
17. Adatok a torda— ompolyvölgyi szirtes vonulat földtani
megismeréséhez.

Dr. V a d á s z  M. ELEMÉR-től.

iV Nagy hagymás és az Erdélyi Érchegység szirtes vonulata között 
levő, sokszor hangoztatott hasonlóság arra indított, hogy az 1914. évi 
nagy hagy mási gyűjtőkirándulásaim után a torda-torockói vonulatot is föl
keressem, h ogy az előző évi jelentésemben fölvetett kérdéseket1) itt is 
tanulmányozhassam. A  m. kir. Földtani Intézet igazgatósága erre vonat
kozó kérésemnek készséggel tett eleget, úgy, hogy 1915. június és július 
hónapjaiban a szirtes vonulatot Tordatúr és az Ompoly völgye között át- 
nézetesen bejárhattam s néhány kirándulást Zalatna és Abrudbánya vidé
kén is tehettem. Megfigyeléseimet t e e e g d i  R oth  L ajo s  főgeológus úr 
szives készséggel rendelkezésemre bocsátott kézinati földtani térképlapjai 
alapján eszközölhettem, ennek az érdekes területnek megismerését tehát az 
o, valamint elsősorban dr. L óczy  L ajos  és dr. Sz o n t a g h  T a m á s  földtani 
intézeti igazgató urak szíves jóindulatának köszönhetem. L óczy  igazgató 
úrnak ezenkívül még becses szóbeli útmutatásokért is köszönettel tartozom.

Észleléseim során főleg a szirtes mészkövek és a környező üledékek 
rétegtani viszonyainak tisztázására, a kitörésbeli közietek korának meg
állapítására, a szirtek településére, a fontosabb ősföldrajzi mozzanatokra 
s mindezek alapján a Nagyhagymással való párhuzamra voltam tekintet
tel. Az alábbiakban azonban mindezekből a részletek teljes kizárásával 
csakis a legáltalánosabb megállapítások közlésére szorítkoztam a meg
oldandó föladatok szemléltetése céljából, mivel rövid néhány heti meg
figyelés alapján nem tartom magam eléggé illetékesnek olyan kérdések 
végleges lezárásához, melyek az általam bejárt területen kívül még messze 
folytatódnak.

*

A  gyalui havasok és nyúlványainak kristályos tömegéhez simulva 
a torda-torockói szirtes vonulat É É K — I)DNy irányban halad. Északon, 
Tordatúrnál a medence miocénje alá merül, délen pedig az Ompoly völgyén *)

*) Földtani megfigyelések a Persányban és a Nagyhagymásban. (M. k. Földt. 
Int. évi jelentése 1914-ről.
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túl felsőkrétakorú képződményekbe vész. Nyugat felé a vonulatot har
madidőszaki öböl és krétaidőszaki képződmények választják el a kristá
lyos tömegtől, kelet felé azonban az erdélyi medence peremét alkotva, a 
miocénüledékek partszegélyét szolgáltatta. E  szirtes vonulat fölépítésé
ben a kristályos képződmények, a jura- és krétaüledékek, valamint nagy
kiterjedésű kitörésbeli kőzetek vesznek részt. A  képződmények elrende
ződése a vonulat csapása mentén olyanformán észlelhető, hogy a meden
cétől nyugat felé haladva a kitörésbeli képződmények, a szirtes mészkő, 
majd újból a kitörésbeli képződményekkel összefüggő szirtes mészkő kö
vetkezik. Vagyis a szintek elrendeződése két vonulatot ad, amint az már 
H erbich1) és újabban Pávai V ájná F .2) is megállapították. A  két szirt- 
vonulat között a krétaüledékek foglalnak helyet. Mindkét vonulat az er
délyi szirtek L óczy által megkülönböztetett déli vonulatába tartozik.3)

E vonulat képződményeire vonatkozó irodalom elég gazdag. H er
bich,1) H auer-S t ä c h e ,4) T schermak,3) Orbán,6) H erepey7) munkáin 
kívül újabban K och A ..8) tele cm  R oth L ajos9) és Szentpétery10) rész
letes tanulmányai tárgyalják a hegység földtani fölépítését. HERBicn 
munkája különösen becsesnek mondható, mivel nemcsak e kövületekbeu 
szegény képződmények legnagyobb részének korát tisztázza, hanem a 
szerkezeti viszonyokat is elsőnek értelmezi helyesen, teleodi R oth L ajos 
jelentései sok becses részletet tartalmaznak s a képződmények biztos meg
különböztetését teszik lehetővé. Szentpétery a túrtorockói vonulat kitö
résbeli kőzeteinek pontos leírását adja. A  legutóbbi időben sok értékes 
rétegtani. szerkezeti, ősföldrajzi és arculati megfigyelést közölt L óczy L. 
is,3) Pávai V ájná F. pedig a hegység szerkezetének magyarázatát adta.2)

Ü Herbich : Geológiai tapasztalatok a mészszirtek területén az erdélyi érc- 
hegység keleti szélén (Földt. Közi. VII.) 1S77.

2) P ávai Vájná  Ferenc : A z erdélyrészi medence gyűrődésének okai. Át- 
tolódások az erdélyrészi medence körül. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1915.)

») Lóczy Lajo s : Igazgatósági jelentés! (A m. királyi földtani intézet évi jelen
tése 1912-ről.)

4) Hauer -Stäche : Geologie Siebenbürgens, 505— 515. old.
5) Tschermak : Die Porphyrgesteine Österreichs, 185— 199. old
6) Orbán B.: Torda város és környéke. Budapest, 1889
7) Her epey : Alsó-Fehér-vármegye földtani leírása.
8) K och A  : Torda vidéke (Magyarázatok a magyar korona országainak rész

letes földtani térképeihez.). Budapest, 1890.
9) teleodi Roth Lajo s : A magyar királyi földtani intézet évi jelentése az 

1897— 1905. évekről.
10) Szentpétery' :  A tur-torockói eruptívus vonulat, sth. Kolozsvár, 1906. —  

Albitoligoklas-kőzetek a tur-torockói hegységtől (Múzeumi Füzetek, I. k.) Kolozs
vár, 1912.
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A  vonulat fölépítésében résztvevő képződmények legidősebb tagjai 
a kristályos palák és közbetelepült mészkövek, melyek határozottan egy
séges rétegösszletet formálnak. A  mészkövek cukorszövetűek, helyenként 
tömörültebbek és dolomitosak. R oth  L. az egész rétegösszletet a kristá
lyos palák felső csoportjába sorolta, Lóczy szerint a mészkövek paleo- 
zóosnak tarthatók, mely esetben azonban a kristályos palák is egykorúak 
velük. A  nagyhagymási szirtes vonulat fekvőjében levő dolomittal, mely
nek mását előző évi jelentésemben ezekben a mészkövekben is kerestem, 
semmi azonosságot nem mutatnak s azzal semmi vonatkozásba nem 
hozhatók.

E bizonytalan paleozoikumon kívül egészen alárendelten szerepel
nek konglomerátumok, melyeket H e r b ic h  verrukano-nak tart s R oth  L. is 
diászkorúnak tekint.

A  mezozóos képződmények között biztosan triászkorúnak tekint
hetők nincsenek. H e r b ic h  említ ugyan a werfeni palákhoz hasonló réte
geket, ezek azonban a kristályos palákhoz tartoznak. Sokkal fontosabbak 
azok a vörös, vörösbarna és szürkésbarna porfirites mészkövek, melyeket 
először H e r b ic h , majd K och , legújabban pedig S z e iít p é t e r y  említettek 
Borrév mellett a Magyaros hegyen (a tordai erdőben). Ezt a mészkövet itt 
kutatással tárták föl, amennyiben mangános, vörös és barna vasérotartalmú 
kőzetekkel kapcsolatban észlelhető. A  föltárás részletes szelvényét K och 
A . ismételten közölte1) és analógia alapján >a mészkövet felső triászkorú
nak tartja. Kétségtelen, hogy a kitörésbeli kőzetekkel szorosan összefüggő 
mészkő korának megállapításával a kitörés korát közelebbről rögzíteni 
lehetne, amennyiben a kitörések zöme ennek a mészkőnek keletkezését 
megelőzte. Biztos kormegállapításra alkalmas kövületeket gondos vizsgá
lódás dacára sem sikerült azonban gyűjtenem. A  borrévi legjobban föltárt 
helyen, a crinoideák nyéltagjaival teli kőzetben egy mállott tüsketöredéket 
találtam. A  nyéltagok hengeresek, izülési felületük annyira kopott, hogy 
$ főbb típus megállapítására sem alkalmasak; leginkább Encrinus-rn em
lékeztetnek. Ugyanezt a mészkövet a torockó— csegezi úton is hasonló kö
rülmények között találtam, s itt a crinoidea-nyéltagokon kívül egy erősen 
kopott telepes és egy egyes korállt gyűjtöttem a közelebbi fölismerés lehe
tősége nélkül. A z átvizsgált 15 csiszolatban, melyeknek egy részét Sz e y t - 
pétery Z sig m o yd  egyetemi magántanár volt szíves rendelkezésemre bocsá
tani —  nagy mennyiségű crinoidea-metszeteri kívül T extulariaB igene-

1) K och A .: A m. k. földt. int. évi jelentése 18S7*ről. 38. old. —  Torda vidéke, 
17. oldal.

