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1909 augusztus havában a ru. k. földtani intézet igazgatóságától 
megbizást nyertem, hogy a 21. öv XXYI. rov. Nádas és Soborsin jel
zésű lapon a Maros és Fehér-Körös közt levő már felvett krétaterü
letet újból járjam be. A reambulációnak célja az volt, hogy egyrészt a 
térképlap kiadása lehetővé legyen, másrészt a gosau-rétegek eme magyar- 
országi klasszikus előfordulásának monografikus feldolgozása egységes 
bejárás útján s a hozzátartozó részletek átvizsgálása alapján lehetsé
gessé váljék ; valamint hogy azoknak a tektonikai változásoknak, amelyek 
a szakköröket újabban annyit foglalkoztatják, a nagy euráziai hegy
rendszerek alakulásával kapcsolatos áttolási jelenségek bár kisméretű, 
de kézzel fogható nyomai tanulmányoztassanak.

A területen augusztus 13-tól aug 26-ig bezárólag voltam künn. 
Aug. 17. és 18-án dr. L óczy L ajos úrral volt szerencsém végig járni 
területem nevezetesebb pontjait. Augusztus 25. és 26-át a Nagy-Hal- 
mágytól É-ra eső krétaterületen töltöttem.

A monografikus feldolgozást ezidőszerint még nem csinálhattam 
meg, hiányozván minden tudományos segédeszközöm és összehasonlító 
anyagom, ezért itt csupán csak rövidesen vázolhatom megfigyeléseimet.

A terület geológiai felvételét L óczy L ajos és Pethő Gy. eszközölték; 1
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néhány elszórt adat régebben a wieni cs. kir. földtani intézet közlemé
nyeiben 1 jelent meg.

A 80— 90-es években megjelent felvételi jelentésekben közölt ada
tokat az én észleleteim is megerősitik, ennélfogva ismétlésekbe itt nem 
bocsátkozhatom ; csupán azon adatok közlésére kell szorítkoznom, amelyek 
részint újabbak, részint általánosításból s a helyszínen tett tapasztala
tok összevetéséből származnak.

Első sorban is a reambulálás végett kapott térképlapot kellett 
néhány újabb adattal kiegészítenem, ill. a képződmények határait illetőleg 
változtatást tennem.

1. Berzova Ny-i oldalán, ahol a gosau-képződmények kissé na
gyobb kiterjedésűek, mint a térképlap jelzi, t. i. a legszélső házsor után 
következő kis völgyecske alján már jelentkeznek szálban a sárga gosau 
homokkövek, a közvetlen mellette K-re levő völgyecske alsó részén pe
dig a kárpáti homokkő jelenik meg.

2. Azonkívül E*on Musztesdnél, a hol a gosau-képződményekre 
közvetlenül az andesit-tufa és breccia települ rá, erre pedig a panno- 
niai (pontusi) képződmények — e képződmények elterjedésének meg
felelően nagyobbítottam az andesit határát és a pannoniai rétegek rátele- 
pülését berajzoltam.

3. Dumbrovicától É-ra levő Vrf. Carnurui D.-DNy. oldalán levő 
völgyekben a gosau-rétegek alatt jelzett phyllit-foltokat nem sikerült 
megtalálnom, tehát a térképemen kihagytam.

4. Még egy eltérést mutat térképem : Dumbrovica K-oldalán levő 
völgyben L óczy L ajos igazgató úrral ottjártunkkor, a völgy E oldalára 
is átcsapva találtuk a diabast, ill. a meszes határrétegeket.

Második feladatom volt', hogy a köviiletes rétegek zárványait 
rétegről rétegre begyüjtsem és az egyes jellegzetes képződmények elter
jedését a rétegek fellépési sorrendjére és azoknak helyenkénti változá
saira tekintettel megfigyeljem: szóval a fácies-viszonyok tanulmányo
zása. Ezekről természetesen majd csak a részletes feldolgozás után 
lehet bővebben szólni, egyelőre csak nagy vonásokban vázolom azokat. 
A gosau-képződmények rendszerint a phyllitre települve rendkívül vál
tozatos kifejlődésben lépnek fel.

