
2, Az erdélyrészi Érczhegység K-i széle Csákijánál és a 
Maros mentén K-felé csatlakozd terület,

(Jelentés az 1902. évi részletes geológiai fölvételről.)

T. Roth LAJostól.

A megelőző években végzett geológiai fölvételeimhez közvetlenül 
csatlakozva, az 1902. év nyarán mindenek előtt a 20. zóna, XXIX. rov. 
jelzésű osztálylap DK-i lapján feltüntetett azt a területrészt jártam be, mely 
a Maros-folyó bal partján terül el és mely megvizsgálva még nem volt. 
Ennek megtörténte, tehát a mondott 20. zóna, XXIX. rov. osztálylap fel
vételének befejezte után a D-felé csatlakozó 21. zóna, XXIX. rov. jelzésű 
osztálylapra tértem át, hol mindenek előtt ennek ÉK-i lapján a Maros 
bal s majd jobb oldalán munkámat folytattam akként, hogy e 21. zóna, 
XXIX. rov. EK jelzésű lap fölvétele teljesen elkészült, minek megtörténte 
után Csáklyáról még a 21. zóna, XXIX. rov. ENy jelzésű lap EK-i csücs
két térképeztem. Ez utóbbi lap EK-i sarkán már a hegységet értem el, 
míg a többi bejárt terület, tehát annak túlnyomó része, a hegységhez 
K-felé csatlakozó, neogén és diluviális lerakodások képezte dombos vidék
hez, az ú. n. Erdélyi felföld-hez tartozik.

A geológiai fölvételek menetébe és módszerébe való bevezetésre hoz
zám beosztott dr. László Gábor, kir. geológus úr, július végéig volt kísé
rőm, ki ezen idő alatt e téren a szükséges betekintést és tájékozást meg 
is szerezte magának.

Csáklya Ny-i környékén, a mint a tulajdonképeni hegységet elértük, 
csakhamar ráakadunk az elszórt picziny s nagyobb részekben (szirtekben) 
a neokomkorú lerakodások zöme alól ki-kibukkanó tithon-mészkőre, mely 
mészkőrészeknek a felszínen való sűrű megjelenése e mészkő vonulat
szerű összefüggésére utal az őt elfedő fiatalabb lerakodások alatt.

A csáklyai völgyszorosból már Herbich * leírta és lerajzolta festői 
mészkőszirteket EK-ről DNy felé a következő sorrendben nevezték meg 
nekem: Piétra a sásza, P. tikujata, P. mariueza és P. szundjiczava.

* Földtani Közlöny VII. évf. (1877), 301. 1.
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A Piétra mariucza éB P. szundjiczava közt tör a patak vízesést képezve 
elő. A Piétra szundjiczava elszigetelt, megközelíthetetlen sziklafal; alján, 
a patak jobb partján, pompás forrás bugyog ki, mely naprakerülését a 
mészkő alatt települő porfiros kőzetnek köszöni. E régi, gömbös elválású 
eruptivkőzet a völgy jobb lejtőjén folytatódik és D-felé a hegyhátig fel 
követhető, hol apró részekben megint a titbon mészkő ül rajta.

Az említett «Piétrák» mészköve galambszürke, néha vörbenyesszínű, 
kalciterek járják át és itt-ott szarukő is mutatkozik benne apró fészkek
ben kiválva. A mészkő nerinedkat, dicerast, korallók&t (egyes korallokat 
is), valamint crinoida-szártagokat tartalmaz. A Piétra a saszán a mészkő 
rétegpadjai, a völgy felől nézve, NyENy-i dőlést észlelteinek 75— 80° a.

A Piétra tikujatán épúgy, mint a tőle DDK-re eső Yurvun, a 
mészkő oolithosnak látszik; ezt az oolithosságot részben gördült kövüle
tek idézik elő.

A Yurvu É-i alján a porfiros kőzet újra mutatkozik és közel ide, a 
Daisa Juon házánál (Havasgyógyra vezető úton), a neokomkorú konglo- 
merát közt, hasonlóan mint az utóbbi NyENy-nak dőlve, tehát teleptelér- 
szerűen, jelenik meg. A kőzet itt legnagyobbrészt mállott, közte kiállanak 
azonban egyes padok, melyek épebb anyagúak. Egy darabig É-felé folyta
tódva, az itt levonuló árokban a krétalerakodások közt végződik, ezek alatt 
még felütve magát.