2) Szentpétery : Albitoligoklas-kőzetek stb., 58. oldal.
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Tina-, Miliolina-, Spirillina-félék metszetei s valószínűleg bmohiopoda héjj- 
metszetek láthatók, melyek a kormeghatározásra szintén közömbösek.

Ez a crinoicleás, vörös vagy szürkevörös, homokos eruptiv-zárványos 
tömött vagy breccsás mészkő több helyen is előfordul, azonban mindenütt 
csak kisebb-nagyobb heverő rögökben: a koppándi és tordai szakadékban, 
a torockó— csegezi úton. a Kagy-Bujag szirtje után a 778 m pont után. Min
denütt a kitörésbeli kőzetek tetején vagy a tithonmészkő alatt észlelhető, 
amennyiben erre az általános csapásirányból következtetni lehet. A  tithon- 
nál idősebbnek, a kitörésnél fiatalabbnak kell lennie. Szentpétery a Ber- 
sány-hegységbeli analógiákkal is igazolja triászkorát, ami valószínű is.

Sokkal biztosabb ennél a juraképződmények kimutatása, amelyben 
H eebich elévülhetetlen érdemeket szerzett. Krakó és Tibor között a kréta- 
konglomerátum nagy mészkőtömbjei között H eebich barna oolitos mészkő
tömböt talált, melyből számos brachiopodán és belemnitesen kívül a kö
vetkező fajokat említi:1)

Nautilus Mojsisovicsi N eum.
Phylloceras Kudernatschi H ah . sp.
Phylloceras Hommairei d ’Oeb. ( =  Ph. Demidoffi Rouss. sp.) 
Lytoceras adeloides K ud. sp.
Oppelia fusca Qu. sp.
Peltoceras athleta Phil?
Ancyloceras annulatum d ’Oeb .

Ez a klausrétegekre utaló fauna, noha másodlagos helyzetű kőzet
tömbből került ki, a felsődoggernak ebben a vonulatban való egykori je
lenléte mellett bizonyít, telegdi Roth L. Havasgyógynál talált sötét
szürke vagy sárga, finomszemű szaruköves mészkövet, melyeket dogger- 
korúnak tart.2) Ez utóbbiak több kisebb rögben észlelhetők a kitörésbeli 
kőzeteken belül s Havasgyógy keleti végén D N y-i dűlésben láthatók. 
Egyes rétegeikben nagyon sok porfirit anyagtól breccsásak. A  falutól 
délre, a csáklya— mogosi út mentén, kisebb-nagyobb rögei a porfirit zár
ványai gyanánt tűnnek föl s nem egyebek, mint a porfirinbe belegyűrt egy
kori rétegösszlet foszlányai. Kövületeket a vékony csiszolatok Textularia- 
metszetein kívül nem sikerült találnom, azonban kőzettani hasonlósága 
tökéletesen a kövületben egyébként ugyancsak szegény nagyhagymási 
kovás doggermészkővel való azonosság mellett bizonyít. Csiszolataik is 
erős hasonlóságot mutatnak.

Ű Herbich : 1. c. 341. old.
2) teleg d i B oth L .: A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1901-ről, 46. old.
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Ezek alapján ebben a szirtes vonulatban a dogger két emeletének 
egykori jelenlétét állapíthatjuk meg a nagyhagymásihoz hasonló kifejlő
désben. A  kovás szürkésbarna homokos mészkövek egy mélyebb szintet 
képviselnek, melyre az oolitos kövületes brad ford-callovien emeletet kép
viselő rétegek következnek. E képződményeknek mai, nagyon elszigetelt 
foszlányos, illetve eredeti helyzetben ismeretlen fekvése kizárólag a hegy
ség utólagos felgyűrődésére vezethető vissza, anélkül azonban, hogy azok 
eredetét messze idegen területekről kellene származtatnunk.1) Ez a kér
dés különben szorosan összefügg a tithonszirtek településének kérdésével.

A  juraképződmények legjellegzetesebb és nagy elterjedésű képviselői 
a szirtes mészkövek, melyeknek felsötithon korát először H erbich tisz
tázta kövületek alapján, majd telgdi B oth L ajos is újabb adatokkal iga
zolta, különösen kőzettani és előfordulási viszonyaikat részletesen meg
világítva. Ezek a mészkövek az egész vonulatot uralják, helyenként jól 
rétegzettek, másutt vastagpadosak, vagy rétegzetlenek. Felsőbb rétegeik 
helyenként táblás-palássá válnak, mint a tordai hasadék elején, Peterdnél. 
Borrévtől É-ra a Sashegy déli oldalán. Torockószentgyörgy és Bedellő 
között. Egész fehér színűek, sárgák, világosszürkék vagy sötétebbek, rit
kábban vörösesek.' vagy vörösek. Helyenként szarukő van bennük hintett 
apró szemekben vagy lencsékben; néhol kavicsosak, kristályos pala szög
letes darabjait vagy fekete és szürke kvarcitot tartalmaznak (Bedellőtől 
délre Vrf. Buteanului nyereg), amikor is a nagyhagymási acanthicumos 
rétegek fekvőjében mutatkozó kavicsos mészkövekre is emlékeztetnek, de 
azzal nem lazonosak. Egynemű, tömött szövetük igen gyakran az erős ösz- 
szetöredezettséget mutató breccsás jellegű.

Jól fölismerhető kövületek ebben a mészkőrétegösszletben aránylag 
ritkák, noha kövíiletnyomok elég gyakran találhatók. A  nagy vastagságú 
mészkövekből kikerült kövületek a felsötithon emeletre utalnak ugyan, de 
valószínűleg mélyebb szinteket is képviselnek. H erbich Torockó vidékén 
talált Oppelia cfr. cornpsa Opp., Vhylloceras tortisulcatum d ’Orb., PA. 
polyolcum  Beist, fajok alapján az acanthicumos szintáj jelenlétére is követ
keztet.2) Bár valószínűnek tartom, hogy ezek a rétegek a föntebb emlí
tett doggerképződményekhez hasonló módon megvannak a hegységben, 
mégis a szirtes mészkövek zöme föltétlenül a strambergi fáciest képviseli. 
Erre utaló kövületeket H erbich Torockószentgyörgy (Hosszúkő és Ma
lomkő között), Urháza (Gyalu maré) és Csáklya határában gyűjtött. Az  
utóbbi helyen echinodermatán, brachiopodán és kagylókon kívül 73 csiga-

G Ifj L óczy 
I. 1915.) 436. oldal. 

2) H e r b ic h :

L.: A  villányi ammonitesek monográfiája. (Geologica Hungarica,

1. c 247. old.
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fajt írt le,1) ezzel a faunával kétségtelenül megállapítva a mészkövek ko
rát. tele GDI R oth L ajos szintén említ kövületeket a Székelykőről, a Be- 
dellő-tetőről, a breclestyi templom közelében az lit mellől, valamint Gryer- 
tyámosról (Malomkő).

A  már ismert kövülete előfordulásokon kívül még a remete— csálc- 
lyakői vonulat keleti oldalán a Y rf. Petri alatt vezető ösvényen egy vö
rös gumós, hematitos mészkőrögből Terebratula sp., Terebratulina sp. és 
Lytoceras municipiole Opp. fajokat gyűjtöttem, csiszolatában pedig a gio- 
bigerina-metszetek nagy mennyiségét találtam. Az utóbbi tannál feltűnőbb, 
mivel egyéb helyekről gyűjtött kőzetminták csiszolatai apró korállok és 
tüskésbőrűek váztöredékeinek metszetein kívül csakis Nodosaria-, Glan- 
dulina- és Textularia-félék gyér maradványait mutatják. Ez a foramini- 
íera-tartalom nemcsak azért érdekes, mert a strambergi eddig ismertetett 
foraminifera-faunától eltér, hanem a vörös mészkő globigerina-tartalma e 
zátonyjellegű képződményeken bedül önmagában is figyelemreméltó. A  
nesselsdorfi vörös orinoideás mészkövekből Chapman főleg agglutinált 
héjú alakokat és cristellariákat írt le,2) amelyek csiszolataimban hiányoz
nak. Ez a tény abból a körülményből következik, hogy a nesselsdorfi réte
gekhez hasonló képződmények3) ebből a szirtes mészkőből hiányoznak s 
csakis a strambergi fehér mészkövekkel mutatnak rokonságot.

