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Geológiai tap asztala tok  a m észszirtek  területén , az 
erdélyi érczh egység  keleti szélén .

Dr. Herbich Ferencztől.

(7 á t m e t s z e t i  r a j z z a l . )

Az erdélyi érczhegység területén fellépő mészszirtekre 
és az úgynevezett kárpáti homokkőre az eddig ott megfor
dult geologok nem fordítottak különös figyelmet.

Nem kell csodálnunk, hogy az erdélyi érczhegység 
geológiai szerkezetét legnagyobb részben alkotó szirtterüle- 
tek és az igen elterjedt homokkőképződmények a futólagos 
látogatók részéről csak kevés figyelemben részesültek szem
ben azon vonzó viszonyokkal, melyek az eruptiv kőzetek sok-
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G eologische Beobachtungen in dem G ebiete 
der Kalkklippen, am Ostrande des siebenbürgischen  

E rzgebirges.
Von Dr. F r a n z  He r l )  i c h .

(Mit 7 Profilzeichnungen.)

Das Terrain der Kalkklippen und des sogenannten Kár
pát kensandsteins im Gebiete des siebenbürgischen Erzge
birges, bildete bis nun für jene Geologen, welehe dasselbe 
besuchten, keinen Gegenstand einer besondern Aufmerk
samkeit.

Die grösste Mannigfaltigkeit der Eruptivgesteine und 
das mit denselben verbundene Auftreten des edelsten der 
Metalle, übt auf jeden einen unwiderstehlichen Reiz, daher 
es bei diesen anziehenden Verhältnissen nicht Wunder neh
men kann, wenn dem Klippengebiete mit den weitverbrei
teten Sandsteiugebilden, obwohl sie den grössten Antheil an 
dem geologischen Bau des siebenbürgischen Erzgebirges neh
men, von den flüchtigen Besuchern nur wenig Aufmerksam
keit geschenkt wurde, zumal die äusserst schwer zu bege
benden zerstreuten Kalkkiippen und das anscheinend ein
förmige Sandsteinterrain, ein ebenso eingehendes als lang
wieriges Studium erfordern, welches bei dem grossen 
Mangel paläontologischer Anhaltspunkte und der schwer zu 
entwirrenden stratigraphiscben Verhältnissen, keine beson
dere Anziehung und ebenso wenig ein dankbares Feld für 
schnelle geologische Errungenschaften bieten.

Einen Beweis hiefür gibt der Umstand, dass während
dem die Eruptivgesteine des Erzgebirges in ihren mannig
fachen Ausbildungsformen, in den Laboratorien und Studir- 
stubeu den eingehendsten chemischen und mikroskopischen 
Untersuchungen unterzogen und nach den gefundenen Eigen-
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féleségével és ezek kapcsában a legnemesebb fém megjelenésé 
vei ellenállhatván ingert gyakorolnak mindenkire, mig a legba
josabban hozzáférhető szétszórt mészszirtek és a látszólag 
egyforma homokkőtájak nemcsak oly beható mint hosza- 
dalmas tanulmányt igényelnek, hanem a palaeontologiai ér
vek nagy hiánya és a még földerítendő stratigraphiai vi
szonyok a gyors geológiai vívmányok számára sem birnak 
valami különös vonzerővel és nem is hálásak.

Erre utal azon körülmény, hogy mig az érczhegység 
eruptiv kőzetei és azoknak sokféle kifejlődései a labora
tóriumokban és dolgozó szobákban a legbehatóbb vegytani 
és górcsövi vizsgálatoknak alávetve a fölfedezett tulajdon
ságok szerint megkülönböztetve és fölosztva lesznek, ad
dig ezen terület kiterjedt homokkőképződményei több 
mint félszázad óta stereotypice a „Kárpáthomokkő“ elneve
zéssel jelöltettek, mely elnevezés előttem csak mint egy 
asylum ignorantiae tűnik elő. Nem történt ez jobban az igen 
elterjedt mészképződményekkel sem, melyeket átalában „Jura 
mész“ névvel szoktak jelölni.

Hogy mily bajos azonban ezen képződmények tanulmá
nyozása, mely csak a szabadban vihető véghez, igazolják az éj
szaki Kárpátok, melyeknek taglalása egy Hohenegger fáradhat- 
lan buzgósága mellett csak 22 fáradtságos év után sikerült.

Jóllehet bírunk már ezidőszerint bizonyos támaszpon
tokkal, úgy a Kárpátok homokkőképződményeire mint 
a mészszirtekre a cs. k. birodalmi földtani intézet föl
vételeiben általában és saját tapasztalataimban Erdély ke
leti részén valamint Posepny vizsgálataiban is az erdélyi 
érczkegységekben; mindamellett még tetemes munkába fog 
kerülni, mig az erdélyi érczhegység üledékes képződményeit 
rendbe szedjük. 16*
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schäften unterschieden und gegliedert wurden, für die aus
gedehnten Sandsteinbildungen dieses Terrains aber seit mehr 
als einem Jahrhundert die Benennung „Karpathensand
stein“ stereotyp geblieben ist, eine Benennung, welche wie 
mir dünkt, nur als asylum ignorantiae gegolten hat.

Nicht besser erging es den weit verbreiteten Kalkbil
dungen unseres Terrains, welche man im Allgemeinen als 
„Jurakalk“ zu bezeichn n gewöhnt war.

Wie schwierig aber das Studium dieser Bildungen ist, 
welches nur im freien Felde durchgeführt werden kann, be
weisen die Nordkarpathen, deren Gliederung dem unermüde- 
ten Eifer eines Hohenegger erst nach 22 mühevollen Jah
ren gelang.

Freilich liegen uns derzeit, bezüglich der Saudsteinbil
dungen der Karpathen, sowie der Kalkklippen, durch die 
Aufnahmen der k. k. geologishen Reichsanstalt überhaupt, 
sowie meine eigenen in Ostsiebenbürgen und die Untersu
chungen Posepny’s im siebenbürgischen Erzgebirge, schon 
gewisse Anhaltspunkte vor; denmngeacktet wird es noch 
immer ein gutes Stück Arbeit geben, um in die Sedimentär
bildungen des siebenbürgischen Erzgebirges Ordnung zu 
bringen.

Leider wurden die in diesem Terrain kaum begonne
nen geologischen Arbeiten vom hohen k. ung. Ministerium 
wieder eingestellt, und so ist einer der wichtigsten montan
industrielle Distrikt Ungarns wie bisher, auf längere Zeit 
wieder zu einem geologisch speciell undurchforschten Lan- 
destheil verurtheilt, denn es bedarf wohl ausgiebigerer 
Mittel als jener, welche Privatmänner oder Vereine opfern 
können, um dieses schwierige Terrain der Wissenschaft und 
mit ihr auch dem praktischen Leben zu erschliessen.

Die auf meinen Wanderungen in diesem Terrain gesam
melten Beobachtungen ergaben, dass die anscheinend ein
förmigen Sandstein- une Kalkbildungen, bei aufmerksamer
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Sajnosán az ezen területen alig’ megkezdett földtani 
munkálatok a m. k. ministerium által njból beszüntetve 
lőnek és igy Magyarhon egyik legfontosabb bányaipar ke
rülete mint eddig, újból oda van utalva, hogy huzamos időre 
speciális geológiai szempontból vizsgál atlan terület legyen, 
mert jóval hathatósabb eszközök szükségeltetnek a magán
zók vagy egyesületek részéről nyujtottaknál, hogy ezen bo
nyolult terület a tudomány és igy a gyakorlati életnek is 
földerítve legyen

Az ezen területen szerzett tapasztalataim azt mutatják, 
hogy a látszólag egyféle homokkő és mészképződmények 
a figyelmes észlelés után nagy különféleségét tüntetik elő a 
geológiai jelenségeknek, melyek különleges tanulmányokkal 
kiegészítve, egy rendszeres csoportos1 tásban és térképpel elő
állítva nagy fontosságot nyernének.

Midőn már most szabadságot veszek arra, hogy e so
rokban a jelölt területen gyűjtött észleleteim eredményének 
kevés részét a nyilvánosságnak átadom, ezt azon jóhiszem
űen teszem, hogy egyrészről átalában az eddig még kevéssé 
megfigyelt képződményekre irányozzam a figyelmet, főleg 
pedig azért, hogy megfeleljek mélyen tisztelt barátom dr. 
Szabó József tanár urnák Budapesten irányomban tanúsított 
buzdító bátorításának, úgyszintén, hogy eleget tegyek azon 
segélynek is, melyben a magyarhoni földtani társulat részé
ről kegyesen részesültem.

A területünk szirtterületén általam gyűjtött őslénytani 
anyag feldolgozását, mely czélra az erdélyi nemzeti múzeum 
által is Kolozsvárott különös támogatásban részesültem, a 
rajzlapokra való tekinte bői egy további külön munkának 
kell fenntartanom.
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Betrachtung eine grosse Mannigfaltigkeit geologischer Er
scheinungen darbieten, welche durch Specialstudien erschlos
sen, in einer systematischer Gliederung und kartographi
schen Darstellung ein grosses Interesse gewinnen werden.

