látható, melynek rétegei 40°a. 
NyÉNy-nak dőlnek. A homokkő elszenesedett növénymaradványokat és 
szénsávoeskákat észleltet. A Yu. Mihajeta ENy-i lejtőjén, valamint a túlsó 

(bal) lejtőn mutatkozó konglomerát túlnyomóan kisebb, de ököl-, sőt fej - 
nagyságú gördült darabokat is zár magába; ezek között homokkő is figyel
hető meg, mely valószínűen, az egyik görély pedig biztosan, a neocomból 
származik. A völgyön lefelé a konglomerát tart.

A Ponortól KDK-nek fekvő, a megye és Erdélyi Kárpát-Egyesület épít
tette menedékháztól EK-re, a műúton, Clambestilor-ároknál, konglomerát 
fölött leveles palásagyag, vékony padokban betelepedett homokkővel jelenik 
meg. A  rétegek KDK-nek dőlnek. Erre a fedőben ismét konglomerát tele
pül, mely a kristályos palák, kristályosmészkő, tithon mészkő, kvarcz, 
porfir és neocom homokkő kisebb, de nagy gördült darabjait is tartalmazza. 
A  konglomerát a betelepedett palásagyag- és homokkővel együtt itt legyező

szerű rétegállást észleltet. A  konglomerát a tithon mészkőig tart és sok 
mészkőgörélyt zár magába. Az úton, Bredesty felé, a tithon mészkőre felső- 
krétakorú konglomerát következik, erre (K felé) kis részben a tithon mészkő 
bukkan elő, mire megint a konglomerát és palásagyag homokkővel válta
kozva folytatódik. A rétegek itt NyÉNy-nak, a mészkőrész határán hason
lóan, mint maga a mészkő, KDK-nek dőlnek.

Innen D-re, a petrasestyi telepnél, a lejtőt bredestyi völgy felé ke
mény, kompakt, sok mészkőgörélyt tartalmazó konglomerát képezi, a mely 
közt palásagyag (vörös is) valamint konglomerátos homokkő lép fel.

ÉNy-nak, a kirilestyi telepnél Ny felé húzódó hegyháton, a konglo
merát sok kristályos palagörélyt, kristályosmészkő, pegmatit stb. gördült 

kisebb darabjait zárja magába. E kristályos palakonglomerát a kristályos 
palák Ny-i határán a Gy. Trifére s e hegy déli lejtőjén folytatódik. E hegytől 
Ny-felé a Nonoj-ig a mállott palakonglomerát darabjai mint kavics hever
nek a felszínen, közte csillámban bővelkedő palás homokkő jelenik meg, 
melynek rétegei a Nonoj 891TO/-es csúcsa DNy-i lejtőjén NyÉNy-nak dőlve 
vannak feltárva és mely homokkő a bő csillámtartalom mellett oly vékony
réteges, hogy futólag szemügyre véve csillámpalának volna tekinthető. 
E helyt levéllenyomat töredékét találtam benne.

Az úton, mely Ponortól Ny-ra a V. Bucuruluj-ból Cordiesti mellett a 
Piétra Valculuj-hoz felvezet, a homokkő- és palásagyag-rétegek S-alakuan 
görbültek, különben pedig 5ö°a. NyÉNy-nak dőlnek. Az 1350™/ magas 
Piétra Krsnyakuluj-t konglomerát alkotja, melynek túlnyomó kvarczszemei 
borsó- és bab-, vagy dió-nagyságuak is.
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Fiatalabb eruptív kőzetek és tufái.

Ezek Toroczkó-Szt-Györgytől ENy- s Ny-nak keskeny sávok alakjá
ban a kristályos palákon, a mondott községtől DDK-re pedig kis előkúpo- 
kat képezve, a neogén homokkövön törtek fel.

A Havas-patak felső része mentén, Ordaskő DNy-i tövében fellépő 
kőzet, melynek vékonycsiszolatát dr. Schafabzik mikrosk. a. megvizsgálni 
sziveskedett, biotit-amfibol-dacit-nak mutatkozott felzofiros alapanyaggal.

