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A GIPSZES EOCÉN A GYALU1 HAVASOK SZEGÉLYÉN.
(A 23—24 ábrával.)

írta : Szádeczky-K. Elemér.*

A középeocénkori transzgressziót az erdélyi medence ÉNy-i

részén gipszlerakódás vezeti be. E gipszeket általában tengeri erede-

teknek szokás felfogni. Azonban a tenger vizének koncentrálódása a

transzgresszió kezdetén különös magyarázatnak tnik fel. A meleg,

száraz klíma folytán a tenger partján a gipsz kicsapódhat, mire példa

a mai Sinai-félsziget gipszes agyagja; de ily módon nem keletkez-

hetnek 30 m vastag telepek, amilyenek az egeresiek és zsobokiak.

Tengerrel alig összekötött, kis, elzárt medencékben való koncentráló-

dáskor pedig (OcHSENius-teória) a gipszkiválás eltt, a tengernek

már valami nyoma maradna- A gipsz alatt pedig tarkaagyag van,

melyet édesvízi üledéknek gondolnak, újabban steppei, illetve sivatagi-

nak. Lehetséges-e, hogy a tarkaagyaglerakó édesvízi „beltó“ tengeri

hatás alá kerülésekor a tengernél is koncentráltabb víz keletkezzék ?

(ami körülbelül azt jelentené, hogy édesvíz + tenger = a tengerinél

sokkal koncentráltabb víz, melybl gipsz csapódik ki!) Mivel tehát a

gipsz feletti rétegek kétségtelenül tengeriek, az alsótarkaagyagnak

nagy beltóban való leülepedése is kétséges. Ha sivatagi, vagy steppei

képzdmény a tarkaagyag, nem szükséges-e a gipsznek is sivatagi

származást tulajdonítani, mint Apám, Szádeczky-K. Gyula 1

a Ma-

gyarkapusiról feltételezi? E kérdések szedimentpetrográfiai megvilá-

gításához a gipsztelen felseocénig az egész erdélyi eocén tanulmá-

nyozása szükséges. Alábbiakban a szedimentpetrográfiai vizsgálatok ki-

indulásául néhány újabb adatot és meggondolást fektetünk le, a Gyalui-

Havasok, Bánffihunyad, Kolozsvár és Torda közti eocénra vonatkozóan.

Említett eocénterület két részre osztható: 1. A kristályos tömegtl

E-ra lev Kalotaszeg—Egeres—Kolozsvár vidéki, egykori nyilt tenger

szegélyén lerakodott gipszes eocén közvetlenül kristályos palára, illetve

gránitra települ
;
2. A Jára-melléki egykori nagy öböl gipsztelen eocén-

lerakódása pedig kréta közbeiktatódásával ÉK-i szegélyét alkotja a

Gyalui-havasok kristályos tömegének. A kalotaszeg—egeresi soroza-

tot fokozatosan természetes sorrendben oligocén rétegek takarják el,

míg a Jára-menti eocénre szarmata „feleki sorozat,
44

transzgredál.

Az eocén rétegsort lerakódása óta egyetlen, bizonyára epiroge-

netikus sülyedés zavarta. A sülyedés az eocénben már folyamatban

volt: ez teszi érthetvé az alsótarkaagyag feletti transzgressziót;

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1923 december hó 19-i szakülésén.
1 „Az alsó tarkaagyag szárazföldi származásáról. “ Érd. Múzeum Ásv.-Ért. 1918.

Kolozsvár.
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továbbá barometeres rétegmagasság-méréseim alapján készített szelvé-