E mészkövek faunájának kiegészítéséül fölemlíthetem, hogy korállok 
kisebb-nagyobb darabokban gyakoriak

A  H ebbich által gyűjtött és leírt csáklyai szíriekből a következő 
alakokat említhetem:4)

Corbis Damesi B oehm.5)
Dicer (is sp.

* Car dium corallinum L eym .
*1 ti éri a polymorph a (xemm. sp.
*Phaneroptyxis multicoronata Z itt. sp.
* „ cfr. Benevieri Lón. sp.

!) H e r b ic h : Palaeontologiai tanulmányok az erdélyi érchegység mészkőszirt- 
jeiről. (M. kir. földt. int. évk. VIII. k.) 1S86. A nerineák meghatározása a vizsgá
lati módszerek haladása, de különösen a tökéletlen megtartás miatt revízióra szorul.

2) Chapman : On some Foraminifera of Tithonian Age from the Stramberg 
limestone of Nesselsdorf. (Linn. soe. journ. Zool XXVIII.) 1898.

3) Hemes : Über der rotlien Kalkstein von Nesselsdorf. (Verb, der k k. geolog. 
IL-A. 1897.)

4) A  *-gal jelölt alakokat H erbich  is említi más nemekbe sorolva Felsorolá
somban Cossm ann  osztályozását követtem. (Essai de paléoconch. comp. II. —  Con
tribution a la paléont. frang. des terr. jurassiques. Gastropodes: Nérinées. Mém. soc. 
géol. de Fr. Paléont. No. 19. 1898.)

5) Valószínűleg azonos a HERBicn-nél Astarte néven leírt kagylók egyikével.
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*Nerinea ? plassenensis Pét .
* „ speciosa V o l t z .

Ptygmatis gradata cTOrb. sp.
* „ carpathica Zeuschn. sp.
*Cryptoplocus Zitelli G emm . sp.

Trochus (Tectus) Beyrichi Z it t .

» ( „ ) Sp.
A  mészkövek keletkezésére különösen jellemző, hogy a kövületek 

csak gyéren találhatók benne, ahol azonban nagyobb mennyiségben ész
lelhetők, ott túlnyomó részben erősen koptat ottak. Ez az oka annak, hogy 
még a leggazdagabb csáklyai gyűjtőhelyen a gyűjtött példányok nagy 
száma mellett is csak kevés jól meghatározható alak van.

A  kövületeknek egész lekerekített kavicsokká való koptatottsága a 
hullámverés erős munkájára utal. A  kövületekben gazdagabb helyeken a 
hullámverés által összehordott faunát kell látnunk, amit bizonyít az is, 
hogy a csáklyai szirtek kövületes darabjai a kövületeken kívül, a mészkő 
lekerekített kavicsaitól határozott konglomerátumos jelleget öltenek. Erről 
a jelenségről már Herbich és te.legei Roth L. is megemlékeznek, az 
előbbi a legömbölyített kövületekből álló ..oolitszerű konglomerátumot“ 
említve,1) az utóbbi pedig a mészkövet oolitosnak mondva, melyet részben 
gördült kövületek idéznek elő.2) Mindezek alapján a szirtes mészköveket 
egykori zátonyjellegű képződményeknek tartom, melyeknek anyagát a 
hullámverés állandóan pusztította s védettebb helyeken állati vázakkal 
együtt összehordta. E zátonyok hézagaiban iszaposabb anyag is leüleped
hetett, mely egyrészt a közeli kristályos mészkő vörös málladékából (terra 
rossa) származva, azokat a vörös mészköveket szolgáltatta, melyek ma 
foltonként jelennek meg a fehér, szürke vagy sárga mészkőben. Ezeknek 
gyéren észlelhető faunája is eltér a zátony mészkövek csigáitól és vastag- 
héjú kagylóitól, mert mint láttuk, ammonitesek és az áramlások útján 
elsodródott globigerinák vannak bennük.

A z itt jellemzett mészkövekhez kell sorolnunk a hegyvonulat vala
mennyi szirtjét. Herbich ugyan egyik-másikban főleg település alapján a 
neokom képviselőjét látja (Kecskekő), azonban már telegdi Roth L. 
helyesen sorolta valamennyit a tithonba. A  települési viszonyok ezek
nek kormegállapításánál legkevésbbé se vehetők számításba. A  szirtes 
mészkő hegységünkön belül több-kevésbbé összefüggő É— D, illetve 
É É K — D D N y-i vonulatokat ad, melyek meredek, merész formáikkal, 
sziklafalaikkal és szurdokaikkal térszíni leg és térképileg egyaránt uralják

1) Herbich : 1. c. 240, 303. old.
2) telegdi Roth L .: M kir. földtani intézet évi jelentése 1902-ről, 51. old.
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a hegységet. Tekintet nélkül ezeknek a szirtvonulatoknak Torclatúr— Om- 
polyvölgyön túl való folytatódására, területünkön három vonulatot lehet 
megkülönböztetnünk. A  legösszefüggőbb nyugati vonulat a Bedellőt ma
gában foglalva közel É— D-i irányban Havasgyógyig húzódik, majd 
D N y-i irányban Havasgáld— N éger falu irányában folytatódik s egészen 
N y-i irányban halad Zalatna felé (Dimbu). Északi kiindulásánál kristá
lyos mészkőre települ, majd csakhamar a poríiritek veszik át a fekvő sze
repét és a mészkő keleti szegélyén egészen Négerfaluig követhetők. Ehhez 
a vonulathoz nyugaton a ponori és havasgyógyi határban még egy kisebb 
keskeny vonulat csatlakozik a krétába gyűrve. Jóval keskenyebb a nyu
gati fővonulatnál az a párhuzamosan haladó mészkővonulat, mely To- 
rockószentgyörgytől kezdve Bed ellő községén és Remetén át a Csáklya- 
kőig (P. Cetii) nyomozható, eleinte a kristályos palák és krétaképződmé
nyek közé, majd az utóbbiakba belegyűrve. Dél felé összefüggésében meg
szakítva, kisebb szintekre szakadozva nyomozható tovább a krétaüledé
kekben a poríiritek társaságában (P. Graldi, Kecskekő, Fábiánkő, Om- 
polykő, stb.). A  legkeletibb harmadik vonulatot a medence peremén föl
lépő szirtek adják Tordatúrtól a Székelykőn keresztül a Nyirmező körüli 
szirtekkel, a diómáli Magurával, a csáklyai, felsőgáldi szintekkel Tibor-ig. 
Ennek a vonulatnak fekvője a porfirit, mely eleinte északon összefüggő 
széles vonulatban szegélyezi a mészkövet, majd dél felé a mészkő szétsza- 
kadozottságával, kisebb kibukkaná sokkal kíséri az elszigetelt egyes szir- 
teket. A  második és harmadik vonulatot a közéje gyűrt alsókréta vá
lasztja el.

E  mészkővonulatok helyzetének vizsgálatánál nagy szerepük van 
azoknak a képződményeknek, melyeknek krétakörét biztosan megállapí
tották ugyan, de közelebbi tagolódásukra vonatkozólag még eltérők a vé
lemények. Ez a homokkő, durva konglomerátum, breccsa, márga- és 
agyagpalákból álló nagy kiterjedésű rétegösszlet a hegység keleti és nyu
gati részét széles övben kíséri. E képződmények korának megállapítására 
vonatkozó első adatokat Heiíbich szolgáltatta, aki az addig ia többi kár
páti homokkő-összlettel együtt eocénnek tartott rétegekből Torockószent- 
györgy vidékén gyűjtött Holcostephanus astierianus d’Orb., II. Jeanotti 
d’Orb., Haploceras Grasi d’Orb. és Belemnites dilatatus Blainv. alapján 
az alsó-neokomba sorolta azokat. E palás rétegekből gyűjtött kövületeken 
kívül a Ivecskekő délnyugati oldalán a boesárdi völgyből fölfelé haladva 
sárga-szürke tömött mészkőből származó Spatangus ? sp., Ostrea macro- 
ptera Sow.. Verna Mulleti Desh., Inoceramus cfr. neocomensis d’Orb., 
Janira atava d’Orb. és Belemnites sp. alapján Herbich az alpesi neokom 
„Schrattenkalk“ egyenértékű rétegeit is képviselve látja.1)

!) H e r b ic h : 1. c. 271. és 345. old.
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TELEGDi Roth Lajos e nagy kiterjedésű és nagy vastagságú képződ
ményekben az alsó- és felsőkréta képviselőit vélte fölismerhetni. Az előb
biek a szirtes vonulatot keleten szegélyezik s Torockótól kezdődőleg szé
les övben nyomozhatok az Ompoly völgye felé. A  felsőkrétát képviselő 
rétegösszlet a Bedellő szirtes vonulatát nyugaton kíséri és a kristályos 
pala és szirtes vonulat közé ékelődik. A z így megkülönböztetett képződ
mények elkülönítő határvonala ilyenformán a szirtes vonulat lenne.

