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Dr. MÁRTON István (Stockwork Geoconsulting Kft, Bánffyhunyad): 

I. nap: Az Erdélyi-szigethegység északi részének metamorf aljzata és a késő kréta kori 
magmatizmus 

 

Az Offenbányai Formáció metamorf aljzata 

Az Erdélyi-szigethegység takarós szerkezetében a Bihari-egység autohton helyzetben, míg a Biharia- 
és a Transzilván-takaró rendszerek allochton helyzetben jelennek meg. Ezek közül a Transzilván-
takarórendszer legfelső helyzetben van és aljzatát ofiolios egységek alkotják, keletről történő feltolódása a 
kora krétában kezdődött és az albaiban fejeződött be [BALINTONI  1997]. A Bihari-egység és a Biharia-
takarórendszerek aljzatát metamorf összletek alkotják, melyekre mezozoós üledékes összletek települnek. A 
fenti tektonikai egységeknek a metamorf aljzatát több egyszégre osztják, melyek közül az Offenbányai 
Formáció (Baia de Arieș) a Bihari-takarórendszer legfelső egysége és kiterjedésében a Torockói-hegységtől 
és az Erdélyi Érchegységtől, a Gyalui-hegységen keresztül, egészen a Preluka Masszívumig terjed (1. ábra, 
BALINTONI  1997]. 

A Offenbányai Formáció metamorf aljzatának fő tömegét csillámpalák, paragneijszok és amfibolitok 
alkotják, de viszonylag nagy tömegű karbonátos összletek, fekete kvarcit (a Preluka Masszívumban ezekhez 
mangán dúsulások is kapcsolódnak) és grafitos pala közbetelepülések is jellemzik, amelyek fontos 
ismertetőjegyei a Szamos Formáció aljzatával szemben. A formáció központi részében metagránitok és 
metaporfiroidok is megjelennek. Az Offenbányai Formáció kőzetfelépítése alapján, BALINTONI  [1997] 
szerint, a protolitok eredete passzív kontinentális tektonikai környezetre tehető. A protolitokra vonatkozó 
koradatok a plagioklász tartalmú gneijszok esetében 1,69 és 1,82 Gév közötti időt, míg a Vincai-granitodiok 
esetén 1,65 Gév kort jelölnek (Sm/Nd modell TDM; PANĂ, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra. Az Erdélyi-szigethegység metamorf egységeinek földrajzi eloszlása [BALINTONI 1997]. 
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Az Offenbányai Formáció esetében három metamorf eseményt különítenek el [IANCU és BALINTONI  
1986], melyeket a következő ásványparagenézisek jelölnek: 

I. Sztaurolit, biotit (1), gránát (1), disztén, plagioklász, muszkovit (1) 
II.  Gránát (2), biotit (2), muszkovit (2), szillimanit, plagioklász. 

III.  Fengit, klorit, albit, epidot, klinozoizit. 

Az I-es és II-es paragenézisek között egy erőteljes penetratív és transzpozicíós foliáció jelenik meg 
(S2). A III-as paragenézis csak lokálisan az összlet retrográd metamorfózison átesett részeit jellemzi (az 
Erdélyi-szigethegység keleti részein viszonylag gyakori).  

A metamorf folyamatok korát illetően viszonylag kevés koradat áll rendelkezésre. Így, DALLMEYER  et 
al [1999] Ar/Ar adatokat közölt honblende, muszkovit és teljes kőzetre vonatkozóan, melyek 186–111 millió 
év között szórnak. Ezek a korok az Transzilván takarórendszer ofiolitjainak korával azonos és nem 
feltétlenül a metamorfózis korát, hanem a K-Ar rendszer záródását, azaz az összeletek felső kéreg 
tartományba kerülését jelzik. A Vincai-granitoidok metamorfizmusa, melyek az Offenbányai Formáció 
összleteibe nyomulnak be, cirkon U-Pb adatok alapján 211 millió évre tehető [PANĂ 1998]. Ezek az adatok 
alapján a metamorfizmus kora közvetlenül nem határozható meg, de összehasonlító tanulmányok és a 
tektonikai fejlődés alapján variszkuszinak valószínűsíthető [BALINTONI  1997]. Ezt lokálisan felülbélyegzi az 
alpi metamorfózis, amely elsősorban retrómorf jegyeket hordoz.  

 

A késő kréta kori magmatizmus az Erdélyi-szigethegységben 

Az Erdélyi-szigethegység – Bánság – Timok – Szrednogorie késő kréta magmás ív a Kárpát-Balkán 
orogén részeként az eurázsiai lemez peremén a Neotethys-óceán zárodásakor alakult ki, majd ezt követően 
deformálódott  (2. ábra).  

