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2, Az erdélyrészi Erczhegység K-i széle Havasgyógy, 
Felgyógy és Nagy-Enyed környékén,

(Jelentés az 1901. év i részletes geológ ia i fö lvételről.)

T. B o t h  L A J O S - t ó l .

A megelőző év fölvételével kapcsolatosan 1901 nyarán munkámat 
a 20. zóna/XXIX. rov. DNy jelzésű lapon D felé e ‘lap déli pereméig, a 
K felé csatlakozó 20. zóna/XXIX. rov. DK jelzésű lapon pedig D és K 
felé a Marosig folytattam úgy, hogy ez utóbbi lapon feltüntetett területnek 
s egyúttal a 20. zóna/XXIX. rov. (nagy-enyedi) osztálylapnak csak még a 
Maros bal partjára eső része maradt bátra bejáratlanul.

Munkálkodásomat K-en, Muzsina, Oláh-Lapád és Nagy-Enyed kör
nyékén kezdtem meg a mellém beosztott L iffa Aukél, kir. geológus úr 
társaságában, azután Ny felé fordulva, térképezésemet Felső-Orbó, Fel
gyógy és Havasgyógy felől folytattam.

A területnek ez utóbbi Ny-i részét kizárólag a tulajdonképpeni hegy
ség képezi, míg a Felgyógy, Felső-Orbó és Yládháza jelölte vonaltól K-nek 
a hegységet alkotó régibb képződményei itt végkép a dombos erdélyrészi 
felföld fiatal-harmadkorú és diluviális lerakodásai alá merülnek.

A megelőző évi felvételi jelentésemben leirt hegységet alkotó tagok 
a szóban lévő területen, tehát D felé folytatódnak akként, hogy a kristá
lyos palakőzetek az őket körülvevő felső-krétakorú lerakodások közt szi
getekként bukkannak elő, még pedig egy tekintélyesebb sziget alakjában 
Havasgyógy (Kristest) táján, mely D-en, Intregáld felé, a Yalea Blaguluj 
jobb lejtőjében ékelődik ki, és egy ettől Ny-nak eső, jóval kisebb sziget 
képében, mely a Gruju Maruscanilor táján jut a felszínre.

A centrális tithon-malm mészkővonulat, keleti határán a régi erup
tív kőzettől félbeszakítás nélkül kísérve, a 20.zóna/XXIX.rov. DNy jel
zésű lap déli pereméig folytatódik a DDNy-i csapásirányban. E vonulattól 
Ny-nak, a Petrisesty és Botszány nevű telepeknél, bukkan ki e mészkő 
félbeszakítottan a felső-krétakorú lerakodásokon alól, a vonulattól K felé 
pedig, a Piliskő egyenes folytatásaként, e mészkő a Presaka zsoazsulujon
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át DDNy-i irányban a Csáklyakőre (Piétra Cseti) húzódik, melynek déli 
lejtőjén, egy darabig még keskeny szalagként a hegyhát élén kiállva, 
eltűnik. A hegység K-i szélén, Csáklya és Felgyógy környékén, e mészkő 
egyes kis szíriekben ismételten emelkedik ki az alsó-krétakorú tenger 
lerakódásaiból, míg végre a diómáli Magurán, a régi eruptivkőzettel az 
alján és részben lajtamészkőtől elfedve, utoljára kerül valamivel tekinté
lyesebb részben a felszínre.

A krétakorú lerakodások, még pedig a felső-krétakorúak a centrális 
tithon-malmmészkő és régi eruptivkőzet vonulatának Ny-i, az alsó-kréta- 
korúak e vonulat K-i határán folytatódnak széles zónában I) felé.

A régi eruptivkőzet vonulatán belől, e kőzeten egyes, a mészkő
tömegtől elszigetelt kis részekben rajtaülve, Havasgyógynál (Teksest) 
sötétszürke vagy sárga, finomszemű, fehér kalciteres, barnás kéreggel 
bevont és sötétszinű szarúkőtől meglehetős sűrűn átjárt mészkő lép fel. 
E mészkövet, mely a tithon-mészkő tömegétől petrografiailag is eltér, 
doggerkorúnak tartom annál inkább, mivel H er bic h *  említi, hogy hegy
ségünk e részében való vándorlásai alkalmával heverő mészkőtuskókra 
akadt, a melyekből szépen megtartott barnajura-kövületeket gyűjtött. 
A magam részéről a Csáklyakőtől Ny-ra, 1027 "J-es kúp déli lejtőjén 
fellépő szarúkőszalagos, sárga foltos és érdes, kimállott felületű mész
kőben csak korallokat találtam; rétegei e helyt 45° a. NyÉNy-nak 
dőlnek.