A  keleti kréta-vonulat alsókréta korának igazolására telegdi Roth 
Lajos a HERBicii-gyűjtötte kövületeken kívül több különböző helyről még 
a következő fajokat említi:

jRequienia sp. (Torockó. Kiskő. Évi jel. 1898. 82. old.)
Holcostephanus Astieriemis d’OuB. (Torockó, temető. Évi 

jel. 1898. 82. old.)
Hoplites sp., Hannites sp. (Torockó, Évi jel. 1897. 80. old.)
Holcocliscus fu Y ca to -su lca tu s Schloenb. sp. (Yalea Monas- 

tirea. Évi jel. 1900. 75. old.)
Acanthoceras sp. (Metesd vidéke. Évi jel. 1904. 100. old.)
Aptychus seranonis Coqu. (Gyertyános. Évi jel. 1900. 74. o.)
Belemnites cfr. pistillifornis Blv . (Torockó. Évi jel. 1898. 

83. old.)
Belemnites aff. conicus Blainv. (Tótfalud. Évi jel. 1904. 

100. old.)
A  nyugati vonulat felsőkréta korát Roth ugyancsak kövületek alap

ján mutatta ki, amennyiben Felső-Szolcsva vidékéről Glauconia Kefer- 
steini MüNST.-t említ (Évi jel. 1899. 70. old.), Gura ompolyica vidékéről 
pedig kisebb faunát közöl (Évi jel. 1904. 101. old.)

Bármilyen fontosak is e kövületekben igen szegény képződmények 
korkérdésére nézve ezek az adatok, a részletesebb szintezésre még nem ele
gendők, amint azt legutóbb Lóczy igazgató úr is hangsúlyozta, aki még az 
alsó- és felsőkréta itteni megkülönböztetésében is megfontolni valót lá
tott és Nagyenyed környékéről gyűretlen felsőkrétát említett.1) A  meg
különböztetésben nagyon becsesek Lóczy megállapításai, melyek szerint 
az alsókréta erősen gyűrt rétegösszletének váltakozó homokkő, palás és 
konglomerátumos rétegei között mészkőrétegek és orbitolinás rétegek ész
lelhetők, míg a felsőkréta gyűretlen.

A  szirtes vonulatban tett kirándulásaimon a keleti krétaképződmé
nyeket behatóbban tanulmányozhattam Tordától az Ompoly völgyéig. 
Ezen a szakaszon a képződmények igen erősen gyűrődöttek a nagyenyedi, 
illetve ettől nyugatra eső szakaszon is. A z erősen, sok helyen kaotikusán

p L ó c z y : id. helyen 20.. 22. old
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gyűrt rétegösszletben 3— 5 többé-kevésbbé izoklinálisan kelet felé hajlí
tott, helyenként fekvő redőt ismerhetünk föl. A  gyűrődés méretei és ismér
vei dél felé növekednek. A  változó összetételű rétegösszlet főbb kőzet
típusai a durva, nagy tömböket bezáró konglomerátumok, homokos, szürke 
kovás mészkövek, szürke és barna pados és palás durvább vagy finomabb 
szemű csillámos homokkövek, továbbá szürke és vörös mészkövek. A  kon
glomerátumok a kristályos palák és mészkő kavicsain kívül túlnyomó- 
részben a tithonmészkő és a nagy kiterjedésű kitörésbeli kőzetek (porti- 
ritok) anyagából állanak. Idegen, a közvetlen környékben föl nem lelhető 
kőzetanyagot szorgos kutatás mellett sem találtam. A  homokkövek réteg- 
felületein igen gyakoriak a kárpáti homokkövek jól ismert rajzolatai, egye
netlenségei, a palásabb féleségekben ezenkívül növénylenyomatok is. Az  
agyagos palák sok helyen elkovásodott féleségekbe mennek át, helyenként 
valóságos tűzköveket is adnak.

A  föntebb említett kövületek sorát jól meghatározható nagyobb ala
kokkal nem bővíthetem, a mikro faunát illetőleg azonban új adatok birto
kába jutottam. A z oláhrákosnyirmezői völgyben a porfirit és a krétakép
ződmény határához közel, kavicsos vörös kövületes mészkő bukkan elő 
a durva konglomerátumból. Ebben a mészkőben korállok, crinoidea-nyél- 
tagok és valószínűleg requienia-metszetek és nerineák láthatók a mállott 
felületen, míg csiszolatában apró dactyloporák, korállok és hydrozoák 
metszetein kívül Miliőim a (Tri- és Quinqueloculina sp.), Nodosaria sp., 
Textularia sp. és Bigenerina sp. jellegzetes metszetei vannak. Jóval be
csesebb ennél az a Cél na községben a patak medrében föltárt vörös és 
szürkészöld agyagpalák közé települt néhány meter vastagságú szürke 
crinoideás, kavicsos-homokos mészkőpad, amelyben az Orbitolina biilga- 
rica Desh. magas kúpos alakjai észlelhetők. E kormegállapításra fontos 
leleten kívül a remete-bredestyi-úton föltárt kovás homokos vörös margó
ban, valamint Celnától északra a 853 m pontos levő tithonszirt alatt 
gyűjtött vörös kovás mészkőben nagyon sok radiolariát és spongiatűi ta
láltam. Fölemlítésre méltó, hogy a porfiritok törmeléke valamennyi kőzet 
csiszolatában is kimutatható.

A z itt említettek alapján és a régebben gyűjtött kövületek tekin
tetbevételével a torda— torockói szirtes vonulat keleti szegélyén, az Om- 
polyvölgyig terjedő krétaképződményeket egységes rétegösszlet gyanánt 
osztatlanul az alsó-Jer étaidőszakba kell helyeznünk, amint azt H erbicii 
és R oth  is megállapították. Azokat az irodalomban található utalásokat, 
melyek a felsőkrétának ebben a rétegösszletben való jelenlétére vonatkoz
nak, egyelőre nem látom beigazoltnak. Kétségtelen, hogy ebben a nagy 
vastagságú rétegösszletben az alsókréta több szintje, talán valamennyi 
is, képviselve van. Kitűnik ez, még kövületbizonyság nélkül is, egyes ko-
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zettipusok tektonikus okokra visszavezethető megismétlődéséből. A z idő
sebb tagok itt is kétségtelenül a durva konglomerátumok, melyek itt is 
épúgy, mint a Déli-Kárpátokban transzgressziós jellegűek, anélkül, hogy 
a jura és kréta között üledékhézag, illetve negativ parteltolódás nyomai 
volnának. A  palás-homokos rétegekből kikerült ammonitesek leginkább 
hauterive-barréme jellegűek, míg az orbitolinák esetleg valamivel maga
sabb emeletre is utalhatnak. Az Orbitolwa bulgarica D e s h . ugyanis, mely
nek előfordulását nálunk már másutt is ismerjük,1) leginkább a francia- 
országi barrém emeleti! urgon fáciesű rétegekben található, de az apt- 
emeletben is gyakori,2) sőt Olaszországban <a cenomanban és turonban is 
előfordul.3) Ezek szerint a szirtes vonulat keleti alsókréta üledékeiben az 
apt-emeletig bezárólag valamennyi szint képviselőit kell látnunk, amely 
szintek különböző fáciesekben vannak kifejlődve. További szerencsés és 
nagyon aprólékos részletekbe hatoló gyűjtések ezeket az emeleteket biz
tosabban megállapíthatják, addig azonban csak ezek jelenlétére utal
hatunk.