A késő kréta magmatizmus lefolyását leginkább az alábukkó lemez visszaforgásával („slab roll back”) 
magyarázzák, mely az íven belül megfigyelhető mész-alkáli magmatizmushoz köthető koradatok jellegzetes 
eloszlására (északról délre fiatalódás) is magyarázattal szolgál [CIOBANU et al. 2002; ZIMMERMAN  et al. 
2007; KOLB et al. 2012; GALLHOFER et al. 2015]. A rendelkezésre álló koradatok alapján a mész-alkáli 
magmatizmus lefolyása mintegy 25 millió éves időszakot ölel fel, a 90–65 Mév időszakban (2. ábra). A 
Bánságban és az Erdélyi-szigethegységben, ahol a késő kréta magmatizmus szin-kollíziós extenzióval esik 
egybe, a magmás és ércesedési folyamatok lefolyása időben jobban lehatárolt (10-15 Mév). 

Történelmileg, az érctelepek jelenléte alapján, a késő kréta magmás ív Romániára eső legfontosabb 
része a Bánság keleti részén, az észak-dél irányú Vaskő–Dognácska–Oravicabánya–Szászkabánya–Új 
Moldova lineamens, amely a szerbiai Ridanj–Krepoljin zóna meghosszabításának tekinthető és melyeket 
fontos Fe-polimetalikus szkarn és porfiros Cu-Au ércesedések jellemeznek. Részben ezzel is magyarázható, 
hogy a késő kréta magmás benyomulásokat a magyar szakirodalom gyakran „banatitokként” hivatkozza. 
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2. ábra. A Kárpát-Balkán régió tektonikai térképe a késő kréta magmás ívhez kapcsolható magmás 
kőzetek koradataival [GALLHOFER et al. 2015]. 

 A késő kréta magmatizmus termékei az Erdélyi-szigethegység területén is nagy kiterjedésen 
megjelennek (3. ábra), főként a nyugati részén. Ezen területek közül ércesedés szempontjából Rézbánya (r: 
Băița Bihor), illetve a terepi kirándulásunk részét is képező Kisbánya (r: Băișoara) vidéke jelentős. Míg 
Rézbányán Ca- és Mg-típusú szkarnokhoz kapcsolhatóan elsősorban Cu-, Pb- és Zn-ércesedés jelenik meg, 
jelentős  Mo, Bi, W és B dúsulással, addig Kisbánya környékén az ércesedés fő tömegét Fe- és polimetalikus 
ércek alkották. Ezeknek az ércesedéseknek ásványtanilag érdekes vonatkozása a magnézium borátok 
jelenléte, így kotoit, szuanit, ludwigit, fluoborit és szaibélyit is található (ez utóbbinak Rézbánya 
típuslelőhelye). 
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3. ábra: Az Erdélyi-szigethegység egyszerűsített földtani térképe a a késő kérta kori intruziók 
kiemelésével és az azokhoz kapcsolódó mágneses és gravimetrikus geofizikai anomáliákkal [ILINCA 

et al. 2010]. 

 

1. megálló: Szolcsva: gránát és staurolit gyűjtés az Offenbányai Formáció kristályos aljzatából 

Első megállónk Alsószolcsva (r: Sălciua de Jos) alatt, az Aranyos-folyó bal partján lesz, ahol az út 
melletti bevágásokban és mosásokban az Offenbányai Formációhoz tartozó paragneiszok jelennek meg, 
melyeket a kvarc, sztaurolit, biotit, gránát, disztén, plagioklász és muszkovit ásványparagenézis jellemez. 
Ásványgyűjtés szempontjából kifejezetten érdekes, hogy kis szerencsével néhány centiméteres almandinos 
összetételű gránátok és sztaurolit keresztkő penetrációs ikrek kerülhetnek elő. 
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2. megálló: Szolcsva: nehézásvány-mosás a Aranyosban, rálátás a Bedellő-oldalán képződő 
negyedidőszaki forrásmészkövekre 

A következő megállónk az Aranyos-völgyében lesz, ahol a Bedellő oldalában képződő negyedidőszaki 
forrásmészkövek panorámája mellett nehézásvány mosásra alkalmas helyet keresünk. Célunk a metamorf 
aljzat fő (gránát, staurolit) és járulékos (cirkon, rutil, titanit) ásványainak begyűjtése mellett az, hogy (kis 
szerencsével) az Erdélyi-szigethegység miocén magmás-hidrotermás rendszereihez kapcsolható torlat 
aranyat is találjunk (lásd a következő napi program leírást). 