Wenn ich mir erlaube schon jetzt die geringen Erfolge 
meiner Beobachtungen, die ich in dem vorliegenden Terrain 
gesammelt habe, in diesen Zeilen der Oeffentlichkeit zu 
übergeben, so geschieht dies in der besten Absicht, thcils 
um die Aufmerksamkeit im Allgemeinen auf jene Bildungen 
dieses Terrains zu lenken, welche bis nun weniger beach
tet wurden, hauptsächlich aber um der Abtragung meiner 
Schuld nachzukommen, zu welcher mich die anregende Auf
munterung meines hochgeehrten Freundes Herrn Dr. Josef 
von Szabó in Budapest, sowie die Unterstützung, welche mir 
von Seite der ungarischen geologischen Gesellschaft zu Theil 
Avurde, dankbarst verpflichtet.

Die Bearbeitung des paläontologischen Materials, wel
ches ich dem Klippengebiete unseres Terrains aufsammelte, 
wozu wir ron dem siebenbürgischen Landesmuseum zu Klau
senburg eine besondere Unterstützung zu Theil wurde, muss 
ich mir der Zeichnungen wegen, bis auf Weiteres für eine 
Specialarbeit Vorbehalten.

Auch ergreife ich diese Gelegenheit mit Vergnügen, um 
den Herrn Bálint von Kiss Gutsbesitzer in Magyar-Igen, 
Thaddeus Weiss Berghauptmann in Zalatna, Samuel Pálfy 
Bergwerwalter in Abrudbánya, Philipp Jakob Kremnitzki 
Einfahrer in Verespatak und dem reformirten Collegium in 
Nagy-Enyed für die gastfreundliche Aufnahme und Unter
stützung, welche mir durch dieselben zu Theil wurde, mei
nen ergebensten Dank auszusprechen, insbesondere meinem 
Freunde und alten Schemnitzer academischen Collégén, dem 
unermüdeten Forscher Herrn Professor Karl von Herepey in 
Nagy-Enyed, in dessen Gesellschaft ich einen Theil meiner 
Wanderungen zubrachte.
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Örömmel ragadom meg egyúttal az alkalmat, hogy a 
vendégszerető fogadtatás és támogatásért legnagyobb hálá
mat fejezzem ki Kis Bálint magyar-igeui földbirtokos, Weiss 
Táddé zalatnai bányakapitány, Pálfy Samu abrudbányai bánya 
igazgató, Kremnitzki Fülöp Jakab verespataki bányamérnök 
uraknak, úgy a nagy-enyedi református Collegiumnak, legfő- 
képen pedig Herepey Károly tanár urnák, barátom és régi 
selmeczi akadémiai kartársam, a fáradhatatlan kutatónak, 
kinek társaságában töltöttem el vándorlásom egy részét.

A terület, melyen kutattam, mint e czimből is kitet
szik, főleg az erdélyi érczhegység keleti szélén van, mely 
alatt azon hegység értendő, mely a Maros folyó völgyéből 
az Aranyos és Ompoly völgyek között annak jobb partján 
emelkedik. Éjszakról az Aranyos, keletről pedig a Maros 
völgye határolja és ezen völgyek fölmagasló hegyeinél kez
dődik.

Délfelől az Ompoly folyása jelöli, nyugatnak pedig 
Zalatna, Abrudbánya és Topánfalva házsorai mellett húzó
dik el.

Hogy azon geologok részére, kik ezen területet hasonló 
szempontból akarják megismerni, pontosabban megjelöljem, 
itt röviden közleni fogom azon irányokat, melyeken halad
tam és a melyeken vittem véghez észleleteimet. Előre kell 
bocsátanom, hogy az idősebb mészképződmények legérdeke
sebb központi vonulatát, melyre csak egyes helyeken talál
tam, a nagy nehézségek következtében, melyekkel ezen vi
déken a korlátolt eszközökkel rendelkező és huzamos tar-
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Das Terrain meiner Beobachtungen nimmt, wie schon 
der Titel angibt, haupsächlich den Osrtand des siebenbür- 
gischen Erzgebirges ein, unter dem hier jenes Gebirge ver
standen wird, welches sich aus der Thalebene des Maros- 
Flusses, zwischen dem Aranyos und Ompoly-Thale, an des- 
den rechten Ufer erhebt. Im Norden wird dasselbe von dem 
Thale des Aranyos, im Osten von jenem des Maros-Flusses 
begränzt und beginnet mit dem ansteigenden Gebirge dieser 
Thäler.

Im Süden ist dasselbe durch den Verlauf des Ompoly 
bezeichnet, gegen Westen wird dasselbe ohngefähr von dem 
Strassenzuge Zalatna, Abrudbánya, Topánfalva begränzt.

Um für jene Geologen, welche dieses Terrain in glei
cher Absicht kennen lernen wollen, genauer zu bezeichnen, 
erlaube ich mir, hier diejenigen Richtungen im Kurzen aus
zugeben, welche ich eingeschlagen und auf welche sich 
meine Beobachtungen beziehen.

Im vorhinein muss ich bemerken, dass die bei weitem 
interessanteste, centrale Aufbruchslinie der älternen Kalkbil
dungen, die ich nur an einzelnen Localitäten kennen lernte, 
wegen der grossen Schwierigkeiten, die sich in diesem Lan- 
destheile dem zum längeren Aufenenthalte angewiesenen 
Geologen, wenn er nicht mit ausgiebigen Mitteln doiirt ist, 
entgegenstellen, nur unvollständig durchforscht werden konnte.

Von Norden in dasselbe kommend, schlug ich meinen 
Weg von Torda aus in das Aranyos-Thal ein und gelangte 
bis Borév, von wo aus ich die am linken Aranyos-Ufer lie
gende Kalksteingruppe des Tordai erdő bestieg und das in 
die krystallischen Schiefer einschneidende Jurathal besuchte.

Durch das bei Borév am rechten Aranyos-Ufer mün
dende Thal von Toroczko, erreichte ich diesen Ort, von wo 
aus theils die unteren Parthien der Toroczkoer Mulde, theils 
die hohen Bergketten, welche diese im Osten und Westen 
umschliessen nach verschiedenen Richtungen verquerte, so
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tózkodásra utalt geologoknak szembe kell száll au i, nem ku
tattam át teljesen.

Éjszak felől megérkezve, Tordáról indultam ki az 
Aranyos völgyébe és Borévig jatoltam, honnan az Aranyos 
balpartján fekvő tordai erdő nevű mészkőesoportot másztam 
meg és fölkerestem a kristályos palákba bemetsző Jura völgyet.

Az Aranyos jobb partjára Borév mellett nyiló torocz- 
kói völgyen át Toroczkóra értem, honnan részben a to- 
roczkói teknő alsóbb részleteit, részben pedig azon magas 
hegylánczokat, melyek ezt kelet és nyugat felől zárolják, 
különböző iráuyokban keresztül jártam, nemkülönben nyu
gatnak a Szilás- és Havaspatak völgyeken és a bedellői 
szakadékon (románul Bedeleu) át több izbeu különböző irá
nyokban a Muntiele Bedelului hegyvonulatot másztam meg.

Keletnek a Fehér- és Várpatak völgyeiben, a Székely-, 
Hoszu- és Malomkő mészvonalait, igy Hidas és Csegez felé 
azoknak déli lejtőit jártam be.

A gyertyánosi (rom. Valicsoara) szakadékon át Nyir- 
mezőre (rom. Pojana) értem, honnan az Oláh Rákos völ
gyének egy részén (valamint Vládháza —- románul Kakova — 
környékén) haladtam keresztül.

Nyirmezőről nyugati irányban a Valié Inselului hoszu völ
gyén annak záródásáig jártam, nyugatról a Dialu Tarcheului és 
keletről a Pilis (rom. Plesa Rimecziului) magas hegy vonu
latai között és ez utóbbin a vízválasztón mentem át, mely 
a hegységből mélyen eredő Valia Gyógyulni és V. Inselului 
völgyet választja el, hogy a Boka Rimecziului hoszu hegy
hátának déli lejtője hoszában Fel Gyógyra (rom. Zsoaji) ér
jek ; ezen fárasztó ut csak gyalogszerrel ejthető meg.

Fel Gyógyról a keleti szegélyhegység geologiailag
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westlich durch die Thäler des Szilás und Havaspatak und 
die Schlucht von Bedellö (rom. Bedeleu) ; erstieg zu öfteren 
Mahlen den Bergzug der Muutiele Bedeleului nach mehreren 
Richtungen.

Im Osten wurden die Thäler des Fehér- und Várpatak 
begangen, sowie der Kalkzug des Székelykő, Hosszukő und 
Malomkő und deren östliche Abfälle gegen Hidas und 
Csegez.

Durch die Schlucht von Gyertyános (rom. Valicsoara) 
gelangte ich nach Nyirmező (rom. Pojana), von wo aus ein 
Theil des Thaies von Oláh-Rákos, sowie die Umgebung von 
Vládháza (rom. Kakova) begangen wurde.

