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Azon körülmény, hogy ezen márga feltűnően hasonlít 
a keleterdélyi Kárpátok neocom márgájához, melyet a Szé
kelyföldről irt munkámban tüzetesen leírtam, kövületek ke
resésére buzdított és csak hoszadalmas fáradozások után si
került kövületeket találnom a meszes márgapadokbau egy 
vízcsatornában, mely a hegy lej tőn magasra felbuzódva, azt át
szeli. Találtam a következőket:

Haploceras Grasanum d’Orb. és
Belemnites dilatatus Blainv, a többi között még
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G eologische Beobachtungen in dem Gebiete 
der Kalkklippen, am Ostrande des siebenbürgischen  

E rzgebirges.
Von Dr. F r a n z  H e r b i c h .

(Fortsetzung.)
(Mit 7 Profilzeichnungen.)

Die auffallende Aelmlichkeit dieser Mergel, mit dem 
neocomen Mergel der ostsiebenbürgischen Karpathen, welche 
ich in meiner Arbeit über das Széklerland ausführlich be
schrieben habe, veranlassten mich zum Suchen nach Ver 
Steinerungen 5 erst nach langen Bemühungen gelang es mir, 
in den kalkigen Mergelbänken in einer Wasserrösche, die 
sich hoch an den Bergabhang hinaufzieht und diese ver
teuert, Versteinerungen aufzufinden, und zwar :

Haploceras Grasanum d’Orb. und 
Belemnites dilatatus Blainv. nebst anderen 
Olcostephanus Asterianus und

„ Jeauotti ähnlichen undeutlichen Bruch
stücken; diese Mergelbildungen gehören daher den unteren 
Neoeomien au.

Obwohl die Schichten des Mergels unter den ^ a lk 
atéin einzufallen scheinen, so konnte ich dennoch keine 
unmittelbare Auflageruug beobachten.

Bei dem sehr variirenden Auftreten der verschiedenen 
Kalkgebilde dieser Gegend und dem Umstande, dass ich in 
demselben keine Versteinerungen auffand, muss es bis auf 
weiteres dahingestellt bleiben, ob dieser Kalk, wie es den 
Anschein hat, zum oberen Neoeomien gehört.

In beiden Fällen haben zur Auffindung der Kreide
bildungen von Toroczkó vorerst nicht Versteinerungen, son-
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Olcostepbanus Asterianus és
„ Jeanotti-hoz hasonló bizonytalan töre

dékeket; ezen márgák tehát a z  a l s ó  neocomienhez tartoznak.
Jólehet a márgarétegek a mészkő alá látszanak lejteni, 

közvetlen reátelepedést mégsem észlelhettem.
Azon körülménynél fogva, hogy ezen vidék különféle 

mészképződményei igen változatosan jelennek meg és hogy 
azokban kövületeket nem találtam: a továbbiakra kell az 
eldöntést hagynom, vájjon ezen mész a felső neocomienhez 
tartozik-e, amint az látszik.

A toroczkói krétaképződményekhez mindkét esetbeu 
a gyakorlott szemet nem első sorbau a kövület, hanem a 
keleterdélyiekkel való petrographiai megegyezés utalta.

Utazásaim alatt a neocom márgát Toroczkó alatt az 
Aranyosvölgy felé a Fekérpatakbau is föltaláltam.

A toroczkói neocom-márga gyakran vékony Sphaerosi- 
derit betelepedéseket tartalmaz, mely oxidátió után Liuionittá 
változik, előfordulnak hydraulikus márgapadok is, melyek 
föl nem használtatnak.

Itt úgy, mint az erdélyi Keletkárpátokban, hol az alsó 
neocomien mint kövülettartalmazó márga meszes-agyagosan 
kifejlődve vau, az nem terjed meszire, hanem az idősebb 
mészhegység közvetlen közeiére szorítkozik, mig a homok
kőképződmények, melyek bebizonyítva szintén az alsó 
neocomienhez tartoznak és valószínűleg annak egyenértékei, 
nagy területet foglalnak el, még pedig tetemes távolokban 
az idősebb mészképződményektől.

Úgy látszik tehát, hogy a mészképződmények jelenlegi 
tagosultságukban már a neocom-márga lerakodása idejében 
léteztek, mely betölté azoknak mélyedéseit és szakadékait, mi
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dern die petrographische Uebereinstimmung mit den ostsie- 
benbürgischen, dem geübten Auge Veranlassung gegeben.

Im Verlaufe der Begebungen konnte icb die neoco- 
men Mergel auch unterhalb Toroezkó gegen das Aranyos 
Thal am Fehérpatak nachweisen.

Die Neocommergel von Toroezkó führen häufige schmale 
Einlagerungen von Sphaerosiderit, welcher durch Oxydirung 
in Limonit übergeht, ferner Bänke von hydraulischem Mer
gel, welchj nicht benützt werden.

Hier, wie in den siebenbürgischen Ostkarpathen, wo 
das untere Neocomien als versteinerungsführender Mergel 
mit kalkigthoniger Ausbildung auftritt, ist dessen Verbrei
tung keine grosse, sie beschränkt sich auf die allernächste 
Nähe des älteren Kalkgebirges, während Sandsteinbildungen, 
die erwiesener Massen ebenfalls dem unteren Neocomien 
angehören, und wahrscheinlich ihr Aequivalent sind, eine 
grosse Verbreitung und zwar in grösserer Entfernung von 
den älteren Kalkbildungen einnehmen.

Es scheint demnach, dass die Kalkbildungen in ihren 
heutigen Reliefformen schon zur Zeit der Ablagerung der 
ueocomen Mergel existirt haben, welche die Vertiefungen 
und Schluchten derselben ausfüllten, wodurch es oft den 
Anschein gewinnt, als würden dieselben die älteren Kalk
bildungen unterteufen, was auch v. flauer an dem Neocom- 
mergel der Umgebung von Kronstadt beobachtete, *) wäh
rend dem das Sandsteinäquivalent derselben in grösseren 
Entfernungen von den Kalkgebirgen oder von denselben

\  Cf
durch andere Bildungen getrennt, gleichzeitig zur Ablage
rung kommend, in einer anderen Facies erscheint.

Es gibt Punkte in dem Randgebirge, welche dies 
sehr wahrscheinlich machen.

Beobachtungen über dieses Verhältniss sind insoferne 
richtig, als sie über den genetischen Zusammenhang dieser

l) Geologie Siebenbürgens, pag. 279-280.



nek következtében gyakran úgy látszik, mintha az az idő
sebb mészképződmények alá jutna, mit Hauer is észlelt 
a Brassó környékén előforduló neocom-márgánál 1), annak ho
mok kőaequivalense pedig tőle vagy a mészhegyektől más 
képződmények által elválasztva, egyidejűleg lerakodván, el
térő faciesben jelenik meg.

A szegélyhegység egyes pontjai ezt igen valószínűvé 
teszik.

Az ezen körülményre vonatkozó észleletek anyi- 
ban helyesek, menyiben azok ezen képződmények genetikus 
öszefüggéséről átalában, különösen pedig az előttünk fekvő 
terület elterjedt és palaeontologiai érvek nélkül b a j o s a n  
k i j e l ö l h e t ő  homokkő-képződményeinek helyzetéről 
kellő felvilágosításokat adni képesek.

A toroczkói teknő alsó részében, főleg annak délnyu
gati szélén gyakran homokos conglomerátok fordulnak elő, 
melyek sűrűn tartalmaznak kristályos palakőzetet és a körös 
körül helytálló mészkőből származó töredékeket, hasonló for
dul elő az azelőtt Thoroczkói grófi parkban és a Havas
patak egész déli oldalán (a térképen Sugpatak), Hauer ezek
ről azt állítja, hogy „az erdélyi érezhegység közönséges eocen- 
képződményeicől (Kárpáthomokkő) meg nem különböztet
hetők“. * 2)

Egyetlen alkalmas pontot sem találtam, hol ezen kö
vületnélküli képződményeknek telepedési viszonyait közvet
lenül tanulmányozhattam volna, igy annak helyzetéről elole- 
gesen semmi bizonyosat sem állíthatunk.

') Geologie Siebenbürgens pag. 279—280.
2) Geologie Siebenbürgens pag. 510.
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Bildungen überhaupt, sowie insbesondere die Stellung der 
weit verbreiteten, ohne paläontologische Anhaltspunkte 
s c h w e r  zu d e u t e n d e n  Sandsteinbildungen des vorlie
genden Terrains, einen bedeutenden Aufschluss zu geben 
im Stande sind.

Im unteren Theile der Toroczkóer Mulde treten häufig 
und zwar den Südwestrand derselben einnehmend sandige 
Conglomerate auf, welche häufig Fragmente kristallinischer 
Schiefergesteine, sowie der ringsum anstehenden Kalksteine 
führen, so in dem vormals gräflich Thoroczköischen Parke 
und der ganzen linken Lehne des Havaspatak (auf der 
Karte Sugpatak bezeichnet); v. Hauer sagt, dass sich die
selben „von den gewöhnlichen Eocengebilden (Karpathen- 
Sandstein) des siebenbürgiscben Erzgebirges nicht unter
scheiden.“ a)

Ich konnte keinen geeigneten Punkt für direkte Beob
achtungen der Lagerungsverhältnisse dieser petrefaktenlee
ren Gebilde auffinden, daher über deren Stellung vorläufig 
nichts sicheres angeben kann.