A Vurvutól DK-nek fekvő Gy. Goldii-n megint a titbon-mészkő buk
kan elő úgy, mint a tőle DK-nek eső 602 m/-es kúpon, hol a mészkő alatt 
a porfiros kőzet is megjelenik. Ez utóbbi kúp déli lejtőjén a tithon-mész- 
követ kis, még megmaradt sávban fajtamészkő kiséri, Pecten elegáns és 
P. lejthajanus töredékei által jellemezve, e ponttól K-re pedig, a titbon 
mészkő határán, picziny részben dacit tört fel. Úgy a 602 m/-es kúpon, 
mint a Gy. Galdii-n és a 743 m/-es Vurvu-n, a tithon-mészkő szintén koral
lokat, valamint diceras és nerineák átmetszeteit észlelteik

Benedek és Tibor közt, hol a magasabban emelkedő lejtőn forrás 
bugyog ki, még egyszer akadtam a tithon mészkőre, mint annak legkele
tibb, utolsó kibukkanására rá, Csáklya déli végén pedig, a két templom 
jelölte domb délibb részén, a neoltom homokkő és konglomerát kerül még 
egyszer a felszínre akként, hogy picziny feltárásban a konglomerát e 
dombtól D-re is, a patak jobb partján a malomnál, látható ott t. i., hol 
a Congeria Fartschi jelölte pontusi lerakodásokban magát kivájta árok a 
völgybe torkol.

A kemény és szilárd, itt-ott a pirít nyomait is mutató neokom 
homokkövet és konglomerátot a templomok jelölte dombon házak építé
sére fejtik; a rétegek itt 45°-a KDK-nek dőlnek.

A község felől, a völgy jobb lejtőjén, szőlők és házak közt fölvezető
Ar
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úton Ny-felé felmern e, szürkéd sá rga és vörös kavics, homok, homokkőre 
és konglomerátra rátelepülve, 20° a. ÉNy-nak dűlő világos vörhenyessárga 
mészmárga következik, mely Pecten elegáns, Pect. cristatus és ostreákát 
tartalmaz és melyet likacsos, kemény mészkő fed. E mészkő, melyet a 
csáklyaiak szintén építőkőnek fejtenek, a mediterránkor folyamán lerako
dott forrásmészkőnek a benyomását teszi. Beá még agyag, homokkő és 
konglomerát, azután pedig a krétakorú homokkő és pala következik, mely 
épúgy, mint a mediterrán, ÉNy-nak dől, tehát megfordított rendben a 
mediterrán fedőjébe esik.

Az említett mediterránkorú márgás édesvízi mészkő az alatta települő 
márgával együtt kis részben a görög-kath. templomnál elvezető úton is 
jelenik meg, hol azonban a pontusi márgás agyag csakhamar elfedi.

A Csáklyáról Havasgyógy felé vivő úton, hol (Csáklyától Ny-nak 
1848-ban kőkeresztet állítottak föl, a neokom lerakodásokon elszigetelt 
kis részben rajtaülve, pontusi márgás agyagot és kaviesot találtam, mely 
lajtamészkő-részt, valamint dacit gördült darabjait is zárja magába.

A hegységhez K-felé csatlakozó dombos vidéket, mint már em- 
lítém, fiatal-harmadkorú (neogén) és diluviális lerakodások alkotják. Az 
üledékek itt napra kerülő legrégibb tagját, tehát e vidék bázisát a medi
terránkorú szedimentek képezik. Ezek nagyobb felszíni elterjedést Vajasd 
és Borbánd közt észlelteinek, hol foraminiferákát és osírea-héjakat töme
gesen zárnak magukba; a Maros bal meredek partját Miklóslakától Maros- 
Szt.-Királyon alólig szintén ők képezik. Yajasd és Borbánd közt már az 
idősebb, t. i. aquitán-korú rétegek is kezdenek fellépni.

Magyar-Beczénél a dacittufa, mely a Maros meredekpartján is alá
rendelt betelepülésként a mediterrán rétegeket kisóri, nagyobb vastagság
ban és elterjedésben jelenik meg. Bétegei itt meredeken emelkednek föl 
és ránczosodottak. Úgyszintén gyűrődöttek a mediterrán rétegek Oláh- 
Apahidánál, hol főleg homokból, homokkő-gömbök- s padokkal, valamint 
rétegzett márgás agyagból állanak.

A mediterrán rétegeket közvetlenül pontusikorú lerakodások fedik, 
melyek Congeria Partschi-i, Gong. bnnaticá-t, ostracodákát, orygoceras-1 
stb. tartalmaznak, tehát e lerakodások alsó osztályát jellemzik.

A szármátkorú lerakodásokat az őket jellemző, típusos kövületeivel 
e területen sehol sem fedezhettem fel.

A pontusikorú lerakodásokat diluviális kavics fedi, melynek lerako
dása talán már a felső-pliocénkorban kezdődött, e kavics fölött pedig a 
diluviális agyag terül el.

Ez a dombos vidék e részét alkotó rétegsor; e rétegek tüzetesebb 
leírásával más alkalommal szándékom foglalkozni.


