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15. Adatok az Aranyosvölgy gosaui és flis képződményeinek
ismeretéhez.

(Jelentés az 1916. évi felvételről)

Dr. if j. L óczy L a  jós-tói.

(Négy szövegközti ábrával )

1916 augusztus hó 25-ikén a m. kir. Földtani Intézet megbízásából 
Topánfalvára utaztam, hogy az aradmegyei gosaui fauna tervbe vett fel
dolgozása céljából a már alaposabban tanulmányozott és leírt aranyos
völgyi kövületes gosaui képződményeket a hely szilien megismerjem és 
abból okulást nyerjek. A  román háború időközbeni kitörése következtében 
a kutatási helyen mindössze csak egy hetet tölthettem, amely idő alatt 
azonban elég alkalmam volt a főbb kövületlelőhelyeket részletesen tanul
mányozni és néhány sztratigrafiai és tektonikai kérdést is tisztázni.

Először az Aranyos— Szohodol környékén levő gosaui kövület
lelőhelyeket kerestem fel. Mint azt már dr. Pálfy  M ór m. kir. főgeológus 
úr is jól jellemzi,1) a Szohodoli-völgy baloldalán az ú. n. Lucsia szikla 
fölött emelkedő 849 m-es hegy délkeleti oldalán a gosaui homokkő és 
márgarétegek alatt szemcsés, fehér avagy rózsaszínes mészkő települ, 
mely úgy kőzetkifejlődését, mint faunáját illetve típusos gosaui hippu- 
rites zátony képződményre enged következtetni. A  nevezett hegy gerincén 
alig 1/2 km-nyi hosszúságban ÉK— DNy irányban alacsony szirtes tarajt 
képez a hippuritest tartalmazó zátonyvonulat, amely nyugat felé csak
hamar kiékelődik. A  hippuriteses mészkő feküjében ugyancsak márgák, 
majd az utóbbiak alatt kristályos marniorizált fehér mészkőpadok lépnek 
fel. Ezek tektonikailag már olyannyira szítanak a kristályos palákhoz, 
hogy a legnagyobb valószínűség szerint a krétánál jóval idősebb kép
ződményeknek vehetők. Jogosan sejteti P á lfy  is ezeknek paleozoikus

Ü PÁLFY jVL : Abriidbánva környéke. 15. old. Magyarázatok a m. szent korona 
országainak geológiai térképéhez. Budapest. 1908.
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korát. A  liippuriteses mészkőből a fentemlített lelőhelyen a következő kis 
faunát gyűjtöttem:

Hippurites (Vaccinites) gosaviensis Douv. két jó példány
Actaeonella crassa d’Oeb.
Rhynchonella sp.
Phyllosmilia affin. transiens Félix.

A  liippuriteses mészkő fedőjében, körülbelül a gerinctetőn a házak mellett 
csillámos márgás sárga homokkő lép fel, melyből féreglenyomatszerű 
problematikumon kívül nehány Inoceramus cf. reguláris d’Oeb. (Pete.) 
töredék és egy Limopsis calvus Sow. rossz példánya is előkerült.

A  Szohodoli-völgy felőli hegyoldal homokkőből, agyagpalából, meg 
kristályos mészkőből áll. A  kristályos mészkő eme látszólag a fedőben 
való megismétlődését pikkelyes szerkezettel magyarázhatjuk, melynél a 
kristályos mészkő és a felső-kréta rétegek megismétlődése pikkelyes le
szakadások következtében történt (1. ábra).

Határozott, leszakadásokra mutató törések, valamint a szabályos 
gyűrődések teljes hiánya és a homokkő és agyagpalák hajladozott, de 
nagyjában mégis egyöntetű délkeleti dőlése inkább arra engednek követ
keztetni, hogy a flis képződmények vékony szétsaj tolódott takaróban dél
kelet felől felkenődhettek a kristályos maghegységre. A  Szohodoli-völgy 
baloldalán, látszólag a flis képződmények fedőjében megismétlődő kris
tályos mészkő a flis vékony takarójának ablakában jut a felszinre, amire 
különben Pálfy is reámutatott,1) A  pikkelyes vetődések kétségkívül a 
flis felgyűrése után keletkeztek (lásd az 1. ábrát).

A  Szohodoli-völgy baloldalán a 762 és 575 m-es magassági pontok 
között csillámos szürke márgapalák lépnek fel, melyekből három darab 
elég jó megtartású Inoceramus cf. reguláris d’Oeb. (Pete,) példányt 
gyűjtöttem. Peles felé a kristályos mészkő kontaktusa mentén a felső- 
kréta rétegek egyre erősebb préseltséget mutatnak. A  szürke homokkő
palákkal váltakozó csillámos agyagpalák többnyire erősen gyüredezve 
vannak a nyugodt kőzetkifejlődésű gosaui rétegekkel szemben, amiért is 
nézetem szerint ezeket bátran flisnek vehetjük. Pelesen a zöldes színű 
préselt agyagpalában egy többszörösen, palásán deformált Inoceramus 
teknőhéjának prizmás szövetű töredékét találtam, ami e rétegek felső- 
kréta korára mutat. E jel után Ítélve tehát Szohodol és Peles vidékén 
a gosaui és a flis fáciesek körülbelül egyazon szenonkréta képződményre 
mutatnak. *)

*) Pálfy  M .: Geológiai jegyzetek az Aranyos-folyó völgyéből. M. kir. Földtani 
Int. Évi Jelentése, 1901. 66. old.

P álfy  M .: Geológiai jegyzetek a Fehér-Körös és Abrud-patak között levő 
területről M. kir. Földt. Int. Évi Jelentése, 1902. 54. old.
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A  La Sicvesti és Aranyos-Szohodol között előbukkanó kristályos 
mészkő-előfordulásokat ugyancsak ablakoknak tekintem a flistakaróban, 
melyek napfényre jutását a pikkelyes leszakadások is előmozdították. 
Redős gyűrődések nyomát, melyek segélyével a kristályos mészkő eme 
megismétlődését megm agyar ázhatnék, e helyütt sem sikerült észreven- 
nem. A  Szohodoli-völgy mentében is a gosaui és flis képződmények bár 
imitt-amott hullámosán hajladoznak és több helyütt chaotikusan össze- 
gyűrettek, nagyjában mégis megtartják konkordáns délkeleti dőlésüket.

Noha az idő rövidsége miatt csak a Gura Szohodolui. Arany os- 
Szohodol, Sicvesti, Peles és a Bradina-hegy környékét járhattam be. már 
az itt tapasztaltakból is azt véltem felismerhetni, hogy a kristályos 
mészkő és a felső-kréta képződmények kontaktusa nem annyira sztratigra- 
fiai, mint inkább tektonikai. Az Aranyos-anenti vidékek gosaui előfordulá
saira oly annyira jellemző bazális gosaui alapkonglomerátumok a Szoho
doli-völgy mentében hiányoznak a kristályos mészkő és a felső-kréta réte
gek határán. Csupán a Gura Szohodoli hippuriteses mészkőtaraj vehető 
parti zátonyképződménynek, de ez sem települ közvetlenül a kristá
lyos mészkőre, tekintve, hogy felvűjében préselt flismárgák települnek. A 
legtöbb valószínűség szerint e hippuriteses mészkőtaraj is a reányomuló 
füstöl felszakíthatva, avval összekúszálódva, mintegy benne úszva tolód
hatott pár száz méternyit a kristályos maghegységre. A mindenesetre 
nagyobb ellenállású hippuriteses mészkő az őt közrevevő préselt homokkő 
és agyagpalákkal szemben nyugodt kőzetkifejlődésű, ami arra a nézetre 
vezet, hogy az nagyjában véve a közeli környéken, a kristályos mag
hegység partjain kiképződött zátony alakulat lehetett. E mészkőképződ
mény vöröses színét az elmállásnak tudom be, miközben vasoxid, vasoxid- 
lndrát, meg kovasav vált ki benne.

A  legklasszikusabb Aranyos-vidéki kövületes felső-kréta (gosaui) 
előfordulásra, a széliében ismert középvidrai Csigahegyre (románul Dealu 
melci) két napot volt alkalmam szánni. Az Aranyos folyó mentében, 
annak baloldalán, a Szelényi oldalvölgy horkolásánál, annak mindkét 
oldalán lépnek fel az autokton gosaui rétegek. Egyik feladatom ezeknek 
rétegszintek szerinti meggyűjtése volt (lásd a 2. ábrát).