nyekbl arra lehet következtetni, hogy az alsó rétegek a felsknél

valamivel meredekebben dlnek. A sülyedés azonban az eocén után is

még hosszú ideig tartott: az eocénnél fiatalabb rétegek is hason-

lóan megdltek. A sülyedés kialakulását az eruptivus alátámasz-

tások determinálták. A Gyalui-havasok gránit masszívuma kétség-

telenül fixnek tekintend; csak a kristályos pala és a rajta nyugvó

eocénsorozat sülyedtek, a gránit masszívumhoz alkalmazkodva. A gránit-

tömeg É és ÉK-i részén tehát a dlés is É-i, illetve ÉK és K-i. Sülye-

dés közben a kristályos kéreg megrepedt, elssorban a gránit alátámasz-

tás szélein, hol a legnagyobb feszültség állott be. A repedések iránya

ennek folytán a gránitftömeg É—D-i irányával nagyjában megegyezik,

(pl. 1. az alább kimutatandó gyervásárhely—egerbegyi törést). A repe-

dések mentén kisebb méret eruptivumok törtek fel, valószínleg a

kréta végén. ÉK-en a Jára-vidéken az ÉK, K-i dülés mellett a rétegek

nagyjából ÉD-i csapásával e fiatalabb eruptivumok (pl. a kisbányaiak)

húzódásiránya megegyezik; ezért ezek nem is gyakorolnak különös

hatást az üledékek dlésirányára. Viszont a maszivum É-i részén a

törésvonalak a kristályos palák és üledékek K—Nv-i csapására közelí-

tleg merlegesek, tehát a törésvonalak mentén feltört eruptivumok,

Szelvény Bocs-, Meregyón át (Gyalui-hav. ÉNy-i, ill. Kalotavidék D-i része).

Mérték 1 : 100.000, torzítás 1 : 5.

jelmagyarázat:

Kristályos pala Alsótarka- Numulitpad
aiÖr-es agyag Édesvízi

3 £ gránit
' mészk vagy

gipsz

— 4

Ostrea-
márga

Alsó-
durvamészkö

Fels- Felsdurva-
tarkaagyag mészk

Édesvízi mész-
k v. gipsz.

mint alátámasztások a sülyed kérget dóm- ill. brachiantiklinálissá

formálták. E kisebb eruptivumok az eocénben már megvoltak, így

petrogenetikai szempontból figyelmet érdemelnek. Továbbá éppen körü-

löttük tartalmaz az eocén gipszet (az eruptivus kiemelkedések és a

gipsz közt paleogeografiai összefüggést is kell keresnünk!) s így a tele-

pülés az eltakart gipszrészek miatt is fontos.
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A magyargyervásárhelyi és pányiki kisebb eruptivumok fen-

tiek szerint kristályos-pala-burkot támasztanak alá, ezáltal körü-

löttük az eocén is kiemelkedetten maradt. Ez képezi magját annak a

hatalmas, laposan szétterült boltozatnak, amivé a kalotaszeg—kolozs-

vári rétegkomplexum formálódott (a 24. ábra e boltozaton átfektetett

K—Ny-i szelvény). A közvetlen alátámasztás, ami fölött a felszínre jut-

nak legidsebb eocén rétegek (alsótarkaagyag és gipsz), jól kinyomozható,

mert a rétegek az alátámasztás szélein hirtelen lesülyednek. Külö-

nösen éles határolású a közvetlen alátámasztás K felé, hol a hirtelen

sülyedés vet mentén kezddik. E vet irányában hatalmas, ÉÉNy

—

DDK-i törésvonal van (alábbiakban gyerövásárhely—egerbegyi törés-

vonalnak nevezzük), melyben a magyargyervásárhelyi Köveshegy erup-

tivuma, a kiskapusi vulkáni kúpok és az egerbegyi — Koch által kvarc-

ortoklász-trachitnak jelzett — eruptív telérek sorakoznak. Utóbbiak

húzódásiránya (1. Kocn-féle, geol. színezett 75.000-es térkép) szintén

ÉÉNy—DDK-i, mint ahogy a törésvonal mentén lev kristályos palák

csapása is megegyezik vele. E törésvonal hosszú ideig aktív volt: a

gyerövásárhely—kiskapusi eruptivumokról Hoffer 2
kimutatta, hogy az

alsó eocénnél idsebbek; ugyancsak ez volt az a tektonikus vonal,

melynek mentén az eocén rétegek együttes sülyedése alkalmával, tehát

az eocén után, vetdés keletkezett. A törés ma kimutatható a Jegenye

patak Nádasba-torkolásától egyenes vonalban a Köveshegyen át, honnan

fenti irányát megtartva, legalább is az egerbegyi Dumbraváig terjed,

tehát több mint 14 km hosszú.