A  nyugati. Oklos, Szolcsva, Ponor és Havasgáld között felsőkrétá- 
nak kijelölt képződmények kormeghatározása még ennél is bizonytalanabb. 
Erről a területről TELEGDi R otii L ajos Felsőszolcsva vidékén talált Om- 
phalia Kefersteini MüNST.-ről emlékezik meg s ez az egyetlen kövület, 
amelynek alapján az egész rétegösszletet a felsőkrétába sorolta. Össze
tételében durva konglomerátumok, homokkő, vörös és zöldesszürke palás 
márgák és agyagpalák Vesznek részt, helyenként breccsás mészkő betele
püléssel. Kőzetei az alsókrétában találhatókkal n a g y  megegyezést mutat
nak, lényegesebb különbség csak a . konglomerátumok anyagában észlel
hető, amennyiben a kristályos palák és mészkő anyaga túlnyomó benne, 
ellenbn igen alárendelt s csakis délebbre, Havasgáld körül található a 
tithonmészkő s a kitörésbeli kőzetek anyaga csaknem teljesen hiányzik.

Kövületeket csak csiszolatban sikerült találnom. A  havasgyógy- 
pataki völgyben vörös homokos márgában GlandulinaNodosaria-, Tex- 
tularia- és különösen sok Orbulina- és G lobig er ina-metszet volt felismer
hető, úgy, hogy ez a kőzet valóságos globigerinás márgának nevezhető. 
Szolcsyátpl délre Ponor felé a márgás homokkőrétegek közé települt brecs- 
csás. szürke mészkő ko.ráll- és bizonytalan hydrozoa-nyomokat mutat.

-  v ,  G  • ■ *>;v - ,  • . . .  . • . i • '

. !•)• Az. 0. hulgarica e g y e z ő  alakot Pálét  -is .talált a Maros-völgyében
Fornadia; vidékén ./Évi jelentés 1907 , 84. oldal) s leírásában BÖCKJJ..J. szóbeli közlé
sére hivatkozva ennek a fajnak a krassöszörényi ,,Urgon-aptien“-ben való előfordulá
sáról is megemlékezik.

2) Lethaea geognosticá II. 3. Bd. Kreide. 1. Abt, Lief. 377., 396, 398. old.
■ *■)• Pr e ye s  in Parona: La fauna coralligena del cretaceo dei Monti d’Oere. 

(Mám. p. servire alia descr. d. carta geol. d’Italia. vol V: Roma 1909.) 58, odal.
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Ez a krétaképződmény Szolcsva. Ponor, Bred est y  Mogos és Havas- 
gáld között erős gyűrődést szenvedett, épúgy, mint a keleti, föntebb alsó- 
krétába utalt kárpáti hómokkő-összlet. Ebből a körülményből, valamint a 
már említett kőzetazonosságból, főként azonban a felsőkrétából hiányzó 
mészkőbetelepül'ések jelenlétéből (a hippuritestärtalmiv mészkövek más be
számítás alá esnek, más fácieshez is tartoznak) ezeknek a rétegeknek alsó- 
krétakorára kell következtetnünk.

A z erdélyi Érchegység kárpáti homokkő rétegösszletének alsó- és 
felsőkréta korba való egyszerű besorolása azonban általában sem kielé
gítő. A z eddigi tapaszfalatok ugyanis azt bizonyítják, hogy a tulajdon
képpeni felsőkréta eltérő, leginkább gosau fáciesben fejlődött ki, míg a 
homokkő fácies a középsőkrétát kimutathatólag nem foglalja magában. A  
kettétagolás indokolttá válik. ha az alsó- és felsőkréta között jelentősebb 
földtörténeti mozzanat (regresszió, transzgresszió. diszkordaneia, stb.) két
ségtelenül kimutatható. A z az éles ellentét, melyet az alsókrétarétögek 
erősen gyűrt volta és a gyűretlen felsőkréta között régebben L óczy  meg
állapított s újabban is hangoztat.1) valóban nagyjelentőségű megkülön
böztető jelleg volna a kárpáti homokkőrétegek felismerésében. Az eddigi 
megfigyelésekből azonban úgy látszik, hogy ez a tektonikus ellentét csak 
a Maros völgyében ennyire kifejezett, mert a Hidegszamos— Hesdát kö
zött húzódó s leginkább a szenonba sorolható felsőkrétavonulat, erősen 
kimozdítva és többszörösen gyűrve, diszkordánsan támaszkodik a kristá
lyos palákhoz.2) A  gosau-jellegű felsőkréta az Aranyos völgyében is erő
sen gyűrve van P á l f y  szerint,3) aki a föntebb említett Tektonikai ellen
tét alapján másutt sem tudta a szükséges elkülönítést eszközölni;4) Nem 
lehetetlen azonban, hogy mindezek a gyűrődések itt sem általánosak, ha
nem csak helyi jellegűek s a nagyobb diszlokáeiós vonalak közelében mu
tatkoznak, amire már P á l f y  is utalt5) s L óczy  igazgató úr szóbeli köz
lései szerint föltétlenül helyi jellegűeknek kell tekintenünk.

Míg a gosau fácies mindenütt kövületek alapján felsőkrétának bizo
nyult (szenón-emelettől kezdődőleg), addig a kárpáti homokkő felső kof-

Ö L óczy  L . : Jelentés a Ilegyes-Drócsa-liegységben tett földtani kirándulások
ról (Földtani Közlöny VÍ. k. 1877. 91.. 107. oldal.) —  Magyar királyi földtani intézet 
évi jelentése 1912-ről. 20., 21. oldal.

2) K och A .: M. kir. földt. int. évi jelent. 1886-ról. 59. old. —  Torda vidéke, 
19. oldal, 1890. . , , » ,

») Pálfy  M .: Geológiai jegyzetek az Aranyos-folyó völgyéből. (M. kir földtani 
intézet évi jelentése 1901-ről. 63. oldal.)

*) P á l f y  M .: Geológiai jegyzetek a Fehér-Kőrös és Abrud-patak között levő 
területről. (M. kir. földtani intézet évi jelentése 1902-ről, 57 oldal.)

5) Pá l f y  M .: M. kir. földtani intézet évi jelentése 1901-ről. 63. oldal.
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határa bizonytalan. Amennyire kövületekkel megállapítani lehetett, az 
apt-emeletnél fiatalabb rétegek nem voltak eddig kimutathatók benne. A  
legutóbbi időben ív. v. M ück e  az Erdélyi Érchegységben alsó és felső 
kárpáti homokkövet különböztet meg s az alsórész mészkőbetelepüléseiből 
kövületeket is említ.1) Közelebbi szintmegkülönböztetések nélkül a kár
páti homokkő egész rétegösszletének korát az alsótithontól a felsőturonig 
terjedőnek tartja. A z alsó és felső kárpáti homokkő rétegösszlet szerinte 
konkordáns településben K — N y-i vagy É K — D N y-i redőkbe van gyűrve, 
a gosaurétegek tengeri kifejlődése pedig diszkordánsan települ reájuk. 
M ücke alsó kárpáti homokköve megfelel a föntebb az apt-emeletig 
bezárólag alsókrétába sorolt rétegeknek, azonban a titkon-emelet kizárá
sával. A  felső kárpáti homokkő az albientől turonig terjedő rétegösszlet- 
tel csakis kőzettani jellegek alapján volna elkülöníthető, ami azonban a 
föltételezett konkordancia miatt nagy nehézségekbe ütközik, úgy, hogy 
ennek a rétegösszletnek jelenléte csak föltételezettnek mondható.

Ezeknek a korviszonyoknak vagy a flis , és gosau fáciesek viszonyá
nak megoldása csak az egész, terület egységes bejárásával eszközölhető. 
Mindenesetre valószínű, hogy a gosau fácies a kárpáti homokkővel szem
ben, a flis tengerparti öve gyanánt nem tekinthető, mert hiszen az utóbbi 
is csak parti fáciest képvisel. Ugyanez áll a gosau fácies autoohton jelle
gére is, mert a konglomerátumok anyaga, mely mindig a most is legköze
lebb eső régibb képződmények kőzete szerint alakul, eléggé bizonyítja 
ezeknek is helyben keletkezett mivoltát.

Az elmondottak összefoglalásával megállapíthatjuk, hogy az Er
délyi Érchegység keleti szegélyszirtvonulatának két oldalán húzódó kár
páti homokkőösszlet keleti része kétségtelenül az alsókrétába helyezhető. 
A  nyugati, eddig felsőkrétának jelzett vonulat legnagyobb része ugyan
csak alsókrétakorú s egyedül csak Szolcsva vidékén lehet a gosau fáciesü 
felsőkrétát közvetlenül a kristályos palákhoz simulva a hesdáti vonulat 
folytatása gyanánt nyomozni kisebb-nagyobb megszakításokkal Topán
falva és Vidra felé. A z alsókréta ezzel szemben egységesebb s nagyobb 
kiterjedésű vonulatban tovább is nyomozható Zalatna és Abrudbánya felé. 
A  fel sőki étakorú gosau fácies csak délebbre a Maros völgyében jut jelen
tékenyebb kifejlődésre. A  gosau rétegek elhatárolása, valamint a kárpáti 
homokkő pontosabb tagolása még a további részlettanulmányok teen
dője lesz.