A Havas-patak DNy felé vonuló ága elejéről hozott kőzet biotit- 
andezit; ezen ág déli folytatásában, Kis-Almás-erdő Ny-i tövében, hol a 
Havas-patak hosszúra nyúló déli eredete, patak medrében és partjain, a 
jobboldali árokban is felhúzódva, tufa lép fel, melynek rétegei 30° alatt 
ÉK-nek dőlnek és melyben apró kristályos mészkő- és kvarczgörélyek is 
zárványokként láthatók. E tufa dacittufá-n&k bizonyult.

Az innen D-re, a Szilas-patak 962 ”f - es A-játólNy-rapicziny sávocs- 
kában a felszínre jutó kőzet biotit-dacit szemcsés alapanyaggal.

A Toroczkó-Szt-Györgytől DK-re fekvő Nagy-Pálkő Ny-i, alluvium 
felé ereszkedő lejtőjén, valamint az innen D-re, 568 ®/-es kúp déli oldalán 
feltört eruptivkőzet végre, mely valódi megmerevedett lávaárként tűnik fel, 
szintén biotit-dacit.

Mediterránkorú üledékek.

Ezekkel a neogén medencze szélén, Vládházánál volt dolgom, hol a 
neocom lerakodásokra rátelepedve jelennek meg.

A Nyirmező és Yládháza közt emelkedő Sirbu-t (563 mj )  lithotham- 
nium-mészkő képezi. Innen E-ra, a nyirmezei Gyalu máre 699 ,nf-e s, 
lajtamészkő képezte csúcsától KEK-re, az erdő széle közelében, régi fel
hagyott kőbányára akadtam; a lajtamészkő rétegei itt 10° alatt EK-nek 
dőlnek.

A vládházi templommal szemközt, a völgy jobb oldalán felhúzódó 
árokban, a lajtamészkő-padok alatt zöldes- és kékesszürke, finomhomokos- 
csillámos, kompakt meszes agyag van feltárva, mely a K felé következő 
árokban, hol a lajtamészkő vet kőbányában fejtik, a mészkő alatt folytató
dik. A lajtamészkő ez utóbbi árokban csaknem vízszintesen települt, 
Lithothamnium ramosissimum, Ess.-t tartalmazza; az agyagmárga alatta 
részben telve van foraminiferákkal, azonkívül bryozoák és a Pecten elegáns, 
Andrz. cserepei mutatkoztak benne.

Ezzel az árokkal ferdén átellenben, az úton és az út fölött szintén a 
lajtamészkő látható feltárva; itt (az út fölött) a vasút építése alkalmával a 
követ fejtették. A vládházi templom mellett Ny-nak fekvő, E felől lehú
zódó árokban a lajtamészkőben Clypeaster altus, Lám. találkozott.
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A vládházi templommal szemközt levő árokból a lajtamészkő a 
hegyháton Gy. Bouluj felé' folyl atódik; a szakadásokban a márgás agyag 
látható, mely nedvesen zöldes-, szárazon kékesszinű és melyet az egyik 
árokban 40— 50 mj  vastagon feltárva láttam. A Gy. Boulujra vezető egyik 
út melletti árokban ebben az agyagban kövületeket —  túlnyomóan vékony- 
héjú, kis alakokat —  gyűjtöttem, melyek közül a következőket határozhat
tam m eg:

Kruilia pusilla, Ph il .,
Corbula gibba, Olivé,
Thracia ventricosa, P h il .,
Cardita cf. Auingeri, M. H orn.,
Venus sp.,
Pecten cristatus, Bkon., töred.,
Natica sp.;

azonkívül egy rákolló-töredék mellett még egyéb kőmagvak fordultak elő.