Bezüglich der Stellung des Karpathensandsteines aber 
im siebenbürgiscben Erzgebirge will ich der Darstellung 
meiner weiteren Beobachtungen nicht vorgreifen.

An den mächtigen Kalkbildungen der Umgebung von 
Toroczkó lassen sich, wie schon bemerkt wurde, nach dem 
Verlaufe ihrer eminenten Höhepunkte von Nord nach Süd 
mehrere Reihen derselben unterscheiden.

Die westlichste und höchste verlauft paralell mit der 
Thalrichtung des Aranyos-Flusses von Szolcsva bis Borév, 
erhebt sich mit dem Melaphyr und dessen Tuffen zu einer 
ansehnlichen Höhe, indem die meisten ihrer Höhenpunkte 
1200 Meter übersteigen, der Gebirgszug, dem diese Reihe 
von Kalkbildungen aufgelagert ist, lehnt sich gegen Westen

Geologie Siebenbürgen«, pag. 510
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Az erdélyi érczhegység kárpáthomokköveinek helyze
tét illetőleg pedig további vizsgálataimnak eredményét előre 
bocsájtani nem akarom.

Toroczkó nagyterjedelmit mészképződményeinél, mint 
már megjegyeztük, az éjszaktól dél felé húzódó feltűnő ma
gaslatoknál több sort lehet megkülönböztetni.

A legmagasabb, a nyugati, az Aranyos folyó völgy irá
nyával Szolcsvától Borévig párhuzamosan halad, a Melaphyr 
és annak tubáival nagy magasságra emelkedik, magaslatai
nak legtöbb része u. is 1200 méteren túlra hág, a begy
vonulat pedig, melyre ezen mészkősorozat reátelcpedik, nyu
gat felé azon kristályos kőzetekhez simul, melyeket Yidály 
és Borév között az Aranyos folyó szel át.

E sorozat az, melynek bázisán véleményem szerint a 
Triasboz tartozó idősebb képződmények megjelennek.

A keleti és alacsonyabb sor határozott mészszirteket 
mutat hasonlóan rátelepedve a Melaphyr és annak Tubáira 
és legimpozánsabb szirtje, nevezetesen a Székelykő legma
gasabb pontját 1130 méterrel éri el, mig többi magaslatai 
a 8—900 méter között ingadoznak.

Keletnek a Marosvölgy felől különösen impozáns szir- 
teket a Melaphyr és annak Tubái környezik, vagyis ezek a 
mészkövekkel szigetszerűen emelkednek ki a harmadkori 
képződményekből, melyek kelet felé terülnek el és elszige
telik a szirtsoroza'ot, melynek bázisán mint egy szőnyeg 
feküsznek.

A szirtsorozat azonban nem függ mindenütt közvetle
nül ősze, egyes részei mély nyergek által elválasztvák, me
lyek a Melaphyrig leérnek, mint ez egész jól észlelhető a 
Toroczkótöl Hidasra vezető átjárónál.
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an jenes Stück krystallinischer Gesteine, welches zwischen 
Yidály und Borév vom Aranyosflusse durchschnitten wird.

Diese Reihe ist es, an deren Basis die älteren Gebilde 
nach meiner Auffassung der Trias angehörend, auftreten.

Die östliche und niedrigere Reihe, erhebt sich in aus
gesprochenen Klippen, ebenfalls dem Melaphyr und dessen 
Tuffen aufgelagert, an ihrer imposantesten Klippe, nämlich 
dem Székelykő, zu ihrer höchsten Höhe mit 1130 Meter, 
während ihre anderen Höhenpunkte zwischen 8—900 Meter 
schwanken.

Gegen Osten wird dieser insbesondere vom Marosthale 
imposant erscheinende Klippenzug, von dem Melaphyr und 
dessen Tuffen umsäumt, das heisst diese Gesteine erheben 
sich mit den Kalkgebilden inselartig aus den tertiären Bil
dungen, welche sich nach Osten hin verbreiten, und isoliren 
die Klippenreihe, an deren Basis sie sich wie ein Teppich 
ausbreiten.

Diese Klippenreihe steht ihrerseits nicht überall in un
mittelbarem Zusammenbange, einzelne Tlieile sind durch 
tiefe Einsatt ungen getrennt, die bis auf den Melaphyr hinab 
reichen, wie dies ganz deutlich an dem Uebergange von 
Toroczkö nach Hidas zu beobachten ist.

In dieser Klippenreihe, welche gegen Westen in die 
Mulde von Toroczkö abfällt, konnte kein sicherer Anhalts
punkt für das Alter der an der Basis auftretenden Kalkbil
dungen gewonnen werden, sie bestehen meist aus rothen 
Kalkbreccien.

Zwischen diesen Klippenzug, welcher durch das Thal 
von Gyertyános unterbrochen wird, schieben sich schon 
oberhalb Nyirmező und Vládháza (Kakova) Sandsteinbildun
gen ein, Avelche nördlich von hier zwischen Oláh-Rákos 
und Hidas beginnend mit einer ziemlich schmalen Zone 
nach Süden verlauft, um immer Breite gewinnend, endlich 
das grosse Terrain des Rand- und Erzgebirges einzunehmen,
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E színsorozatban, mely nyugat felé a toroczkói tek- 
nőbe lejt, egyetlen egy biztos érvet sem állapíthattam 
meg a bázison megjelenő mészkövek korára, mert jobbál a 
vörös mészbrecciákból állanak.

Ezen szirtvonulat között, melyet a gyertyánosi völgy 
átszel, már Nyirmező és Vládháza (Kakova) fölött homok
kövek húzódnak be, melyek innen kezdve éjszaknak Oláh- 
Rákos és Hidas között egy meglehetős keskeny övvel dél
felé tartanak, hol szélességben mindinkább növekedve, végre 
a szegély- és érczhegység nagy területét betöltik ; ez azon ho
mokkő, mely eddig eocen Kárpáthomokkőnek tekintetett.

A harmadik és keleti mészkősor, mely valódi mész- 
szirtvonulat, Nyirmező és Kakova között a Dialu maréval 
kezdődik és rendesen kisebb szirtek alakjában vagy a neo- 
gen, vagy az idősebb képződményekből kiemelkedve délfelé 
állandó irányban halad Gyulafehérvár tájékáig.

Ezekből láthatjuk, hogy Toroczkó mészkövei az emel
kedő hegységgel több éjszaktól délnek csapó sorban, kelet
től nyugat felé magaslanak.

Ezen sorokat déli irányban tovább is lehet követni, 
hol azonban a nagyterjedelmű homokképződmények miatt 
egyátalában nem tűnnek elő oly impozánsan.

A homokkőteríileten szirtalkotó mészkövek is találtat
nak, melyek a toroczkóiaknál ifjabb formátióhoz tartoznak. 
Itt is különleges vizsgálatok számára kell fentartanunk, hogy 
a számtalan mészszirt geológiai tanulmány és térképezés 
tárgya legyen, ezek közül én jelen munkámban csak egye
seket sorolhatok fel, melyekre különösen geológiai utazásaim 
közben bukkantam és a melyek geológiai viszonyaik meg
ismerésére főleg alkalmasaknak látszottak.
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es ist dies jener Sandstein, welcher bis nnn als eocener Kar
pathensandstein aufgeführt wurde.

Eine dritte und östlichste Reihe von Kalkbildungen, 
welche einen Zug wahrer Kalkklippen da'stellen, ist jene, 
welche zwischen Nyirmezö und Kakova mit dem Dialu mare 
beginnt und gewöhnlich in kleineren Klippen entweder aus 
den eocenen, oder älteren Bildungen herausragend, einen 
konstanten Verlauf nach Süden bis in die Gegend von 
Karlsburg besitzt,

Wir sehen somit, dass sich die Kalkbildungen der Um
gebung von Toroczkó, mit dem ansteigenden Gebirge in 
mehreren Reihen, die von Nord nach Süd streichen, von 
Osten gegen Westen erheben.

Diese Reihen lassen sich auch in der weiteren südli 
chen Richtung verfolgen, wo sie freilich wegen der grossen 
Verbreitung der mächtigen Sandsteinbildungen nicht durch
aus in so imposanten Formen erscheinen. Auch treten in 
dem Sandsteingebiete klippenbildende Kalksteine auf, welche 
einer jüngeren Formation angehören als jene von Toroczkó.

Es muss aber wieder Spezial-Untersuchungen überlas
sen bleiben, geologische Studien und die kartographische 
Darstellung der unzähligen Kalkklipnen durchzuführen, von 
welchen ich in der vorliegenden Arbeit nur einzelne hervor
heben kann, die ich in den Richtungen meiner geologischen 
Wanderungen antraf und sich besonders für die Auffassung 
ihrer geologischen Verhältnisse eigneten.

Die Eruptivgesteine der Umgeltung von Toroczkó bat 
Dr. Gustav Tschermak in seinem Werke: „Die Porphyr
gesteine Oesterreichs aus der mittleren geologischen Epoche“ 
beschrieben ; dort werden folgende angeführt.

Q u a r z  p o r p h y r , im Osten der Kalkfelsen, bei dem 
Dorfe Nyirmezö.

F e l s i t p o r p h y r ,  von ausgezeichneter Ausbildung im
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Toroczkó vidékének eruptiv kőzeteit Ür. Tschevmak 
Gusztáv „Die Porphyrgesteine Österreichs aus der mittleren 
geologischen Epoche“ czimft müvében irta le és felsorolja a 
következőket:

K v a r c z p o r p h y r  a mészsziklák keleti részén, 
Nyirmező helységnél.