A  középvidrai templom feletti, északnak haladó mellékvölgyben jól 
észlelhetni, amint a kristályos palákra konkordánsan jobbára kristályos 
palatörmelékekből alkotott alapkonglomerátum reátelepül. P á l f y 1) e kép
ződményt BnAiVKENHOEN-nal2) szemben felső-diásznak vette, aki azt az

1) Pá l f y : Két űj óriási inoceramus faj. Földt. Közi. 23. köt., 447. old. 1903.
Pá l f y : Abrudbánya környéke. 9. old.

2) Blankenhorn : Studien in dér Kreideformation im südlichen und westlichen 
Siebenbiirgen. Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1900. Band 52. Prot 22. old.



upohlawi konglomerátummal egyeztette (f.-kréta). E vörös, szárazföldi 
képződményre valló üledék anyagát kristályos pala, kvarc, fillit és vörös 
porfirgörgetegekből álló törmelék képezi, míg benne fiatalabb képződ
ményre mutató kőzetdarabot nem találtam, amiért is nehezen képzelhe
tem, hogy itt valamely fiatal mezozoi-kori üledékkel volna dolgunk 
(titkon-mészkő darabok hiánya). Felette kisebb vastagságban vörös már- 
gák és grödeni tipusú vörös homokkövek települnek, amelyek, ugyancsak 
P álfy  mellett bizonyítva, a diászra vallanak. Az utóbbiakra ugjmncsak 
északnyugati dőléssel a gosaui képződmények transzgredálnak. Legalul 
többnyire kristályos pala és vörös homokkőtörmelékből alakult bazális 
konglomerátumos homokkővel kezdődik ez a képződmény, amely aztán 
a fedőben egyre finomabb anyagúvá válik, ami a fokozatos gyors tenger
elöntés mellett bizonyít. A  Szelényi-patak völgyének torkolásánál G om
bos korcsmájával szemben a transzgredáló gosau és az alaphegység érint
kezési vonala karéjban az Aranyos-völgy alá hajlik. A  völgy torkolásá
nál közvetlenül az országút felett már a kövületes gosaui rétegeket talál
juk. Ezekben bizon^ms szinteket lehet egymástól elkülöníteni. Az út felett 
mintegy három méternyi magasságban salakos, márgás, vékony réteges 
homokkő lép fel, amely tömérdek, de rossz megtartású kövületet tartal
maz. Rossz megtartású kagylókőbelek és csigaüregek jellemzőek e homok
kőre, mely az actaeonellás homokkőpadok közvetlen fektijének felel meg. 
Belőle a következő alakokat gyűjtöttem:

Crassatella macrodonta Sow. (kőmag)
Circe cf. dubiosa Zitt. (kőmag)
Cypricardia testacea Zitt. (kőmag)
Natica nov. sp. indet. (lenyomat)
Nerita Goldfusi K efs. (lenyomat)
Nerita nov. sp. indet. (lenyomat)
Cerithimn (P ivénél la) Münstevi Goldf. (lenyomat) 
Cerithium (P ivén el la) sociale Zek. (lenyomat)
Fascicolavia cf. baccata Zek. (lenyomat)
Tuvvitella a ff. aquaensis H olz. (lenyom at)
Actaeonella Lamar cki Sow. (kőmag).

Ezen rétegek felett mintegy 8— 10 m vastag actaeonellás lumasella- 
pad következik, melynek főanyagát Actaeonellák képezik. Belőle a követ
kező három faj került csak elő:

Actaeonella gigantea Sow., tömérdek példány 
Actaeonella conica Zek., tömérdek példány 
Glauconia Kefevsteini Zek., két példány.

Az actaeonellás rétegek felett néhány méternyi vastagságban
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szürke szenes homokkövek települnek; ezek a gosaui szenes képződmé
nyek, amelyek az egész vidéken sehol sem bírnak gyakorlati jelentőséggel.

A  szenes képződmények felett sárga és rózsaszínűén mállott felületű 
márgák következnek pár száz méternyi vastagságban, melyek aztán a 
fedőben szürkés homokkövekkel váltakoznak. E márgákból a következő 
alakokat ütöttem ki:

Inoceramus cí. reguláris d’Okb. ( P e t k a s c h e k )

Cyelőlites sp.
Limopsis calvus Sow.
Ostrea (Gryphea) cf. vesicularis L ám .

A több száz méternyi vastagságra tehető gosaui márgákra és homok
kövekre, préselődött, erősen csillámos flis homokkő és agyagpalák vannak 
felcsúsztatva. Bár a gyűredezett flis alapjában véve konkordánsan helyez
kedik a gosaui képződményekre, nézetem szerint nem a gosaui rétegek 
sztratigrafiai fedőjének felel meg, hanem rátolódás útján került föléjük. 
Ezt a körülményt abból a szembeötlő különbségből vélem kiolvashatni, 
amely a flis és a gosaui képződmények települési viszonyaiban és kőzet
kifejlődésében fennáll. A  chaotikusan gyűredezett, palásán préselt flis 
szerkezetével szemben áll a gosaui képződményeknek autokton telepedést 
bizonyító nyugodt helyzete és deformációtól mentes volta.

Ezenkívül a gosaui rétegek sárgás színe és mállott volta is arra 
enged következtetni, hogy azok hosszú ideig a felszínen lehettek és elég 
idejük volt mállásnak indulni; ellenben a flis rétegek összepréselődés és 
összegyűrődés következtében bizonyos mértékben konzerválódtak az el- 
mállással szemben és legföljebb már csak palás állapotukban indultak 
mállásnak.

A flis kárpáti homokkőpalái nemcsak itten, de az Aranyos-vidéki 
medence többi vidékein is többnyire friss szürke és zöldes színűek a hozzá 
hasonló ellenállási képességű gosaui homokkövekkel szemben. Ha a gosaui 
és flis képződmények folytatólagos normális üledékek volnának, úgy a 
flishez hasonlóan az ugyanoly plasztikus tulajdonságokkal biró gosaui 
homokkő és márgaképződményeknek is deformációt kellett volna szen
vedniük.

Közép-Vidrától a Szelényi-völggyel párhuzamosan, annak baloldali 
gerincén észak felé felemelkedve a flisben nyugodtabb településű, prése- 
lődéstől mentes kemény homokkőrétegekre akadtam. Bejárásom alkalmá
val azt tapasztaltam, hogy úgy e helyen, mint Topánfalva és Szohodol 
környékén, de egyéb helyütt is a deformált flis imitt-amott váltakozik 
kevésbbé préselt, nyugodtabb telepedéssel biró homokkőrétegekkel, me
lyek azonban a gosaunál kevésbbé mállottak. Közép-Vidránál önkéntele
nül felvetődik az a kérdés, hogy a flis által közrevett nyugodtabb tele-

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1916. 18
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pedésű, kevésbbé deformált homokkőrétegek nem e fi issei összegyűrt meg
ismétlődő gosaui képződményeknek felelnek-e meg, melyek aztán utólag 
egymásra sajtolódva, egyazon konkordáns északnyugati dőlést vették fel. 
A  fentemlített körülmények tekintetbevételével nagyobb valószínűséget 
tulajdonítok azon nézetnek, mely szerint a flis távolabbról, a szedimen- 
tációs medence belsejéből erősen ráncolódva és összegyűrve, összetörede
zett keményebb kárpáti homokkőpikkelyeket magában úsztatva csúszott 
reá a maghegységre és az erre transzgredáló autokton gosaui rétegekre.

Közép-Vidra felett a Davidestilor-hegy déli oldalán a Szelényi- 
völgy balján porfirerupció (Liparit) töri át a krétarétegeket. Megfigyelé
seim szerint e porfirkitörések úgy a gosaui rétegeket, mint az arra taszí
tott flis rétegeket átdöfik, amiből viszont az következtethető, hogy a flis 
összegyűrődése és reátolása már az erupció előtt bekövetkezett.