Von Nyirmezo durchwanderte ich in westlicher Rich
tung das lange Thal des Valie-Inselului bis zu dessen Ur
sprung zwischen den hohen Bergzügen des Dialu-Tarcheu- 
liu westlich und dem Pilis (rom. Plesa Rimecziului) östlich, 
und überschritt die Wasserscheide am letzteren, welche das 
tief aus dem Gebirge kommende Thal des Valie-Gyogyului 
und V.-Iuselului trennt, um längs dem südwestlichen Ab
falle des langen Bergrückens Boka-Ritnecziului nach Fel- 
Gyogy (rom. Zsoaji) zu gelangen. Diese anstrengende Tour 
kann nur zu Fuss gemacht werden.

Von Fel Gyógy erreichte ich das Dorf Csáklya (rom. 
Csétja), einen der geologisch interessantesten Punkte des 
Ostrandgebirges; der wandernde Geologe hüte sich aber, das 
Innere dieser Wildnisse, nämlich auf längere Dauer, ohne 
hinreichendem Proviant zu betreten, ohne diesem ist er, trotz
dem Ueberfiuss an grossartigen Naturschönheiten und geolo
gischen Stoff zur Verdauung, dennoch dem Verhungern preis- 
gegeben.

Das Thal von Csáklya verfolgte ich über die Felsen
klause an der Syudjeczava und Tikujata bis zu seinen Ur
sprüngen an der 1236 Meter hohen Piatra-Csaki. ebenso 
wurde ein Theil des Valie-Csetjiczi begangen.
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egyik legérdekesebb pontjára, Csáklya (rom Csctja) falura 
értem; a vándorló geolog azonban óvakodjék c rengeteg 
belsejébe hatolni huzamosabb időre elegendő élelmiszer nél
kül, mert enélkül, jóllehet bőviben vau a nagyszerű termé
szeti szépségeknek és a 1 ölemésztésre váró geológiai anyag
nak, mégis áldozatául esik az éhenhalásnak.

A Csáklya völgyét a Syndjeczava és Tikujata szikla
zárain át eredetéig, az 1236 méter magas Piatra Csákiig 
követtem, szintúgy bejártam a Valié Csetjiczi egy részét.

Csáklyától utamat Fazset, Impregsor maré és mikuu 
keresztül délnyugati irányban lefelé a hoszu Valié Gá'di 
(rom. Gelzi) völgybe vettem és fölfelé haladva a Valié Gál- 
diról fölértem az impozáns sziklazárra, mely a Piatra Kapri 
hatalmas mészvonulatát töri keresztül és a melyet éjszak
kelet felől a Piatra Csáki ural, hova a Valié Gáldiról 
értem

Csáklyáról Benedek, Mindszent és Alsó-Gáldon át 
Krakkóhoz (rom. Krikeu) érve, innét a Krajova és Krakkó, 
Praju Borzsisor közötti hoszu hegyhátakat a kecskekő felé 
jártam be, hogy végre Magyar-Igen és Sárd vidékét bejárva, 
Magyar-Igenből kiindulva Boros-Bocsárdon át az 1083 méter 
magasan a Maros völgyet uraló Kecskekor, mászam meg.

Mivel az Ompoly völgye Sárdról kiindulva a keleti 
szegély hegy vonulatát egész szélességében átszeli, érdekem
ben állott, hogy annak képződményeit ezen keresztszelvény
ben megvizsgáljam.

E helyről ezen völgyön át egész Zalatnáig jutottam 
es innen éjszaki irányban Dimbu felé a Valié Fenesului 
völgyei ismerkedtem meg.

Továbbá a zalatnai utón a Dialu marén át az abrud-
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Von Csáklya schlug ich meine Wanderung über den 
Fazset, Impregsor rnare und miku in südwestlicher Richtung 
hinab in das lange Thal von Valie-Gáldi (rom. Gelzi) ein, 
welches ich aufwärts bis zu der imposanten Felsenklause, 
welche den gewaltigen Kalkzug des Piatra-Kapri durch
bricht und nordöstlich von dem Piatra-Csáki beherrscht 
wird, verfolgte, welchen ich aus dem Valie-Gáldi bestieg.

Ueber Benedek, Miadszent und Alsó-Gáld erreichte ich 
von Csáklya aus Krakkó (rom Krikeu), v n wo aus ich den 
langen Bergrücken zwischen den Thälern von Krajova und 
Krakkó, Plaju-Borzisor, gegen den Ketskekő beging, um 
endlich von Magyar-Igen aus, über Boros-Boesárd den 1083 
Meter hohen das Maros-Thal beherrschenden Ketskekő zu 
besteigen und die Gegend von Magyar-Igen und Sard zu 
begehen.

Nachdem das Thal des Ompoly von Sard aus den 
Gebirgszug des Ostrandes in seiner ganzen Breite quer 
durchschneidet, so lag es in meinem Interesse, die Bildun
gen desselben in dieser Yerquerung zu beobachten.

Ich nahm daher meinen Weg durch dieses Thal bis 
Zalatna, um von hier aus in nördlicher Richtung das Thal 
des Valie-Fenesului gegen den Dimbu kennen zu lernen.

Ferner verquerte ich die folgenden Bildungen auf der 
Strasse von Zalatna über den Dialumare in das Thal von 
Abrudbánya.

Von Verespatak aus durchstreifte ich das östlich ge
legene Terrain, an die Ursprünge des Valié Gyogyului und 
verquerte die Bildungen desselben durch das Thal von Bú
csúm von seinen Ursprüngen am Negrilasza und Korabia 
bis zur Mündung des Valié-Cserbului im Abrudthale.

Man kann innerhalb dieses Terrains, welches einen 
Flächenraum von ungefähr 25 Quadratmeilen einnimmt, zwei 
Gebirgszüge unterscheiden, u. zw. einen östlichen oder den
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bányai völgyig’ a következő képződményeket jártam keresz- 
tül-kasul. Verespataktól a keletre fekvő területen húzódtam 
a Valié Gyógyulni eredeténél és átkutattam annak képződ
ményeit kezdeténél a Búcsúm völgyén át Negrilarza és Ko- 
rabia mellett egész a Valié Cserbului nyilásáig az Abrud- 
völgyben.

Ezen területen belől, mely közel 25 négyszögmértföld 
nagyságú, két hegy vonulatot különböztethetni meg és ugyan 
egy keletit, vagy az érczhegység tulajdonképeni szegélyét 
és egy nyugatit, vagyis az érezvezető hegyvonulatot.

Az elsőt, melynek főiránya DNy-tól EK-nek halad 
a székelykő, Pilis, Piatra Csáki, Piatra Kapri, Vurou Tur- 
kului és a Dimbu kiemelkedő pontjai jelölik éjszakról dél
nek és ormain mészkőképződmények vannak.

E hegyvonulat alakja igen bonyolódott, mert jóllehet 
annak legmagasabb pontjai DNy-tól EK-nek húzódnak, még
sem alkotja az Aranyos és a Marosba ömlő vizek választó
ját, hanem keresztül szelve van mély szirthasadékbau azon 
patakok által, melyek az érezhordó hegyvonulatokból eredve, 
a felföldet ezen és a szegélyhegység között nedvesitik.

A szirthasadékokból kilépő patakok mély völgyeket 
alkotnak, melyek hoszura nyújtott hegyhátakkal egymástól 
elválasztva délkeleti lefolyást mutatnak és az itt fekvő 
helységek a hegyhátnak föl a magasig löszszel boritolt déli 
lejtőin sok és jó bort termelnek.

Jóllehet, ha a távol képét szemlélendő magasra má
szunk, a szegélyű egy ség tarka zűrét mutatja minden irány
ban a mészkúpoknak, mégis minden jó térképből — a 
menyire ezt a természetben is csekélyebb távolokban kive
hetni — látható, hogy a sok kúp bizonyos sorok szerint
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eigentlichen Ostrand des Eizgtbiigcs und-einen westlichen 
oder erzführenden Gebirgszug.

Der erstere, welcher seiner Hauptrichtung nach, von 
SW nach NO verlauft, ist durch die eminenten Punkte des 
Székelykő Pilis, Piatra-Csáki, Piatrakapri, Vurou Turkului 
und Dimbu von Nord nach Süd bezeichnet, deren Gipfel 
Kalk steinbil düngen einnehmen. Die Configuration dieses 
Gebirgszuges ist eine gar verwickelte, denn obwohl derselbe 
mit seinen höchsten Höhen einen Verlauf von SW nach 
NO besitzt, so bildet er dennoch den Wassert heiler zwischen 
den in den Aranyos nnd Maros fallenden Wässern nicht, 
sondern er wird von den Bächen, welche an dem erzführen
den Gebirgszuge entspringen und das Hochland zwischen 
diesem und dem Landgebirge durchfliessen, in tiefen Fels
klausen quer durchschnitten.