F e l s i t p o r p h y r  kitünően kifejlődve Toroczkó- 
tól nyugatnak, a sz.-györgyi rom mögött, a magasra emel
kedő mészszirtek alatt

M é l a  p l i y r  a toroczkói hutáknál, Toroczkótól nyu 
gatnak a sz.-György romnál.

P o r p h y r t u f f Toroczkótól nyugatnak a rom mögött.
Toroezkó vidékén huzamosabb ideig tartózkodván, úgy 

ezen felsorolt kőzetek elterjedésére, mint más általam észlel- 
tettekre vonatkozólag a következőket csatolhatom ezekhez, 
de ez utóbbiakra nézve fönntartón!, hogy annak idején fo
gom közleni vizsgálatuknak eredményét, előzetesen a következő
ket sorolom föl :

a) K v a r c z t r a c h y t  meglehetősen érdes zöldes 
színezetű alapanyaggal, melyben fehér Földpát és Biotit 
porphyrosan kiválva van, tartalmaz Kvarczszemeket és kül
sejére nézve feltűnően különbözik a Toroczkó vidéki Kvarcz- 
porphyrtól.

Ezen kőzet Toroczkó-Sz.-Györgytől nyugatnak a Havas- 
patak völgyének felső részein meglehetős gyakori.

Ezekben egykor bányásztak is, miről egyes hányások ta
núskodnak, melyeket már Partsch is endit. 1)

b) Egy p o r p h y r o s Biotit tartalmú kőzetet Toroczkó-

l ) Geologie Siebenbürgens, pag. 512.



Westen von Toroczkö, hinter der Ruine von Szt. György un
terhalb der bochemporragenden Kalkfelsen.

M e 1 a p h y r, bei den Schmelzhütten vou Toroczkö, 
im Westen von Toroczkö, bei der Ruine von Szt. György.

P o r p h y r  t uf f  im Westen vonToroczkö, hinter der Ruine.
Mein längerer Aufenthalt in der Umgebung von To

roczkö setzt mich in die Lage, sowohl bezüglich der Ver
breitung dieser angeführten Gesteine, als auch anderer Beob
achtungen folgendes hinzuzusetzen ; bezüglich der Letzteren be
halte ich mir vor, seinerzeit über das Ergehniss der Untersu
chung derselben Mittheilung zu machen. Vorläufig führe ich an :

a) Q u a r z t r a c h y t ,  mit ziemlich rauher, grünlich
gefärbter Grundmasse, in derselben sind porphyrisch aus
geschieden weisser Feldspath und Biotit, er enthaltet Körner 
von Quarz, unterscheidet sich in seinem äusseren Habitus 
auffallend von dem Quarzporphyr der Toroczköer Umgebung.

Dieses Gestein kommt in den oberen Theilen des Tha
ies vom Havaspatak, westlich von Toroczkö-Szt.-György, 
ziemlich häufig vor.

In demselben wurden auch Schürfarbeiten betrieben, 
wovon einige Halden Zeugniss geben, die schon Partseh 
erwähnt.*)

b) Ein p o r p h y r i s c l i es Biotit haltiges Gestein fand 
ich südöstlich von Toroczkö-Szt.-György au  Rande der To
roczköer Mulde, es ist schon stark zersetzt.

c) Ein anderes Gestein auf der Ostseite des Malomkő, 
südöstlich von Toroczkö-Szt -György hoch oben, in gros
sen Blöcken, in der grünlichgrauen oder röthlichgrauen 
felsitischen Grundmasse liegen; Biotit in kleinen sechsseitigen 
Tafeln, Plagioklas und Quarz, auch ein grünlicher Feldspath 
in einzelnen glänzenden Säulchen, dieses Gestein nähert sich 
dem Qnarzporphyr der Toroczköer Gegend.

d) Q u a r z p o r p h y r in Blöcken hinter dem Malomkő 
mit kleinkörniger Grundmasse, die Farbe derselben ist blass

’) Geologie Siebenbürgens, pag. 512.
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Sz.-Györgytől délkeletnek a toroczkői teknő szélén találtam, 
ez már igen elmállott.

c) Egy másik a Malomkő keleti oldalán, Toroczkő-Sz.- 
Györgytől délkeletnek a magasban nagy tömzsökben jelenik 
meg, a zöldesszürke vagy vörösessziirke felsites alapanyag
ban előfordulnak: Biotit, kicsiny hatoldalu táblákban, Pla
gioklas és Kvarcz, valamint egyes fénylő oszlopocskákban 
egy zöldes földpát is; ezen kőzet hasonlít a toroczkői Kvarcz- 
porphyrhoz.

d) K v a r c z p o r p b y r  tömzsökben a Malomkő 
mögött, alapanyaga apró szemcsés, melynek színe halvány 
húsvörös, a Kvarcz sűrűn előfordul, szintúgy kicsiny hús vörös 
Orthoklas-kristályok, Biotit nincs, a kőzet gránitos külsejű.

c) Egy f e k e t e ,  tömött alapanyagú kőzet Bedeleuról 
Toroczkó-Sz.-Györgytől délnyugatnak, sok Kvarczszemeket 
tartalmaz.

f) R h y o l i t o s kőzet a Szilaspatakban, Toroczkótól 
nyugatnak.

Ezen fehér rhyolitos kőzet Stäche szerint a porczellán- 
szerü alapanyaggal biró typusboz tartozik és gyakran dihe- 
xagonális pyramisokban Kvarczot tartalmaz.

g) egy tömött felsites alapanyagú barnavörös kőzet 
Biotit-, Kvarczszemek- és kevés kivált Földpáttal szintén a 
Szilaspatakban fordul elő.

li) T r a c h y t s z e r  U kőzet Nyirmezőről, piszkos 
szürke alapanyaggal, fénylő Amphibol oszlopocskákkal és 
szórványos Kvarczszemekkel, ez a homokkőt áttöri.

Úgy a toroczkői teknőben. mint az ezt bezáró mészvo- 
nulatokban, mindenütt a képződmények aljául a Melaphyir 
szolgál, a mint ezt úgy az egyes kiemelkedéseknél magában
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fleischroth, Quarz erscheint sehr häufig-, ebenso kleine fleisch- 
rothe Orthoklaskrystalle, Biotit ist nicht vorhanden, das Ge
stein hat granitisches Aussehen.

e) S c h w a r z e s  Gestein mit dichter Grundmasse von 
Bedeleu, südwestlich von Toroczkó Szt.-György, enthalten 
viele Quarzkörner.

f) R h y o l i t i s c h e s  Gestein im Szilaspatak westlich 
von Toroczkó

Dieses weisse rhyolitische Gestein von dem Typus, wel
chen Stäche als mit porcellanartiger Grundmasse bezeichnet, 
führet häufig- Quarz in Form dihexagonaler Pyramiden.

g-) B r a u n r o t h . e s  Gestein mit felsitischer dichter 
Grundmasse, enthält Biotit und Quarzkörner, wenig ausge
schiedenen Feldspath, kommt ebenfalls in Szilaspatak vor.

h) T r a c h y t a r t i g e s  Gestein von Nyirmezö mit 
schnmtzvggrauer Grundmasse, enthält glänzende Araphibol- 
säulchen und sparsame Quarzkörner, dieses Gestein durch
setzt den Sandstein.

Melaphyr bildet in der Toroczkóer Mulde sowohl, als 
den Kalkzügen, welche diese einschliessen, überall die Unter
lage der dortigen Bildungen, wie dies au einzelnen Hervor 
Tagungen desselben in der Mulde selbst oder nahe am Rande, 
als auch jene Thaleinschnitte beweisen, welche die Erosio
nen bis unter die Kalkbildungen bewerkstelligt haben.

Ich schreite nun von Toroczkó durch die Felsenklause 
von Gyertyános (rom. Valicsora) über Nyirmezö (rom. Po- 
jana) nach Vládháza (rom. Kakova). Einen interessanten 
Aufschluss über die Configuration einer Kalkklippe und ihrer 
Umhüllung gab mir die Gegend von Kakova, westlich von 
Enyed.

Nördlich von Kakova erhebt sich der 570 Meter 
hohe Szirbu, er bildet eine isolirte Kuppe, welche durch 
einen eingesenkten Rücken gegen Norden mit der ziem
lich ausgedehnten Kuppe des 702 Meter hoheu Dialu mare,
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a teknoler, vagy közel a szélihez, mint azon völgybemetszé
sekben észlelhetni, melyek egész a mészkövek alá bevágattak.

Most Toroczkóu át a gyertyáuosi szoroson (rom. Vali- 
csora), Nyirmezön (rom. Pojaua) keresztül Vládházára (rom. 
Ka kova) térek.

Erdékesen fejté meg egy mészszirt alakzatát és be- 
burkolását a kakovai vidék, Enyedtől nyugatnak. Kaková- 
tól éjszaknak emelkedik az 570 méter magas Szirbu, mely 
egy elszigetelt csúcsot képezve, éjszakfelől egy behorpadt 
hegyháttal az ezen vidék legmagasabb hegyével, a 702 mé
ter magas Dialu maré meglehetősen kiterjedt kúpjával ösze- 
fiigg, keletnek a Seszurile hegyháta érintkezik vele, melynek 
meredek lejtői a Pereu Funtinielilor völgyébe lapulnak.