E pregnáns K-i határtól eltekintve az alátámasztásról enyhén

dlnek le félkörben a rétegek: Ny felé egészen Vlegyásza eruptivumig

ÉÉNy-i az általános dlés. Közben csak a gyermonostori Köveshegy

és Dedehegy Ny-i lábánál találtam rétegzavarodást: egy— eddig 3 km
hosszúságban észlelt — vetdést, mely az itteni alátámasztás (Köves-

hegy,
3
muszkovit-gránit aplit, illetve pegmatit) szélén képzdött.

Nem tartozik a kristályospala- és üledékburkot boltozatba for-

máló eruptivumok közé a Vlegyásza hatalmas eruptív tömege, ameny-

nyiben az üledékek nívóján sokkal magasabbra emelkedett, st a szom-

szédos kéregrész sülyedését lokálisan sem akadályozta meg, hanem

csak egyes már lesülyedt részeket (hódosfalvi, magyarókereki rögök)

rántott magával. A Vlegyásza eruptivuma a kéreg fels részében nem

3 Doktori disszertációjában. (Kolozsvár, 1912.)

3 Ez a gyermonostori Köveshegy nem tévesztend össze a tle 12 km-re KÉK-re

lev gyervásárhelyi Kövesheggyel. A gyermonostori vet alapján talán kimutatható

lesz az alátámasztás folytatása a Dedehegy alatt is. E vet párhuzamos a gyer-

vásárhely— egerbegyi töréssel.
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terjed szét a Kalota-medence alá, mellette — mint fal mentén — aka-

dálytalanul sülvedt le az eocén kéregrész.

Az üledéksorozat keletkezési körülményei.

A kréta végén — nagy diasztrofizmus után, amit az eocénnek

úgy a kristályos palán, mint a krétán való diszkordáns települése jelöl —
az egész Határhegység (tágabh értelemben vett Bihar-csoport) száraz-

föld volt s szélein lassú epirogenetikus sülvedés indult meg, melynek

lefolyását az elbbeniekben láttuk. A szárazföldi periódussal kapcso-

latban már ekkor nagymérv volt a denudáció. De Martonne 1920-

ban megállapított egy, a középeocénnél idsebb, felskrétánál fiata-

labb peneplént, melyet Dongó község és a Hidegszamos közti legjobb

elfordulásáról „plateforme de Farkas^-nak nevezett. Ebben az idben
rakódott le az alsótarkaagyag, melynek azonban pontos kora még nem
tisztázódott. HoFFMANNnak Koch által is elfogadott nézete szerint e

rétegen belül keresend az alsóeocén. Nopcsa viszont danien emeletbe

sorolja. E felfogást Lóczy sen. és T. Róth L. egyes esetekben (Bor-

berek) helytelenítik. Azonban a zsibóvidéki tarkaagyagok danien korát

Róth sem vonja kétségbe; mivel a dinosaurusok alapján kétségtele-

nül van is egy danienkorú tarkaagyag:

4

a Gyalui-havasok és Meszes-

hegység közti alsó tarkaagyagok (tehát a mi területünk és a vele

összefügg zsibóvidéki) alsó részét idetartozónak kell tekinteni

A tarkaagyagnak Num. perforata fedvel párhuzamos települését Lóczy
a danien kor ellen szólónak találta; azonban a gyrdések, miként

is kiemelte, kétségtelenül daniennél idsebbek, így a párhuzamos tele-

pülés nem sokat mond. A fgyrdéseket Lóczy után legtöbb szerz
'

középkrétakorúnak veszi s a Koch és Vadász által kiemelt felskréta

gyrdését 6
lokálisnak tekintik. Ilyen, vagy talán éppen ezen kéreg-

mozgás nyomának tekinthetjük a kristályos palákra is ható gyer-

vásárhely—egerbegyi törésvonalat, melynek eruptivumai szintén alsó-

tarkaagyagelttiek. A szenont gyr kisebb orogenezis még mindig

lehet danieneltti. De az alsó-tarkaagyag planparallelitása a perfo-

rata- stb. rétegekével nem is oly világos, Koch például több szelvé-

nyében gyenge diszkordanciát jelöl köztük. így az alsó-tarkaagyag

danien korát egyetlen biztos ellenvetés sem cáfolja.