Az Aranyos-völgy baloldalán Topánfalva és Bisztrától északra 
jobbára flis képződmények alkotják a térszint. Préselt homokkő és márga- 
palák. meg az ezektől közrevett nyugodtabb kif'ejlődésű kárpáti homok
kövek és márgák váltakoznak e területen. Bisztrától északnyugatra, attól 
mintegy három km-nyire a Hudrisescilor-hegy nyugati oldalán, a Bala- 
sesti nevű házcsoporttól keletre a flis rétegekből darabokra szétroppant 
izolált mészkőszirt mered ki. E tömör, sötétebb vagy világosabb szürke 
mészkövet petrografiai kifejlődése után Ítélve P a l f y 1) feltételesen a triász
hoz számította. Ittlétem alkalmával sikerült az általában kövületben sze
gény mészkőben oly echinoderma-breecsás szintekre találnom, melyekből 
nehány rossz megtartású kövület került elő. Közülök a következő alako
kat tudtam meghatározni:

Glyptichus sp.2)
Ostrea (Exogyra) a ff. simul ta Sow .
Ostrea (Exogyra) sp., hasonló az Ostrea (Exogyra)

Couloni d ’O r b .-Iioz

Belemnites (Duvalia) cf. tithonicus Orr.
Cryptocoenia sp.
Tere brat u la Bilim e ki.

Nagyszámú echinoderma töredék, valamint kőrá 11 nyomok, meg a 
fenti kis fauna amellett bizonyítanak, hogy itt egy strambergi típusú 
tithon szirtiéi van dolgunk. E mészkőszirt kétségkívül úszik a flisben 
és avval, mint burokkal, máshonnan került ide. Érdekes, hogy a mészkő
szirt nem egységes tömböt alkot, hanem darabokra esik szét. Kisebb- 
nagyobb mészkősziklák a főtömegtől elválva, az utóbbi körül, benne ül-

i) P alfy M.: Abrudbánya környéke 12. old.
-) E fajt Jekelius E. m. kir. geológus űr volt szíves megállapítani.
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nek a chaotikusan összegyűrt flisben. A  bisztrain kívül egyébként sem 
az Aranyos, sem a Vabrudului-völgy mentében a flis és gosaui rétegek 
borította vidékeken sehol sem találunk abban úszó hasonló mészkőszir- 
tekre. Nagyobb tithonszirtek csak Abruclbányától délre fordulnak elő, 
mint amiljmnek a Strimba. Bredisor. Vulkán. Sturz, Petricelu hegyek.

A  gosaui és flis képződm ények sztratigrafiája.

Az Erdély nyugati peremhegységeiben előforduló gosaui és flis 
rétegek sztratigra.fiai szintezésével főleg Stue,1) H au.fr, Stache,2) id. 
L óczy,3) Petiig,4) B lankfnhorn5) és Palfy6) foglalkoztak. E szerzők 
a gosaui képződményeket illetőleg két főbb szintet különböztetnek meg. 
Egyrészt a mélyebb, szenes, gasztropodás márgákat meg homokköveket 
és az ezeket helyettesítő hippuriteses mészköveket, másrészt a magasabb, 
kövületben szegényebb inoceramusos márgákat. Az erdélyi gosau eme 
két részre való tagolása felette egyező a Keleti Alpok gosaujával, amiért 
is atyám már 1876-ban párhuzamba állította az aradmegyei főbb gosau- 
clőfordulásokat a Keleti Mészalpok és a gosaui Rusbaeh-völgy gosaui 
rétegeivel.

Az Aranyos-vidék gosaui rétegeinek szintezésével B lankexhorn és 
közvetlenül Palfy foglalkoztak. Blankenhorn a gasztropodás rétegeket 
az általa is a felső turonhoz számítandó coniacienhez. míg az inocera
musos márgákat az alsó szenonba helyezte.

1) S t u r : Bér. ü. d. geol. Übers.-Auín. d. síidw. Siebenbürgen. Jahrb. d. k. k. 
geol. R.-A. Bd. XIII. 1863.

2) IIaiter Fr . és G. Stach e : Geologie Siebenbürgens. Wien, 1863.
3) Id. Lóczy L .: Jelentés a Hegy esd rócsa-liegységben tett földtani kirándulá

sokról. Földtani Közlöny. VI. 1876 85. old.
4) P e t h ő  G y.: Marosvölgyi kréta. Felv. jelentések.
5) Blankenhorn : Studien in dér Kreideformation in südlichen und westlichen 

Siebenbürgen. Zeitschr. d. Deutsclien Geol. Ges. 1900. Bd 52. Prot. 22. old.
6) Palfy  M .: Az Aranyos-folyó völgyének baloldala Topánfalva és Offenbánya 

között. M. kir. Földtani Intézet 1900. évi Jelentése. 51. old.
Pal f y  M : 1901. és 1902. évi Jelentése. M. kir. Földtani Intézet Évi Jelentése. 

1901. 52. old. 1902. 53. old.
Pa l f y  M .: Szászcsór és Sebeshely környékének felső-kréta rétegei. Földt. Köz

löny, 31. köt. 22. old. 1901.
Pa l f y  M .: Két új Inoceramus-faj az Erdélyi részek felső-kréta rétegeiből. 

Földtani Közlöny, 33. köt. 445. old. 1903.
Palfy  M .: Alvincz környékének felső-krétakori rétegei. M kir. Földtani Int. 

Évkönyve. XIII. 1900. 205. old.
Palfy  M .: Az Frdélyrészi Érehegység bányáinak földtani viszonyai és érc- 

telérei. M. kir. Földtani Intézet Évkönyve. X V III. köt. 1911. 221. old.
Pal f y  M .: Abrudbánya környéke. Magyarázatok a m. szent korona országainak 

részletes geológiai térképéhez. 1908.
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A gosaui rétegek e kormeghatározásához Pálfy1) is hozzájárul és 
újabb paleontologiai bizonyítékok alapján az Aranyos-vidéki gosau t 
túromnak vagy szenoninak veszi. BLAXKEXHORN-nal2) szemben, aki a 
vidrai gasztropodás rétegek alatti vörös konglomerátumot a turonba he
lyezte és az upohlawi konglomerátummal állította párhuzamba, Pálfy3) 
e vörös szárazföldi képződményt felső-diásznak vette. Tapasztalataim 
után, mint azt már a fentiekben is vázoltam, a Davidestilor-hegyen több 
helyütt két konglomerátumos képződményt lehet megkülönböztetni. A 
kristályos palákra támaszkodó verrukanót és a vörös homokkövek és 
márgák (f.-diász) fölébe helyezkedő gosaui homokkövet, amely alsó részé
ben erősen konglomerátumos és vöröses kötőanyagú. Mindez arra mutat, 
hogy a gosaui tenger transzgredált a kristályos palák és felső-diász kép
ződmények képezte maghegységre. A  vidrai, Pálfy-tói felső-diásznak 
vett verrukanó és vörös homokkőmárga képződményekhez hasonló üle
dékek vannak ugyan a krétában4) is, épen ezért a teljes bizonyság okából 
e vörös képződmények makrofauna hiányában még mikroszkópiái vizs
gálatra szorulnának.

A szohodoli inoceramusos márgákat Pálfy5) az emsehi márgákkal 
állítja párhuzamba és a belőlük meghatározott Inoceramus giganteus 
Pálfy alapján az alsó-szenonba helyezi.

Gosau-unkat elsősorban, mint azt már atyám6) is tette, a kelet- 
alpesi gosauval állíthatjuk párhuzamba. Maga a keletalpesi gosaui réte
gek sztratigrafiai beosztása azonban állandóan erős vita tárgya volt. 
A. R euss,7) H. K yvastox.8) A. de Grossouvre,9) T oucas,10) de L appa-

ö Pá l f y : Abrudbánya környéke, 15. old.
-’) B aiíkeistiiorn  : loc. cit. 26. és 30. old.
3) Pá l f y : Földtani Közlöny, 33. köt. 447. old. (Jegyzet.)
4) Couclies rouges, Scaglia rossa, Upochlawi kongl. etc. képződmények.
5) Pálfy : Abrudbánya környéke, 15. old.
°) Id. L ó c z y  L .: Ilegyesdrócsa, 104. old.
“) R e u s s  A .: Beitráge zur Charakteristik dér Kreideschichten in den Ostalpen. 

Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Bd. VII 1854. 46. old.
8) K y y a s t o x  H .: On the stratigrapbical lithological and paleontological fletures 

of the Gosau beds. Quart. Journ. Geol. Soc. London, 1894.
9) A d e  G r o s s o u v r e : Bechercbes sur la craie supérieure. II. 613. old.
A  d e  G r o s s o u v r e : Sur l’age des couches de Gosau. Bull. Soc. Géol. de France. 