Pontusi rétegek.
A  mediterrán lerakodásokat itt közvetlenül a pontusi rétegek fedik.
A  vládházi templomnál Ny felé torkolló árokban a neocom lerakó ■ 

dásokra lajtamészkő, erre pedig kékesszürke agyag, homok és kavics, betele
pedett gömbös homokkő-tömbökkel, települ, mely lerakodások pontusi ko
rúak. A  patak medrében e pontusi lerakodások alatt egy helyt a mediterrán 
dacittufára s ez alatt kékesszürke homokos agyagra akadtam. Yládházától 
É-ra aztán, a hol ez az árok, 544 m/-es A -tó i NyDNy-ra, mint terület
mélyedés az út mellett kezdődik, a kékesszürke, apró fehér mészgumókat 
magába záró agyagban Congeria Partschi, Cz.iz.-t találtam.

A vládházi templomtól DK-re, völgy jobb oldalán felhúzódó árok
ban, hol az említett kőbánya van, a lajtamészkövet sárga csillámos homok 
fedi, melynek kékesszürke, aprókavicsos agyag van betelepedve.

A Gy. Bouluj felé vezető út melletti árokban, Yládháza déli végén, a 
mediterrán agyagot szintén sárga pontusi homok fedi, mely utóbbit azután 
diluviális kavicsos agyag borít. Pontusi homokot, magába zárt homokkő
gömbökkel, lejebb a község egyik utczájában is észleltem.

Diluvium és alluvram.

A Toroezkó-Szt-Györgytől Ny-ra fekvő toroezkóvári dombvonulat 
K-i és D-i végén diluviális vörös agyag borítja a neocom konglomerátot. 
E diluviális agyag a domblejtőn Ny-felé is folytatódik. A Toroczkó-Szt- 
Györgyről Bedellőre vezető gyalogúton, hol az a Griu rosiu 658 '"f-es
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A  -tói DNy-nak az árkon átvisz, Helix pulchella, U rai-'.-1 tartalmazó dilu- 
viális sárga és kékesszürke, meszes agyag mutatkozik. Ez Bedellőn és 
Gyertyánoson is kis foltokban van meg.

Nyirmezőnél a diluviális agyag és kavics terrasszokat képez olyfor- 
mán, hogy a kavics a mélyebb, az agyag a magasabb szintet foglalja el. 
A kavics itt közvetlenül a neocomra telepedett r á ; gördült lajtamészkő- 
darabokat is tartalmaz. Nyirmezőtől DK-re, a Sirbuval szemközt felvonuló 
árokban a diluviális agyag és homokos kavics vagy 30 ‘mf  vastagon látható 
feltárva; az agyagban HeliX arbuskorum, L. és II. hispida, L. mutatkozik.

A V. piétriban Bedellőnél a vízlesodorta hömpölyök nehány méter- 
vastag alluvialis réteget alkotnak; sok a lejtőtörmelék pl. Groszestynál is.

Bredestyen, a templomtól DK-re, a forrásokból lerakodott mésztufa 
kis platót képez.

Ponortól Ny-ra végre a Piétra Valculuj, Piétra Krsnyakuluj és Yurvu 
Sindilariuluj fogják a Mluha nevű ingoványos mohos fellápot körül, melyet 
már dr. P eimics Gyötígy * ismertetett, és melyből a Ponor-patak ered. A  fel
láp altalaját a felső-krétakoru finomhomokos-csillámos palásagyag képezi.

re

A szóban állott területről közölni valómat befejezve, csak kedves 
kötelességet teljesítek, a midőn e helyt is külön köszönetemet nyilvánítom 
Alsó-Fehérvármegye vezető férfiai iránt, nevezetesen : Csató János, akkori 
alispán és Szász József, főszolgabíró urak irányában, kik hivatalos intéz
kedései folytán feladatom keresztülvitelében hathatósan támogatni szíve
sek voltak.

* Az erdélyi részek tőzegtelepei. (M. kir. Földtani intézet Évkönyve, X. kötet 
1. füzet.)