Ha pedig arra vagyunk tekintettel, hogy a Kalotaszegben több

4 Kadic 1915-ben (tehát a tarkaagyag-viták után) Hátszeg vidékérl több danien-

korú kzetet említ, köztük egy .,veres szericites agyag“-ot is (Földt. Int. Évi Jel. 1915.

573—576. 1.)

5
Így Rozslozsnik: F. I. Évi Jel. 1914.

9 Vadász: F. I. Évi Jel. 1915, 323. 1.; hasonló szellemben ír Pálfy: Évi Jel.

1901, 63. 1.
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helyen fokozatosan, tehát idbeli hézag nélkül megy át az alsó tarka-

agyag a már lutetien édesvízi mészkbe, úgy arra az eredményre jutunk,

hogy az alsó-tarkaagyag magában foglalja a donién
, ( montien), tha-

netien és londinien emeleteket s így a mezozoikum és kainozoikum

közt átmeneti üledék van területünkön.'

Származásáról is különböznek a vélemények: Koch és Nopcsa

édesvízi üledéknek hajlandók tartani
;
Szádeczky-K. Gy. jellegzetes

szárazföldi lerakódásnak bizonyítja, és pedig „Wüstenlack“-os kavi-

csok alapján sivataginak
;
végül Voitesti steppei eredetnek említi.

Tagadhatatlan, hogy a tarkaagyag rokonságban van a trópusok veres

képzdményeivel. St a macskaki (Jára-völgy) alsótarkaagyagban

hematit- és limonit-fészkek ismeretesek
8

s az ily vaskonkréciók Láng' 1

szerint csakis lateritesedés esetén képzdhetnek. Ha ennek alapján még
nem vehetjük az alsótarkaagyagot valódi lateritnek, a rokonsága a

trópusi nedves meleg klíma képzdményeivel ebbl kétségtelen. Nopcsa"’

említ is a danienbl a bulgáriaihoz hasonló nedves meleg klímára

valló flórát Nadrág- és Ruszkabányáról s már száraz meleg klímái

flórát is ugyancsak Ruszkabányáról és tovább ÉK-re, a Maroson

innen, Borberekrl. A mi területünk már kétségtelenül az arid zó-

nába tartozott, mit a tarkaagyagokat fed gipszek is bizonyítanak.

Akkor is, ha J. WALTHERtl eltéren, a gipszet csak a száraz (de

nem feltétlenül meleg) klíma kritériumának fogjuk fel, trópusi arid

zónát kényszerülünk felvenni, mert a trópusi meleg egész Európa

eocénjére
11

kétségtelen. Ezek alapján következnek adódik az alsó-

tarkaagyag származása : Sivatagi lerakódás
,
de nem autochton málló-

dék — sivatagban nem is történhetik ily fokú kémiai mállás —
,
hanem

legalább nagyrészben, a közeli magasföldi nedves meleg trópusról,

D fell került ide. Szállítója az idközönkénti heves zivatarok vize

(torrentiális rétegzés!) és talán a sivatagi szél, mely a dreikanterek

csiszolója volt. E trópusi veres talaj: „Roterde“-iaterit-akkumuláció

durva konglomerátpadokkal és vékony réteges zöld vízi (mocsári)

üledékkel váltakozva a mélyebb részeken rakódott le, bizonyára már

eredetileg a sivatagokra oly jellemz nagy sík felületeket alkotva.

A település alapján megállapítható a ,,Schuttmeer“ eredeti elter-

7 Ennek megfelelen már Koch nyilatkozott a Földt. Társulat 1909 jan. 5-i

ülésén, 1. Földt. Közi. XXXIX., 58. 1.

8 Koch: Érd. Medence Harmadkori képzdményei. Földt. Int. Évkönyve, X.

1894. 180. 1.