Két kiválóbb megjelenési típus már a helyszínen eszközölt vizs
gálatnál is feltűnik. Az egyik a rudista-meszes típus, amely a Yalea 
Odvostól Ny-ra levő árokban kezdődik és Konop fővölgyeinek Ny olda
láig összesen öt völgyben van feltárva kisebb-nagvobb foltokban. A ru-

1 W olf H. Verliandlungen, 1860. 113 1. Schönbach (H offmann Károly gyűj
tései alapján) Verhandl. 1867. 294. 1. és 1868. 37. 1.
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dista-meszes kifejlődés megvan E-on is, hol a madrizestyi országúton 
lép fel először, de különösen a Szakácstól Ny-ra menő völgyben és 
ennek Musztesd felé levő vízválasztó gerincén bukkan fel jó feltárásban. 
A belső övben csak a Yalea Monorostyában van meg kisebb foltban. 
A belső öv típusa, amely különösen a Droca alatt észlelhető jól, a 
félígsós vizű típus, ellentétben a sósvizi parti típussal. Ennek legszebb 
feltárását Maros-Szlatinától ÉNy-ra a D. Barnu Ny oldalán levő völgy
ben találtam, ahol az azóta már elpusztult iparvasút által eszközölt 
partlevágásban rétegről-rétegre követhetők a különböző durvább-finomabb 
anyagú kövület-dús rétegek. Ezek a rétegek szénnyomokat tartalmaz
nak, amelyek eredete és jellege, valamint gyöngesége és változatossága 
is a szárazföldként szereplő phyllit-tömbről könnyen megmagyarázha
tók. De ezek a szénnyomok még a Hippurites mészkő alatt is megvan
nak Odvos és Konop közt, ahol bárom helyen is észleltem kutató ak
nák és tárócskák révén.

A kétféle jelleg átmenetei és változatai több helyütt szépen követ
hetők. Pl. a rudista mészkő függőlegesen felfelé átmegy korállos kékes 
márgába, tehát sósvizi jellege erősbödik, a sósvizi jelleg vízszintes irány
ban keletfelé folyton csökken Odyosnál a legerősebb, Konopnál már 
megcsökken, Berzovánál még felismerhetők a rokonkövületeket tartal
mazó rétegek, de már nagyon szegény faunát mutatnak. Még szegénye- 
nyesebb fent E-on a tengeri fauna, ahol csak az Ostrea-vesicularis pa
dok jelennek már meg.

A kárpáti homokkőben levő mészrögekben érdemesebb kövületeb 
mint nehány Crinoida átmetszetet nem sikerült találnom; ellenben 
a konopi (Aranyos el Mik.) völgyben a kárpáti homokkő padjai közt 
egy egy konglomerátumos padban Orbitúlinákat találtam elég bőven. 
Harmadik csoportba tartoznak a tektonikai megfigyelések, amelyek java
részét már közli az irodalom.

A legfontosabb jelenség, amely itt mutatkozik, hogy a phylliten a 
f. krétaképződmények aránylag zavartalanul telepszenek, ellenben a 
gyűrt k. kréta kárpáti homokkő-képződmények rá vannak tolva a gosau- 
rétegekre (Konop).

A gosau-rétegek és a phyllit települése rendszerint egyező ; de 
Berzovánál a 219 m-től Ny-ra levő völgyben éles határral, vetődéssel 
válik el egymástól a két képződmény.

A kárpáti homokkő felé a belső övben a gosau-rétegek határa 
meglehetősen elmosódott, de helyenként erős rétegzavarok mutatkoznak 
a gosau-rétegeken a kárpáti homokkő felé. így a madrizestyi úton levő 
erdőőrlaknál levő feltárásban a gosau-márgák alapos kizökkenéseket 
mutatnak. Még jobban észlelhetők ezek a rétegzavarok a madrizestyi
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D oldalán levő völgyben a D-Grigale 459 m Ny. oldalán levő völgy
ben hol a gosau márgás padok dőlési foka és iránya lépésről-lépésre 
változik, annyira össze-vissza töredezett a rátolódott kárpáti homokkő 
rétegek nyomása alatt. A D Grigale másik oldalán van a nevezetes el
szigetelt gosau-folt, amely vetődésekkel a kárpáti homokkő alá került.1

A krétarétegek ÉK-felé való folytatását megszakítja a körösvölgyi 
neogénkorú andesit erupció, amelynek tufái és brecciái elborítják a kréta
rétegeket. Hogy az erupciós tömeg alatt megvannak, az valószínű, mert 
ÉK-felé Nagy-Halmágy fölött a gosau és a kárpáti homokkő hasonló 
kifejlődésben vannak meg, mint a Maros és Fehér-Kőrös között; csak 
a kárpáti homokkő belső oldalát teszik különbözővé a különböző erupciós 
és kontakt kőzetek.

Mielőtt jelentésemet befejezném, hálás köszönetemet kell kifejez
nem dr. L óczy L ajos igazgató úrnak, aki nemcsak a szükséges előzetes 
irodalmi útbaigazításokat adta meg munkám megkezdése előtt, hanem 
odakünn a területen is kétnapi ottléte alkalmával a legfontosabb ténye
zőkkel megismertetett.

1 Földtani intézet évi jelentése 1888. 36. 1.

A m. kir. Földtani Intézet Évijelentése. 1909. 9