Diese Bäche bilden nach dem Austritte aus den Fels- 
klausen tiefe Thäler, welche durch langgezogene Bergrücken 
vou einander getrennt einen südöstlichen Verlauf nehmen; in 
diesen Thälern liegen Ortschaften, welche an den südlichen 
Abhängen der Bergrücken, die bis hoch hinauf mit Lösz be
deckt sind, vielen und guten Wein bauen.

Obwohl nun das Randgebirge, welches, wenn man 
Höhenpunkte besteigt, die eine Fernsicht gestatten, ein bun
tes Gewirre von Kalkkuppen nach allen Richtungen erbli
cken lässt, so zeigt dennoch jede gute Karte, wie sich dies 
auch in der Natur auf kurze Distanzen wahrnehmen lässt, 
dass diese Kuppen zu gewissen Reihen angeordnet sind, die 
so ziemlich paralell miteinander von Südwest nach Nordost 
verlaufen.

Man kann zwei Reihen unterscheiden, wovon die west
liche jene der östlichen an Höhe übertrifft, eine dritte Reihe 
kann man, und zwar schon an den äusseren Gebirgs-Ab- 
fällen gegen die Thalebeue des Marosflusses in Form ein
zelner Kalkklippen beobachten.
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van rendezve, melyek közel párhuzamosan egymással dél
nyugatról éjszakkeleGek haladnak.

Két sort különböztethetünk meg, melyek közül a nyu
gati a keletit magasságban túllépi, egy harmadik sort pe
dig már a legszélsőbb hegylejtőkön a Marosfolyó völgye 
felé egyes mészszirtek alakjában észlelhetni.

A második vagy érezvezető hegyvonulat (az itt figye
lembe vett területen) a Zalatna és Abrudbánya közötti ut- 
nyereggel a Dialu mare-n kezdődik és legmagasabb hátai- 
vel, melyek egyúttal az Aranyos és a Marosba ömlő vizek 
választói, a Körabia és a Negrilas án át éjszakkeleti irány
ban húzódik tova; ez utóbbi magaslattól éjszak felé tart, 
és ezen irányt Zsamenáig megtartja, mely csomóponttól nyu
gati vonulatban elágazik, Kusinoszán át -  Verespataktól 
keletre — elterül és az Aranyos völgyébe lejt, a keleti ág 
azonban a Pojaniczán keresztül húzódik Kolczu Csora- 
nuluig Oftenbányától délre.

A két hegyvonulat, nevezetesen a keleti szegély és az 
érezvezető között, egy hegyes fennsik terül el, melyet a 
Valié Gáldi, Valié Gyógyulni, Magosului és Ponorului völ
gyek szelnek át.

A hegyvonulat legmagasabb kúpjait, melyek meghalad
ják a szegély hegy séget, eruptiv kőzetek alkotják.

Mindkét hegyvonulatunk tehát külön jellegekkel bir.
A szegélyhegységet mészszirtek jellegzik, melyek rész

ben összefüggő sziklatömegekben, részben elkülönített szirt- 
részletekben, de egyes sziklákban is úgy a legnagyobb ma
gasságot is elérik, mint mély völgyekben is megjelennek, 
hol szűk szirthasadékokat alkotnak, melyekben a vizek be- 
ágyazvák, és vagy az iíjabb képződményekből, eruptiv tö-
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Der zweite oder erzführende Gebirgszug beginnt (in 
dem hier in Betrachtung stehenden Terrain) an dem Stras- 
sensattel zwischen Zalatna und Abrudbánya mit dem Dialu- 
mare und verlauft mit seinem höchsten Rücken und zugleich 
Wasserscheide zwischen den Wässern, welche in den Ara
nyos- und Maros-Fluss fallen über den Korabia und Negri- 
lasza in nordöstlicher Richtung; an dem letzteren Höhen- 
punkte nimmt derselbe eine nördliche Richtung an, um die
selbe bis an die Zsamena zu behalten, von welchem Knoten
punkte sich ein westlicher Zug abzweiget um über die 
Rusinosza östlich von Verespatak zu verlaufen und in das 
Aranyos-Thal abzufallen, der östliche Zweig aber verlauft 
über die Pojanicza bis an den Kolczu Csoranului südlich 
von Oflfenbánya.

Zwischen den beiden Gebirgszügen, nämlich dem des 
Ostrandes und dem erzführenden, befindet sich ein bergiges 
Hochland, welches von den Thälern des Valié Gáldi, Valié 
Gyogyului, Magosului und Ponorului durchschnitten wird.

Die höchsten Kuppen dieses Gebirgszuges, welcher 
das Randgebirge an Höhe übertrifft, werden von Eruptiv
gesteinen eingenommen.

Beide Gebirgszüge unseres Terraines besitzen somit 
einen verschiedenen Charakter.

Das Randgebirge charakterisirt sich durch Kalkklippen, 
welche theils in zusammenhängenden Felsmassen, theils 
isolirten Felsparthien, theils auch einzelnen Felsen sowohl 
die höchsten Höhen einnehmen, theils in tiefen Thalpunk
ten auftreten, wo sie dann enge Felsspalten bilden, durch 
welche sich die Wässer ihren Weg gebahnt; sie ragen ent 
weder aus den jüngeren Gebilden, wie Eruptivmassen her
aus, oder erscheinen auf älteren Bildnngen schollenartig 
aufgelagert, den grössten Theil dieses Gebirgszuges aber 
nehmen Sandstein, Mergel und Conglomerate ein.
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mezekből emelkednek ki, vagy az idősebb képződményekre 
hullámszerűen telepedve tűnnek elő; e hegyvonulat legna
gyobb része azonban Homokkő, Márga és Conglomerátból áll.

Az idősebb képletekhez tartozó mészképződmények 
idősebb eruptiv kőzetekkel társulnak, mig a homokkőte
rületeken, mint a következőkben kimutatom, még ifjabb 
eruptiv kőzeteket is észleltem.

A keleti szegélyhegység egész vonulatát, mint már 
megjegyeztem, hosszú keresztvölgyek szelik át, melyek vizei
ket a hegység tengelyéhez közel merőleges irányban a Maros 
folyóba Öntik és keresztül hatják a hegységnek ezekkel 
átalában párhuzamosan csapó képlet tagjait, miért is kitűnő 
alkalmat nyújtanak stratigraphiai tanulmányokra.

A nagyobb terjedelmű hoszvölgyek közül a toroczkói 
koszura nyújtott teknő, a Valié Inselului és a Valié G-aldiczi 
felső lefutása emlitendők.

Az érezvezető hegyvonulat jellegéhez kevésbbé tartoz
nak a hegység gerinezét alkotó, határozott irányban kifeje
zett sorok szerint elrendezett hegycsúcsok, hanem inkább az 
átalában hegyes vidékek közel egyeulő magas homokkő
hegyekkel, melyek jobbadán kúp vagy dombalakuak, me
lyeknek csúcsai gyakran egyes csoportokban vagy magá
nosán fellépő ifjabb eruptiv kőzetekből állanak, melyek 
nemcsak ezen hegység legmagasabb csúcsait alkotják, ha
nem még a völgyek mélyén is, mint áttörések a homokkő- 
területen, megjelennek.

Az érezvezető hegységnek itt tekintetbevett részei in
kább egy tömeges hegységet alkotnak, mely sugárszerü ta- 
gosultsága által a benne fakadó vizeket minden irányban 
szétküldi.

17
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Die Kalkbildungen, welche älteren Formationen ange
hören, sind mit älteren Eruptivgesteinen vergesellschaftet, 
während in den Sandsteingebieten, wie ich im Folgendem nack 
weisen werde, auch Eruptivgesteine jüngeren Alters von 
mir beobachtet wurden.

Der ganze Zug des östlichen Randgebirges wird, wie 
ich schon bemerkte, von langen Querthälern durchbrochen, 
die ihre Wässer dem Marosflusse zuführen, auch besitzen 
alle aus demselben entspringenden Wässer eine zur Gebirgs- 
achse beinahe senkrechten Verlauf und verqueren die mit 
dieser, im Allgemeinen paralell streichenden Formations
glieder, welche das Gebirge zusammensetzen, deshalb bieten 
sie vorzügliche Anhaltspunkte für stratigrapliiscbe Studien.

Von Längenthälern, welche eine grössere Ausdehnuug 
besitzen, sind die langgezogene Mulde von Toroczko, der 
obere Verlauf des Valie-Inselului und jenes des Valie-Gal- 
diczi zu nennen.

Der erzführende Gebirgszug charakterisirt sich weni
ger durch deutlich nach einer bestimmten Richtung aus
gesprochene, in Reihen angeordnete Berggipfel, welche dem 
Kamme eines Gebirgszuges eigen sind, als durch ein durch
aus gebirgiges Teioain mit beinahe gleich hohen Sandstein
bergen, die meist eine kegel- oder domförmige Form besitzen, 
deren Kuppen häufig aus, in Gruppen oder einzeln auftreten
den jüngeren Eruptivgesteinen bestehen, welche nicht nur 
die höchsten Spitzen in diesem Gebirge einnehmen, sondern 
auch in den Tiefen der Thäler als Durchbrüche in dem 
Sandstein-Terrain erscheinen.