A  kitörésbeli képződményeknek a vonulat fölépítésében, épúgy, 
mint az egész Érchegységben, jelentős szerepük van. Tanulmányozásuk *)

*) K v. M ü c k e : Beitrag zur Kenntnis des Kaipatensandsteins im siebenbür- 
gischen Erzgebirge. (Verb. der. k. k. geol, R.-A., Wien. 1915. No. 8.)
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már régi keletű; T s c h e k m a k , H e r b ic h , K och A ., P rim ics  régebbi vizsgá
latai után újabban különösen S z e n t p é t e r y  Z s . beható tanulmányai fog
lalkoznak ia kőzetek sokféleségeinek megállapításával.1) Ezekre annál ke- 
vésbbé kell kitérnem, mivel vizsgálatra gyűjtött kőzeteim tanulmányozását 
S z e n t p é t e r y  lekötelező szívességgel vállalta és eredményeiről alább köz
vetlenül beszámol. Ezúttal csakis a kitörések koráról szólok, amelyre 
vonatkozólag előző évi nagyhagymási jelentésemben is közöltem néhány 
megfigyelést. Megfigyeléseimet nem tartom még véglegeseknek s csak a 
legáltalánosabbak közlésére szorítkozom, mivel az egyes észlelések rész
leteiben mutatkozó ellentétek csakis a képződmények egyik elterjedési terü
letén teendő további észlelésekkel küszöbölketők ki.

Az idősebb kitörésbeli kőzetek, melyek között S z e n t p é t e r y  meg
határozásai alapján uralkodótag porfirit, alárendelten porfir és diabáz kü
lönböző féleségei ismerhetők fel. Tordatúrtól kezdve többé-kevésbbé egy
séges vonulatban kísérik a szirtes mészkővonulatokat. Minthogy még a 
legelszigeteltebb szirtek mellett is legtöbbször megtalálhatók, azért az iro
dalomban régi idők óta a szirtek rendes fekvője gyanánt szerepelnek. 
Amint már P e im ic s és S ze n t p é t e r y  is megállapították, túinyomórészben 
tufák észlelhetők, míg a lávák csak alárendeltebbek. Bár az egykori vul
káni jelenségekre, illetve formákra következtetni nagyon bajos, mégis 
valószínű, hogy leginkább réteges vulkánok voltak, melyeken kívül S z e n t - 
p e t e r y  még monogén vulkánokat is föltételez.

A  kitörések korára vonatkozólag nagyon eltérők az eddigi vélemé
nyek, ami a terület tektonikáját s még sok részletben nem eléggé tisztá
zott sztratigrafiáját tekintve, eléggé érthető. H er b ic h  és K och A . az egész 
kitörést a triász időszakba helyezik. I n k e y  és főleg P rim ics  a ..melafirt“ 
a triászba, a porfiritet a krétába, a kvarcporfirt a kréta végére teszik.2) A  
legutóbbi időkig a különböző szerzők az említett végletek közül egyik 
vagy másik álláspontot fogadták el. Legújabban S z e n t p é t e r y  a kőzetek 
képződési sorrendjét a következőleg állapította meg: legrégibb szerinte 
a diabáz és diabázporfirit, azután fokozatosan következnek piroxénporfiri- 
tek és alárendelten melafir. majd kvarc-, amfibol- és biotitporfiritek. albit- 
oligoklászporfiritek s legvégül a porfirok. melyek között a kvarcporfir a fia
talabb. Valamennyi kőzettípus kitörési idejét a középső felső triászba teszi.

A kitörések korának megállapítása nemcsak a bonyolult tektonikai 
viszonyok miatt ütközik nehézségekbe, hanem azért is, mivel e képződnié-

O Sz e n t p é t e r y : A tűr-toroezkói eruptivus vonulat Borrév— Várfalva— Cseger 
és Toroezkö közé eső részének kőzettani viszonyai. Kolozsvár. 1906. — Albitoligoklas- 
kőzetek a tűr-toroczkói hegységből. (Múzeumi Füzetek, I.) Kolozsvár. 1913.

2) Pim ics : A Csetrás-hegység geológiája. 60.. 61. old. Budapest. 1896.
3) Sz e n t p é t e r y : id. h. 57— 59. oldal.

2 2A m. kir. Földtani Intézet 1915. Évi jelentése
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nyék rendes fekvő és fedőrétegei seliol sem ismeretesek. A  titlion szirtes 
mészkövekkel u gyan  mindenütt szoros kapcsolatban vannak, ezek a mész
kövek azonban mégsem mondhatók közvetlen fedőrétegeknek, sőt, ha úgy 
volna is, akkor is csak a korhatár felső lehetőségét szabnák meg. Vala
mivel többet mondanak azok a föntebb említett mészkőrögök és betelepü
lések, melyek —  úgy látszik —  a porfirittufa tetején vagy annak felső 
részében (Borrév) és a tithon szirtek között sok helyen észlelhetők. Ezek
nek valószínű triászkora a kitörések idejét a triász aljára rögzíti. Talán 
későbbi véletlen szerencsés leletek e mészkövek korának biztosabb meg
határozásával, a kitörés idejét is biztosabban megállapíthatják. Mivel a 
különböző kőzettípusok zöme földtani egységet formált és legnagyobb
részt tektonikailag is azonos módon viselkedik, azért kitörésüket is egy- 
időre kell tennünk, ami nem zárja ki a S z e n t p e t e r y  által megállapított 
sorrend lehetőségét.

A  kitörések zömének ilyen beállítása mellett azonban föl kell emlí
tenünk, hogy sok helyen olyan viszonyokat észlelhetünk, melyek fiatalabb 
kitörésekre utalnak. Leszámítva azokat a porfirit-előfordulásokat, melyek 
helyenként a tithon mészkőben, de különösen a kárpáti homokkővonulat
ban begyűrt részletek gyanánt tekinthetők, az alsókréta rétegösszletben 
különösen Havasgáld— Csáklya közti részén s ettől délre az Ompoly- 
völgyig terjedő szakaszon a gyűrt rétegek között telérszerűen betelepült 
porfiritokat találunk. Ilyenek különösen sűrűn észlelhetők a felsőgáld—- 
havasgáldi völgyben és a tetőn is a gáldi szirtek környékén, valamint 
Celna fölött a tetőre vezető úton, az igenpataki Valea mare-ban s egyéb 
helyeken. Ezek a nem nagy vastagságú előfordulások S z e n t p e t e r y  meg
határozásai alapján porfirittufából (Celna, Igenpatak) és porfiritból 
(Celna. Igenpatak, Tibor), vagy diabázból (tibor— havasgáldi út 
,.Cruce“ , Celna) állanak, tehát ugyanazok a kőzettípusok vannak kép
viselve közöttük, mint az eruptiv fővonulátokban. Csáklya községtől 
nyugatra a Vurvu szirtjének keleti alján a kréta homokkő palás rétegei 
között a kvarcporfiirittufa rétegei találhatók. A  Bedellő tetején a búvó
patak— bedellői út mellett a Paragoze-forrás körül az ophitos diabáz 
kisebb foltja olyan körülmények között észlelhető, mintha, a tithon mész
köven tört volna keresztül. A z érintkezésnél a két kőzet breccsás anyaga 
látszik. Ezekből az adatokból fiatalabb, alsókréta kitörések jelenlétére kell 
következtetnünk, melyeknek anyaga a régebbi kitörés anyagával legna
gyobbrészt azonos. Minthogy e képződmények szerkezete a másodlagos 
előfordulás lehetőségét kizárja és a tufák rétegzettsége az üledékes jelleg 
mellett bizonyít, azért ezeknek kora az alsókréta rétegösszletével azonos. 
Mivel azonban a kőzetek legnagyobb része a kréta-konglomerátum anya
gában kisebb-nagyobb lekerekített kavicsok, rögök, vagy tömbök alakjá-
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ban nagy mennyiségben észlelhető, ebből a tényből ia kitörések zömének 
föntebb megállapított idősebb korát erről az oldalról is bebizonyítottak  
vehetjük.

