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tok makrografiai osztályozása megenged egészben különbséget tenni négy
féle típus között, mert mind a négynek meg van.a maga helyi sajátsága. 
Nagy fontosságú körülmény azonban Selmecz környékén a sokszor ismét
lődő áttörése egyik trachitnak a másikon. E részben felette fontos támasz
pontot fognak az eredmények nyújtani a kitörések viszonyos sorrendjének 
megállapításához.

Kőzet-példány nagy számmal van gyűjtve, s a számok a térképén 
bejegyezve, úgy hogy a petrogratiai meghatározás eredménye már meg
határozott pontra vonatkoztatható, mi lényegesen megkivántatik a kétes 
esetekben, de biztonságot kölcsönöz olyankor is, midőn a kérdés már a 
felvételnél is meglehetős határozottsággal volt tisztába hozható.
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Mikor társulatunk ezidei márcziusi szakülésén dr. Primics György 
úrnak a fogarasi határhegység földtani átnézetét nyújtó dolgozatát bemu
tatni volt szerencsém, abbeli reményemet fejeztein ki, hogy saját felvételi 
munkámat, mely Petrozsény vidékéből indult ki, még a nyár folyamában 
kapcsolatba hozhatom amazzal. E reménységem beteljesedett; kirándulá
saim kelet felé terjedve több ízben elérték az Olt partját, nyugat felé pedig 
körülfogván a zsilvölgyi medenczének dr. Hofmann Károly úr által részle
tesen felvett területét, azon túl még Krassó-Szörénymegye határába s dél
nyugaton Baja de Arama szomszédságáig terjeszkedtek.

Eme palahegységnek átnézetes földtani térképét bátorkodom tehát 
ma tisztelt szaktársaimnak bemutatni mint folytatását annak, mely dr. P r i - 
mics úr dolgozatával már rövid idő múlva nyilvánosságra kerül a m. kir. 
földtani intézet Évkönyvében. A két térkép összevéve majdnem teljesen mu
tatja be az erdély-romániai határhegységnek azon részét, melyet túlnyo- 
mólag az őspalák alkotnak. Mert valamint keleti végén, a törcsvári hágótól 
fogva, másod- majd harmadkorbeli képződmények váltják fel a kristályos 
palákat, úgy az én felvételem nyugati végpontjai is már megközelítik, sőt 
délnyugaton érintik és szelik is a Bánság másodkori képződményeinek vo
nulatát és annak elágazását.

Az általam gyűjtött anyag tanúlmányozása és jegyzeteim rendszeres

* Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat szakülésén 1S83 deczember 5-ikén.
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egybeállítása még nem haladott annyira, hogy ma már részletes leírással 
kisérhetném a térkép bemutatását. Csak a hegységnek szerkezeti fővonásait 
legyen szabad általános körvonalokkal vázolni.

A folyó vizek kivájó tevékenysége sok külön hegységre osztotta a déli 
palavonulatot, melynek összeségét e két térkép mutatja és hegyrajzi szem
pontból egész jogosan különböztetjük meg a fogarasi havasokat a szebeni 
és szászsebesi hegytömzstől, a Páring hegylánczát a Strázsa lánczától, ezt 
meg a Ketvezát hegységtől. De épen ezen folyóvizek mély bevágásai ismer
tetik fel mindezen tagoknak földtani összetartozását és a geolog főkép e 
gyönyörű feltárásokból meríti azt a meggyőződést, hogy itt a földkéregnek 
egy nagy hullámképződése közepén áll, melynek csapásiránya kelet-nyu
gati, melyet tehát nem a vízfolyások éjszak-déli vonalai szerint, hanem el
lenkezőleg a kelet-nyugoti irányú hullámok vagy redők értelmében kell 
tagokra szétszedni.

Ama harántvölgyek legjelentékenyebbje az Olt íolyónak I öröstorony 
neve alatt ismert szorosa, mely északról délre, tehát a liegyhullámok csa
pására épen merőleges irányban hasítja át a határiíegység egész szélességét. 
E nagyszerű természetes szelvény kéjjezi Primics és az én felvételeim között 
a határt vagy jobban mondva az összekötő kapcsot. Ebből kell tehát a 
hegyszerkezet magyarázatánál kiindulnom.