Ser. III. t. XXII. XIX . old.
10) T o u c a s  A .: Synchronisme des étages turonien, sénonien et danien dans le 

nord et dans le midi de TEurope. Bull. Soc. Géol. de France. Ser. IIT. t. X. 1881— 82. 
200 oldal.

T o u c a s : Études sur la Classification et PÉvolution des Hippurites Tabl. 3. 
Mémoires Paléont. No. 30.
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k e n t ,1) F é l i x 2) és S p e n g l e k 2) foglalkoztak behatóbban a gosaui képződ
mények szintezésével. E szerzők kimutatták, hogy a gosau kifejezés mint 
emeletet jelző nem állhat meg, minthogy több felső-kréta emeletet foglal 
magában, hanem miként a flis elnevezés, a fácies jelölésére szolgál. Míg 
a flis elnevezés a partoiktól távoli sikértengeri fáciesre vonatkozik, addig 
a gosaui partok közelében, hosszú vályúszerű öblökben lerakodott saját- 
szerű, többnyire brakkvízi képződmények megjelölésére szolgál, amelyek 
főleg az alpesi, azaz mediterráni tartományban fordulnak elő. "Vélemé
nyem szerint a Keleti Alpok, Északnyugati Kárpátok hasonló fáciesű 
cenoman rétegeire, valamint a szászsebes— dévavidéki középmarosvölgyi 
krétára is (D. Stur) is jogosan alkalmazhatnók a gosaui elnevezést a 
fácies jelölésére.

D ie n e r ,4) Z it t e l 5) és T ou cas6) a keletalpesi gosaut szenoninak 
vették. Velük szemben R eüss ugyanazt főképen túromnak bizonyítgatta. 
De L a p k a k é n t  és de G rossouvre  a dél-franciaországi felső-kréta után 
túlnyomóan ammonites vezérkövületek alapján már a turonba. szenonba 
és a maestrichienbe helyezik a gosaui rétegeket. D e L á p p á  r e n t  és de  
G rossouvre  főként ammonitesek segélyével végrehajtott beosztását nem 
nagy sikerrel alkalmazhatjuk erdélyrészi gosau-unkra. mivelhogy itt abból 
ammonitesek ezideig még nincsenek kimutatva. A  Keleti Alpok gosau- 
jának közvetítésével kerülő úton történő de  GnossouvRE-féle szintezés 
épen emiatt igen sokat veszít valószínűségéből.

Üjabban f  908-ban F é l ix  adta meg a keletalpesi gosaui képződmé
nyek paleontológiái alapokon nyugvó szintezését gosau-monografiájában. 
F é l ix  ugyan maga is bevallja, hogy szintezése paleontológiái tekintetben 
és kartografiailag nem igen érvényesíthető; a változatlan kőzetkifejlődés 
miatt F é l ix  ezért a kövületfauna általános képére alapítja taglalását, 
melyben nemcsak az ammoniteseknek, hanem különösen a hippuriteseknek 
nagyobb szerep jut. A régebbi elvek ellenére, melyek a hippuriteses

i) D e  L a p p a r e n t : Traité de geologie. 1906. III. kötet, 1479. old.
Ú J. F é l i x  : Studien über die Sclúchten dér oberen Kreideformation in den 

z\lpen und den Mediterraugebieten. II. Teil. Die Kreideschicliten bei Gosau. Palaeonto- 
graphica, 1908. 254— 344. old.

J. F é l i x : über Hippuritenhorizonte ete. 2. közlemény Zentralblatt für Min. 
etc. 1905. és 1907. köt.

Ú E. S p e n g l e r : Untersuclumgen iiber die tektonische Stellung dér Gosau- 
schichten. I und II. Teil. Sitzungsbericht d. k. Akad. d. Wiss. in Wien. 1912. I. kötet, 
121. old. és 1914. I. kötet, 123. old.

4) D i e n e r : Ein Betrag zűr Kenntnis dér syrischen Kreidebildungen. Zeitschr. 
ier Deutsch Geol. Ges. 39. köt. 1887. 318. old.

s) V . Z i t t e l : Die Bivalven dér Gosaugebilden in den nordöstlichen Alpen. 
Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Band 24. 1864 115. old.

6) T o u c a s  : Synchronisme etc. (loc. cit.) 200. old.



2 7 8 DR. IFJ. LÓCZY LAJOS (12)

mészkőképződményeket a legmélyebb szintbe helyezték, ő a gosaui eme
leteken belül eleinte három, majd öt hippuriteses zátonyszintet külön
böztet meg.

Ha F é l ix  szintezését az aranyosvidéki gosaura alkalmazni óhajt
juk, amire a keletalpesi és nyugaterdélyi gosaui képződmények nagyon 
megegyező petrografiai és faunisztikai fáciesegyezése feljogosít, úgy a 
középvidrai szenes gasztropodás rétegeket ammonitesek hiányában F é l ix  
alsó santonienjébe kellene helyeznünk. Megvallom, vannak nehézségek, 
melyek ez ellen szólanak. A  Közép-Vidrán is előforduló actaeonellák, 
glauconiák, meg egyéb gasztropodák nagyobbára nem egy szinthez kötött, 
hanem nagyobb vertikális elterjedéssel biró alakok. A  közép vidrai Csiga
hegyre annyira jellemző Actaeonella gigantea Sow. C o ssm an n1) szerint 
a szenon alakja. T oucas2) is újabban a franciaországi Provence és Cor- 
bieres vidékekről az Emscherienből, azaz a felső santonienből mint vezér
alakot citálja sztratigrafiai táblájában. Coq uand  hasonlóan az általa a 
szenonba helyezett coniacienből cédulázza dél-franciaországi példányait. 
(Lásd a CoQUAXD-féle gyűjteményt a m. kir. Földtani Intézet gyűjtemé
nyében.) Ezekkel szemben de  L a p p a r e n t 3) a felső-turonba, az angou- 
mienbe helyezi a gasztropodákat. A  Vidrán is előforduló Glauconia Re- 
nauxiana D’OnB.-t F. R o m an  és P. M a z e r a n 4) 1914-ben megjelent turon- 
ról szóló monográfiájában a d’Uchauxi angoumienből írja le, míg R e p e - 
ltx5 *) ugyané fajt a cenomanból ismerteti. Maga C ossm an n0) is, e kiváló 
gasztropoda-szakértő, a gosaui Glauconiákat a túr ónba helyezi. A Ce- 
rithium Miinsteri IvEFsr.-t H o l z a p f e l 7) a maestrichienből írja le, de 
ábrája némileg különbözik a ZEKELi-től8) adott gosaui eredetitől. A  
Crassatella macrodonta Sow.-t a francia geológusok az angoumienből és 
coniacienből. a Turritella rigida Sow.-t a campanienből említik. A Crassa
tella macrodonta Sow. és az Actaeonella gigantea Sow. az alvinci felső- 
krétában is fellép, melyet P a l f y  felső-szenoninak írt le.

1) C o s s m a n n : Essais de Paléoconchologie comparée. Paris I. köt. 75. old.
2) T o u c a s  : Études sur la Classification et revolution des Hippurites. Tabl. 

No. 3. Meni. Soc. Pál. 1903.
3) A. d e  L a p p a r e n t : Traité de Geologie. 1900. 1359. old.
4) F. R o m a n  et P. M a z e r a n  : Monograpliie du Turonien Bassin d’Ucliaux 

Lvon. 1914.
5) M. R e p e l in  : Cenomanien saumatre et d’eau douee du Midi de la France. 