Das erzführende Gebirge gestaltet sich, in dem hier 
in Betrachtung stehenden Theile desselben, mehr zu einem 
Massengebirge, welches durch seine radiale Gliederung die 
Wässer, welche in demselben entspringen, nach allen 
Richtungen entsendet.
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Annak középpontja Verespataktól keletre azon területre 
esik, mely a Detunata, Cseresen, Murgea, Cicera és az 
1240 méter magas Kusinosza eruptiv kúpja által van jelölve.

Éjszaknak mind a két hegységet az Aranyos folyó átszeli.
A szegélyhegység folytatásaként az Aranyos völgy 

innenső' oldalán azon mészvonulatöt tekinthetjük, melyet Tor- 
dától nyugatnak a Hesdat patak tör át, mely a Koppand 
és Túr hasadékaiban megjelenve végre a Maros és Szamos 
közötti vizválasztó ifjabb képződményei között eltűnik.

Az érezvezető hegység azonban az Aranyoson innen 
a Muntjele maré kristályos hegységére támaszkodik és ott 
jellegét veszti.

Délfelé a szegélyhegység délkeleti irányban, legmaga 
sabb déli pontjától az előtte fekvő területen a Dimbut kö
veti és követhetni azt Galacz és Fenes mészrészletein át 
Zalatna, Cseh, Erdőfalva, Bakonya és Mádától keletnek.

Az érezvezető hegység folytatása pedig, az előbbeni 
kiindulási p ntunktól a Dialu marétól Zalatna és Abrudbánya 
között déli irányban, a Fehér-Körös és a Maros közötti 
vízválasztót alkotva a Grohorel, Runkulecz, Duba magas
latai által Herczegánytól éjszakkeletnek, a Zsamena által Fü- 
zesdtől és Hajtótól keletnek Nagyág mellett jelöltetik és itt 
déli elterülésében az úgynevezett Csetrási hegységet alkotja.

Jóllehet az általam különlegesen megvizsgált területre 
egy meglehetősen gazdag régiebb és újabb irodalom vonat
kozik, az legtöbbnyire az arany területet és eruptiv kőzete
ket tárgyalja, az üledékes képződményekre vonatkozólag 
azokban jobbára régi észleletek foglaltatnak, azért a jelen 
értekezésben, mely saját tapasztalatokon alapszik, csak a 
megegyező adatokban történik hivatkozás.

17*
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Der Centralpunkt desselben fällt östlich von Veres - 
patak in jenes Terrain, welches durch die Eruptivkegel der 
Detunata, Csereseu, Murgea, Cicera Und der 1240 Meter 
hohen Rusinosza bezeichnet ist.

Im Norden werden beide Gebirge von Aranyos-Flusse 
durchschnitten.

Als Fortsetzung desselben, lassen sich jenseits des 
Aranyos-Thales und zwar des Randgebirges, jener Kalkzug, 
welcher westlich von Thorda von dem Hesdat-Bache durch
brochen wird, in den Schluchten von Koppand und Tur er
scheint , um endlich unter den jüngeren Bildungen der 
Wasserscheide zwischen dem Maros- und Szamos-Flusse zu 
verschwinden.

Das erzführende Gebirge aber lehnt sich jenseits des 
Aranyos an das krystallinische Gebirge des Muntjele mare 
und verliert dort seinen Charakter.

Gegen Süden setzt das Randgebirge, von seinem höch
sten südlichen Punkte in dem vorliegenden Terrain, dem 
Dimbu, in südwestlicher Richtung fort, und lässt sich durch 
die Kalkpartien von Galacz und Fenes östlich vun Zalatna, 
Cseh, Erdőfalva, Bakonya und Máda verfolgen.

Während dem die Fortsetzung des erzführenden Gebir
ges, von unserem früheren Ausgangspunkte dem Dialu mare 
zwischen Zalatna und Abrudbánya in südlicher Richtung, 
die Wasserscheide zwischen dem weissen Körös und Maros 
bildend durch die Höhenpunkte des Grohosel, Runkulecz, 
Duba nordöstlich von Herczegány, des Zsamena östlich von 
Füzesd und Hajtó bei Nagyág bezeichnet ist und hier in 
seiner südlichen Erstreckung das sogenannte Csetráser 
Gebirge bildet.

Obwohl über das Terrain, auf welches sich meine 
Beobachtungen speziell beziehen, eine ziemlich reiche ältere 
und neuere Literatur vorhanden ist, so behandelt sie meist 
die Eruptivgesteine und den Golddistrikt, die Sedimentär-
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Értékes adatokat tartalmaz Hauer és Stäche „Geologie 
Siebenbürgens“ czimii müve, továbbá Fr. v. Hauer földtani 
átnézeti térképe az osztr. magy. birodalomnak Posepny F. 
újabb közleményei után, de ezek mégis lényegesen eltérnek 
vonatkozással bizonyos üledékes képződmények képlethely
zetére, mint az észleleteim követéséből kitetszik.

Ha a szegélyhegység mészképződményeinek éjszaki ré
szével, nevezetesen a Toroczkó me'lettiekkel kezdem meg 
értekezésemet, úgy annak környezetén a következő viszo
nyok vannak.

A toroczkói teknőt, melyben Toroczkó, Szt-György, 
Bedellő és Gyertyános helységek feküsznek, ismeretesen 
egy magas hegy fal zárja be, mely délről Gyertyánosnál 
(rom. Valicsora) a vizeknek csak egy szűk sziklahasadékon 
át enged lefolyást, mig éjszaknak a meglehetősen öszeszo- 
rult toroczkói völgy az Aranyos folyó felé nyilik.

A nagy Melaphyr-tömzs, mely Borév és Várfalva kö
zött az Aranyos folyó által áttöretik, Borévnél elágazik, azaz 
az Aranyosba lejtő toroczkói völgyet két oldalról kisérő 
hegy vonulatok részben Melaphyrből állanak, melyen a leg
magasabb pontokat alkotó mészképződmények nyugosznak.

így keletnek a Székelykő, Hosszukő, Malomkő és a 
Csetatje, nyugotnak a hegyvonulat, mely a térképen Munt- 
jele Bedeului révvel van jelölve, ez utóbbit jobban bemet
szik a Valié Bedeleului, a Szilás és Havaspatak szakadékai 
és völgyei, mi^ a nyugatiban csak a rövid Várpatak tá
madja meg a Melaphyrt és a mészképződményeket és a 
mélyebben fekvő Fehérpatak hoszabb lefolyással bir.
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bildungen anbelangend, finden sich in derselben meist ältere 
Anschauungen vertreten, daher sich auf dieselbe in der 
gegenwärtigen Abhandlung, welche sich auf eigene Betrach
tungen gründet, nur bei einschlägigen Daten bezogen wird.

Werthvolle Daten enthaltet die „Geologie Siebenbür
gens“ von Hauer und Stäche, ferner die geologische Ueber- 
sichtskarte der österr. ung. Monarchie von F. v. Hauer nach 
den neueren Mittheilungen von F. Posepny, da haben sich, 
wie aus dem Verfolge meiner Beobachtungen ersichtlich 
wird, bezüglich der Formationsstellung gewisser Sedimentär
bildungen, bedeutende Abweichungen ergeben.

Wenn ich mit dem nördlichen Theile der Kalkgebilde 
des Randgebirges, nämlich jener von Toroczkó beginne, so 
ergeben sich für dessen Umgebung folgende Verhältnisse.

Die Mulde von Toroczkó, in welcher die Ortschaften 
Toroczkó, Szt. György, Bedellő und Gyertyános liegen, wird 
bekanntlich von einem hohen Gebirgswall umschlossen, 
welcher im Süden bei Gyertyános (rom. Valicsora) den 
Wässern nur durch eine enge Felsenspalte den Abfluss 
gestattet, während sich im Norden das ziemlich eingeengte 
Thal von Toroczkó gegen den Aranyos Fluss öffnet.

Bei Borév verzweiget sich der grosse Melaphyrstock, 
welcher zwischen Borév und Várfalva vom Aranyosflusse 
durchbrochen wird, das heisst die Bergzüge, welche das in 
den Aranyos fallende Thal von Toroczkó zu beiden Seiten 
begleiten, bestehen theilweise aus Melaphr, auf welchem die 
Kalkbildungen, welche die höchsten Punkte einnehmen, 
ruhen.

So im Osten der Székelykő, Hosszukő, Malomkő und 
die Csetatje, im Westen der Gebirgszug, auf der Karte 
Muntjele-Bedeleului benannt; in den letzteren schneiden die 
Schluchten und Thäler des Valié Bedeleului, des Szilás und
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Minden előttem ismeretes miiben és földtani térképe
ken a toroczkói hegység mészkövei a Jura-képlethez szá
míttatnak.

De több Ízben teljes, másszor pedig közeli biztosság
gal állíthatni, hogy itt különböző képletekhez tartozó mész- 
képződményekkel van dolgunk.