A vöröstoronyi föltárásban az Olt jobb partján éjszakról délre menve 
egészben négy nagy réteghullámot ismerünk fel, melyek között azonban alá
rendelt gyűrődések is találhatók.

Az első hullám egy ellenlejtő (antiklinál) nyereg, melyen át Boiczától 
a határszéli őrházak elsejéig haladunk. A rétegek csapása nem tisztán K—Ny 
hanem többé-kevésbbé ENy felé fordul; a dőlés tehát kezdetben Boiczánál 
kisfoku EEK-i, messzebb déli es DDNy-i 40—50°. Ezen hullám kőzetei 
tulnyomólag amphibol- és chloritpalák és ez valamint a csapásirány 
folytatása is bizonyítja, hogy ebben a legelső redőben & fogarasi magas 
hegyláiKZ folytatását kell megpillantanunk, habár a domborzat ezen az 
oldalon koránt sem felel meg a belső szerkezetnek úgy mint ott túl a 
hatalmas hegygerinczen.

Az ország határától délre körülbelül liobesti faluig terjed a második 
redő, melyben a torlasztó erő oly hatalmasan működött, hogy a rétegeket 
legyező-alakra nyomta össze; a legyező középpontja Kínén i helység közelé
ben van, hol a rétegek egészen függőlegesen állanak, míg éjszaktól eddig 
fokozódó meredek déli, ezentúl pedig ellenkezőleg éj szaki dőlést mutatnak. 
Ezen réteghullámnak felel meg nyugat felé az ország határát képező ma
gas gerincz (Vurvu maré — Piatra alba), míg keleten, a fogarasi hegységben, 
a nyeregképződés nem jut orographiai érvényre.

Megemlítendő, hogy a nevezett határhegvláncz legmagasabb pontjain 
a rétegdőlést igen laposnak, némelykor épen vízszintesnek találtam, a mi
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arra mutat, hogy a kinenii legyező eszményi kiegészítése egy I <)()<)—1200”'/ 
magasságú redőt adna.

A harmadik vedd' ismét eyyszerü halt hajtás, egy pár alárendelt gyűrő
déssel, és orographiai szempontból sem kelet, sem nyugat felé nem tűnik ki. 
A redő déli szárnya alkotja a Lotru balparti lejtőit.

A negyedik vedd jelentékeny hegylánezképző ; területem ezen keleti 
részében meredek oldalú elleti lejtő alakjában tűnik fel s habár az Olt bal 
partján csak megszakított hegysorozatot alkot, a jobb parttól nyugatra egé
szen szabályos kelet-nyugati csapású hegygerinezben nyilvánul.

A harmadik és a negyedik redő közé esik a karjnithomakkd rétegsoroza
tának egy kis szigete az Olt folyó két partján, a Lotru torkolata körül, mely
ben a rétegek teknöalakban egész szabályosan, habár alárendelt gyűrődéssel 
be vannak hajlítva a kristályos palák retegteknőjében.

Ha most az Olt völgyében feltárt redőket nyugat felé követjük, azt 
találjuk, hogy lassacskán távoznak egymástól, legyezőalakban szétfutnak, 
míg a közöttük nyíló hegyes szögletekben új redők lepnek fel.

A legészakibb antiklinál hullám mindjárt az Olttól kezdve XyLNy 
irányt kap s így kepezi a szebeni és szász-sebesi hegység külső szegélyét, 
melyet én csak Kezsinárig követtem.