 

3. megálló: Járaszurdok: az Offenbányai Formáció gránátos, amfibolos, karbonátos, kontakt-jellegű 
kőzetei 

Járaszurdoktól (r: Surduc) 3 km-re és Borrévtől (r: Buru) 4 km-re a Jára völgyének bal oldalán egy 
felhagyott dolomit fejtés mellett állunk meg.  

A területen a Torockói-hegység aljzataként az Offenbányai Formáció csillámpaláival és gránát-
tartalmú gneisz összleteivel összefogazódva mészkő és dolomit lencsék jelennek meg. Járaszurdok 
környékén az állami földtani kutatóvállalat (IPEG) az 1970–1973-as években két nagyobb dolomitos testet 
tárt fel, amelyre kezdetben mélyszínti (!) kitermelést is terveztek. A megállónknál az egyik ilyen dolomitos 
lencse jelenik meg, körülbelül 180 méter hosszan elnyúlva, néhány tíz méteres vastagságban kifejlődve. A 
többnyire fehéres-szürke megjelenésű, heteroblasztos szövetű dolomitot 97-99%-ban dolomit ásvány, kvarc, 
muszkovit és klorit alkoltja. Helyenként kalcitos kitöltésű diaklázisok is megjelennek. 

A megállónk elsődleges célját azonban a dolomitokba benyomuló, néhány méter vastag, késő kréta 
kori mikrodioritos kőzettelérek és az ahhoz kapcsolódó szkarnos átalakulások adják. A feltárásban a 
mikrodiorit intergranuláris szövettel jelenik meg, fő kőzetalkotóként plagioklász földpátot, biotitot és 
hornblendét figyelhetünk meg. A mikrodiorit dolomittal való kontaktusán egy zónásan jól kifejlődött Mg-
típusú szkarnos átalakulást figyelhetünk meg: a mikrodioritban gránátos és hornblendés, majd a szegélye fele 
közeledve flogopitos és tremolitos átalakulások jelenik meg. A dolomittal való kontaktuson elsősorban talk 
jelenik meg egy 1-3 méter vastag zónában, de forszteritet, flogopitot és diopszidot is megfigyelhetünk. A 
feltárás keleti részében egy kiterjedt részen agyagosodás figyelhető meg, halloysitos és szmektites 
átalakulásokkal. Kis szerencsével a szkarnos átalakulási zónában fészkekben vagy erezetek kitöltéseiként 
szulfidos ásványparagenézist is megfigyelhetünk, elsőrosban pirit, pirrhotin, bornit és kovellin formájában. 

 

4. megálló: Aranyosivánfalva és Macskakő (a Kisbánya-környéki bányászat meddőhányói): az 
Offenbányai-takaró granitoid kőzetei, késő kréta (banatit) telérekkel, banatitok szarukő 
kontaktudvara és ércásványai 

A Kisbánya-környéki (r: Băișoara) bányászat maradványait Macskakő (r: Mașca) és 
Aranyosivánfalva (r: Cacova Ierii) szomszédságában látogatjuk meg, ahol az egykori bányászat romjait és 
meddőhányójának (reményeink szerint ásványgyűjtésre is alkalmas) részeit van lehetőségünk megfigyelni. 
Geomorfológiailag a terület a Gyalui-havasok keleti lejtőit képezi, az Erdélyi-medence perifériáján. 

A terület földtani felépítésében az Offenbányai Formáció metamorf kőzetei, a kréta–neogén kori 
üledékes kőzetek és a késő kréta magmás intruziók is megjelennek (4. ábra). Az metamorf aljzatot többnyire 
gránátos csillámpalák, kvarcitok, amfibolitok és karbonátos (dolomit és mészkő) közbetelepülések jellemzik. 
A banatitos intruziók illetve az aljzat karbonátos összletei és az azt fedő kréta üledékes kőzetek között 
kontakt szaruszirtek és szkarnos átalakulások jelennek meg. A retrográd folyamatokhoz kapcsolható 
ércesedés lencsék és irreguláris testek formájában jelenik meg. Az érces ásványparagenézist megnetit, 
hematit, pirrhotin, pirit, markazit, kalkopirit, szfalerit, arzenopirit, galenit, molibdenit jelenik meg. A 
magnetites ércek elsősorban a gránát-tartalmú szkarnokhoz, míg a szulfidos ércesedés a piroxén-tartalmú 



 

szkarnokhoz kapcsolható. A rézbányai ércesedéshez hasonlóan itt is megjelennek a jellegzetes magnézium 
borátok, úgy mint a ludwigit és a szájbelyit.