Az itt föllépő mészköveknek és pedig a nyugati hegy
vonulathoz tartozóknak egyrésze táblaszeriien szakadozva 
kristályos palakőzeteken telepedik és palás szerkezetűek, sötét 
vagy világos színben, meglehetősen sűrű szemcsés kirstá- 
lyos halmazban, Calcit erekkel áthatva, teljesen hasonlíta
nak imitt amott kelet Erdély werfeni paláihoz és gyakran 
szürke Dolomitos mészszel társulnak.

Ezen mészköveket észlelhetni Borév mellett az Aranyos 
balparti vízmosásaiban, hol a tordai erdőn át Peterd felé 
emelkedik az ut, úgy a toroczkói teknő egész nyugoti hegy
vonulatában és innen tovább déli irányban a Valié Inselului- 
ban Pilisig, leginkább pedig mindenütt ott, hol kristályos 
palakőzetek megjelennek.

Ezen mészköveken kivlil még vörös és vöröses-barnás 
brecia-szerü mészköveket is észlelhetni, melyek néha veres Por
phyr darabkákat vezetnek és leghatalmasabban és legtisztáb
ban kifejlődvék Borév fölött az Aranyos balpartján az u. n. 
tordai erdő hegycsoportjánál; ettől az Aranyoson átcsapnak 
déli és hasonló irányban a toroczkói teknő nyugati hegyfa
lának hátával.

Ezen mészkövek Mangánérczekkel társulnak, melyeket 
a tordai erdőben ismertem fel, hol is kutatnak azokra, elő
fordulnak ott a Barnakő (Mangansuperoxyd) alakjában tömzs- 
szerüeu a mészkőben és a mint észleltem, elég jól fizető
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Havaspatak tiefer ein, während in den östlichen, nur der 
kurze Várpatak in den Melaphjr und die Kalkbildungen 
eingreift und der tiefer liegende Fehérpatak einen längeren 
Verlauf besitzt.

In allen Werken und auf den geologischen Karten, 
die mir bekannt wurden, sind die Kalksteine des Torocz- 
kóer Gebirges, als zur Juraformation gehörig aufgeführt.

Es liess sich aber bei mehreren ganz sicher, bei an
deren ziemlich genau konstatiren, dass man es hier mit 
Kalkbildungen verschiedener Formationen zu thun hat.

Ein Theil der hier auftretenden Kalksteine und zwar 
jene des westlichen Gebirgszuges, lagert schollenartig auf 
krystallinischen Schiefergesteinen, sie erscheinen meist mit 
schiefriger Struktur, dunkler oder lichtgrauen Farbe, ziemlich 
dichten körnig kristallinischem Gefüge, von Calcitadern 
durchzogen, gleichen mitunter ganz dem Werfener Schiefer 
des östlichen Siebenbürgens, und sind oft mit grauem dolo
mitischen Kalk vergesellschaftet.

Man kann diese Kalksteine in den Wasserrissen am 
linken Aranyos-Ufer bei Borév an dem Aufstieg des Weges, 
welcher rach Peterd, über den Thordaierdo führt, beobach
ten, ebenso in dem ganzen westlichen Gebirgszuge der 
Toroczkoer Mulde und von hier noch weiter in südlicher 
Richtung im Valie-Inselului bis an den Pilis, überhaupt 
überall in jenem Terrain, wo kristallinische Schiefergesteine 
zu Tage treten.

Ausser diesen Kalksteinen kann man auch rothe und 
röthlich braune breccienartige Kalksteine beobachten, sie 
führen manchmal Brocken von rothem Porphyr, und sind 
besonders mächtig und deutlich am linken Aranyos-Ufer 
oberhalb Borév an der Berggruppe des sogenannten Thor
daierdo entwickelt, streichen von hier über den Aranyos in 
südlicher und gleicher Richtung mit dem Rücken des west
lichen Gebirgsw^lles der Toroczkóer Mulde.



2 4 3

menyiségben, a mészkővonulattal égyező csapásuk van és 
azokkal együtt Toroczkó és Szt-Györgytől nyugo'nak a Szilás- 
patakban, úgy tovább délnek a fel-gyógyi hegyekben isme
retesek.

Toroczkótól délnek a szürke palás mészkövet tetemes 
hatalmasságban a Valié Inselului völgyben észleltem.

Annak feküjében a Valié Inselului átmeneténél a gyógyi 
völgybe Verrucano kőzetek lépnek föl, melyek kristályos 
palákon feküsznek, mint ezt a Pilis (Plesa Rimetiului) éj- 
szaknyugoti lejtőjén észlelhetni, maga a Pilis, e hegység 
legmagasabb pontja vörös kötszerü mészbrecciából áll.

Az ettől délre fekvő területen, hol sem kristályos pa
lákat, sem pedig a kvarczos Verrucano kőzeteket nem ész
leltem, az itt felhozott mészképzödményekre nem találtam, 
azért úgy látszik, hogy a szegélyhegység csak azon hatal
mas hegytömörülésére szorítkoznak, melyben az idősebb 
kristályos palák és a Dias Conglomerátok megjelennek.

Jóllehet nem voltam szerencsés azokban bármely kövü
letet is találni, mégis mivel a Juraképződményekhtar- ez 
tozó mészkövek feküjében jelennek meg, idősebbeknek kell 
ezeknél tekintenem.

Részben táblaszerü hasadozott telepedésük a kristályos 
palákra és Verrucano kőzetekre hasonló az erdélyi kelet
kárpátok Trias mészköveihez, úgy a Bukovinaiakhoz; petrog- 
raphiai megegyezésük azokkal oda utal, hogy a Trias kép
letekhez soroljuk.

Hozzá tehetem még, hogy e mészköveket a bedellői 
szakadékban a Gropa Stojinál a Melaphyr keresztül hatolja.

Erdélynek főleg keleti részében még egy esetben sem 
észleltem, hogy a Melaphyr a Guttensteini mésznél és igy
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Diese Kalksteine sind mit Manganerzen vergesellschaf
te^ ich lernte dieselben am Tordaierdo kennen, wo Schürf
arbeiten darauf betrieben werden, sie kommen dort als 
Braunstein (Mangansuperoxyd) in dem Kalksteine stock- 
förmig'vor und zwar, wie ich beobachten konnte, in ziemlich 
ergiebiger Menge; sie halten mit dem Kalksteinzuge eine 
gleiche Streichungslinie ein und sind mit demselben im 
Szilaspatak westlich von Toroczko-Szt-György, wie auch 
noch weiter südlich in dem Gebirge von Fel-Gyógy 
bekannt.

Südlich von Toroczkö betrachtete ich den grauen 
schiefrigen Kalkstein in bedeutender Mächtigkeit im Thale, 
Valié-Inselului.

Im Liegenden desselben treten an dem Uebergange 
aus dem Valie-Inse ului in das Gyógyer Thal Verrucano- 
Gesteiue auf, die auf krystallinischem Schiefer ruhen, wie 
dies am nordwestlichen Abfalle des Pilis (Plesa Rimetiului) 
beobachtet werden kann, der Pilis selbst, der höchste Punkt 
in diesem Gebirgstheile besteht aus Breccien-Kalk mit 
rothem Bindemittel.

In dem südlich von hier gelegenen Terrain, in wel
chem ich weder krystallinische Schiefer, noch auch die 
quarzigen Verrucano Gesteine beobachten konnte, fand ich 
auch die hier angeführten Kalkgebilde nicht wieder, sie 
scheinen sich daher nur auf jene mächtige Gebirgs-An- 
schwellung des Randgebirges zu beschränken, in welchem 
die älteren krystaliinischen Schiefer und jene der Dyas- 
Conglomerate zu Tage treten.

Obwohl ich nicht so glücklich war, in denselben irgend 
welche Petrefakten aufzufinden, so veranlasst mich das 
Vorkommen derselben im Liegenden der zu den Jurabil
dungen gehörenden Kalksteine, älter als diese anzusehen.

Ihre theilweise schollenartige Auflagerung auf den 
krystaliinischen Schiefern und Verrucano-Gesteinen gleich
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az alsó Triasuál ifjabb képződményeket tört volna át, jól
lehet ott a Trias öszes képződményei egész a krétáig kife
jezett sorrendben a Melapbyrral leggyakrabban társulva je
lennek meg.

Meg kell említenem, hogy bizonyos, a mészképződmé- 
nyek alapján a Melaphyr területén fekvő kőzetek melyek 
annak Tuffái vagy másodlagos képződményeiül tekintendők, 
és a melyeknek üledékes képződéséről kétség nem lehel, 
nemcsak gyakran nagytömegű mészt tartalmaznak, hanem 
egyutal jobbára piszkos zöld vagy vöröses szinezetü mész
kőbe is teljesen átmennek és igy a Triasképlethez látsza
nak tartozni.

Az előttünk fekvő területen ezek még nincsenek eléggé 
megvizsgálva, de elterjedésük folytán egyéb, valószínűen 
szintén idetartozó Tuffákkal együtt jelentős szerepük van.

Keleti Erdélyben a hasonló kőzetek eldöntve a Trias- 
képletbez tartoznak, honnan jellemző kövületeket is bírunk.