A második hullám, melyet az Olt mély feltárásában mint nagy erő
vel összenyomott gneiszréteg-csoportot láttunk, csaknem tisztán nyugati 
irányban terjed Hátszeg vidékéig, hol a Strigy lerakódásai es ifjabb har
madkori ülledékek leple alatt eltűnik. E hatalmas redő tetején emelkednek 
a szeben-szászsebesi hegység legjelentékenyebb kúpjai, u. m. Voinagu Ca- 
taniestye (1X53 Oitiagu (2145 mJ), Contiu m aré'(2189 m'), Steffiestye 
(2254 rnf), Cindrel (2248 Vurvului Petru (21 ;>;> ”]) és Surianu
(2001 ”’/). Kőzetei csaknem kizárólag a teljesen kristályos gneisz- és csil- 
lámpala-félék, főleg a gránátos csillámpalákban bővelkedik, az amphibolos 
gneiszfajták alárendelten fordulnak elő. A rétegek uralkodó csapásiránya 
K-Nv, változó, de a magaslatokon rendesen igen csekély fokú dőléssel.

A harmadik hullám nyugati folytatása nincsen kellőleg vizsgálva; úgy 
látszik, hogy ez nem egyszerű antiklinál szerkezet, hanem többszörös gyű
rődés, mely nyűgöt felé mindinkább szétágazódik és bonyolódott retegszer- 
kezetre vezet. Szélső, délfelé lejtő tagja a Lotru völgyébe hajlik alá, de úgy, 
hogy e völgynek nagyobb részé isoklinal szerkezetű, vagyis hogy Malaja és 
Brezoi között a déli rétegcsapás még a víz jobb partján is található.

4 égre a mi a negyedik hullámot illeti, belső szerkezetét igen szépen 
mutatja az Olt szoros utolsó darabja, a Lotru torkolatától Koziáig — táj- 
képileg az egész útnak fegfestőibb része. Egy hatalmas antiklinál boltozat 
tárul fel előttünk, melynek éj szaki szárnya meredekebben áll mind délije. 
A kőzet itt a gneisz-csoport típusos fajaihoz tartozik. Ez a nagy hullám 
képezi a Lotru jobb oldalát kisérő magas hegylánezot a Halota hegyig
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(J 107 öl). Délkeleti oldalához a másodkori (jum-)mésznek egy hosszú vonu
lata ( Arnota-Stogu) simul, azután harmadkori (szarmát) törmelékközetek 
csatlakoznak gyenge déli és délkeleti lejtéssel. Egy második mészkővonulat, 
mely a hegység déli tövén Polovrácsnál kezdődik, EÉK csapással egyenesen 
a gneiszterületbe vág, de nem éri el a főgerinczet ; ez a mészkő hasonló a 
Stogu hegyéhez, melyben korálnyomok látszanak és összeköttetésben áll 
a régi ülledékeknek (feketés agyagpala, mészpala és quarczitos homokkő) 
egy keskeny szalagot képező vonalasával, mely talán a juránál is régibb 
képződménynek tagja.

Ezen ülledékvonulat eltérő fekvése bizonyos vonatkozást mutat a 
palarétegek csapásirányában e vidéken látható zavargásával, t. i. a rétegek
nek ama S -alakú görbülésével, mely a Turcsim  hegy környékén a chlorit
es mészpalák rendes vonulatát megtöri, mintha az éjszak felé irányzott 
mozgásban a hegység keleti része egy lépéssel előbbre nyomult volna mint 
a nyugoti. Minthogy ezentúl nyugotra a csapásirány kissé DNy felé fordul 
s azonkivül az ország határszélén (Piatra tajatán) még egy hasonló $-gör
bület mutatkozik, abból azt kell következtetni, hogy a déli fó'gerincznek 
ama ki magosló része, mely a Páring csúcsához, a Muridra hegyhez (2520^) 
vezet, nem a negyedik hullám folytatásába esik, a mint az orographiai kép 
kivánná, hanem a harmadik hullámhoz tartozik vagy talán annak egy ön
álló helyettese.

Ezt a felfogást igazolja a kőzetminőség is, mert a Páringhegység 
zömében (már a V. Papusán kezdve) nem a negyedik hullám tipusos 
gneiszsze, hanem chloritos és amphibolos palák  uralkodnak. A gneiszt pedig 
s így az egész negyedik vonulat képviselőjét ezentúl már csak a hegység 
déli lejtőjén kell keresni és antiklinál hullámalakja külsőleg már alig jut 
érvényre, legfölebb a délre alászálló gerinczek némi kidudorodásaiban, p. o. 
a Zanogán, a Moldevisun mutatkozik.