4. ábra: Vázlatos földtani szelvény a Macskakő

ÎNTORSUREANU 1981 munkája alapján). 1
Formáció: 2a – kristályos mészkő

gneisz); 4 – késő kréta dioritos intruziók

átalakulások; 7 – magnetites és szulfidos ércesedések; 8 
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II. nap: Az Erdélyi-szigethegység miocén kori magmatizmusa és a kapcsolódó hidrotermás 
ércesedések 

 

Az Erdélyi-szigethegység neogén magmatizmusának szerkezetföldtani helyzete és időbeni lefolyása: 

A Kárpát-Pannon régió tektonikai felépítése [HUISMANS et al. 2001] arra utal, hogy a Tisza-Dácia 
lemez a kora- és középmiocénben az Alcapa tömbbel együtt kelet irányú transzlációs mozgást is végzett, 
amely a nagy eurázsiai lemezzel való végső kollizióhoz és az ehhez kötődő szubdukcióhoz és 
hegységképződéshez vezetett a mai Nyugati, a Keleti és a Déli Kárpátok területén [CSONTOS et al. 2002]. 
Jelentős ellentétes irányú forgómozgást végzett a két belső-kárpáti mikrolemez. Paleomágneses adatok 
alapján az eocén és kora-miocén intervallumban a Tisza-Dácia lemez 20°-os óramutató irányú forgást 
végzett [PANAIOTU  1998], míg az Alcapa tömb ezzel ellentétes irányú forgómozgást szenvedett el [MÁRTON 
és MÁRTON 1996]. Az Erdélyi-szigethegység középső-miocéntől való fejlődése során nagyon gyors, az 
óramutató irányával megegyező forgást mutatott (≈60°), amely körülbelül 14 millió éve kezdődött és 12 
millió éve szűnt meg [PANAIOTU  1999]. Az Erdélyi-szigethegység jelentős rotációs mozgása eredményeként 
jöttek létre a báden – kora-pannonban megjelenő ÉNy–DK irányú normál vetők és az ezek által határolt 
extenziós medencék, mint amilyen a Brád-Nagyág-medence is [SĂNDULESCU 1988; BALINTONI ÉS VLAD  
1998]. 

Az Erdélyi-szigethegység déli részén kifejlődő neogén magmatizmus zömében mészalkáli jellegű 
termékeinek az eloszlása azt sugallja, hogy az ÉNy–DK irányítottságú magmás tevékenység szoros 
kapcsolatban állott a miocén extenzió által létrehozott üledékes medencék kialakulásával (1.ábra; ROŞU és 
társai 1997; CIULAVU  1999]. A neogén magmás kőzetek elterjedésének részletesebb vizsgálata azonban a 
magmásság térbeli megnyilvánulásának egy bonyolultabb képét mutatja. A legtöbb magmás kőzettest 
NyÉNy–KDK lefutású, körülbelül 100 km hosszú sávban található, Ménes (a nyugati részen) és Zalatna 
(keleti részen) helységek között. Sok magmás kőzetelőfordulás viszont az Erdélyi-szigethegység déli 
részének keleti oldalán található, ÉÉK–DDNy irányítottsággal Offenbánya (északon) és Déva (délen) 
helységek között. A két vonulat a NyÉNy–KDK vonulat DK-i részén harántolja egymást. Mindez azt 
suggalja, hogy a magmatizmus a területen jellemző transztenziós vetőrendszerekhez kapcsolódik és az 
extenzió során létrejött mélyrenyúló gyengeségi zónák csatornaként szolgáltak a felfelé nyomuló magmának. 

A magmatizmus időbeli lefolyása a K–Ar radiometrikus koradatok tükrében (2. ábra; ROŞU et al. 
2004) a következő képet mutatja: 

(1) Az Offenbánya – Verespatak – Bucium által meghatározott területen (amfibol és piroxén tartalmú) 
mikrodioritok, (amfibol, piroxén és ritkán kvarc tartalmú) andezitek valamint riolitok jelennek meg a 
14,87±0,82 – 9,31±0,39 millió év közé eső időintervallumban. 

(2) A Zarándi-medence – Brád – Zalatna térségben: (amfibol és piroxén tartalmú) mikrodioritok, és az 
(amfibol, piroxén és ritkán kvarc és biotit tartalmú) andezitek kora 11.04 – 13.4 ± 0.8 millió év között 
van. 