Alin. du Mus. d’Hist. Natur, de Marseille. T. VII. 1901— 02. 80. old.
°) M. Co s s m a n n : Paléoconchologie comparée Livi*. V ili . 168. old.
7) H o l z a p f e l : Die Mollusken dér Aachenéi* Kreide, 127. old. XIII. t. 16. L 

Palaeontographica 34. k.
s) Z e k e l i : Die Gastropoden dér Gosaugebilde in den nordöstlichen Alpen. Ab- 

handl. d. k. k Geol. R.-A. Band I. 1852.
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A szohodoli hippuriteses mészkő, mint arra igen sok jel mutat, 
korban nagyjában megegyezik a vidrai gasztropodás rétegekkel és azok
nak mintegy helyettesítőjéül szolgál. Az alsó-marosmelléki gosaura vonat
kozólag már atyám1) is azt a nézetet vallotta, hogy a hippuriteses mészkő 
a szenes gasztropodás rétegek helyettesítője és vagy az egyik, vagy a 
másik van ugyanazon a helyen kiképződve. Hasonló értelemben nyilat
kozik P á l f y  is, aki a szohodoli hippuriteses mészkő és a vidrai gasztro
podás rétegek egyező korára következtet. Ha vizsgáljuk a szohodoli hip- 
purites mészkőből edd igeié ismeretes kövületeket, azt találjuk, hogy az 
ezekre vonatkozó sztratigrafiai ismeretek szintén ellentmondanak egy
másnak. A  Hippurites (Vaccinites) gosaviensis Douv. D o u vil l e  szerint 
úgy a szenonban, mint a turonban előfordul. D o u v il l e 2) a spanyol eata- 
lognei krétából, meg az alsó-santonienből írja le, míg keleti és délalpesi 
előfordulásait a felső-turonba helyezi. D o u v il l e 8) négy sztratigrafiai 
zónába osztja a Flippurites-ekét és magat a Hippurites (Vaccinites) gosa
viensis Douv.-t a legalsóba helyezi. T oucas4) a franciaországi Corbieres 
vidékéről, a felső-angoumienből írja le, F u t t e r e r 5) pedig a velencei Alpok
ból írja le a turonból az előbbiek alapján. Mindhárman azonban mint 
eredeti fajra a ZiTTEL-től ábrázolt gosauvölgyi alakra hivatkoznak. Erről 
viszont F é l ix 6) kimutatja, hogy a Keleti Alpokban e faj az angoumientől 
az alsó campanienig jelen van és épen Gosau vidékén főelőfordulása az 
alsó-campanienbe tehető.

Az Actaeonella arassa d ’O r r . C o s s m a n x7) szerint ugyancsak szenoni 
alak. A  P á l f y 8) által Szohodolról említett Plagioptychus AguiUoni iVO r b . 
a Hippurites (Vaccinites) gosaviensis Douv. állandó követője, melyet 
F é l i x 9) sztratigrafiai táblájában ugyancsak a felső-santonienhez és az alsó- 
campanienhez számít mint vezérkövületet. Ha F é l ix  különben részletes 
tanulmányokon alapuló beosztása helyes, úgy a szohodoli hippuriteses 
mészkövet a vidrai gasztropodás rétegekkel együtt nem az angoumienbe, 
vagy coniacienbe, hanem a felső santonienbe kell helyeznünk kövületeink 
alapján. (Lásd F é l ix  sztratigrafiai táblázatát munkájának 314. oldalán.)

Ú Td. Lóczy L .: II egyes d r ó cs a. Földt. Közi. VI. köt. 1876. 100. old.
2) D o u v i l l e : Études sur les Rudistes. 153. old. Mem. Soe. Pal. France Mem.

No. 6.
3) 1. c. 191. old.
V T o u c a s  : Études sur la Classification et l’Évolution des Hippurites. 92. old.
5) F u t t e r e r : über einige Versteinerungen aus dér Kreideformation dér kami- 

sclien Voralpen, 253. old. Palaeont. Abliandl. VI. köt., 1892— 96.
°) H. F é l i x : Studien über ob Kreide in Alpen (1. c.) 313., 314. old.
7) M. Co s s m a n n  : Paleoconcliologie. T. I. 74. old.
s) PÁLFY M .: Abrudbánya, 15. old.
ö) F é l i x : loc.'cit. 314— 315. old.
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Ammonitesek hiányában azonban egyelőre még eldöntetlennek vehetjük 
nemcsak az aranyos völgyi, ele az egyéb erdély részi gosaui gasztropodás 
szenes rétegek, valamint hippuriteses mészkövek pontos hovatartozását.

A  kövületben szegényebb aranyosvölgyi inoceramusos márgák pon
tos korára vonatkozólag már megbízhatóbb adataink vannak annál is 
inkább, minthogy e magasabb gosaui képződmények beosztására vonat
kozó ismereteink nem oly szétágazóak. P á l f y 1) az általa Szohodolról 
leírt Inoceramus giganteus P á l f y  paleontológiái rokonsága alapján az 
ottani gosani márgákat az Emseherienbe, vagyis az alsó-szenonba helyezi. 
Az általam Szohodolról gyűjtött Inoceramus eí. reguláris d ’ O r b . ( P e t r a - 
s c h e k ) F é l ix  sztratigrafiai táblázata szerint a felső-campanien vezér
kövülete. A  vidrai Csiga-hegyen, mint már a fentebbi leírásban említet
tem, a szenes actaeonellás rétegek fedőjében vöröses mállott márgák követ
keznek. E márgákból Vidráról ismeretes Limopsis calvus Sow. és A star te 
laticosta D e s h . alapján F é l ix  után azokat az alsó-campanienbe sorolhat
juk. A  vörös márgák felső részéből több Inoceramus cf. reguláris d ’Or b . 
(P e t r .) töredéket szedtem, úgy hogy nagy valószínűséggel állíthatjuk 
azokat a szohodoli felső-campanien rétegekkel párhuzamba.

Az Offenbánya közelében Brzestnél a V. Corburilor-völgyben elő
forduló, többnyire molluszkákat tartalmazó gosaui képződmények P á l f y 2) 
által említett faunája után azon következtetést vonhatjuk le, hogy az a 
vidrai actaeonellás rétegeknél valamivel magasabb szintájat is magában 
foglal. Erre mutat ugyanis a Limopsis calvus Sow. előfordulása Brzesten, 
amely alak Vidrán az inoceramusos márgák alsó részében fordul elő. 
P á l f y  viszont Hippurites cf. sulcatus D E F R .-t  is említ belőle, amely faj 
F é l ix  szerint a felső-santonienre jellemző. Az ugyancsak itt előforduló 
Trigonia scabra Lám. és Crassatella macrodonta Sow. franciaországi elő
fordulásaik után ítélve, mélyebb szintre vallanak. Mindebből azt olvasom 
ki, hogy Brzesten az alsó- és felső-santonien, meg az alsó-campanien egy
azon fáciesben van kifejlődve.

Összegezve a mondottakat, FELix-nek a keletalpesi gosaura vonatkozó 
szintezését tartva szem előtt, igen sok jel arra mutat, hogy az Aranyos- 
völgy vidékén előforduló gosaui rétegek főleg a szenon santonien és cam- 
panien szintjeit képviselik, mígnem az elő- és keletalpesi gosau turoni 
angoumien és a szenoni maestrichien szintájai nincsenek kiképződve. Ki
emelem azonban, hogy egyelőre csak fentartással csatlakozom F é l ix  be
osztásához. A  túron és szenon elválasztása még igen bizony tálán és az 
erről szóló irodalom is nagyon ellentmondó.

1) PÁLFY M.: Földt. Közi. 23. köt., 445. old.
2) Pál f y  M .: Abrudbánva. 15. oldal és 1900. évi jelentés 55. old.
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Az Aranyos-völgy vidékén csak nehezen lehet a flist a gosaui réte
gektől különválasztani. Topánfalva, Bisztra, Aranyosszohodol és Vidra 
környékén szerzett tapasztalataim szerint e vidéken a flis főleg deformá- 
lödottságban, de gyűredezettségében és színezetében is különbözik a go- 
sautól. A  nyugodt helyzetű partmenti, többnyire autokton gosaui üledé
kekkel szemben a kárpáti homokkő és agyagpala képződmények nagyob- 
bára gyűrve vannak és deformációt szenvedtek. Jellemző még a gosau 
és flis viszonyára, hogy míg az előbbinek kőzetei mállottak, az utóbbinak 
kőzetei friss szürke színűek és meszesek, amit én, mint már fentebb is 
kifejtettem, a gyűrődés folytán nyert konzerválásnak tudok be.

Kiküldetésem egyik célja volt a flis és a gosaui rétegek egy
máshoz való viszonyának tisztázása is. Ennek kifürkészéséhez a kuta
tási területen töltött egy hét kevésnek bizonyult. Annyit azonban sike
rült kinyomoznom, hogy a gosau és flis közül a flis rendszerint nem 
autokton üledéknek felel meg a gosauval szemben. A  gosaui rétegek Vid
rán autokton módon transzgredálnak partmenti fáeiesben a szilárdan álló 
maghegységre. Ennek a tulajdonságnak egyik nyomós bizonyítéka a gosaui 
bazális konglomerátum, amely közvetlenül a diászra települ. Ugyancsak 
Vidrán a nyugodt telepedésű mállott gosaui rétegek felett gyűredezett 
flis már nem itt rakódott le, hanem az egykori medence belsejéből észak
nyugat felől tolódhatott reá ja. A  szohodoli hippuriteses mészkő ugyan
csak partmenti zátonyalakulat, amelyet azonban lehet, hogy a reásajto- 
lódó flis magával ragadott és nehány száz méternyire a kristályos mag- 
hegységre reátolt. Ezt bizonyítja az a már fentebb is említett körülmény, 
hogy a kristályos mészkő és a hippuriteses mészkő között flisszerű gyűre
dezett márgák települnek, valamint az is, hogy a Szohodoli-völgy balján 
a hegyoldalon a gosau és flis alól ablakban a kristályos mészkő jut a 
felszinre.