9 Linck: Chomie d. Erde 1.1914. 134. 1. Láng : „Die klimatischen Bildungsbedin-

gungen d. Laterits.“

10 Földt. Int. Évk. XXIII, 1915. 19-20. 1.

11 Compte R. des X. intern. Geol. Congr. számos közleménye; Semper: Geol.

Rundschau I, 68. 1.
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jedése. így példaképen: Meregyó községtl D-re es vidéken az eocén-

rétegek enyhén ÉÉNy-ra dlnek; a Valea Dobrenilor fels folyásánál

az alsótarkaagyag 880 m t. sz. f. magasságon túl nem emelkedik,

st kb. e magasságban metszené is azt a dlésében meghosszabbított

perforata-réteg. Közvetlenül felette D-re azonban a kristályos pala

feltornyosul 900—1000—1200 m-re, úgyhogy a É—D-i szelvényben

3°-os dlés eocén világosan beleütközik a kristályospalatest dere-

kába. Mivel természetes, hogy az alsótarkaagyag lerakódása óta csak

kristályospalatest alapjával együtt vehetett részt a kéreg lassú

megdléseiben, hiszen vetdés feltételezésére semmi okunk sincsen,

feltételezhet, hogy eredetileg is megvolt a kristályospala kiemelke-

dése az alsótarkaagyag felett; e kiemelked kristályos test mint fal

határolta D fell az alsótarkaagyag-lerakódást.
12

A tarkaagyag említett mélyedéseket kitölt szerepe, valamint a

lerakódás folytonossága az alsótarkaagyag és perforata-réteg közt

szintén arra mutatnak, hogy a tarkaagyag-akkumuláció itt eredetileg

sem hatolhatott a kristályos palára.

Az alsótarkaagyag eredeti elterjedésének határa így egyes pon-

tokon megállapítható. A vizsgált területen csak ritkán lehetett az

eredeti tarkaagyagnak mainál délebbre hatolását kimutatni: így

Bálcesci, Alsógyurkuca táján, hol az egeres—kalotaszegi eocénág

alsótarkaagyagának részletes földtani felvételek (Pálfy: Magúra

lap, 1:75000, földtanilag színezve) szerint legdélibb és egyszersmind

legnagyobb t. sz. f. magasságú elfordulása van. Felette kristályos-

pala-kiemelkedés nem konstatálható, st ha az alsótarkaagyagot

dlésében meghosszabbít juk, ez alá kerülnek a most legmagasabb kris-

tályos palacsúcsok (1. 23. ábra.) Itt tehát az alsótarkaagyag lerakódása

óta nagymérv volt a denudáció (amit a Meleg-Számos mély völgye jelöl)

és feltételezhet, hogy az alsótarkaagyag eredetileg tovább délre is

megvolt. (Utólag értesültem Apámtól, hogy Fels- és Alsógyurkuca

felett emelked hegyeken alsótarkaagyagszeren mállott kristályos

pala van.) A határ innen É-ra kanyarodva a Tomnaticul-csúcs közelé-

ben volt. A gránittest ÉNy-i oldalán tehát mint öböl, úgy nyúlik be

mélyen D felé egy alsótarkaagyag-nyelv. Az öbölszer mélyedés, melyben

a tarkaagyag lerakodott, nem tektonikus eredet, (nem is lehet

az a fixnek megállapított gránitmaszivumon, illetleg annak köz-

vetlen szomszédságában), hanem denudáció által keletkezett. A nagy-

mérték denudáció teszi lehetvé, hogy itt az alsótarkaagyag helyenként

egyenesen a (mélységi!) grániton fekszik. A gránitkibúvás ÉK-i

oldalán de Martonne „Farkas peneplén“-je kezddik, amelyen már

12 „lm Innern einer echten Wüste allé Berge inselgleich aus einem fást ebenen

Schuttmeer aufsteigen sieht“ . . . mondja Walther.
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az eredeti elterjedés fenti módon nem
ismerhet meg, mert mögötte D-re

a paleogénnél fiatalabb Mariseli plate-

forme található, még pedig az aktuális

folyómeder felett 400 m-ig denudálva.