Az említett, szigetszerűen fellépő k r is tá ly o s  p a lá k  e kőzetek 
felső csoport]ához tartoznak; csillámpala-, gnajsz-, kloritos pala-, amfibol- 
gnajszból stb. állanak és a kristesti tekintélyesebb részben kisebb és 
nagyobb lencsék alakjában kristályos mészkövet zárnak magukba.

E palák rétegei —  mint rendesen —  több ízben gyűrődöttek, merő
legesen felegyenesedve láthatók stb., de mindig visszatérnek a rendes 
csapásirányba, mely a DDNy-i. A kristályos mészkövet a Pareu Ivascani- 
ban kb. 10 mj -nyíre láttam eltolva, elvetődve.

A kristesti templomtól E-ra fekvő 1113 "f-es  csúcson a kristályos 
mészkő csillámpalával és kvarczittal társulva lép fel; e mellett grafitos 
pala és tiszta fehér kvarczit, valamint vastagabb tejkvarcz-betelepedések 
is mutatkoznak a kristályos palákban.

A Gyalu mocanulujon fekvő Nesztor JosziF-féle háztól D-re el
vonuló Yalea Ilielilor-ban a kristályos palák 75° a. KDK-nek konkordán- 
san a felső-krétakorú palák alá dőlnek és helyenként csaknem függélyesen 
állanak. Az itt közvetlenül a kréta alatt mutatkozó kristályos mészkő és

* Földtani Közlöny VII. évf. (1877) 245. 1.
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graíitos pala feküjében egy tisztán konglomerát-struktúrát mutató kőzet 
települ, mire aztán a feküben csillámpala, gnajsz, kloritos pala, amfibol- 
gnajsz stb. következik. A kristályos mészkő és graíitos pala vékonyabb 
betelepedésekben ismétlődik.

A D felé Intregáldra vezető Yalea Blaguluj szorosában a felső- 
krétakorú kókesszürke palát, mely graíitos pala-anyag felvétele folytán 
sötétszinű, valamint fehéres homokkövet találunk, azután konglomeráttal 
váltakozó vörös homokkő és vörös palának 80°-ig KDK-nek dűlő rétegei 
következnek. A konglomerát anyaga jórészt szintén a kristályos palákból 
származik. A völgyben, a malommal szemközt, részben grauvakke-struktúrát 
észleltető kvarczitok jelennek meg, melyek a kristályos palák komplexu
sába valók, a túlsó oldalon torkoló kis ároknál még a graíitos palák 
láthatók, a melyekre aztán csakhamar a felső-krétakorú pala és homokkő 
következik. E krétapala mészpáteres, máskülönben külsejére nézve a kris
tályos palákhoz nagyon hasonló; rétegei KDK-nek dőlnek, de ismételten 
nagyon zavarodottak, gyürődöttek. A kristályos palák (amíibolpala, amíibol- 
gnajsz, csillámpala, kloritpala) a patak jobb partján, a malomtól lefelé, 
folytatódnak s nemsokára kiékelődnek, hasonlóan, mint a krétarétegek, 
KDK-nek 60— 80° a. dőlnek és kevés piritet tartalmaznak. A Ny felől a 
Y. Blaguluj-ba torkoló Pareu lui Marian-ban, hol a kristályos palák kis 
sávban még egyszer megjelennek, fehér kristályos mészkőbetelepedés szin
tén látható.