A Páring hatalmas törzsétől csak 14 T f  -rel nyugotra ismét egy 
mélyen bevágott haránt völgy engedi, hogy a hegyláncz belső szerkezetébe 
pillantást vessünk : a két Z sily  folyó, mely a petrozsényi oligoczén szén- 
medenczét egész hosszában átszeli, egyesülésük pontjánál, Iszkrony szom
szédságában, egyenesen a palahegységnek tör és azt egy gyönyörű vadregé- 
nyes szurdokban, mely csak az utolsó években tétetett járhatóvá, éjszakról 
délre szeli át. A víz folyását követvén, a szurdok első negyedében (az ország 
határáig) egy egyszerű bolthajtásos rétegszerkezetet keresztezünk, melyben 
agyagcsillám és chloritpalák viszik a főszerepet. A második negyedben a 
rétegek mindinkább meredek déli, majd függőleges, azután pedig ellenkező, 
azaz éjszaki dőlésében a legyezőszerkezet jellemére ismerünk. Itt a eh lórit- és 
amphibolynciszek területe. Lainics klastromtól délre a rétegek átlag még 
mindig E-felé dőlnek, de rendesen gyengébb hajlással, a kőzet pedig, habár 
még mindig jelentékeny amphibol-tartalommal, mégis inkább a gneiszok
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kristádyos szemest* természetét mutatja. Ejszaki dőlést találunk azonban 
mindvégig a szurdokban, azaz Bnmbesti helységig, hol is a palahegység déli 
tövéhez laza harmadkon rétegek simulnak. Ha tehát a Szurduk átmetszeté- 
nek utolsó darabjában a negyedil.• hullám szel renget keressük, annak legfölebb 
éjszaki szárnyát leljük fel, míg a deli ellenkező hajlású szárny vagy lesiilye- 
dés vagy egyszerűen elmosás által eltűnt.

Ellenben a fentemlített legyezöszerkezetben szabad a Páring hullám 
belsejét feltáró szelvényt látnunk, és midőn azt tapasztaljuk, hogy alig 
14000 mj  távolságban a rétegek a Zsily partján vagy 4Ö0 tengerfeletti 
magasságban függőlegesen állnak, mígaíüőSO mj magas Mundrán csaknem 
vízszintesen feküsznek , e két adat összefoglalása a legyezőszerkezetnek 
szabályszerű kiegészítésében ennek a hullámnál,• legalább 2000 mj magas
ságát tünteti fel. Eszerint a legmagasabb hegyemelkedésnek a legintensi- 
vebb gyűrődés felel meg itt is, valamint az oltvölgyi szelvényben is, csak
hogy ott amaz erősen összenyomott legyezőszerkezet a második hullámé, 
itt pedig a harmadiké vagy annak helyettesseé.

A legelső antiklinál hullám, melyet a Zsilszurdok éjszaki részében 
láttunk, csak alárendelt és nem messze terjedő vonásnak tekintendő.

A Szurdok vonalától nyugatra az eddig még meglehetős párhuzamos
ságban követett hullámvonulat természete megváltozik. Az Oltvölgyi első 
hullámot csak Bezsinárig követtük ; a második megtartván egyenes K—Ny 
csapását, aStrigy partján elenyészik; a harmadik, melynek NyDNy csapás
iránya a Páring hegységben már teljes kifejezést nyer, a Zsily jobb partjától 
kezdve újra mint vízválasztó gerincz (egyszersmind mint országos határ) 
Strázsa hegység neve alatt ama csapásirányban folytatódik, míg a negyedik 
(gneisz) vonulat már minden orographiai jelentőség nélkül csupán a pala
hegység déli szegélyeként jelentkezik és a mindinkább felkapó másodkor- 
beli mészhegyek alatt eltűnik.