Megemlítend végül, hogy az alsótarka-

agyag mai helyzetének és az alaphegy-

ségnek viszonyából vont paleaktológiai

következtetéseknél nem kellett attól

tartani, hogy a tarkaagyag átmosás

folytán új, csaló helyzetbekerül. Ugyanis

a tarkaagyagban eredetileg felhalmo-

zott és összecementálódott konglomerát-

padok vannak, melyek az átmosatás

lehetségét kizárják.

Az a körülmény, hogy a sivatagban

még a kristályos kzet is oly nagy mér-

tékben letarolható, adja a magyará-

zatát annak az aránylag rövid id
alatt történt roppant lepusztulásnak,

mely lehetvé tette, hogy a gránit

kristályos burkának eltávolításával az

alsótarkaagyag helyenként közvetlenül

a gránitra telepedjék. Ez egyszers-

mind a legeklatánsabb bizonyítéka a

sivatagnak, mert ilyen méret lepusz-

tulást ma csak sivatagban ismerünk.

Az alsótarkaagyag fels részében

gyakoribbá válnak jó réteges, szürkés-

zöld, homokos márgák. Ezek kisebb

állóvizek lerakódásai s mint ilyenek,

talán a közeled transzgresszióval

kapcsolatosan, a klíma csökken ari-

ditását jelölik. E vízi lerakódások

fokozatosan átvezetnek a lutetien

édesvízi mészkbe. A lerakódások

folytonosságának, egysersmind talán

^ a legfels krétától a lutetienig teljes

rétegsor jelenlétének e fontos bizo-

nyítéka a Kalotaszegben több helyen biztosan konstatálható. Felette,

illetleg a Gyervásárhely—Pányiki alátámasztás vidékén a gipsz felett

kezddik a perforata rétegsorba tartozó tengeri lerakódás, melynek

Hágó h.

Országút Pányik-
tól É-ra

Országút Gyer-
vásárhely mellett

Gyerövásárhely-
egerbegyi törés-

vonal

Medvehegy

Hosszúdomb

II 'JoJgL
g 8 8 8 g
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maximális elterjedése Ny felé azonos az alsótarkaagyagéval: aVlegyásza

eruptivuma határolja. A Gyalui Havasok felé mélyen behatolt a perforata-

tenger, itt sem volt nagy különbség a sivatagi és els tengeri lerakódás

elterjedése közt. Ezzel a tengeri periódus mindjárt az elején elérte transz-

gressziójának maximumát. Mivel valószínleg rövidebb id vékony

lerakódásáról van szó, a maximális elterjedés aránylag gyors transz-

gresszió következményeként fogható fel. Felette az alsódurvamészk

színtájban [,,ostrea-tályag“ és szorosabb értelemben vett alsódurva-

mészk, Haug szerint Auversien, Koch viszont a párisi medence cal-

cair grossier-jével (lutetien!) párhuzamosítja] a regresszió már meg-

indúlt. A durvamészk a bocsi kristályos pala-nyelvvel és Vlegyászai

dacitokkal elég durva homokos fáciesben érintkezik. Az incseli „Cer-

tatie“, a keleceli Sólymos-, és a magyarvalkói Mulató-hegyeken

majdnem 1

j 2 cm átmérj kvarcszemeket találtam a durvamészk-

padban. E nagyobb szemek csakis a szárazföldrl, illetleg a parti

„Brandungs“-zónából kerülhettek bele, mivel, mint az elbbiekbl ki-

tetszik, a tenger talaja, a perforata- és ostrea-tengerek lerakódásától

márgás volt. Tehát a közeli gyermonostor—köveshegyi pegmatit

illetleg kristályos palák alkotta alaphegység, melyet az elbbi per-

forata-tenger lerakódásával betakart — a Köveshegyen meg is talál-

hatók a Num. perf. réteg roncsai — , a durvamészk-idben kezdett

ismét a felületre kerülni. A perforata-fed kezdd letakarítása pedig

az azt lerakó tengerrel szemben regresszióra utal. A durvamészknek

a perforata- és ostrea-rétegeknél D felé kisebb elterjedése így az eredeti

viszonyoknak felel meg és nem szorulunk annak a valószíntlen

denudáló ernek feltételezésére, mely képes 20 m vastag durvamészk-

padot letakarítani, de a porhanyó feküt otthagyja, akkor, amikor né-

hány km-re északra természetszerint ugyanaz a durvamészk mint

legellenállóbb kzet mindenütt meredek falakkal kimagaslik az enélkül

lepusztuló fekübl.