Ezen lejtőkön az enyedi völgybe sebesen rohanó Pereu 
Funtinielilor patak mellékvizeivel együtt mély vízmosásokban 
föltárta a kőzetek egész sorozatát.

Ottlétem előtt kevéssel ezen vidéken egy pusztító felhősza
kadás az öszes vízmosásokat igen bemélyité és tisztára kimosta, 
minek következtében a geológiai viszonyok jobban szemlél- 
hetőkké lettek.

A Dialu maré egy hatalmas mészszirt, melyet legkeve
sebb 570 méter magasságig ifjabb képződmények környez
nek és e környezetből a mészképződmények 132 méter ma 
gasan állanak ki.

A Pereu Funtinielilor igen bemélyité a környező kép
ződményeket és erosio utján feltárta a mészkövet.

A Dialu maré hatalmas mészképződményei bár vál
takozó külsejüek, de a legnagyobb valószínűség szerint 
egy ugyanazon emelethez tartoznak, ez legalább azoknak 
nagy részére áll.
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des höchsten Berges in diesem Gebiete Zusammenhänge 
im Osten schliesst sich demselben der Bergrücken des Se- 
s zu rile au, die steilen Gehänge derselben fällen in das Thal 
des Pereu Funtinielilor ab.

An diesen Gehängen hat der rasch in das Enyeder Thal 
hei abstürzende Bach, Pereu Funtinielilor mit seinen Neben- 
quellen die Gesteine ihrer Folgenreihe durch tiefe Wasser
risse biosgelegt.

Kurze Zeit vor meiner Anwesenheit hat ein diese Ge
gend verheerender Wolkenbruch die sämmtlichen Wasserrisse 
tief ausgehöhlt und rein gewaschen, wodurch die geologi
schen Verhältnisse noch anschaulicher wurden.

Der Dialu mare repräsentirt eine gewaltige Kalkklippe, 
welche bis auf eine Höhe von mindestens 570 Meter von 
jüngeren Bildungen umhüllt ist, aus welcher Jmhüllung die 
Kalkbildungen mit einer Höhe von 132 Meter herausragen.

Der Pereu Fuuti ieiilor hat in die umhüllenden Bildun
gen tief eingeschnitten und durch Erosion die Kalkbildungen 
biosgelegt.

Die Kalkbildungen der Dialu mare variiren zwar in 
ihrem äusseren Aussehen, gehören aber mit grösster Wahr
scheinlichkeit einer und derselben Stufe an, wenigstens gilt 
dieses von einem grossen Tlieile derselben.

Eine nicht unbedeutende Mächtigkeit und Verbreitung 
erlangt ein sehr dichter, höchst feinkörniger Kalkstein von 
gelblicher Farbe und schiefriger Struktur mit muschligem 
Bruch, ein lithographischer Schiefer, er führt wenig Verstei 
nerungen, ich fand denselben an den südlichen Abhängen 
des Dia'u Szirbu ungefähr in der mittleren Höhe desselben, 
es ist sehr fraglich, ob derselbe- nicht schon den unteren 
Neocomien angehört.

Eine andere, ebenfalls sehr dichte, schmutzig gelblich
graue, beim Anschlägen hellklingende Varietät führt unge
mein häufige Gastropoden, die mit dem Gesteine fest ver
wachsen sind, und nur bei Verwitterung desselben an die 
Oberfläche treten, scheint den vorigen zu unterteufen, in
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Nem csekély vastagságú és elterjedésit egy tö
mőt^ kitünően finom szemcsés mészkő, mely sárgás színi! 
és palás szövegű kagylós töréssel, egy lithographai pala, 
kevés kövületet tartalmaz, erre a Diáin Szirbu kiéli lej
tőin köriilbelől a íélmagasságban találtam, igen kétes, vajon 
az nem tartozik-e az alsó neocomienhez.

Egy másik, hasonlóan igen tömött piszkos sárgásszürke, 
a ráütésnél tisztán csengő változat igen gyakori Gastropo- 
dákat tartalmaz, melyek a kőzettel szorosan egybenővék és 
csakis annak elmállásakor tűnnek a fölületen elő, az döb
beni alámélyedni látszik, nagyobb elterjedésben lép föl 
azonban egy világos sárgásfehér mészkő, mely tovább kelet
nek terjed, ez Nerineákat tartalmaz, melyekből 

Ptygmatis carpathica Zeusch. és
„ pseudo Bruntmtana Gemm. 

fölismerhetek.
A Kakova melletti Diáin maré szilijének mészköve te

hát legnagyobb részben a felső Tithonhoz, vagyis a felső 
Strambergi rétegekhez tartozik.

Mint már emlitve volt, az ifjabb kőzeteket, melyekre 
a szirtek települvék és melyek által környezteinek, föl 
egész a mészkőig és abban is mély vízmosások szelik át, 
minek folytán látható, hogy az a szirtek al ja felé terjedelem
ben nagyobbodik és az ifjabb képződmények alatt, ha nem 
is láthatóan, folytatva lesz és innen délnek Girbovánál (felső 
Orbo) az ottani szirtek alakjában ismét felszínre kerül.

A Peren Funtinielilornál a mészkő tömegében egy vas
tag mészconglomerát van először is, mely a szíriekhez tar
tozó mésztöredékekből és egy zöld porphyros kőzet darab
jaiból áll.

21
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grösster Verbreitung- aber tritt ein lichter, gelblichweisser 
Kalkstein auf, welcher weiter östlich erscheint, er führt Ne- 
rineen, unter welchen man

Ptygmatis carpatbica Zensch, und 
Ptyg. pseudo Bruntrutana Gemm 

u ntersch eid en kann.
Der Kalkstein der Klippe des Dialu mare bei Kakova 

gehört somit zum grössten Theil dem oberen Tithon, d. i. 
den oberen Stramberger Schichten an.

Die tiefen Wasserrisse schneiden, wie schon bemerkt 
wurde, durch die jüngeren dieser Klippe aufgelagerten und 
dieselben umhüllenden Gesteiue bis auf den Kalkstein und 
auch in denselben ein, wodurch ersichtlich wird, dass der
selbe gegen die Basis der Klippe an Umfang zunimmt, und 
unter den jüngeren Bildungen, wenn auch nicht sichtbar 
fortsetzt, um südlich von hier bei Girbova (Felső Orbo) in 
den dortigen Klippen wieder zu Tage ui treten.

Im Pereu Funtinielilor erscheint an der Masse des 
Kalksteins vorerst ein mächtiges Kalk-Conglomerat, be
stehend ans Ka'kbrocken, welche jenem der Klippe ange
hören, mit Stücken eines grünen porphyrischen Gesteins.

Dieses Conglomerat geht durch Aufnahme von Sand 
endlich in Sandstein über, welcher sich massenhaft ent
wickelt; es ist dies jener Sandste n, welcher bei Kakova 
beginnt und dem Euyeder Thale nach aufwärts bis über 
Nyirmező beobachtet werden kann, und der nach Süden hin 
eine grosse Verbreitung erlangt, wie schon oben erwähnt 
wurde.

Dieser Sandstein erreicht an dem Dialu Szirbu und 
Dialu mare nicht jene Höhe, wie die darüber lagernden 
Neogenbildungen, nämlich der Leithakalk.

Ungefähr in der mittleren Höhe des Dialu mare bildet 
Pereu Funtinielilor eine tiefe Schlucht, in welcher die Ge
steinsschichten gewunden und ungebogen erscheinen; hier



Ezen conglomerát homokfölvétel után végre homokkővé 
változván, tömegesen kifejlődik és ez azon homokkő, mely 
Kakovától kezdve az enyedi völgyön át fölfelé Nyirmezőn 
tűiig észlelhető és dél felé igen el van terjedve, mint ez 
már fönntebb is említve volt.

E homokkő a Dialu Szirbun és Diáin marén nem 
emelkedik oly magasra, mint az azokra települő Neogenkép- 
ződmény, névszerint a Lajtamész.

Körtilbelől a Dialu maré közepén a Peren Funtinielilor 
egy mély szakadékot alkot, hol a kőzetrétegek meghajlítva 
lenni látszanak, itt az is látszik, mintha a homokkő fedőjé
ben egy tetemes vastag mészkő telepednék.

Ez azonban a töbszörösen zavart rétegek és csuszam- 
lasok, valamint a korlátozott észlelési területek követkéz 
tében nem teljesen világos.

A mészkő tartalmaz gyakran Rudistákat, Caprotiná- 
kat és Radioliteseket, a szilárd, részben szürke, részben 
vöröses szinü mészkővel bennsőleg összenőve van, ez tehát 
ezen területen a második hely, hol Rudistákra találtam.

Mindezeken felül a Dialu szirbu magaslatáig, 570 mé
ternyi magasságig Lajtamész telepedik a gerinczekre közel 
vízszintes rétegekben, az enyedi völgyben Kakovánál azon
ban valamivel nagyobb EK. bajlássa!.

Itt mindenütt egész világosan láthatni, hogy mint fe- 
küsznek a Lajtamész rétegei diskordans telepedésben a ho- 
mokkőképződmenyek retegfejeire, mivel azonban nem emel
kednek a Lajtamészszel egyenlő magasra, ez utóbbival ott 
közvetlenül a szirtes mész érintkezik és igy az enyedi völgy 
egész öblét Kakovától a legmagasabb előhegyig kitölti.

Meg kell mindamellett jegyeznem, hogy a víznek
21*
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liat es auch den Anschein, als würde im Hangenden des 
Sandsteins ein ziemlich mächtiger Kalkstein lagern.