A szegélyhegység mészképződményeiben sehol sem 
találtam helytálló kőzeteket, melyek a Lias vagy a Dogger- 
hez tartoznak, jóllehet találtam sziklákra, melyek gazdagon 
és kitünően megtartott barna Jura kövületeket tartalmaztak.

E sziklák durva Conglomerátokból származnak, melyek
ről később szó leeud.

További vizsgálatok számára van fönntartva, hogy ezen 
képződmények netaláni meglevő helytálló maradványait a 
szegély hegységben kimutassa, mert az itt fehozott észleletek 
csakis bejárt pontokra szorítkoznak, evvel azonban azoknak 
földtana kimerítve még nincsen.

Felemlíthetek még egy dús Crinoida tartalmú tömör, 
világos szinü mészkövet, melyre a tordai erdő déli lejtőjén
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jenen Kalksteinen der Trias in den siebenbiirgischen Ost- 
karpathen sowie der Bukowina, ihre petrographische IJeber- 
einstimmung mit denselben sprechen dafür, dieselben zur 
Triasformation zu stellen.

Diesem kann ich noch beifügen, dass in der Schlucht 
von Bedellö an der Gropa-Stoji diese Kalksteine von dem 
Melaphyr durchsetzt werden.

Ich habe bis nun in Siebenbürgen, vorzugsweise im 
östlichen Theile desselben, keinen Fall beobachtet, in wel
chem der Melaphyr jüngere Bildungen als den Guttensteiner 
Kalk hiemit die untere Trias durchbrochen hätte, obwohl 
dort alle Bildungen von der Trias bis inclusive Kreide in 
ausgesprochener Folgenreihe in der häufigsten Association 
mit dem Melaphyr Vorkommen.

Hier muss ich erwähnen, dass gewisse Gesteine, welche 
an der Basis der Kalkbildungen im Gebiete des Melaphyrs 
auf treten und als Tuffe oder sekundäre Bildungen derselben 
zu betrachten sind, und an deren sedimentärer Bildung 
nicht zu zweifeln ist, oft nicht nur in grossen Mengen Kalk 
enthalten, sondern auch ganz in Kalkstein, meist von 
schmutzig-grüner oder röthlicher Färbung übergehen, auch 
der Triasformation anzugehören scheinen.

Sie sind in dem vorliegenden Terrain noch nicht 
genügend untersucht, spielen aber ihrer Verbreitung wegen 
mit anderen, wahrscheinlich auch hieher gehörigen Tuffen 
eine bedeutende Rolle.

Im östlichen Siebenbürgen gehören solche Gesteine 
entschieden der Triasformation an, sie haben dort charak
teristische Versteinerungen geliefert.

In den Kalkbildungen des Randgebirges konnte ich 
an den begangenen Gegenden, keine anstehenden Gesteine 
auffinden welche dem Lias oder Dogger angehören, obwohl 
ich Blöcke fand, die in reicher Menge und prachtvoll er
haltene Versteinerungen des braunen Jura enthielten.
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az Aranyos völgyben nagy szíriekben akadtam, de erre vo
natkozólag is még további vizsgálatoknak kell felvilágosítást 
nyújtani a hatalmas és gyakran hozzáférhetlen mészkép ződ- 
ményekben.

Utazásom alatt a gáldi völgytől egész az Intra-Gáld 
sziklaszorosáig, a sziklacsoport azon meredekénél, mely a 
szoros és a Piatra-Csáki meredekje között fekszik, sötét
vörös réteges mészképződményeket észleltem; az ilyenek 
rendszerint tartalmaznak kövületeket, de ide a völgyből föl 
nem juthatván és mivel csak hosszú kerülőn juthatni föl, 
mire elkészülve nem voltam, annak megvizsgálása fájdalom 
abban maradt.

A Maimhoz tartozó mészképződményeket csak Toroczkó 
mellett és itt is csak másodlagos fekhelyen találtam.

A Toroczkó fölött bal völgylejtőn, ott, mely a térké
pen „ut alatP'-al van jelölve x), a mésztömzsökben, melyek 
a  mesgyéken felhalmozvák, Oppelia cf. compsa Oppel., Phyl- 
loceras tortisulcatum d'Orbigny és kicsiny, valószínűleg Phyl- 
loceras polyolcum Benecke példányokra akadtam.

Bizonyíték arra, hogy Toroczkó hatalmas mészkép- 
ződményeiben a Maim az Acanthicum rétegekkel helyette
sítve van, helytálló részletekben azt föl nem találhattam 
ugyan, de a szirtek itt kétségen kívül a helytálló sziklák
ból származnak.

A mészképződmények hatalmassága és egyforma alka
tánál fogva a különböző fokokat palaeontologiai kiindulási 
pontok nélkül megkülönböztetni nem lehet, de ezek igen 
gyérek vagy a kőzettel megismerhetlenül egybenővék; igy

*) Az itt említett elnevezések Erdély legújabb katonai felvételi 
térképére vonatkoznak.
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Uiese Blöcke stammen aus groben Conglomerate^ 
welche später erwähnt werden.

Es bleibt weiteren Untersuchungen Vorbehalten, an
stehende Ueberreste dieser Biidungen, falls welche vorhan
den sind in dem Randgebirge nachzuweisen, denn die hier 
angeführten Beobachtungen beschränken sich ja nur auf 
die begangenen Punkte, mit welchen die Geologie dessel
ben noch lange nicht erschöpft ist.

Auch kann ich eines an Crinoiden reichen dichten 
hellgefärbten Kalksteines erwähnen, welchen ich an dem 
südlichen Abfalle des Tordaierdo in das Aranyos Thal in 
grossen Blöcken fand, doch auch bezüglich dieses müssen 
weitere Forschungen in den mächtigen oft unzugänglichen 
Kalkbildungen Aufschluss geben.

Während meiner Wanderungen in dem Gálder Thale 
bis zur Felsenklause von Intra Gáld, konnte ich an dem 
Absturze der Felsengruppe, welche zwischen jener der 
Klause und der Piaira Csáki liegt, dunkelrothe geschich
tete Kalkbildungen beobachten, derartige Bildungen führen 
gewöhnlich Versteinerungen, ich konnte diesen Punkt aus 
dem Thale nicht erreichen, und uur auf weiteu Umwegen 
dazu gelangen, wozu ich nicht vorbereitet war, daher die 
Untersuchung desselben leider unterbleiben musste.

Kalkbildungen, welche der Malmstufe angehören, konnte 
ich nur bei Toroczkó und da auf sekundärer Lagerstätte 
beobachten.

Am linken Tbalgehänge oberhalb Toroczkó und zwar 
dem, auf der Karte „ut alatt“ bezeichneten *), fand ich in 
den Kalkblöcken, welche an den Rainen der Felder auf- 
gebäuft sind, Oppelia cf compsa Oppel. Phylloceras torti- 
sulcatum d’Orbigny, und kleine Exemplare, wahrscheinlich 
Phylloceras polyolcum Benecke.

*) Die hier angeführten Benennungen beziehen sich auf die 
Karte der neuesten Militär-Aufnahme Siebenbürgens.
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állván a dolog, még mindig nehéz föladat marad a hatal
mas mészképződmények pontos taglalása és meg kell elé
gednünk avval, ha bizonyos pontokat sok köviilet segélyével 
megállapíthatunk.

Toroczkó-Szt-Györgytől délkeletre a székelykőtől egy 
nyereg által elválasztva, melyen a hidasi ut halad, egy mész- 
hegység emelkedik, mely a Malom- és Hosszukőből áll, a 
térképen az oláh Piatra lunga és Csetatje névvel van jelölve.

E kettő között és pedig már a legmagasabb részletek
ben egész világos, sárgásfehér tömött mészkő darabok van
nak, melyek gyakran sűrűn telvék kövületekkel, azok ré
szint jól meg vannak tartva, részint azonban legömbölyítet
teknek látszanak, a kőzetből könyen nyerhetők és jobbára 
Grastropodák, ezek között leggyakrabban a Nerineák, nem 
ritkán a vastag héjú Pelecypocták is.

Az elsők közül előlegesen fölemlíthetem a következőket:
Hieria Staszycii Zeuschner.

„ pygmea Zittel.
Ptygmatis pseudo Bruntrutana Gemellars.

„ carpathica Zeuschner.
Nerinea Lorioli Zittel.

„ cerebriplicata Zittel.
,, Zeuschneri Peters.
„ Hoheneggeri Peters.

Cryptoplocus consobrinus Zittel.
Az utóbbiak közül a Diceras arietina Lamk. gyakran 

előfordul.
Itt tehát a felső Tithon, azaz a felső Strambergi réte

gekkel van dolgunk.
Említettem már, hogy a kövületek a mészkőben jobbára
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Ein Beweis, dass in den mächtigen Kalkbildungen 
von Torocikó der Malm mit den Acanthicum-Schichten 
vertreten ist, in anstehenden Partien aber konnte ich den
selben nicht auffinden, die Blöcke stammen aber hier un
zweifelhaft von den anstehenden Felsen.