Nemcsak az Aranyos-völgy vidékén, hanem —  az irodalom tanú
sága szerint —  egyéb erdélyrészi gosau és flis területen is a gosau és flis 
rétegek hasonló viszonyaival találkozunk. Ha id. L ó c zy1) hegyesdrócsai 
szelvényeire tekintünk, ott is azt látjuk, hogy míg a maghegységre transz- 
gredáló parti fáciesű gosaui rétegek nyugodt településűek és kőzetkifej- 
lődésűek, addig a krétakori medencéket kitöltő flis rétegek többnyire 
khaotikusan össze vannak gyűrve és préseltek, és áttolódásuk. illetve 
pikkelyeződésük nagyobbrészt a maghegységek felé irányul. Még a ter
cierkori erdélyi medencében is hasonló viszonyokkal találkozunk, melyek 
erős irodalmi vitát provokáltak. De nemcsak nálunk, hanem a Keleti 
Alpokban, sőt az Északnyugati Kárpátokban is a gosau és flis hasonló

i) Id. Lóczy : Földt. Közi. 1876. VI. köt.. I. tábla.
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viszonyával találkozunk. Ezekről az utolsó húsz évben erős irodalmi vita 
indult meg*, amely újabban nem tisztán alaptalan teoretizálásban merül 
ki, hanem egyre részletesebb felvételekre támaszkodik. Épen ezért, midőn 
a gosau és flis viszonyáról szólunk, érdemesnek tartom a flisproblémával 
is általánosságban foglalkozni.

M ojsisovics1) volt az elsők egyike, aki a Keleti Alpok gosaui kép
ződményeit fjordszerű öblök üledékeinek vette. M ojsisovics  ezen fjord- 
teoriáját a takaróelmélet hívei, mint T e r m ie k ,2) A. de G r o sso u vre3) és 
H aitg4) elvetették, mivel szerintük az Alpok csak a tercier korban tornyo
sultak fel, és maguk a gosauképződmények is nem mostani helyükön, 
hanem nehány száz km-rel délebbre fekvő egykori geoszinklinális partjain 
rakódtak le és ismét takarók segélyével kerültek jelenlegi helyükre. Újab
ban ezeket a nyugati Alpok példájára készült magyarázatokat egymás
után megcáfolták az osztrák geológiai intézet újabban foganatosított rész
letes felvételeinek eredményei. Különösen a F é l i x . G e y e k , A m p f e r e r  és 
S p e x g l e r , L e b l ix g  és mások szolgáltatta bizonyítékok alapján bízvást 
állíthatjuk, hogy a gosaui rétegek úgy az Előalpokban, mint a Keleti 
Alpok egyéb részein is általában már mostani helyükön transzgredáltak 
az akkor már a mai helyükön álló különböző takarókra, mint alaphegy
ségekre. Másrészt e körülmény nyomós bizonyíték arra nézve, hogy a 
Keleti Alpok feltornyosulása már jóval a felső-kréta előtt megkezdődött, 
amit különben már a regionális takaróelmélet hívei közül is egyre többen 
belátnak. Eszerint pedig mi sem zárja ki, hogy a keletalpesi gosaut ille
tőleg újra közeledhessünk M ojsisovics fjordteoriájához.

A  mediterráninak vett gosaui és a közép-európainak vett flis kelet
alpesi találkozásait is a legtöbben a takaróelmélet szerint igyekeznek 
magyarázni. G e y e k 5) viszont az ennsvölgyi Mészalpokban előforduló flis 
képződményeket a gosaui képződmények sztratigrafiai fedőjének veszi. 
L e b l ix g 6) a gosaut alpesi képződménynek tekinti, amely sekély vízzel 
borított szigettengerben rakódott le, ellenben a flis szerinte az Alpeseken 
kívül rakódott le a Mészalpok és a Cseh-masszivum közötti nyilt tenger-

*) M o j s is o v ic s : Erlauterungen zűr Geol. Karte Isclil und Hallstadt. 48. old
Ü T e r m ie r  : Les nappes des Alpes orientales et la syntliése des Alpes. Bull. 

Soc. Géol. de France S. IV. T. III. 714. old., 1903.
3) A. d e  G r o s s o u v r e : Sur les Couclies de Gosau considerées dans leurs rapports 

avec la tlieorie du cliarriage. Bull. Soc. Geol. de France. Ser. IV.. t. IV. 765. old. 1904.
4) E. H a l ig : Les nappes de cliarriage des Alpes calcaires etc. Bull. Soc. Géol 

de France. 1912.
r>) G e y e r  : Über die Gosaubildungen des unteren Ennstales und ihre Beziebungen 

zum Kreideflysch. Verkandl. d. k k. Geol. B.-A. 1907. 76. old.
<>) L e b l i n g : Die Ivreideschichten dér bayrisclien Voralpenzone. Geol. Rundscliau. 

III. 1912. 506. old



( 1 7 ) FELVÉTELI JELENTÉS. 2 8 3

nek megfelelő vályúban, a gosauval egyiclőben. A  két íácies közt tehát 
sztratigrafiai átmenetet ismer fel L e b l in g , rendellenes érintkezéseiket 
pedig tektonikai úton magyarázza.

A  flis korára nézve —  regionális értelemben véve —  általában nagy 
bizonytalanság uralkodik. A  tömérdek különböző nézet két főcsoportra 
oszlik. Az egyik csoport azt vallja, hogy a flis rétegek zöme a legfelső 
krétába és az idősebb tercierbe tartozik, a másik csoport viszont a flis 
képződmények túlnyomó többségét a neokomba és általában az idősebb 
krétába helyezi. Újabban a kutatók zöme a flis képződmények túlnyomó 
részét felső-krétának és idősebb terciernek veszi. A  Kárpátok beszkidi 
láncolatára nézve U iíl ig 1 2) és a lengyel geológusok*) is az utóbbi nézet 
mellett foglalnak állást, kik a keletkárpáti inoceramusos flist C. Pa u l - 
]al szemben a felső-krétába helyezik.

Az aranyosvidéki flist Pá l f y  is a gosauval egyidős felső-kréta kép
ződménynek vette, amely a medence közepén rakódott le a gosauval 
szemben. E nézettel szemben áll atyám3) felfogása, aki Erdély nyugati 
peremhegységeiben a kárpáti homokkövekkel együtt a flist tektonikai 
helyzete folytán a gosaunál idősebbnek, általában neokomnak és gault- 
cenomannak tekinti. Atyám érvelése szerint ugyanis az erdély— magyar- 
országi határhegység délnyugati ágában, a Bihar és Pojana Ruszka ős
tömege közt a hegyképződés, illetve az összegyűrődés a gosaui rétegek 
lerakódása előtti időben történt. Mivel a kárpáti homokkövek és a flis eme 
gyűrődéseket viselik, a gosau rétegeknél idősebbeknek kell lenniök. Való
ban nyugaterdélyi füstinkből sok helyről idősebb krétára Amlló kövületek 
kerültek azóta elő, amint erről irodalmunk tanúskodik.

Legyen szabad már most az Aranyos-völgy vidékét illetőleg itt 
nyert tapasztalataim nyomán e vitához röviden hozzászólnom. Vidránál. 
Szohodolnál. valamint Topánfalvától és Bisztrától északra és északnyu
gatra a parti gosaui üledékek általában a fliséhez hasonló összegyúrástól 
megkímélve az egykori maghegységre támaszkodnak és többnyire tekto
nikájukban is azokhoz szítanak. Jellemző tulajdonságuk a gosaui kép
ződményeknek sárgás mállott színük. A  gosauval ellentétben a flis erősen 
gyűrve van és a szenvedett deformáció következtében préselt palás szer
kezetű. Jellemző reájuk friss szürke és zöldes színük, amit én tektonikai 
konzerválódásuknak tekintek. A  flis vidékeinken általában nem tartalmaz 
kövületet. Rossz megtartású növénynyomok, féreglenyomatszerű proble-

1) U iíl ig  : Ergebnisse geologiselier Aufnahmen in den Westgaliziseken Kar- 
patlien. Jahrbuch d. k. k. Geol. R.-A 222. old.