Bei den vielfach gestörten Schichten und Abrutschun- 
gen, sowie dem beschränkten Beobachtungsterrain ist dies 
aber nicht ganz klar.

Der Kalkstein führt häufige Rudisten, Caprotina und 
Radiolites, sie sind mit dem festen theils grau, tlieils röth- 
licli gefärbten Kalkstein innig verwachsen, es ist dies somit 
der zweite Punkt dieser Gegend, an welchem ich Rudisten 
aufgefunden bav e.

Ueber allen diesen lagert bis auf die Höhe des Dialu 
Szirbu bis zu einer Höhe von 570 Meter, Leitliakalk in bei
nahe horizontalen Scbichlen auf den Höhen, im Enyeder 
Thale aber bei Kakova mit einer etwas t edeutenderen Nei
gung na h NO.

Es lässt sich hier überall ganz deutlich beobachten, 
wie die Schichten des Leithakalkes in diskordanter Lage
rung auf den Schichtköpfen der Sandsteinbildungen ruhen, 
nachdem die Letzteren aber nicht bis zu jener Höhe austei
gen, welche der Leithakalk erreicht so liegt der letztere 
dort unmittelbar dem Klippen kalke auf, und füllt so die 
ganze Bucht des Enyeder Tuales von Kakova an bis auf 
die höchsten Vorberge aus

Doch muss ich bemerken, dass die nivellirende und 
erodirende Wirkung des' Wassers die Leithabildungen an 
den steilen Abhängen und den tiefen Thälern bedeutend 
reduzirt bat, wodurch dieselben entweder in fragmentären 
Ileberresten erscheinen oder auch gänzlich fortgeführt sind.

Bei der bedeutenden Höhe, welche der Leithakalk 
einnimmt, und dem unmittelbaren Contact, in welchem der
selbe mit den älteren Kalkbildungen steht, sind dieselben 
aus der Ferne oft schwer zu unterscheiden; der auf der 
Strasse reisende Geologe, von Toroczkó kommend, an den 
Anblick der Kalkmasseu gewöhnt, würde sich irren, wenn



egyenlítő és elhordó hatása a meredek lejtőkön és a mély 
völgyekben a Lajtaképződményeket tetemesen lejebb szá lli- 
totta, minek folytán ezek vagy töredékes maradványokban 
láthatók, vagy pedig teljesen is eltávolíttattak.

Mivel a Lajtamész tetemes magasra felhuzódik és 
közvetlenül érintkezik az idősebb mészkövekkel, az a tá
volból gyakran csak nehezen ismerhető fel; az úton haladó 
geolog Toroczkóról jőve a mésztömegek látásához szokot- 
tan tévesen Ítélne, ha minden a távoli magaslataidon lát
ható világos szirtes részletet idősebb mésznek tekintene, 
melyek legtöbbnyire a Lajtamész föltárásai.

A Dialu maré mészsz rtje is tetemes anyagot szolgál
tatott a Lajtamészhez mert a szírt mésztömege körül ezen nagy 
mész-görgetegek a reá következő Lajtamész aljául szolgálnak.

Igen gyakran találni mésztömböket, melyek hengeres 
vagy kúpalakú lyukakkal bírnak, ezek jobbadán eltávolo
dott Gastropádtól (Nerineák) származnak, de fúró kagylók
tól szál mazó hasonlókat is észleltem már.

A Lajtamész itt világos-sárgás fehér színű, nedvesen 
meglehetősen laza és tuffszerü. Kakova mellett nagy kőbá
nyákban a magyar keleti vasút épületeihez fejtették, a 
Dialu szirbuuál Lithothamniákat (Nulliporákat) igen gyak
ran tartalmaz.

Meg kell még emlékeznünk itt egy kőzetről, mely a 
Dialu maré mészszirtjén meglehetős gyakran, friss állapot
ban jobbadán csak tömbökben fordul elő, ez azon kvarczos 
eruptiv kőzet, mely a Nyirmezői völgyben is található és a 
mely helyről már több búvár fölemlité és részint kvarczos 
Trachytnak, részint Kyarczporphyrnak leírva is van.*)

*) Geologie Siebenbürgens, pag. 59. & 166.
Dr. Tschermak, Porphyrgesteine Österreichs pag. 190—191
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er alle die auf den fernen Höhen erscheinenden lichten fel
sigen Falién für ältere Kalke ansieht; es sind meist Ent- 
blössungen des Leithakalkes.

Die Kalkklippe des Dialu mare hat aber auch für die 
Leithabildungen ein grosses Materiale geliefert, den ringsum 
die Kalkmasse der Klippe bilden mächtige Geröllmassen 
dieses Kalkes die Unterlage für den darüber folgenden 
Leithakalk.

In grosser Häufigkeit kann man Kalkblöcke mit cylin- 
drischen oder konischen Löchern beobachten: sie rühren 
meist von ausgewitterten Gastrop ulen (Nerineen) her, doch 
habe ich auch solche von Bohrmuscheln herrührende beob
achtet.

Der Leithakalk ist licht gelblichweiss gefärbt, ziendich 
locker in feuchtem Zustande und tuffartig, er wurde bei Ka- 
kova in grossen Steinbrüchen für die Bauten der ungarischen 
Ostbahn gewonnen, am Dialu Szirbu führt er Lithothamnien 
(Nulliporen) in grosser Häufigkeit.

Noch muss ich hier eines Gesteines gedenken, welches 
an der Kalkklippe des Dialu mare ziemlich häufig, in fri
schem Zustande meist nur in Blöcken vorkommt, es ist dies 
jenes quarzführende Eruptivgestein, welches auch in dem 
Thale von Nyirmezö vorkommt, und von dort schon von 
mehreren Beobachtern erwähnt und theils als qua'zführender 
Trachyt, theils als Quarzporphyr beschrieben wurde. l)

In dem schon öfter erwähnten tiefeinschneidenden Thale 
des Pereu Funtinielilor kann man in dem Kalksteine der 
Klippe des Dialu mare eigenthümliche Gesteinsmassen beob
achten, welche denselben gangartig durchsetzen, sie sind an 
den Punkten, wo ich sie beobachten konnte, meist ganz 
zersetzt und zerfallen in Gruss von grünlicher, röthlicher 
oder auch lichtbrauner Farbe.

‘) Geologie Siebenbürgen«, pag. 59 und 166.
Dr. Tscheriuak, Porphyrgesteine Oesterreichs, pag. 190—191,



A Peren Funtinielilornak már többször említett mélyen 
bemetsző völgyébeu, a Diáin maré szírijének mészkövében 
sajátságos kőzeteket észlelhetni, melyek azt telérszerííen át
törik, azon a helyeken, hol azokat észlelhettem, leginkább 
teljesen elmállottak és darává esnek szét, melynek zöldes 
vöröses vagy világos-barna színe is van.

Ezen szétmállott telérszerííen jelentkező kitöltési anyag 
ban kisebb nagyobb különböző alakú, ugyanezen, de friss 
igen kvarezdús eruptiv kőzetből származó tömbök fekiisznek, 
melyek teljesen hasonlítanak a Nyirmezőről származókhoz.

Szövegük kitünően porphyros, szinök különböző barna 
vagy szürke, de friss állapotban mindig világosabb vagy 
sötétebb zöld, a felsites alapanyagban, mint a Nyirmezőről 
származókéban, Dr. Tschermak szerint Orthoklas, Plagio
klas, Kvarcz és Magnetit van.

Ezen szép kőzet friss állapotban élénk fényű és kül
sejére nézve az erdélyi érczkegységnek előttem ismeretes 
Kvarcztrachytja közül egygyel sem, úgy a Ylégyásza nagy 
Trackyttömbéből származókkal sem egyezik.

Dr. Tschermak a Nyirmezőről származó kőzetről eze
ket- mondja: ,,A teljesen friss kőzet tekintete igenis emlé
keztet egy Kvarcztrachytra, mint Madelung megjegyzé (v. 
Hauer und Stache’s Geologie Siebenbürgens pag. 59 és 106), 
de ez sok Kvarczporphyrnál is megesik; mert hisz ezek 
csak elváltozott Kvarcztrachytok, itt azonban előfordulásuk 
a Kárpáthomokkőnél (Eocén) idősebb korra mutat, azért a 
Kvarczporphvr elnevezésnek előny adandó.

Hogy ezen területen nem fordul elő több hasonló kül
sejű kőzet, az ne idegenitseu el, mert a lívarezporphyr
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In dieser zersetzten, gangartig auftretenden Ausfiillungs- 
inasse liegen grössere und kleinere verschieden gestaltete 
Blöcke dieses frischen, sehr quarzreichen Eruptivgesteines, 
es gleicht volls'ändig jenem von Nyirmezo.

Die Textur desselben ist ausgezeichnet porphyrisch, 
die Farbe ist verschieden, braun oder grau, aber frisch im 
mer lichter oder dunkler grün, in der felsitischen Grund
masse liegen wie in jener von Nyirmezo nach Dr. Tscher- 
mak, Orthoklas, Plagioklas, Quarz und Magnetit.

Dieses schöne Gestein besitzt in frischem Zustande 
einen lebhaften Glanz und stimmt in seinem äusseren Ha
bitus mit keinem der vielen Quarztrachyte, die mir aus dem 
Erzgebirge Siebenbürgens und dem mächtigen Traehytstocke 
des Vlégyasza bekannt wurden.