Csak a Kalotaszeg D-i részében azonos elterjedés a perforata és alsó-

durvamészk-tengerek lerakódása, ahol egyszersmind a legdélibb kinyú-

lása van az alsó-durvamészknek. Míg az alsó eocénben Bálcesci

—

Gvurkuca környékén ismertünk meg öbölszer bemélyedést, addig a

durvamészk-idben a sülyedés maximumának Ny-ra tolódásával a

déli Kalotaszeg válik legmélyebb területté. E két mélyedés eredetét

tekintve élesen különbözik egymástól: az alsótarkaagyag-benvúlás

helye Bálcescinél denudáció által keletkezett. Ezzel szemben a kalotai

alsódurvamészkkorú mélyedés tektonikus eredet; az alsótarka-

agyag-id óta állandó tengerrel borítva, denudáció által nem is kelet-

kezhetett. Mint a mai rétegkonstrukció is mutatja (1. a szelvényeket),

e terület alatt valóban nem volt közvetlen eruptiv alátámasztás, míg
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három oldalról ilyenek veszik körül (délen a mai Gyalui-havasok,

keleten a köveshegy—pányiki alátámasztás, Nyugaton az alább em-

lítend, a mai Vlegyásza területén lév nagy kiemelkedés). így részleges

sülyedés által keletkezett a kalotaszegi alsódurvamészkkorú tengeröböl.

A regresszió további fokozódásaként itt a tenger kiédesülése is

észlelhet; ennek maradványa: édesvízi mészk az alsódurvamészk és

felstarkaagyag közt csakis itt — a marótlaki Ravasz-patakban— van

meg. Hogyan magyarázzuk azonban meg azt a mészkövet, melyhez

mint tenger kiédesüléséhez feltétlenül szárazföldrl jöv nagyobb édes-

víz-mennyiség volt szükséges? A sivatagi klíma most is megvan, a

sivatagnak pedig jellemzje, hogy ha vannak is folyói, azok rövid út

után kiszáradnak, azaz a sivatag nem lefolyásos terület. Nyugat felé,

a mai Vlegyásza-területen tehát e korban oly tekintélyes kiemelke-

dés lehetett, mely a környez sivatagi klíma ariditását már mérsé-

kelni tudta. Ugyanezen kiemelkedés következtében találjuk itt az alsó

tarkaagyag, valamint az utána következ tengerek Ny-i határát és az

alsódurvamészknek kivételes zöld, homokos parti kifejldéséi

(Meregyó).

A teljes regresszió folytán újból szárazfölddé lett területen a

klimatikus viszonyok változatlansága folytán a lerakódás ismét tarka-

agyag: az ú. n. „felstarkaagyag“. A Jára-völgy D-i részén, mint em-

lítettük, az eocén tenger nagy öblöt alkotott, melyet a Gyalui-hava-

sok és a túr—torockói eruptivus vonulat zárt körül. Ez öböl D-i ré-

szén a két tarkaagyag közti egész tengeri sorozat kiékül s a tarka-

agyagok fokozatosan, megszakítás nélkül mennek át egymásba.
1

'' E kö-

rülmény a klimatikus viszonyok változatlanságának legszebb bizonyí-

téka. A viszonyok azonosságának megfelelen a felstarkaagyag feletl

ugyanúgy gipsz, majd tenger következik, mint az alsótarkaagyag felett.