Kristest felől jőve, az út a Gyalu Maguri és Piétra din Cheia mészkő
tömegei közt mutatkozó völgyületszerű behorpadáson vezet Teksest felé. 
E behorpadás ENy— DK-i tengelyében alig észrevehető kis vízválasztó 
dombhát mutatkozik, melynek két (ENy-i és DK-i) oldalán vízfolyás ered. 
A völgyület felszínét vörös agyag képezi, a melyben tiszta vörös- és 
barnavasércz darabkái, valamint zöldes porfirit és karneolerektől átjárt 
vasércz-darabkák találhatók. A mészkőhegyek lejtői felé kis leásásnál 
zöldesfehér és vörös agyaggá elmálló poríirit-darabkákat láttam. Itt tehát, 
mint másutt e hegységben, a porfirit képezi a mészkő-tömeg alját. Kissé 
tovább DK felé, a hol az élesen kiemelkedő domb ÉK felé vonul, maga 
az ép kőzet (porfirit és tufája) kerül aztán a napra, mely kőzet e dombot 
alkotja s e dombbal szemben bugyog szép, erős forrás ki, melyet a mészkő
komplexus szolgáltat.

A mészkő világos kékesszürke, kalciterektől átjárt kőzet; e helyt 
(a Gy. Maguri EK-i lejtőjén) korallt, kis brachiopodát és belemnitet sikerült 
belőle kiütnöm; szép korallokon kívül, melyek a kőzetben gyakoriabbak, 
egy nerinea kopott átmetszetét is láttam. A Kapu Muntyel-nek a teksesti 
templomtól ÉNy-nak fekvő 1105 m/-es kúpjánál, hol a mészkő az alját
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képező régi eruptivkőzettel érintkezik, esős időszakban, mintán a víznek 
itt lefolyása nincs, ingoványos föld áll elő.

A Botszany-nevű telepnél elhaladó patak medrében az erózió fel
tárta tithon-mészkőre vékony kéregben rátapadva, a felső-krétakorú kon- 
glomerát még látható, a többit a víz már eltávolította úgy, hogy a mészkő 
a napra került. A kréta-konglomerát a patak medrében, alsó, legutolsó 
malomnál, 30° a. D-nek dől, a tithon-mészkő 40— 60° a. NyDNy-nak látszik 
dőlni. A malomtól lefelé a mészkő-sziklák oly szűk szorost képezve köze
lednek egymáshoz, hogy az út teljesen járatlan. A mészkő világos kékes
szürke, mészpáterektől sűrűn átjárt kőzet, csaknem fehérré is lesz s néha 
vörhenyes eres. Koraitokon kívül egyéb szerves maradványt nem fedez
hettem itt fel benne. A sziklák, mint Intregáldon is és más helyeken* 
függélyes falakként meredeznek égnek, a rétegek t. i. merőlegesen egye
nesednek föl és átbuktatott állásban is láthatók, mint a Székelykőn.

A Piliskő DDNy-i folytatásában a mészkő a Presaka zsoazsuluj 
1156 mj  és 1146 mf-es csúcsai közt emelkedő kúpon a rendesnél vala
mivel több szarúkövet tartalmaz. A Presaka zsoazsuluj mészkő-szikláinak 
padjai ÉNy— DK-nek szintén csaknem merőlegesen egyenesednek föl és 
az 1146 ,nf-es csúcstól függélyes falként ereszkednek hirtelen alá.

A Csáklyakő mészköve, a többi mészkő tömegével megegyezően, szin
tén világos kékesszürke, fehér és vörhenyes mészerektől átj árt kőzet; a 
hegytömeg Ny-i oldalán sötétebb szürke színt és szarúkövet mutat, mire 
megint a világos, szarúkőmentes következik, mely csaknem fehér és vör
henyes is lesz. A rétegek 70— 80° a. dőlnek vagy függélyesek.

A hegység K-i széle felé, a Pelgyógytól ÉNy-nak eső Pareu barbo- 
suluj Ny-i oldalán húzódó hegyháton, a hol az 538 mj-e s kúptól ENy-nak 
kereszt áll, az alsó-krétakorú vörös palásagyagból világosszürke és vör
henyes mészkőből álló szírt emelkedik ki, melynek felületén kis szarúkő- 
gumók kiválva láthatók, és mely felzitporfir gördült darabjait is zárja 
magába. E mészkőből egy nagy brachiopoda töredékét üthettem ki. A Fel- 
gyógynál É felé fekvő La Burzu-n, hol a krétakorú lerakodásokból 
szintén tithon-mészkőszikla emelkedik ki, ezen rétegzést, még pedig 
45— 50° a. ÉÉK-i (211) dőlést észleltem.