Dr. Tschermak sagt von dem Nyirmezo-Gestein „das 
Ansehen des völlig frischen Gesteins erinnert allerdings an 
einen Quarztrachyt, wie Madelung bemerkte (v. H.uer und 
Stache’s Geologie Sie eubürgens, pag. 59 und 166), doch 
ist dies bei sehr vielen Quarzporphyren der Fall, denn die
selben siud ja doch nur veränderte Quarztrachyte; hier aber 
weist das Vorkommen auf ein höheres Alter hin als das des 
(eocen) Karpathensandsteines, daher die Bezeichnung Quarz
porphyr vorzuziehen ist.

Dass kein gleichaussehendes Gestein mehr in diesem 
Gebiete vorkommt, darf nicht befremden, denn der Quarz
porphyr ist doch nur eine Ausbildungsweise des kieselrei
chen Porphyres, und solche treten als Felsitporphyre allent
halben in der Umgebung auf.

Ich konnte in dem genannten Thale zwei nicht im 
Zusammenhänge stehende Punkte beobachten, an welchen 
förmliche Gänge mil den quarz führen den Eruptivgesteinen 
in dem Nerineenkalke auftreten, überall erscheint die Haupt
masse derselben zersetzt. Beide beobachtete ich schon hoch 
oben im Thale über der aus dem Kalke entspringenden
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csakis is kifejlődési módja a kovadús Porphyrnak és ezek 
mint Felsitporphyrok a környéken mindenütt megjelennek.“

A nevezett völgyben két különálló pontot észlelhet
tem, hol a Nerineamészben a Kvarczos reuptivkőzetekkel 
valóságos telérek fordulnak elő, azoknak főtömege minde
nütt elmállva tűnik elő.

Mindkettőt észleltem már magasan fonni, a völgyben 
a Fontina recse vi/gazdag forrásainál, melyek a jobb völgy
oldal mészkövéből fakadnak, áttörik, mint már megjegyez
tem a Nerinea-mészkövet, mely itt nincs egyébb képződ
mények által födve.

A fehér tömött mészkő, melyet a felső telér tör át, 
annak közelében telve és márványszerften szalagozva van 
mész silikátok vörösszinű üregeivel, miután ezen iőrületen a 
mészkő hasonló tüneményt sehol sem mutat, az nyilvánva
ló ig  összefüggésben áll az eruptivkőzet áttörő feléiével. 
►Sőt ezen Kvarczos eruptiv-kőzetnek előrehaladott elmállása 
is a szénsavas uiészben körző vizeknek hatásával könnyen 
magyarázhatóan egybefügg, az elmállott kőzet szénsavval 
erősen pezseg, a legfrissebb kőzetben Calcit erek észlelhetők.

Az alsó télért, melyet egy vízcsatorna tár fel, mindkét 
oldalról mészbrecciák kisérnek, melyeket egy meszes kötő
szer erősen tart össze.

Minden jelenség oda utal, hogy ezen kőzetek a rnész- 
képződményeket áttörték. Miután az idevaló homokképződ
mények, mint azt észleletcim sorozatában kimutatni szándé
kozom, nem az eocénhez, hanem a Krétaképlethez tartoz
nak, a kvarczdus eruptiv kőzet kitörési ideje, mint azt 
már Tschermak is megjegyzi, egy ennél korábbi időszakra 
esik, észleletcim után pedig a Tithon emeletbe és igy ezen
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wasserreichen Quelle fontina recsc des rechten Thalgehän- 
gcs, sie durchsetzen, Avie ich schon bemerkte, den Nerineen- 
fiihrenden Kalkstein, welcher hier von keinen anderen Bil
dungen bedeckt ist.

Der weisse dichte Kalkstein, welcher den oberen Gang 
durchsetzt, ist in dessen Nähe von rothgefärbten Klüften 
von Kalksilikaten durchschwärmt und marmorartig gebän
dert, nachdem der Kalkstein in diesem Gebiete nirgends 
diese Erscheinung zeigt, so steht dieselbe offenbar mit dem 
durchsetzenden Gange des Eruptivgesteins im Zusammen
hänge. Aber auch die weit vorgeschrittene Zersetzung die
ses quarzführenden Eruptivgesteines steht mit den Wirkun
gen der Wässer, welche in dem kohlensauren Kalk zirku- 
liren, in einem leicht zu erklärenden Zusammenhänge, das 
zersetzte Gestein braust stark mit Salzsäuren, in dem fri
schesten Gestein kann man Caicitadern beobachten.

Der untere Gang, welcher durch eine Wasserrösche 
entblösst ist, wird zu beiden Seiten von Kalkbreccien beglei 
tet, die durch eine kalkige Bindmasse festverbunden sind.

Alle Erscheinungen deuten darauf hin, dass die Kalk
bildungen von diesem Gesteine durchbrochen wurden. Nach
dem die hiesigen Sandsteinbildungen, wie ich im Verlaufe 
meiner Beobachtungen darzuthun glaube, nicht der Eccen-, 
sondern der Kreideformation angeboren, die Eruptionszeit 
des quarzreichen Gesteins, wie schon Tschermak bemerkt, 
einer älteren Periode als diese angehört, nach meinen Beob 
achtungen aber in die der Titbonstufe tällt, so wäre das 
Alter dieses Eruptivgesteins mit der Benennung „Tithonit“ 
näher bezeichnet als mit der allgemeinen „Quarzporphyr.“

Von der Plesa Rimecziului (ung. Pilis), dem höchsten 
Punkte in diesem Gebietsteile, mit 1259 Meter, nach Süden 
schreitend, verquert man an dem langen Rücken des Boka 
Rimetiului bis Fel-Gyógy fortwährend Sandsteinbildungen,
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euruptivkőzet korát a „ T i t  h o n i t “ név közelebbről ha 
tározná meg, mint az általános „Kvarczporphyr “ elnevezés.

1. átmefszet. A Dialu maré s z ír t  Kakova mellett.
Dialu Szirbu D ialu  maré Seszurile K ikova

Pcreu Funtinielilor

Ha a Plesa Rimecziuluiról (magy. Pilis), mely ezen 
hegységrésznek legmagasabb pontja (12ő9 méter) haladunk, a 
Boka R'metiului hoszu hegyhátán Fel-Gyógyig folytonosan 
homokképződményeket találunk, melyek ezen terület hasonló 
képződményeitől átalában nem különböznek és stratigraphiai 
viszonyaikra nézve sem szolgáltatnak valamely különösen 
említésre méltót.

Fel-Gyógy és Diomal között azonban a homokképződ
mények közül újólag mészszirtek kerülnek a föl színre és 
pedig a Magúra Zsomalului délnyugati lejtőjén ; ezen szír
ieket pontosabban nem vizsgálhattam meg, mert a Pilisen 
keresztül gyalog jővén, már meglehetősen késő jutottunk ide 
és Fel-Gyógyig még egy meredek lejárón kellett áthalad
nunk, mi is a számos vízmosás miatt, melyekkel ezen terü
let telve van, a homályban nem volt tanácsos.

Fel-Gyógy és Diomál szirtci érintkeznek a közel dél
nek fekvő Csáklya ('rom. Csetja) völgyeivel.

1. Nerinea-mész (felső Titkon), 2. Neocom homokkő. 3. Lnjta-mész.



D ialu S/.irbu D ialu marc Sesiiuriltf Kakova
l ’eruu Funtiaielilor

Profil Nr. 1. Die Klippe Dt atu mare bei Kakova.

1. Nerineen-Kalic (ob. Titkon). 2. Neocomer Sandstein. 3. Leitha-Kalk.

welche sich von jenen dieses Terrains überhaupt nicht 
unterscheiden, auch hins chtlich ihrer stratigraphischen Ver- 
bä’tuisse nichts besonders bemerkensAverthes darboten.

Zwischen Fel-Gyógy und Diomal aber treten aus den 
Sandsteinbildungen wieder Kalkklippen zu Tage und zwar 
in dem südwestlichen Abhange der Magma Zsomalului; ich 
konnte diese Klippen nicht genauer untersuchen, denn wir 
erreichten diese, zu Fuss über den Pilis kommend, schon 
ziemlich spät Abends und hatten bis Fel-Gyögy noch einen 
steilen Absteig zu passiren, welche Passage wegen der vie
len tiefen Wasserrisse, von welchen dieses Terrain durch
furcht ist, in der Dunkelheit nicht rathsam Avar.

Die Klippen von Fel-Gyógy und Diomal korrespon 
diren mit jenen im nächst südlich gelegenen Tliale von 
Csáklya (rom. Csetja).

Die Klippengruppe von Csáklya befindet sich nord
westlich von dem Orte gleichen Namens, der in dem engen 
Thale, welches durch den Zusammenfluss des Csetja und 
Csetjiczabaches gebildet Avird, gelegen ist.

Die Lage dieses Thaies mit seinen mächtigen Löss 
bildungen, die sich hoch an den Gehängen hinaufziehen, 
ist für den Weinbau vorzüglich geeignet, deshalb auch
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Csákivá sziitcsoportja a hasonnevű helységtől éjszak- 
nyugatnak fekszik, mely is a Csetja és Csetjicza patakok 
egybefolyó sárnál levő szűk völgyben épült.

E völgy vastag Löszképződményeivel, melyek a lejtő
kön magasra húzódnak fel, kitűnően alkalmas a borterme
lésre és e czélból sűrűn be is van szellővel ültetve, mind
amellett talány maradt előttem, hogy vajon miképen szál
lítják el innét a bort, mert ide járható ut nem vezet.