Továbbá a fels gipsz-színtáj ugyanúgy a pányik—gyervásárhelyi

boltozatképz eruptivumok körül fejldött ki, mint az alsó. Nem vé-

letlen tehát a gipsznek és az eruptív kiemelkedésnek e kapcsolata.,

Az almásvölgyi alsó széntelep [oligocén] is e kiemelkedés körül, Egeres-

tl É-ra van legjobban kifejldve; K-re Mórán túl, Ny-ra Almáson

túl ugyanezen réteg már medd .)
14

Már magában azt is különösnek találtuk, hogy a transzgredáló

tenger els lerakódása a gipsz lenne, mintha beszáradással kezddne
a tenger kiterjedése. Azonban még sajátságosabb, hogy ugyané tenger

regressziójakor, mikor a beszáradásnak valóban annyi lehetsége van,

az egyéb körülmények változatlansága dacára nem keletkezett gipsz.

11 Koch: Érd.Medence Harm. Képz. I. Földt. Int. Évk. X., 1894, 212—213. 1.

14 C. Schmidt: Földt. Közi. 1914, 147—171, fleg 150. 1.
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Ugyanis a tárgyalt terület egyetlen pontján sem ismeretes az alsódurva-

mészk és felstarkaagyag közt gipsztelep, st gipsztartalmú réteg sem.

Viszont a tengernek újabb sivatagi tarkaagyagra való transzgressziójakor

ismét elször gipszlerakódást találunk, mintha ebbl a száraz sivatagi

talajból lúgozná ki a tenger a CaSO^felesleget s nem saját CaSO4
-

tartalmát rakná le. így a gipsz valódi tengeri eredete is proble-

matikus.

ÚJ CÖLESZTIN ELFORDULÁS SZÍNRL.
(A 25—26. ábrával.)

Irta: Szádeczky-Kardoss Elemér.*

Szind északi határában, (Szind község Erdélyben, Tordától nyu-

gatra 5 km-re van) a gipszbányák feletti magaslaton az 1920—21. évek-

ben több fúrás történt, a gipsz elterjedésének kutatására. A fúrás

l
1

/ 2 m vastag sárgás márga után 3 dm-es mészkövet ütött át az alatta

következ gipsz fedjeként. A világosszürke, bitumenes mészk hasa-

dékaiban, ahasadéknak mintegy bélését alkotó kaiéit kristályhalmazokon

fennve szépen fejldött, víztiszta cölesztin-kristályok vannak.

A cölesztin ez elfordulása eddig ismeretlen. Közelében hasonló

körülmények közt a koppándi Dobogóhegyen van cölesztin, melyet

Koch Antal1
és Zimányi Károly 2

írtak le. A két elfordulás azon-

ban különbözik egymástól abban, hogy a koppándi cölesztin baryttal

együtt és srbb csoportokat alkotva fordul el, kristályai meg-

nyúltabbak és kékes árnyalatúak. (Formák közti különbséget

1. alább.)

A szindi cölesztin-kristályok méretei 2 és 7 mm közt vannak.

A kristályok oszlopos habitusúak, még pedig a Miller-Panebianco-

Goldschmidt 3
felállításban az á tengely szerint: J011}, ami Grailich-

Lang 4-Auerbach '-nál |110{ lenne. Alábbiakban az újabb és ma álta-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat szakülésén 1922 november 8-án.

1 Koch: „j cölestin elfordulás Túr mellett." Orv. Term. tud. Ért. Kolozsvár,

1886, VIII. köt., Term. tud. szak, 217. 1.

és Koch: „j cölestin és baryt elfordulás Torda közelében." Mát. Term. tud.

Ért., VI. köt., 78. 1.

2 Ugyanott: Zimányi: A Dobogóhegyi baryt és cölesztin kristálytani viszo-

nyai, 84. 1.

3 Goldschmidt: „Atlas d. Krystallformen", II. köt.

4 Grailich u. Láng : „Untersuchungen über die physikalischen Verháltnisse

krystallisirter Körper." Sitzb. d. kais. Akad. d. Wiss., Wien, XXVII. köt., I. rész.

5 Auerbach: „Krystallographische Untersuchungen d. Cölestins." Sitzb. d. Akad.

Wien, LIX. köt., I. rész, 59. 1.