2) W i s n i o w s k i : Über das Altér dér Inoceramenschichten in den Karpathem 
Anz. d. Akad d. Wiss. Krakau. 1005. 352. old.

») Id. L ó c z y  L .: Hegyesdrócsa. 107. old.
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matikumokon kívül csak Peles alatt a szohodoli völgyben találtam a még 
gosanszerű zöldes agyagpalából egy levelesen, többszörösen deformált 
1 noceramus-íeknönek prizmás átmetszetét. Csupán P á l f y  említ újabban 
a flisből egy Orbitulina leletet vidékünk körzetéből. Noha P á l f y  fajnevet 
nem közöl, e kövületnyom alapján mégis bizonyos következtetéseket von
hatunk.

Nemrégen B it t v e r  foglalkozott a Mészalpok orbitolmás flis-gosaui 
képződménymivel. B it t n e r 1) közleményéből az1 olvashatjuk ki, hogŷ  a 
Mészalpokban több helyütt, így Alland és Sittendorfnál az orbitolinás 
flishomokkő a gosaui rétegekkel közvetlenül érintkezik és avval valószí
nűleg egyr medence üledékét képezi. G e y e r 2) ugyancsak a felső-kréta 
bazális konglomerátumai feletti márgából említ orbitolinás szinteket Orbi- 
tolina concava-yal, melyeket ő cenomannak és turoninak vesz. Noha az 
Orbitolinák nagyobbrészt az alsó-krétában fordulnak elő, mindennek 
dacára midőn azokat a gosauval együtt egyazon medencében lerakodott 
flisből találjuk, az említettek után, szükségképen nem bizonydtékok még 
az alsó-krétára nézve. Az Erdélyé Érchegység egyéb részeinek fliséből 
(Zalatna) ugyan újabban P a p p  K á r o l y 3) professzor úr Orbitolina lenti
en! aris BLB.-t mutatott ki. melyT által az ottani flis neokom-korát beiga
zolta. Az Ompoly-völgy vidéki flisben t e l e g  ni R oth L ajo s4) főgeológus 
és újabban v. M ü c k e 5) bányamérnök viszont különválasztják az alsó és 
felső krétát, noha az utóbbit paleontológiailag igazolni nem tudják.

Az Aranyos folym vidékén a maghegységre és az erre autokton 
módra transzgredáló gosaura azonban a flis nem autokton módon települ, 
hanem összegyűrve reá van tolva. Nézetem szerint mi sem zárja ki tekto- 
nikailag annak lehetőségét, hogy az Aranyos-vidéken legalább is zöme 
a flisnek ne a felső-krétában, a gosauval ugymnegy medencében rakódott 
volna le. Jellemző, hogy* a flis áttolódása nem bizonyos tektonikai vonalak 
mentén, hanem többnyire a flismedence közepéből centrifugálisan a szi
lárdan álló partokat alkotó maghegységek felé irányul. Épen emiatt azt

*) B it t n e k  A .: Neue Daten iiber die Verbreitung eretacischer Ablagerungen 
mit Orbitolina concava Lám. in den Kalkalpen etc. Yerhandl. d. k. k. Geol. R.-A. 
1899. 253. old.

2) Ge y e r  G .: Über die Gosaubildungen des unteren Ennstales und ilire Be- 
ziehungen zum Kreideflyseli. Verhandl. d. k. k Geol. R.-A. 1907. 55. old.

3) P a p p  K .: A zalatnai 'Dimbu-hegy környéke Alsófehér varmegyében. M. kir. 
Földtani Intézet évi jelentése 1915-ről. 310. old.

*) t e l e g Di R o t h  L a j o s : A z Erdélyrészi Érchegység Aranyos melléki csoportja. 
M. kir. Földt. Int. 1900 évi jelentése, 61. old.

5) K . v. M ü c k e : Beitrag zűr Kenntnis des Karpathensandsteinés im sieben- 
bürgischen Erzgebirge. Yerhandl. d. k k. Geol. R.-A. 1915. 154. old.
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hiszem, hogy a gosau és flis itten egyazon medence üledéke lehetett és 
nincs szükségünk arra sem, hogy a flis idetolódottságát nagyszabású 
takarók által, az alpesi séma szerint magyarázzuk, amely szerint a fácies- 
különbségre támaszkodva a flist több száz km távolból egészen más me
dencelerakódásból származtassuk ide. A pikkelyes flistakarónak e vidé
ken szerintem vajmi kevés közük van alpesiekhez hasonló takarókhoz. 
Kz aranyosvidéki gosau és flis viszonyát én a látottak után inkább az 
ismeretes geoszinklinális teória segélyével gondolnám magyarázhatni a 
következőképen:

A  krétakorban a maghegységek körül, azoktól közrevéve kisebb- 
n agy óbb szedimentumgyűjtő medencék lehettek. E szigettenger meden
céi, úgy látszik, a krétában hosszabb időkön keresztül nem szenvedtek 
nagyobb eltolódásokat, hanem centrumaikat megtartották. A  kristályos 
kőzetű parti rögök erodálódása következtében az ezekből lehordott anya
gok által idővel a medencék szedimentumokkal dúsan feltöltethettek. 
A  szedimentumok felhalmozódását talán elősegítette a krétaperioduson 
keresztül uralkodó pozitiv parteltolódás, illetve a medencék folytonos 
lassú lesűlvedése. A  kárpáti homokkövek és agyagpalák sikértengeri, 
de partoktól távoli lerakódásoknak felelnek meg, anyaguk után Ítélve 
pedig kristályos kőzetek elmosásából keletkezhettek. Lehetséges, hogy 
a flis képződésére életbevágó, lassú, pozitiv parteltolódás már a tithon 
után, a írnokomban kezdetét vette. A tithon képződmények elterjedése 
után Ítélve a tithon tenger nem nag}7 horizontális elterjedésnek örvend
hetett. Vidékünkön csak a bisztrai mészkőszirt bizonyítja a tithon ten
ger jelenlétét. Vele szemben az alsó- és felső-krétában egyre nagyobb 
területeket önt el a tenger.1) de ennek dacára egyre sikérebbé válik. 
Hasonló jelenséggel állunk itt szemben mint az előalpesi és kárpáti flis- 
nél, ahol, mint többen kimutatták, a flistenger felső-kréta és ótercier-kori, 
egyre nagyobb elöntésével együtt jár a fokozatos sekélyedés.

Valószínűnek tartom, hogy az aranyosvidéki krétaöblökben lerako
dott flisben úgy az alsó-, mint a felső-kréta lerakódásai képviselve van
nak. de nagyobbrészben a flis mégis felső-kréta-kori. Természetesnek 
gondolom, hogy midőn a gosau a partokon lerakodott, vele egyidőben 
a medencék belsejében flis képződött. A Topánfalva— szohodoli út mentén, 
meg Szohodol, Bisztra, Topánfalva vidékén a flis között észlelt durva 
konglomerátum-breccsában a hosszú életű flis tenger újabb és újabb elön
tésének bazális konglomerátumát sejtem. Vagy talán a flisben gyakori kris
tályos palatörmelékből álló konglomerátum-breccsák valamely krétakori *)

*) A neokörnkori meszes flisfácies. mely főleg a Maros völgyére szorítkozik, 
mindenesetre mélyebb tengerüledéknek felel meg. mint a flis agyag- és bomokkőpalák.
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szárazföldi lerakódásnak felelnének meg ? Hogy valóban az egész krétán 
keresztül uralkodott-e a lassú pozitiv parteltolódás, vagy az alsó- és felső
kréta közt regresszionális megszakítás volt-e. mindez még nyilt kérdés, 
melyet azonban már most érdemesnek tartok felvetni; annál is inkább, 
mivel Nyugaterdély krétakorbeli tengereinek paleogeografiájával már 
hozzávetőleg P ál fy  is foglalkozott. Eltekintve a szoros értelemben tár
gyalt vidékünktől, a Maros-völgy mentén L óczy,1) Pá l f y 2) és mások disz- 
kordanciát mutatnak ki a neokom és a felső-kréta rétegek között. A  Maros- 
völgy menti gyakori fliskonglomerátumok hasonlóan nem zárják ki annak 
lehetőségét, hogy a cenomanban, vagy még az előtt és a neokom után, 
vagyis a közép-krétában regresszió következett és a medencék is nagyobb
részt rövid ideig szárazon állottak.