Ha innét kezdve a Csetjapatakot fölfelé követjük, úgy 
egyszerre a völgyet egy mészszirt-csoport zárja el, melynek 
függélyes szirtfalai egy gátat alkotnak, melyen keresztül a 
fölötte fekvő felföld vizei zuhogok ban rohannak alá, ez egy 
még ki nem képződött szurdok.

Az itt helytálló elszigetelt mészsziklacsoportok a lát
hatólag reájok teli pült ifjabb képződményekből magaslanak 
ki, különösen három sziliből áll ezen csoport és ugyan nyu- 
gotnak a Syndieczavn, melyen a vizek ömlenek át, éjszak' 
nak pedig a Ti' ujata és Mariucza sziklái.

A Csetja és Csetjicza patakok egyesülésénél a Mariucza 
felé vezető emelkedőn egy finom szemcséjű, jól rétegezett 
homokkő van, részint szürkészöld, részint vöröses szinti, ez 
közönségesen vékonyan rétegzett és vékony leveles márga 
betelepedéseket tartalmaz, melyek együttesen egy vastag 
öszletet alkotnak.

Csapása 4 — 5 h., 30 foknyi ÉNy-ti lejtéssel látszólag 
a Tikujata mészkövei alá.

Erre egy conglomerát következik, mely gyakran le
gömbölyített Kvarczszemeket és részben sötét szinti mészkö
vet tartalmaz, melyet itt helyt állva sehol föl nem leltem, 
részben pedig a Tikujataéinál világosabbat, ez utóbbiak



reichlich mit Reben bepflanzt, es blieb mir aber ein Rätlr- 
sel, auf welche Art der viele Wein exportirt wird, da nach 
diesem Orte keine fahrbare Strasse führt.

wärts, so ist das Thal plötzlich durch eine Kalkklippen
gruppe abgesperrt, die senkrechten Felsenwände derselben 
bilden eine Wehre, über welche <'’ie Wässer des darüber ge
legenen Hochlandes in Kaskaden herabstürzen, es ist eine 
noch nicht ausgebildete Klause.

Die hier anstehende isolirte Kalk felsengruppe ragt aus 
den jüngeren Bildungen, welche dieselben sichtbar über
lagern, heraus; es sind insbesondere 3 Klippen, welche 
diese Gruppe zusammensetzen und zwar gegen Westen der 
Felsen Syndiczava, über welche die Wässer herabstürzen, 
gegen Norden die Felsen Tikujata und Mariucza.

An der Vereinigung des Csetjabaches mit dem Cseticza 
erscheint an dem Aufstiege gegen die Mariucza ein feinkör 
körniger, wohlgeschichteter thoniger Sandstein, theils von 
graulichgrüner, theils röthlicher Faibe, er ist gewöhnlich 
dünn geschichtet, besitzt dünnblättrige Mergel-Einlagerungen, 
die miteinander einen mächtigen Complex bilden.

Das Streichen desselben nahm ich hier nach h. 4 — 5 
mit einem Verflächen von 3 ) Grad gegen Nordwest ab, ari
sche-nend unter dem Kalkstein der Tikujata.

Da1 auf folgt ein Conglomerat, dieses führt ziemlich 
häufig abgerollte Quarzstücke und Kalkstein theils von dunk 
ier Farbe, den ich hier nirgends anstehend antraf, theils 
auch lichten wie jener der Tikujata; die letzteren nehmen 
oft grosse Dimensionen an, so dass es den Anschein gewinnt, 
als gehören dieselben anstehenden Felsen an; im Gemenge 
des Conglomerates befinden sich Porphyrbrocken und Stücke 
des grünen Porphyrtuffes.

Am rechten Ufer ‘ es Baches und zwar unmittelbar in 
dem Kessel, welcher von den Kalkklippen eingeschlossen

Verfolgt man nun von hier den Csetjabach nach auf
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gyakran igen el vannak terjedve, elanyira, hogy úgy látszik 
mintha helytálló szíriekhez tartoznának; a Conglomerát ke
verékében még Porphyr töredékek és a zöld Porphyrtnff da
rabkái is vannak.

A patak jobb partján és pedig a mészszirtek által 
bezárt medenczében közvetlenül sötétvörös szinti csuszamlá- 
sok észlelhetők, melyekben kerek vagy gömbös kőzetek 
vannak, ezek Melapkyrbúl és egy tuffszerii kőzetből állanak.

A Melaphyr-golyók, melyekben a Melaphyr mandola- 
szerűen van kifejlődve, gyakran zöld Epidotot is tartalmaz
nak. A vörös szín a Hámatittól származik, mely a golyókat 
bevonja, de magát a Melapbyrt is gyakran áthatolják a 
Hämatit erek, mely egyátalán az itteni Melapbyrt gyakran 
követi.

Ezen képződményeken közvetlenül határozottan a mész- 
szirt csoporthoz tartozó mészkő fék Liszik.

A. Syndieczwa. IS. T'ikujata. C. Mész tömbök. D. Kfihányás.
1. Mdaphyr. 2. Mészkő (felső Titkon). 3. Homokkő (neocom).

A balparton a Tikujata szirtfala alatt és pedig majd

2. át metszet. M észszirtek a Csák/y a völgy b an.
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ist, erscheinen dunkelrothgefärbte Abrutschungen, in welchen 
sich runde oder kugelige Gesteinsbildungen zeigen, sie be
stehen aus Melaphyr und einem tuffartigen Gestein.

Die Me’aphyi kugeln, in welchen der Melaphyr mandel
steinartig ausgebildet, führen häufig grünen Epidot. Die rothe 
Färbung dieser Abrutschung rührt von dem Eisenglanz her, 
mit welchem die Kugeln überzogen sind, aber auch der 
Me'aphyr ist häufig von Hematitadern durchschwärmt, wel
cher überhaupt ein häufiger Begleiter des hiesigen Mela- 
phyrs ist.

Unmittelbar auf diesen Bildungen liegt deutlich Kalk
stein, welcher zur Klippengruppe gehört.

A. Syndieczava. B. Tikujata. C. Kalkblöcke. D. Steinshalde.
1. Melaphyr. 2. Kalkstein (ob. Tithon). 3. Sandstein (neorom).

Aber auch am linken Ufer habe ich unter der Felsen
wand der Tikujata, und zwar beinahe im Niveau des Baches, 
ein grünes Eruptivgestein mit porphyrischer Struktur beobach 
tet, auf welches ich noch zurückkommen werde.

Der Kalkstein der Tikujata besitzt eine licht gelblich 
weisse, auch graulichweisse Farbe, ist ziemlich dicht und 
von wenigen Calcitadern durchzogen.

Er ist re'ch an gut erhaltenen Versteinerungen, worun 
ter viele Arten von Nerineen, Diceras und anderen dick-

P rofi N r. 2. Kalkklippen im Csdkl/a-Thale.
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nem a patak szintájában egy porphyros szövegű eruptív 
kőzetet találtam, melyhez még visszatérni fogok.

A Tikujata mészköve világos sárgásfehér, de szürkés 
fehér színű is, meglehetősen tömött és kevés Calcit-éi 
hatja át.

Jól megtartott kövületeket bőven tartalmaz, ezek kö
zött számos fajú Nerineákat, Dicerast és más vastaghéju 
Pelecypodákat ez is tehát, mint Toroczkó vidékéről és más 
szirtekről származó, a Tithonba és pedig a felső strambergi 
rétegekhez tartozik.

Itt is a mészben ismétlődnek a legömbölyített kövüle
tek, melyek gyakran borsónagyságuak és akkor egy oolitli- 
szerü Cunglomerátot alkotnak, melynek kötőszere egy tö
mött, szilárd mész, melyben néha kicsiny Gastropodák, mint 
Pileolus, Pleurotomáriák és Iteriák jól megtartva lelhetők.

Ez a kövületekben leggazdagabb szírt, mely előttem a 
Szegélyhegységben ismeretessé lett.

A kövületeket tartalmazó mészkő a Tikujata szirtijé
nek felső részét foglalja el, az alsóban ellenben mitsem 
találhattam. Miután ezen mészkövek, melyek a Melaphyrra 
reátelepiilvék, semminémii palaeontologiai érvet sem szol
gáltattak, eldöntketlenül maradt helyzetük kérdése; a pe- 
trographiai tulajdonság itt mitsem használ, mert vannak a 
Tithonéihoz hasonló Trias-meszek.

Azon mészképződményeknek megkülönböztetésére, me
lyekben szabad szemmel alig látható kövületek kimutatha
tók, a górcsövi kicsinységü állati maradványoknak vékony 
csiszolaton való tanulmányozása volna legalkalmasabb.

A Melaphyr és annak Tuffái, melyekre itt azon mész
kövek települnek, melyeknek legfiatalabb tagja a felső Ti-

22
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schaligen Pelecypoden ; er gehört, wie jener der Gegend von 
Toroczkó und anderer Klippen dem Tithon, und zwar den 
oberen Stramberger Schichten an.

Auch hier  wiederholen sich in dem Kalke die abge
rollten Versteinerungen oft auch bis zur Erbsengrösse, sie 
bilden dann ein Oolithartiges Conglomerat, welches dichten 
festen Kalk zur Bindemasse hat, in welchem zuweilen kleine 
Gastropoden wie Pileolus, Pleurotomarien und Itierien, im 
gut erhaltenen Zustande Vorkom m en.