A diómáli Magúra mészköve világos vörhenyes és szürkéssárga, 
csaknem fehérszinű kőzet, mely szarúkövet csak itt-ott keveset tartalmaz. 
Benne szép korallokat, nerineák és diceras átmetszeteit, egy brachiopodát 
és echinidet figyeltem meg. A hegynek Pelgyógy felé néző oldalán tulaj
donképpeni kőbánya nincs, mint az a térképen jelezve van, a követ csakis 
a felszínen kiálló sziklák repesztésével nyerik és a mészégető kemenczék 
egész sorában a helyszínén és Felső-Orbón égetik. A Magurához É felé 
csatlakozó és csak a Pareu fenatelortól tőle elválasztott Gyalu Szimulujon
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a tithon-mészkő folytatódik és eltűnik. A kőzet itt is világosszürke és 
vörhenyes, de mozaikszerű vörös, tömör mészkő is, mely. szintén koral- 
lokat és egyéb, de tisztán ki nem vehető kövületek átmetszeteit mutatja 
kiválva. A kúpokon fenn épúgy, mint a Magmán, a lajtamészkő ül rajta.

Az alsó-krétakorú lerakodások palásagyag, homokkő és 
konglomerát váltakozásából állanak; rétegei Muzsina DNy-i végén, a 
völgyben (árokban) erdőőrháztólÉÉNy-nak, 13— 14h felé 25— 30°a. dőlnek. 
A Gyalu Baja felől lehúzódó árkokban a konglomerát kavicscsá is esik 
szét. A rétegeket itt 25°a. DK-nek és 20°a. NyDNy-nak dűlőknek találtam ; 
a hegy felé konglomerát és durva homokkő jelenik meg.

A Pilis felé vezető műúton vastagpadú s ekkor durvább konglome- 
rátos homokkő és vékonypados, palás homokkő van feltárva, mely utóbbi 
közé, alárendelten vékonyan betelepülve, márgás, palás homokkő is mutat
kozik. A rétegek 30° a. DDNy-nak dőlnek, egy helyt kis nyeregszerű fel
tolás is látható.

Felső-Orbó E-i végén, hol aPareu Tjetridanje nevű árokban az alsó- 
krétakorú lerakodások a mediterrán alatt kis részben még kibukkannak, 
a rétegek eleintén 35— 50°a. NyDNy- és DDNy-nak dőlnek, aztán hullám
szerűen, félkör- és térdalakuan stb. hajlítva láthatók, míg végre függé
lyesen egyenesednek föl, áthajolnak is és 70— 85°a. DDK-nek dőlnek.. 
E helyt —  legelőször —  a homokkő és pala közé alárendelten betelepedve, 
sötétszinű-feketés, valamint sötét és világosabb szalagos szarúkövet figyel
tem meg. Felső-Orbótól ENy-nak, a Pedeal Ny-i lejtőjén elvezető úton,. 
10 -nyíre való feltolást észleltem az alsó-kréta-homokkőben; az ez által 
keletkezett kis repedést kaiéit töltötte ki. Figyelmeztettek engem, hogy az 
itt levonuló Pareu gruiuluj-ban széntelep van. A figyelmeztető társaságá
ban a helyszínére érve, 1 ^  (!) vastag szénsávocskákat konstatálhattam 
bitumenes pala-darabkákban.

A Pareu gruiuluj és Yalea máre közt húzódó hosszú hegyháton a 
homokkő és pala, konglomerátos homokkő és konglomerát rétegei túl
nyomóan EENy- és DDK-nek dőlnek 50— 80° a. és ismételten függélyes 
állásban is láthatók. Az 589 mJ-es kúp DK-i lejtőjén a kőzetek már tel
jesen agyaggá, homokká és kavicscsá mállottak. A Yalea máró-ban Felső- 
Orbó felé a rétegek zeg-zugalakuan hajlítottak, merőleges állásban láthatók 
és egyáltalában nagyon megzavarodottak. A konglomerátban és konglo
merátos homokkőben több ízben tithon-mészkő gördült darabjai figyel
hetők meg.