Bei der Mächtigkeit der Kalkgebilde und einförmigen 
Beschaffenheit derselben, lassen sich die verschiedenen Stu
fen ohne paläontologische Anhaltspunkte nicht unterschei
den, diese sind aber höchst selten oder mit dem Gresteine 
zur Unkenntlichkeit verwachsen, bei so bewaudten Umstän
den wird es immer eine Schwierigkeit bleiben, die mäch
tigen Kalkbildungen genau zu gliedern und man sich be- 
gn iigen muss, gewisse Stufen durch einzelne Petrefakteu 
konstatirt zu haben.

Südlich von Toroczkó-Szt.-György erhebt sich von 
Székelykő, durch eine Einsattlung getrennt, in welcher der 
Weg nach Hidas führt, ein Kalkgebirge, welches aus dem 
Malomkő und dem Hosszuko besteht, auf der Karte erscheint 
dasselbe unter dea rumänischen Benennungen Piatra lunga 
und Csetatje.

Zwischen diesen beiden und zwar schon in den höch
sten Partien, finden sich Blöcke eines ganz lichten, gelb- 
lichweissen dichten Kalksteines, er ist oft dicht mit Ver
steinerungen angefüllt, welche theilweise gut erhalten, meist 
aber abgerollt erscheinen ; sie sind nicht schwer aus dem 
Gesteine zu gewinnen, es sind meist Gastropoden und unter 
diesen am häufigsten Nvrineen, nicht selten auch dickscha
lige Pelecypoden.

Von den ersteren kann ich vorläufig erwähnen:
Hieria Staszycii Zeuschner.

„ pygmea Zittel.
Ptygmatis pseudo Bruntrutana Gemmellars.

„ carpathica Zeuschner.
Nerinea Lorioli Zittel
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legömbölyítetteknek látszanak, gyakran egy valódi Conglo- 
merátot észlelhetni hasonló legömhölyitett kövületekből, me
lyeket egy sűrít mésztömeg köt össze; hasonló kőzetek 
ismeretesek Erdélyből is Felső-Váczáról a fehér Körös Mela- 
phyr területéről *), teljesen hasonlók az Imvaldi Nerinea- 
mészliez az éjszaki Kárpátokból * 2) ; bizonyára feltűnő, hogy 
ezen jelenségek, hasonló képződményekben, mig ily távoli 
helyekben is ismétlődnek, miből jogosan következtethető, 
hogy ezen képződmények idejében ily nagy távolokban 
hasonló okok működtek.

Ezen mészképződmények itt igen el vannak terjedve.

A szegélyhegységet követve, még gyakran viszatérek 
ezen képződményekhez és most Toroczkó vidékének további 
mészképződményeiről teszek említést.

Toroczkó vidékén jártomban több Ízben vonták ma
gokra figyelmemet egyes szirtek, melyek egész más mészkő
ből állanak, mint a már említettek.

Ezen meglehetős és gyakran teljesen tömör mészkö
vek világos barnásszürke, de szürke színűek is, Calcit erek
kel áthálózvák, ráütve bitumenes szagot terjesztenek, az el- 
mállott felületen kövületektől származó emelkedéseket visel 
nek, a szétütésnél ezek a mészkővel fölismerhetleniil egybe- 
nővék, de Gastropodák körvonalait, úgy Rudistaszerü körvo
nalokat is kivehetni, mely utóbbiakból én valóban a Capro- 
tinákat fel is ismertem.

0 Geologie Siebenbürgens von Hauer et Stäche pag. 546—547.
2) Zeuschner in Haidinger’s Naturw. Abhandlungen Bd III. pag. 163.
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Nerina cerebriplicata Zittel 
„ Zeuschneri Peters 
„ Hoheneggeri Peters 

CryptoplocuS consobrinus Zittel.
Von letzteren kommt Diceras arietina Lamk. häufig vor.
Wir haben es daher mit den oberen Tithon, d. i. den 

oberen Stramberger Schichten zu thun.
Ich habe schon erwähnt, dass die Versteinerungen im 

Kalkstein grösstentheils abgerollt erscheinen, man kann oft 
ein förmliches Conglomerat von solchen abgerollten Ver
steinerungen beobachten, welche durch eine dichte Kalk
masse verbunden sind; solche Gesteine sind in Siebenbürgen 
auch von Felső-Vácza aus dem Melaphyr-Gebiet des weissen 
Körös bekannt,1) sie gleichen ganz dem Nerineenkalk von 
Inwald aus den Nordkarpathen * 2), es ist gewiss auffallend, 
dass sich diese Erscheinungen in den gleichen Bildungen 
auch an so entfernten Orten wiederholen, was wohl schlies- 
sen lässt, dass zur Zeit dieser Bildungen in so grossen 
Entfernungen gleiche Ursachen gewirkt haben.

Diese Kalkgebilde erlangen hier eine grosse Ver
breitung.

Im Verfolge des Randgebirges werde ich noch öfters 
auf diese Bildungen kommen, und erwähne jetzt noch wei
tere Kalkbildungen der Umgebung von Toroczkó.

Während der Begehungen der Umgebung von Toroczkó 
sind mir zu öfteren Malen Blöcke aufgefallen, die aus 
einem ganz verschiedenen Kalkstein bestehen, als jenen 
schon erwähnten.

Dieser ziemlich und manchmal ganz dichte Kalkstein 
besitzt eine lichtbraungraue oder auch reingraue Farbe, ist 
von Calcitadern durchzogen, reicht beim Anschlägen bitu-

‘) Geologie Siebenbürgens von Hauer & Stäche, pag. 546—547.
2) Zeuschuer ju Haidinger’s Natunv. Abhandlungen Bd. III. 

pag. 163.
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A mészkő és ezen alakok azonnal feltűntek nekem és 
azokban a keleti erdélyi Kárpátokból régi ismerősökre ta
láltam, melyeket ott eléggé tanultam ismerni.

Mivel ezen területen azokkal több analógia fölmerült, 
föltűnt azonnal a vélemény, hogy itt is, mint ott, kréta
képződményekkel van dolgunk.

A toroczkói teknő figyelmes bejárása ezen gyanút nem
csak teljesen megerősité, hanem arra inditott egyúttal, hogy 
tovább is kövessem a krétaképződméuyeket és ezáltal meg
állapítsam, hogy a krétaképlet úgy a szegély, mint az ércz- 
hegységben általános elterjedést ér el és hogy itt a Jura
képlethez számított mészképződményeknek nagy része nem 
ehhez, hanem a Krétához tartozik.

Jóllehet a Caprotinavezető mészkövet, úgy a mint az 
a szirtekben mutatkozott, Caprotinákkal helyt állva föl 
nem találhattam, mégis bizonyos mészkövek Toroczkó-Szt- 
György bal hegylejtőjén Toroczkó felé határozott hasonla
tosságot mutatnak azokkal.

E mészkő alatt a mély vízcsatornákban, melyek a 
hegylejtőket átfúrják, vékonyan réteges, szürkészöld rnárgát 
találtam, vastagpadu szürkés mészbetelepedésekkel.

(Folytatása következik.)
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minős, auf der verwitterten Oberfläche zeigt derselbe Er
habenheiten, die von Versteinerungen herrühren, heim Zer
schlagen des Kalksteines sind diese mit demselben zur 
Unkenntlichkeit verwachsen, dennoch konnte man Umrisse 
von Gastropoden wahrnehmen, sowie auch Rudisten ähnliche 
Contouren, von welch letzteren ich auch wirklich Caprotinen 
erkannte.

Der Kalkstein und diese Formen fielen mir sofort auf, 
und fand in denselben alte Bekannte aus den ostsieben- 
biirgischen Karpathen, welche ich dort genügend kennen 
lernte.

Nachdem sich nun in diesem Gebiete mehrere Analo
gien mit jenen ergaben, lag die Vermuthung nahe, dass man 
es hier wie dort mit Kreidebildungen zu thun hat. Eine 
aufmerksame Begehung der Mulde von Toroczkó, hat diese 
Vermuthung nicht nur vollkommen bestätigt, sondern auch 
Veranlassung gegeben, die Kreidebildungen weiter zu ver
folgen, und dadurch zu konstatiren, dass die Kreideforma
tion in dem Rand- sowie Erzgebirge eine allgemeine Ver
breitung erlangt, und dass ein grosser Theil der bis nun 
in diesem Gebiete zur Juraformation gestellten Kalkbildun
gen nicht dieser, sondern der Kreide angehört.

Obwohl ich den Caprotinenführenden Kalkstein, sowie 
er sich in den Blöcken zeigte, mit Caprotinen nicht 
anstehend auffinden konnte, so zeigten gewisse Kalksteine 
an dem linken Berggehänge von Toroczkó-Szt.-György 
gegen Toroczkó dennoch eine entschiedene Aehnlichkeit 
mit demselben.

Unterhalb dieses Kalksteins fand ich in den tiefen 
Wasserröschen, welche diese Berggehänge durchfurchen, 
dünngeschichtete graugrüne Mergel mi dickbänkigen grauen 
kalkigen Einlagerungen.

(Fortsetzung folgt.)