Es ist die an Versteinerungen reichste Klippe, die 
mir in dem Randgebirge bekannt wurde.

Der Kalkstein mit den Versteinerungen nimmt den 
oberen Theil des Felsens der Tikujata ein, in dem unteren 
gelang es mir dagegen nicht, welche aufzufinden.

Nachdem diese auf dem Melaphyr lagernden Kalk
partien keine paläontologischen Anhaltspunkte gegeben 
haben, so blieb es auch unbestimmt, welche Stellung sie 
einnehmen, die petrographische Beschaffenheit hilft hier 
nichts, es gibt Triaskalke, welche jenem des Tithon ähn
lich sind.

Für die Unterscheidung derjenigen Kalkbilduugen, in 
welchen sich keine mit freiem Auge sichtbaren Versteine
rungen nachweisen lassen, dürfte sich auch hier die Unter
suchung der mikroskopisch kleinen Thierreste in Dünn
schliffen am besten eignen.

Der Melaphyr und seine Tuffbildungen, welche hier 
von Kalksteinen überlagert werden, deren jüngstes Glied 
dem oberen Tithon angehört, sind auch an den Klippen der 
ostsiebeubiirgischen Karpathen mit dem Auftreten gewisser 
Kalksteine auf das innigste verknüpft, deren unterste Bil
dungen der Triasformation angehören.

Nachdem diese Gesteine auch in dem Westkarpathen 
Siebenbürgens, insbesondere in deren Klippengebiethe eine 
eine noch bedeutendere Verbreitung besitzén als in jenen,
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thonhoz tartozik, a kelet-erdélyi Kárpátok szirtjeinél is bizo
nyos mészkövek megjelenésével a legszorosabban egybe- 
kapcsolvák, melyeknek legalsó képződményei a Triasképlet- 
hez tartoznak.

Miután ezen kőzetek Erdély nyugoti Kárpátjaiban is, 
főleg annak szirtterületén még jobban el vannak terjedve 
mint azokban, szabadságot veszek magamnak egy közelebbi 
megvilágitás alá vetni azoknak geológiai helyzetét.

Már előbb megjegyeztetett, bogy az erdélyi keleti 
Kárpátokban a Melapbyr csak az alsó Trias (Werfeni palák és 
Guttensteini mész) képződményeit törte át és ezekre fate
lepül, a mennyiben jóllehet ott a Triastól kezdve bezárólag 
a Krétáig a képződmények kifejlett sorokban vannak jelen 
és a Melapkyrral társulva a leggyakrabban jelennek meg, 
sehol sem észleltetett az alsó Triasnál ifjabb áttörés vagy 
reátelepedés.

A Székelyföldről szóló geológiai leírásomban is bebi
zonyítottam, hogy a zöld meszes Melaphyrtuffbkbau a felső 
Triaskoz tartozó kövületek vannak, hogy továbbá a Kagy- 
hagymási hegység Melapkyrja és annak Tuffái helyzetükre 
nézve az alsó Trias Dolomitos-mesze és a Hallstätti mész 
közé esnek.

Továbbá azt, hogy Erdély keleti Kárpátjaiban a Mela- 
pkyr előfordulása mindenütt vörös kovás-agyagos képződ
mények társaságában történik, melyek néha vörös vaskővé 
válnak és hogy maga a Melaphyr is Hamatit-teléreket és 
tömzsöket tartalmaz.

A keleterdélyi Kárpátok ezen képződményei a szom
szédos Bukowina hasonló képződményeivel közvetlen ösze-
függésben állanak, ott a kristályos-palás hegységnek éjszaki

22*
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so erlaube icb mir in eine nähere Erörterung ihrer geologi
schen Stellung einzugehen.

Es wurde schon früher bemerkt, dass in dem sieben- 
bürgischen Ostkarpathen der Melaphyr nur die Bildungen 
der unteren Trias (Werfener Schiefer und Gutteusteiner Kalk 
durchbrochen hat, und dieselben überlagert, indem, obwohl 
dort die Bildungen von der Trias bis inclusive Kreide in 
ausgesprochener Folgenreihe, in der häufigsten Assotia- 
tion mit dem Melaphyr Vorkommen, nirgends Durchbrüche 
oder Überlagerungen in jüngeren Bildungen als der unteren 
Trias beobachtet wurden.

Auch habe ich in meiner geologischen Beschreibung 
des Széklerlandes dargethan, dass in den grünen kalkigen 
Melaphyrtuffen, Versteinerungen Vorkommen, welche der obe
ren Trias angehören, dass ferner der Melaphyr und dessen 
Tuffbildungen im Nagyhagymáser Gebirge ihre Stellung zwi
schen dem dolomitischen Kalk der unteren Trias und dem 
Hallsädter Kalk einnehmen.

Dass ferner das Auftreteten des Melaphyrs in den 
Ostkarpathen Siebenbürgens überall mit rőtben kieselig- 
thonigen Bildungen gesellschaftet ist, welche manchmal 
in Rotheisensteine übergehen und der Melaphyr selbst Häma
tit-Gänge und Stöcke führt

Diese Bildungen der siebenbürgischeu Ostkarpathen, 
stehen mit jenen der benachbarten südlichen Bukowina im 
direkten Zusammenhänge, sie biden dort am Nordrande des 
krystallinischen Schiefergebirges eine acht Meilen weit fort
streichende Zone, welche einen vollständigen Einblick in ihre 
geologische Stellung gewährt.

Ich erlaube mir daher auf die Beobachtungen des 
Herrn Paul Ü? und meine eigenen an Ort und Stelle gemach- l

l) Grundzüge der Geologie der Bukowina, Jalirb. der k. k. geo
logischen Reichsantlallr 1876. Bd 26. Heft 3.
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szélén egy nyolcz mértföldnyire terjedő övét alkotnak, mely 
annak gologiai helyzetére tökéletes áttekintést nyújt.

Szabadságot veszek magamnak Paul *) ur észleleteire 
és saját, a helyen szerzett tapasztalataimra hivatkozva az 
ottani viszonyokat röviden előadni.

A Moldova folyó völgyét Fundul Moldovi és Posorita 
között éjszak felől egy magas hegyvonulat kiséri.

Annak úgy alsó részeit, mint magaslatait szép mész- 
szirtek ékesitik, melyek impozáns sziklákká alakulnak.

Az ezen érdekes hegyvonulatot alkotó képződményeket 
két völgy szeli át, melyeknek patakjai ugyanonnan fakad
nak, nevezetesen a Peren Thimi és Pereu Kailor déli irány
ban, a Moldova folyó egész szélességében Posorita és Kim- 
poluug között metszi keresztül.

Rövidség okáért a ezélnak megfelelőleg csak a Pereu 
Kailor völgyét és annak képződményeit fogom közelebbről 
leirni.

Ezen völgy nyilásáuál mindenek előtt a csillámpalát 
és azután a Gneiszot metszi át, melyen Veruccano kőzetek 
feküsznek ; ezen dolomitos mészkő van, mely feltűnően vörös 
szinü kovás-agyagos képződmények által, melyek Hämatit-,
gömbös kiképződésü Melapbyr, meszes Melaph^rbrecciák és

\
Tuffokkal társulnak — födetnek, ezek végre fedüjökben 
vörös mészszé változnak el, mely csak 3—4 méter vastag- 
ugyan, de mégis gazdag, a felső Triászhoz tartozó kövület
lel helyet nyújtott, melyek a Wengeni rétegek mindkét szkí
tájának és a füredi mésznek megfelelnek.

!) Grundzüge der Geologie der Bukowina, Jahrb. d. k. k. geol. 
Keichsanstalt. 1876. Bd 26., Heft 3.

(Vége következik.)
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ten gestützt, die dortigen Verhältnisse in Kürze vorzuführen.
Das Thal des Moldovafhisses wird zwischen Fundul 

Moldovi und Posorita, im Norden von einem hohen Gebirgs
zuge begleitet.

Sowohl die unteren Theile desselben, als auch die 
Höhen sind mit schönen Kalkklippen geziert, die sich zu 
imposanten Felsbildungen gestalten.

Die Bildungen, welche diesen interessanten Bergzug 
zusammensetzen, werden von zwei Thälern, deren Bäche an 
demselben entspringen, nämlich dem Bereu Tliimi und Pereu 
Kailor in südlicher, von dem Moldovaflusse in seiner gan
zen Breite zwischen Posorita und Kimpolung verquert.

Ich werde der Kürze wegen, dem vorliegenden Zwecke 
genügend, nur das Thal und die Bildungen des Pereu Kai
lor näher beschreiben.

Dieses Thal schneidet an seiner Mündung vorerst in 
Glimmerschiefer und dann in Gneiss ein, auf welchem Ver 
rucano-Conglomerate ruhen, auf diesen lagert dolomitischer 
Kalkstein, welcher von auffallend rothgefärbten, kieseiig 
thonigen Bildungen, die mit Rotheisenstein, Melaphyr in ku
geliger Ausbildung, kalkigen Melapbyrbreccien und Tutten 
vergesellschaftet sind, überlagert wird, die endlich in ihrem 
Hangenden in einen rőtben Kalkstein übergehen ; er besitzt 
die geringe Mächtigkeit von nur 3—4 Meter und dennoch 
lieferte derselbe eine reiche Ausbeute von Versteinerungen 
der oberen Trias, welche den beiden Niveau’s der Wengener 
Schichten und des Füreder Kalkes entsprechen.

(Schluss folgt.)