A Felső-Orbótól NyDNy-nak fekvő Porumbu-n táblás, palás homok
követ palásagyag-betelepedésekkel észleltem, azután vastagpados ho
mokkő és a hegy déli lejtőjén' vezető úton, a vízválasztó nyergen márga-

4A m. kir. földtani intézet évi jelen tése. i90i.
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pala, valamint zöldes és vörös palásagyag következik. Gördült darabok 
(tithon-mészkő, porfirit, kvarczporfir, helyenként szarúkő is) a homokkő
ben gyakoriak, a bizonyos hieroglifás kidudorodások sem hiányzanak a 
homokkő felületén.

A felgyógyi templom melletti kis árokban a konglomerát sok gránitos 
anyagot tartalmaz, azonkívül porfir, kristályos palák és tithon-mészkő 
gördült darabjait zárja magába. A rétegek itt 25°a. ÉNy-nak, a templomon 
felül elvezető úton 50°a. NyÉNy-nak és az ellenkező irányban dőlnek. A La 
Burzu-nál az árokban felhuzódó homokkő és palásagyag ÉNy-nak, az úton 
felül, ez és a Kusu közt, a homokkő 80°a. 23h felé dől. A homokkő az 
elválási lapokon nagyon csillámos és meszes, a palásagyag nem márgás. 
A homokkő felületén a kidudorodások elég gyakoriak, elszenesedett nö
vényi részek pedig igen gyakoriak.

A felső-krétakorú lerakodások a kristesti Gy. mocanulujon 
fekvő Nesztor JosziF-féle .háznál meszes homokkőből és kis mészerektől 
átjárt palából állanak. E rétegek a háztól É-nak húzódó árokban 50°a. 
csaknem Ny- és K-nek dőlnek, de merőlegesen is, összegyűrődve, a csapás
irányban kígyószerüen kanyarodva stb. láthatók.

A La Hirbia-telep közelében, a kristályos palák Ny-i határán lévő 
1072 m/-es csúcson, a felső-krétakorú homokkő NyDNy-i és Hirbián Ny- 
ENy- és KDK-i dőlést észleltet, mire Hirbiától Ny-nak laza konglomerát 
lép fel, melynek gördült darabjai a kristályos palákból származnak.

La Hirbiától az onesesti völgy felé lemenve, a kristályos pala- 
konglomeráttal vörös, lazább és sárgásszürke, kemény homokkő jelenik 
meg, a völgyben lenn a kristályos pala határán kemény, szilárd konglo
merát látható, melynek rétegei 50° a. NyÉNy-nak dőlnek.

A Yalea Ivascani-ban a palásagyagot és homokkövet mind sűrűbben 
kalciterek járják át úgy, hogy e kőzetek ^csaknem tiszta mészkőbe is 
mennek át; a rétegek vékonypadosak, palásak, a csapásirányban ismé
telten ránczosodottak, függélyes állásban is láthatók, valamint térdala- 
kuan és kígyószerüen hajlítottak stb. E völgyből a kereszthez felvivő 
úton alárendelten vörös és kékes palásagyag jelenik meg.

A Grnju Maruscanilor kristályos paláira a felső-krétakorú palás 
homokkő és palás agyag következik. Az utóbbi elszenesedett növényi 
részeket és a hullámverés nyomait észlelteti; a palásagyag a gömbös 
elválásra mutat hajlandóságot.,

A Yalea runkuluj bal lejtőjén, Mogos-Kosokánytól É-nak és Mogos- 
Y.-Barninál K-nek vörös palák lépnek fel nagyobb elterjedésben; ezek a 
csapásirányban ÉÉK-ről DDNy felé vonulnak.

(6)
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A hegységet a K-i szélén szegélyező fi,CLtal-harm adlcorú, le
rakodásokat, a melyekből kövületeket szép számmal több ponton gyűj
töttem, ez alkalommal nem akarom behatóbban tárgyalni, azokkal leg
közelebbi fölvételi jelentésemben részletesebben foglalkozni szándékom, 
mikor is azokat már nagyobb, kiterjedtebb területről leírhatom. E helyt 
röviden csak arra akarok utalni, hogy a szóban levő területen csak egy 
ponton, Nagy-Enyedtől E-ra az országúton, találtam a szármáta korú 
lerakodásokat kis foltban feltárva, a tulajdonképeni hegység szélén min
denütt az alsó-pontusi korú lerakodások telepednek közvetlenül a medi
terránra rá.

4*