A z Erdélyi Érchegység keleti szegélyvonulatának kitörésbeli kép
ződményei tehát több szakaszban megnyílt vulkáni működés eredményei. 
A  másodkor elején megindult kitörések a legtöbb (anyagot hozták fel
színre; működésük tartama pontosabban meg nem állapítható. A  kréta 
elején a kitörések kiújultak és legnagyobb valószínűséggel ia kréta végéig 
időszakos szünetekkel állandóan működtek. Ezt. bizonyítják azok a „fiata
labb melafirtufák“ , melyekről P a p p  K. emlékezik meg,1) valamint azok 
a kvarcmentes tufák is, melyeket K och A . a sztolnai völgyben a felsőkréta 
közé települve észlelt.2) Ebbe a kitörési sorozatba tartoznak a nagyhagy- 
mási diabáz-áttöresek,3) valamint a krassószörényi porfiritek is, melyeket 
S c h a f a r z ik  a felsőkrétába sorolt,4) s melyeknek gyakorisága arra utal, 
hogy a területünkön a felsőkrétában nagyon elcsendesedett kitörések 
délebbre erőteljesebbek voltak. A  kitörések rendjére vonatkozó eddigi meg
állapítások közül, az itt hangoztatottak —  eltekintve a kőzettípusok 
rendjétől —  leginkább P r im ics  fölfogását erősítik meg. A  diabáz és 
„melafir“ kitörések megújhodására legutóbb L óczy  is utalt.5)

A  kitörések harmadik szakaszába az Érchegység andezitjei és dácit- 
féleségei tartoznak, melyek a kitörési központtól távolabb, területünkön 
is megjelennek Lunfca és Szolcsva között, a havasgáldi tetőn (Cruce), az 
igenpataki Valea maréban és az Ompolyica völgyében.

A  kitörésbeli képződmények (porfirit és porfir) tufáiban, melyek 
helyenként lávával áttörve vagy váltakozva észlelhetők, gyakran radio- 
lariák vannak. Ebből a tufák üledékei és a kitörések tengeralatti voltára 
következtethetünk, ami *a tufák tömött, finom szövetű volta is eléggé 
igazol. Ezeket a rádiói áriás tufákat előző évben krétaidőszakinak tartot
tam, nem annyira a radioláriák, mint inkább analógiák alapján. Ügy lát
szik, hogy ezek a radiolária-tartalmú tufák ngyobb elterjedésűek s az 
Érchegység egész területén kívül a Bihar-hegységben is megvannak. A  
radioláriák alapján pontosabb kormeghatározásra nem váll atkozhatom, 
csakis azok ősföldrajzi jelentőségére kell reámutatnom. Amennyiben

Ú Papp  K .: Gyalumáre környéke Hunyadmegyében. 113. old. (A magyar királyi 
földtani intézet évi jelentése 1912-ről).

2) K och A .: A magyar királyi földtani intézet évi jelentése 1886-ról. 60 old.
3) Va d á s z : Földtani megfigyelések a Persányban és a Nagyliagymásban. 253. 

oldal. (A magyar királyi földtani intézet évi jelentése 1914-ről.)
4) Schafarzik F .: A krassószörényi Pojana Ruszka-hegység DNy-i részének 

geológiai viszonyai. 91. oldal. (A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1905-ről.)
s) Lóczy L .: id. fi. 23. oldal.

2 2 -
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ugyanis e triászkorú kitörések tengeralattiak, úgy a rádióidnak jelenléte 
azok nyilttengeri volta mellett bizonyít. Ebben az esetben teliát ezek a 
tufák az Erdélyi Ércbegységben <az eddig még ki nem mutatott triász- 
tenger képződményei volnának, melyek a Biharban részletesen ismerte
tett triász üledéksorozat fáciesét képviselnék. Bár nem tekintjük ezeket a 
kitörésbeli kőzetekkel összefüggő, illetve azok tufáit tevő radioláriás kép
ződményeket abisszikusnak, mint S t e i n m a n n  vallja,1) még mindig nagy 
fácieskülönbség van ezek és a rajtuk települő titkon szirtes mészkő között, 
miért is a tufák és a velük kapcsolatos kitörésbeli képződmények az 
utóbbiak közvetlen fekvője gyanánt nem tekinthetők. Ez ia tény egyik 
ősföldrajzi bizonyitéka a szirtek rendellenes településének, másrészt föld- 
történeti megerősítő je a szirtek fekvőjében levő poríiritf éleségek felső 
juránál jóval idősebb, föntebb említett kitörési idejének. A  különböző he
lyekről eddig ismertetett s krétába sorolt hasonló radioláriás porfirittufák 
és regenerált tufák2) a föntebb megállapított második porfirit kitörési 
ciklusra vezetendők vissza, és területünkön «az alsókrétában említett radio
láriás rétegekkel azonosak.

A  szirtek rendellenes települése a hegység szerkezetének kulcsa és 
következménye. A  hegység erősen gyűrt voltára már H e k b ic h  is reámuta
tott, midőn a kárpáti homokkő fekvő redőit megállapította, t e l e g d i  B o t h  

L ajos jelentéseiben több helyen hangoztatja a  gyűrődés jelenségeit, me
lyek helyenként olyan nagymérvűek, hogy fordított- településre is vezettek. 
Az eddigi adatok és saját megfigyeléseinek egybeállításával P á v á i  V á j n á  
F. megállapította,3) hogy ,,az Erdélyi Érchegység torockói vonulata, 
kezdve a fillitektől a krétáig, eredetileg K-re buktatott fekvő redőkbe gyű- 
rődött. Ezek a redők nagy. keletről, az erdélyrészi medence felől jövő alá- 
tolás következtében tovább gyűrődtek s elszakadva, elfenődve egymásra 
tolódtak, ami által nemcsak az eruptivum és tithon mészkő magvú pikke
lyek kerültek többször váltakozva a neokomüledékek fedőjébe, hanem a 
kristályos mészkövek és palák is reátolódtak azokra“ . Ez a. megállapítás 
főbb vonásaiban találó, mert bárhol szeljük is át a vonulatot, mindenütt 
az egymásra tolódott képződmények többszörös pikkelyes váltakozását 
látjuk. A  gyűrődés mértéke azonban a hegyvonulat különböző részein nem 
mindenütt egyenlő. A  legzavartalanabb települést Törd atűr és Borrév kö
zött találjuk, ahol a medence peremén a porfiritek vonulatára a tithon 
mészkő ÉN y-i vagy N y-i dűlésben következik és Peterdnél, a tordai hasa-

!) Stein man n : Geol. Beobachtungen in den Alpen. II. (Berichte der naturf. 
Ges. zu Freiburg) L. B. XVI.) 1905.

2) Lásd Szo n ta g h  F.: A magyar királyi földtani intézet évi jelentése 1891-ről. 
58. oldal. Ko zlozsnik  P.: Ugyanott, 1909-ről, 47. old.

3) P á v a i  Vájná  F.: id h 9. oldal.
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dék bejáratánál még a neokomrétegek is reátelepülnek. A  tordatúr— bor- 
révi vonulatrész, karsztos beszakadás fontán keletkezett két szurdokával, 
egyenesre nyesett abráziós térszínével, a táblás zavartalan vidék benyo
mását teszi. A  porfmtvonulat azonban itt sem lehet közvetlen fekvője a 
titkon mészkőnek, mivel, ahol a település a rétegzett tufákon észlelhető, 
ott mindig diszkordáncia van. Hasonló viszonyokat észlelünk még Borrév 
és Berkes között, ahol a Y rf. Sasului tithon mészkövére települt, erős za
vargást mutató neokomrétegek a kristályos mészkő felé É — D irányú erős 
diszlokációs vonalban végződnek s a kristályos mészkővön erősen föltor
lódtak. Ez a diszlokációs irány a vonalakban tovább dél felé is nyomoz
ható s *a Bedet lő keleti perem én a legerősebb za vargá sokat mutatja.