A  felső-kréta képződmények azonban az újabb, talán már a leg
több helyütt cenoman transzgresszió után megint csak az egykori meden
cék helyén rakódtak le. Minthogy a gosaui rétegek a pozitiv parteltoló
dással képződött medence peremén vannak, a medence utolsó tengere vagy 
ilyen korú, vagy ennél fiatalabb lehetett. Aranyos vidékén a gosaufácies 
transzgressziós bazális képződményei lehetnek a pozitiv parteltolódás 
utolsó fázisának nyomai e vidéken. A felső-krétában itt egy szigettenger 
állhatott, melynek öbleiben a gosau rakódott le, míg a nyilt, de sikér 
vizekben a partoktól távolabb a flis ülepedett le. Avagy talán már ebben 
az időben megindult a hegyképződés a flisrégióban és a medence idősebb 
flise felpúposodva. már részben szárazon állott. Ilyesmire lehetne követ
keztetni a flisben található kiszáradt, megrepedezett sárképződmények
ből. A maghegység és a medencékben íelpúposodó, keletkezőiéiben levő 
hegység között elnyúló hosszanti völgyteknőkben húzódhatott meg eset
leg a gosautenger, mint a krétakori pozitiv parteltolódás utolsó fázisa, 
midőn vele egyidejűleg a flisbeli hegyképződés már megindult. Eltekintve 
most e felvetett lehetőségtől, Pá l f y  álláspontjára helyezkedve, a gosau 
után. úgy látszik, beállott a hegység általános kiemelkedése, legalább is 
erre mutat az a P á l f y -tói kimondott körülmény, hogy a felső-kréta után 
az egész vidék nagyjában már szárazon állott.

A geoszinklinális teória szerint a mondottak után a következőképen 
lehetne értelmezni az aranyos vidéki gosau és flis tektonikai viszonyát. 
(Lásd a 3. és 4. ábrát.) A szigettenger nyilt medencéiben felhalmozódott, 
talán több ezer méter vastagságú szedimentumhalmaz a föld belső mele
gének emelkedését vonhatta maga után. ami viszont a kiterjedés követ
keztében gyűrődéseket hozott létre. Hogy a gyűrődés nem a maghegy

1) Lóczy: Hegyeseirucsa.
2) Pá l f y : Alvinci felsőkréta. Földt Jut. Évkönyve, 13. köt., 228. old.
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ségekből, hanem a ílismedencékből indult ki, arra kiváló bizonyíték volna 
az, hogy a medencék peremén levő gosau nincs gyűrve és hogy a nyugat
erdélyi inaghegységekre a flis általában a medencék felől minden oldal
ról különösebb tektonikai irányok nélkül reá van gyűrve avagy tolva. 
Ha a geoszinklinális teória sablonos alkalmazásától el akarunk tekinteni, 
úgy a medencékből kiinduló tektonikai mozgást azok besülyedésével is 
magyarázhatnék, minek folytán térszűkülés következtében a flis rétegek 
összegyűrettek és a maghegységekre feltolódhattak. Az is lehetséges, 
hogy a flishegyképződés indító okai vulkáni hatások voltak. Az itt ki
fejtett geoszinklinális magyarázat igen közel áll ahhoz a plauzibilis ma
gyarázathoz, melyet P á l f y 1) a hasonló tektonikai viszonyokat mutató 
fiatalabb erdélyi medencére alkalmaz.

Sajátos jelenség, hogy Topánfalva, Szohodol, meg Vidra környékén, 
de amint P á l f y  jelentéseiből kiveszem, a medence többi részén is a go- 
molyagosan gyűrt flisben imitt-amott éles határ mentén gyűrődéstől men
tes, nyugodtabb telepedésű homokkőpikkelyek is vannak. Jó példa erre 
a Szohodoli-völgy torkolata és Topánfalva közt a folyó mellett vezető út 
bevágásában látható szelvény. Itt nyugodt, alig 20° dőlésű préseletlen 
homokkő rétegekre diszkordánsan kristályos palatörmelékből álló vöröses 
konglomerátum, majd erre gomolyagosan gyűrt flis agyagpala következik. 
A  két utóbbi tag együtt fel van tolva az alsó homokkőrétegekre. De nem
csak itt, hanem Topánfalva körül több helyütt is —  mint már arról a fen
tiekben is szólottám —  alig pár méteren belőli gyors átmenetben lehet 
gyűrt flis és nyugodt homokkőlencsék váltakozására akadni a flisrégió- 
ban. Az összegyúrás és eltolódás, úgy látszik, különbözőképen hatott a 
flis különböző képződményeire. A plasztikus agyagpalák khaotikusan 
összegyűrettek, míg a nagyobb ellenállású keményebb homokkövek kom
pakt lencséket, rögöket képezve, legföljebb csak pikkelyeződtek. További 
eltolódások és gyűrődések következtében a plasztikusabb képződmények 
(homokkő és agyagpalák) reásajtolódhattak a keményebb hornokkőpik- 
kelyekre. majd azokat közrevéve, újból és újból összegyűrettek és gomo
lyagosan a szilárdan álló rögök felé az egykori szárazföldekre, maghegy
ségekre tolódhattak. Egyszóval a plasztikus agyagpalák mintegy szirt- 
burokként (Klippenhülle) viselkedtek a nagyobb ellenállású képződmé
nyekkel szemben. A  bisztrai tithonszirt ugyancsak a flisben úszik. A flis 
e szirtet a medence fenekéről szakíthatta fel khaotikus gyűrődése követ
keztében.

Az Aranyos-völgy vidékén szerzett tapasztalataim szerint arra a

i) Pálfy  M .: A medencék gyűrődéséről, tekintettel az Erdélyi Medence anti- 
klinálisaira. Kocu Emlékkönyv.
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következtetésre jutottam, hogy különösen a maghegységek körzetében 
gyakori pikkelyes leszakadások a fi is rátolódása után keletkezhettek. Jó 
bizonyítékokat nyújt erre a Vidra környékén meg Szohodolnál vont szel- 
vén3 .̂ Itt minden egyes pikkelyben megvan a kristályos alaphegység a 
reá transzgredált gosau fáciessel és az erre gyűrt flissel. Épen ezért való
színűtlennek tartom, hogy a flis rátolódását a gosaufáciesre és az alap- 
hegységre —  legalább is itten —  fiatalabb toréses szerkezetekkel ma
gyarázzuk, melyeket a pikkelyes leszakadásokkal hoznánk összefüggésbe.

Elmélkedésem végéhez érve, összefoglalom a mondottakat.
1. Tektonikailag semmi sem zárja ki annak a lehetőségét, hogy 

az aranyosvidéki gyűrt flis a gosau fáciessel egy időben lerakodott kép
ződményeket is tartalmazzon.

2. A flis össze gyűrődése itt hosszabb tartamú lehetett. A  ráncoló- 
dás maximuma azonban nem a gosau előtti időre, hanem cizutánra esett. 
Az utóbbira nézve bizonyítékok, hogy a flisnél mindenesetre idősebb * 
kristályos maghegységek nem vesznek részt a flis összegyűrésében, más
részt pedig a flis igen gyakran reá van gyűrve a maghegységre transz- 
gredáló és tektonikájában is ahhoz szító gosau-képződményekre, ami a 
mondottak alapján nem lehet ilyen fiatalabb korú vetődések következ
ménye. Kiemelem azonban, hogy mindezt csak az Aranyos-völgy vidékére 
vonatkoztatom. Igen valószínűnek hiszem az ismertek alapján, hogy a 
flisben úgy az alsó-, mint a felső-kréta talán csekély cenoman-előtti meg
szakítással képviselve van.

Azonban a flis tüzetes szintezése is, mint minden más képződményé, 
csak paleontológiái bizonyítékokon alapulhat. A  flis képződményeknek 
nemrégen divatban levő petrografiai alapon történő sztratigrafiai vizsgá
lata hasonlóan nem sok reménnyel kecsegtet. Fejtegetéseim végéhez érve, 
paleontológiái anyag hiányában az aranyosvidéki flis korát eldöntetlen 
nyílt kérdésnek tekintem.