De abba a szögletbe, mely a második és a harmadik vonulatok eltérő 
csapása által keletkezik, itt egy új réteghullám ékelődik be Ny. felől: a 
Piety ezát hegység ez, mely az ő gránitgneiszből álló közép tömegéből egy 
hosszú hegyágat bocsát KÉK felé (Pealu Babi) és így a Zsilyteknő kereté
nek éjszaki részét, tehát a Strázsa hegység ellenpárját képezi. Mind e két 
hegyláncz egy-egy szabályos antiklinál boltot látszik képezni, melynek 
szerkezetében főleg a félig kristályos palafajok szerepelnek, és ép oly 
szabályos és a külidomnak megfelelő az oláh Zsilynek synklinal völgye, 
melyben az oligoczén rétegek szabályszerű behajlása bizonyítja, hogy a 
redőképződes bizonyára a harmadkor második felébe esik.

Figyelemre méltó a Rctyezát hegységnek szerkezete. Közepén, hol a 
legmagasabb csúcsok sorakoznak egymás midié, a csillámgneisz egészen 
gránitszovetüvé válik, palássága és rétegessége eltűnik és egy valóságos 
DNy—EK irányban kinyújtott tojásalaku középponti tömeget képez,
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mely az Alpok némely gránitos tömzseire vagy a Magas-Tátrára emlékez
tet. Éjszak felé fokozatos átmenet vezet a rendes palás gneisz területére, 
melyet azután a hegység, tövén a pliy Ilitek (agyagcsillám- és chloritpalák 
sth.) keskeny K—Ny irányú vonulata övez.

A rétegdőlés itt átlag éjszaki. A főgerinoz keleti folytatásán pedig 
ugyancsak azon phylliteknek szélesebb s többszörös övét találjuk, mely 
délnyugati csapással a központi tömeg keleti, majd déli oldalához csatla
kozik, itt azután a Strázsa hegységről átcsapó phyllitvonulattal egyesülvén, 
tisztán nyugati, majd fokozatosan éj.-nyugoti csapásba megy át s így a 
gránitgneisz területét egészen körülfogja és még messze az általam be nem 
járt krassó-szórénymegyei havasvidékre terjed. Azonban a Strázsa hegység 
rétegsorának csak egy része hajlik át ily módon ENy felé, másik fele ellen
kezőleg mindinkább délnyugati irányba csap at, úgy hogy a Cserna folyá
sát párhuzamosan követve a Dunáig terjedő hegyláncz görbülését idézi elő. 
E rétegelágazásnak sarkpontja az oláh Zsily es a Cserna forrásterületére 
esik, körülbelül a Deal a Boultii videkere, kissé délkeletre azon mélyen 
bevágott hegygerincztől mely a két víz forrásai között a Ketyezát tömegé
hez tartozó lratárgerinczre vezet. Másodkori mészkövek, melyek a Cserna 
völgyében íellmzódó szirtsort képeznek, ama vízválasztó nyergen is csajmak 
át és a Zsilypatak felső részebe húzódnak. A rétegcsapás ama nevezetes 
elágazása által képzett szögben a Piatra Godeanu területén ismét gránit
szövetű kőzeteket találunk.

Az általam bejárt területnek tektonikai fő vonásai a mondottak szerint 
röviden ekként fejezhetők ki: A déli határhegység hegyképző réteghullá
mai, melyeket az Olt keresztszelvénye még erősen egymáshoz nyomva 
tüntet fel, nyugat felé lassan szétterjednek, helyüket újak foglalják el, a 
nyugatfele nyíló szétágazás több ízben ismétlődik és így a kezdetben kelet
ről nyugatra húzódó lánczok egyfelől DNv fele kanyarodván a Duna szo
rosaihoz érnek, melyeken tül a szerb hegységben lelik folytatásukat, más
felől több ágban a krassószörenyi hegyek es a PojanaKuszka palatömegei
hez csatlakoznak.

Mindezen elágazásokat tovább nyugatra nyomozni és ama csatlako
zásokat kideríteni fölötte érdekes és fontos föladat lenne, melyet azonban 
a nyár rövidsége miatt nem oldhattam meg.
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