Ez a rendes rétegsor még Borrévtől délre a Bujag szírijén is követ
hető. bár már kissé bizonytalanabb. Torockónál azonban változik a hely
zet a Székelykőn. A  Székelykő tithon mészkőpadjai É felé fölállított 
helyzetűek (80°) s a porfiritvonulat felé vetődéssel határoltak, délnyugati 
oldalán az alsókréta rétegek 2P1 dőlésben diszkordánsan települnek a 
tithon melleit. Innen kezdve a tithon rétegek akár magányos szirtekben, 
akár egységes vonulatokban vagy nagy kiterjedésű táblás fennsíkban 
(Bedellő), mindig diszkordánciában vannak az erősen gyűrt alsókréta, réte
gekkel. még pedig legtöbbször azokra reátelepülve. Bár a tithon mészkő 
dőlése sok helyen nem látható elég tisztán, mégis csaknem mindenütt meg
állapítható, hogy az erősen gyűrt neokomrétegek a mészkő alá dőlnek. 
A  gyűrődés az egész rétegösszletet egybefoglalva érte, miközben a plasz
tikusabb krétarétegek erőteljesebb redőket formáltak, míg a tithon mészkő 
inkább töredezett vagy nagyobb tömegben reáborulásos redők magva gya
nánt egységes vonulatokat formált. Ennek a mechanizmusnak megf el elő
leg a szirtek helyzete egymás között sem azonos annak dacára, hog}^ szirt- 
jellegüket a hegység fölgyűrődése során nyerték. A  nagyobb kiterjedésű 
vonulatokon kívül a kisebb, magányos szirtek -a krétába belegyűrt s el
szakadt részletek gyanánt tekinthetők, melyek idők folyamán a .kárpáti 
homokkőből kimálloittak (gáldi és csáklyiai szirtek). Ezek tehát egészen 
gyökértelenül idegen környezetben diszkordánsan ülnek, míg a nagyobb 
összefüggő vonulatok (Bedellő, Pilis— Gsáklyakő) átbuktatott redőmagok, 
melyek kigyűrődtek a kárpáti homokkő fedőrétegei alól. Az utóbbi igazo
lására szolgál az a körülmény, hogy a krétahomokkő és konglomerátum 
nyomai, foszlányai a mészkőplatók tetején több helyen megtalálhatók. 
Különösen jól észlelhető ez a Bedellő-tetőn a Paragoze-forrástól északra 
a lunka— bedellői-út elején, nemkülönben a bredestyi határban a Y rf. 
Gamenului oldalán. Hasonló észlelésről P á l f y  is megemlékezik.1)

!) Pá l f y  : Geológiai jegyzetek a Fehér-Kőrös völgyéből, 97. oldal. (A m. kir. 
földtani intézet évi jelentése 1903-ról.)
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A  szirtes vonulatok egységes vagy megszakított volta ezek szerint 
a gyűrődés mértékének ismérve gyanánt- is tekinthető. Minthogy a föntebb 
megkülönböztetett három szintvonulatból ia nyugati a leginkább össze
függő, míg a legkeletibb a leginkább szétszórt szirtek sorából áll, azt 
kell következtetnünk, hogy a legerősebb diszlokációk a hegység kristályos 
tömegétől távolabb, a medence felé történtek. Az összes képződmények 
általános dőlési iránya N y-i vagy ÉN y-i, az általuk alkotott redők tehát 
kelet felé hajolnak. A  redők elrendeződése általában az ellenkező irány
ból, tehát ebben az esetben nyugatról ható gyűrő erőre utal, mivel azon
ban a legerősebb gyűrődések a keleti peremen észlelhetők, ezen a részen 
még utólagosan tovább működő hatásokra kell gondolnunk. Ezeket a ha
tásokat P á v a i  V á j n á  F. az erdélyi medence ,,alátoló működésében“ látja.

A  szirtek allochton voltának megállapításán kívül nyílt kérdés gya
nánt áll előttünk azok eredési helyének tisztázása. A z a fácies ellentét, 
üledékhézag és települési diszkordáncia, mely a mészkő és a fekvő erup- 
tivum között van, joggal arra a következtetésre vezet, hogy a szirtek olyan 
íiledékövnek tagjai, melyben a mezozóos rétegeknek több tagja foglal he
lyet. A  Keleti-Kárpátok szirtes vonulatának többször említett analógiája 
alapján az érchegységi szirtekben is azt a rétegsort kell keresnünk, mely 
ott a szirtek fekvőjében felismerhető. A  Nagyhagymásban a kristályos 
palákra következő dolomitok fölött tudvalevőleg ia triászrétegeknek még 
közelebbről nem részletezett sora következik, melyeken a liász-dogger és 
acanthicumos rétegek többé-kevésbbé hézagosán kimutathatók. A  Bucsecs 
vonulatában ezek közül csiak a dogger és —  J e k e l iu s  E. legújabb vizs
gálatai szerint —  az acanthicumos rétegek vannak kimutatva. A  többi 
rétegek hiánya tektonikus okokra vezethető vissza, a fölgyűrődés közben 
elfenődött. Ez a tektonikus folyamat az érchegységi szirtekben még erő
teljesebb mértékben nyilvánult meg, amennyiben a tithon szirtes mészkő 
fekvőjében levő sorozatból csak egyes rögök maradtak meg s így a mészkő 
még a kristályos mészkő vagy a porfiritok esetében sem közvetlen fek
vőjén települ. A  hiányzó mélyebb juratagoknak pontosabb kinyomozása 
még szintén a további teendők közé tartozik, jelenlétük nyomaira azonban 
már L óczy  is utalt.1)

A  vonulatot ért gyűrődések korát határozottan harmadkor előttinek 
kell tartanunk, mert az eocén nem vesz részt benne, a neogén pedig a szir
tes vonulatokat mai elrendezésükben érte. Az apt-emeletig terjedő rétegek 
gyűrt volta a felsőkréta gyűretlen gosau fáciesével szemben, a gyűrődések 
főbb fázisát a cenoman-emeletre rögzíti, amelynek kövületekkel kimutat
ható képviselői az Érchegységben eddig ismeretlenek. L óczy igazgató i)

i) Lóczy L .: id k. 23. oldal.
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úr szóbeli közlése szerint a gyűrt alsókréta helyenként a gyűrötten gosau 
rétegeken észlelhető, másrészt pedig a hegység peremén, Ürházánál és 
Csáklyánál, Magyarigennél, Ompolyicán a gyűrt alsókréta egy darabon 
a gyűrt felső mediterránra tolódott, amiből a hegység fölgyűrődésének 
több szakaszos voltára és fiatalabb mozgásokra következtethetünk. A  
krétarétegek mindenütt a már fölgyűrt kristályos tömegre települtek és 
gyűrődésük után is diszkordánciában vannak vele anélkül, hogy azok alá 
dűlnének. Ez a kristályos tömegnek régebbi, külön gyűrődésére utal, mely 
talán már a paleozoikumban bekövetkezett. A  közép krétaidőszaki leg
hevesebb s a hegység mai arculatát megszabó gyűrődés a kristályos tömeg 
legnagyobb részét nem befolyásolta. Erre mutat az a körülmény, hogy a 
kréta a kristályos tömegnek nekigyűrődve, azon föltolódott. A  tithon
mészkő e gyűrődés közben ellentállóbb, szilárdabb voltának megfelelően, 
a laza, könnyebben préselődő krétarétegeken tolódik s e mozgása közben 
fekvő rétegei elfenődtek. A  gyűrődés főbb mozzanatai a krétaidőszak vé
gével lezártnak mondhatók. A  kréta végétől kezdve a hegység főtömege 
szárazon maradt s csakis a keleti peremrészek orogenetikus mozgása iga
zolható. A  medence felé eső peremi részek a miocén transzgresszió hatása 
alá kerültek, melynek nyomai az abráziós-kavicsos térszínekben, megfúrt 
sziklákon nagyon szépen nyomozhatok a vonulat egész hosszában, Tordá- 
tól— Magyarigenig. Ezek az a.bráziós jelenségek átlag 600— 700 m ma
gasságban mutatkoznak, de egyes helyeken 800— 900 m magasságban, sőt 
a. Székelykőn 1050 m magasban is megtalálhatók. A  mediterrán partsze
gélynek föltűnő magas volta utólagos kiemelkedésre utal, amely a medi
terrán lerakódása után következett be és az alaphegység peremén a medi
terrán rétegekben észlelhető zavargásokra is vezetett. A  fiatalabb hegy- 
mozgások jelenléte kétségtelenül kimutatható tehát s 'az is valószínű, hogy 
azok a régebbiekkel kapcsolatban állanak.

A  krétaidőszak óta szárazon állott hegység letárolásának eredménye 
az a 900 m közepes magasságú térszin, mely a kréta és szirtes mészkő- 
vonulatot jellemzi. Ennek kialakulása a neogénban történt. A  Gagalui 
havasok és nyúlványai 1000 méternél magasabb térszínében azonban egy 
ettől eltérő, régebbi (talán mezozóos?) térszin maradványait látjuk. Ehhez 
csatlakozik harmadik gyanánt a medence peremén szélesebb vagy keske
nyebb szegélyben végignyomozható mediterrán abráziós párkány, melynek 
magassága az utólagos mozgásokból kifolyólag nem állandó ugyan, azon
ban a hegység arculatára nagyon jellemző.