(3) A Barza – Bojca – Felsőcsertés – Nagyág területen található (kvarc, amfibol, biotit és ritkán piroxén 
tartalmú) andezitek, bazalt-andezitek, valamint az (amfibol, piroxén és ritkán biotit tartalmú) 
mikrodioritok kora 10,27 – 12,58 ± 0.6 millió év közé esik. 

(4) A Déva-környéki (amfibol és biotit tartalmú) andezitek 11,85 – 12,8 ± 0.5 millió év közötti korokat 
mutatnak, 

(5) A Detunáták bazaltos andezitjei 7,4 – 8  millió év körüli korokat mutatnak. 

(6) Az Aranyi-hegy shoshonit összetételű vulkáni dómja 1,6 ± 0,1 millió évvel a térség magmás 
tevékenységének az utolsó fázisát jelöli, amely egy kb. 6 millió éves szünet után következett be. 
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Az Erdélyi-szigethegységben lezajlott neogén magmatizmus úgy felszíni vulkáni tevékenységgel, mint 
jelentős intruzív folyamatokkal nyilvánult meg. A magmás tevékenységet követő és a hegység 
kiemelkedésével kapcsolatos erős eróziós lepusztulás a térségben a vulkáni kőzetösszletek nagymértékű 
eltávolítását és az intruzív testek jó részének a kipreparálódását, felszíni kibukkanását eredményezték. Velük 
együtt felszíni-felszínközeli környezetbe kerültek az Erdélyi-szigethegységre annyira jellemző, az 
intruziókhoz genetikailag kapcsolódó hidrotermás ércesedések, érctelepek is. 

  

1. ábra. Az Erdélyi-szigethegység déli részének vázlatos földtani térképe [COOK és társai 2004]. 

 

Az Erdélyi-érchegység neogén hidrotermás ércesedéseinek típusai: 

Az Erdélyi-szigethegység déli részén megjelenő zömében mészalkáli magmatizmushoz három 
jellegzetes típusú ércesedési forma kapcsolódik [NEUBAUER és társai 2005; 1. ábra]. A befogadó kőzetek a 
magmatizmus termékeire (andezit, riolit és diorit), az ofiolitos aljzatra, illetve a kréta–neogén üledékes 
kőzetekre is kiterjednek. A sekélyebb és alacsony hőmérsékletű hidrotermás környezetekre a magas- vagy 
alacsony szulfidizációs fokú epitermás Au-Ag ércesedési fázisok a jellemzőek. Ércásványként a termésarany, 
elektrum, szfalerit, galenit, telluridok és a változatos összetételű szulfosók említhetőek. A mélyebb és 
magasabb hőmérsékletű hidrotermás környezetekben van jelen a porfiros Cu-Au ércesedés is (pl. Déva, 
Valea Morii, Musariu, Roşia Poieni), mely hintett-eres (stockwerk) szerkezetű és ahol az ércásványok főleg 
kalkopirit és bornit formájában jelennek meg. A harmadik ércesedési típus ugyancsak epitermás, az első 
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típustól abban tér el, hogy breccsás szerkezetű és megjelenése ÉNyNy irányítottságot mutat. A breccsás 
szerkezetű Au-érctelepek elsősorban Verespatakon (Európa egyik legnagyobb Au-érctelepe) jelennek meg, 
de jelentősek a Bucium Rodu–Frasin és Offenbányán található kürtőkitöltő breccsás Au-érctelepeknél is. Az 
epitermás Au-gazdag telérek (pl. Nagyág, Ruda-Barza, Brădişor vagy Musariu) meredek dőlésűek és 
harántolják az andezites lávákat, intruziókat és a kréta üledékeket. A porfiros és epitermás ércesedés 
váltakozása („teleszkópos” rendszerek) gyakori, jellemző hogy a porfiros telepekben gyakran találkozunk a 
káli-, propilites-, szericites-, és agyagos átalakulások zónás kifejlődésével a generáló intruzió körül, 
amelyeket aztán az epitermás ércesedésekre jellemző további átalakulások (karbonátosodás, agyagosodás, 
kovásodás) szabdalnak át vagy írnak felül helyenként. 

 

2. ábra. A terület neogén magmás kőzeteinek K-Ar koradatai [ROŞU és társai 2004 alapján]. 

 

Aranynégyszög – gazdaságföldtani szempontok: 

Az Erdélyi-szigethegység déli részén található Európának úgy középkori, mint jelenlegi 
leggazdagabb nemesfém-bányavidéke, az úgynevezett „Aranynégyszög”. A térségben elsősorban aranyat 
bányásztak, de jelentős mennyiségben termeltek ki ezüstöt és rezet is. A legfontosabb bányák egy 
szabálytalan négyszög sarkaiban helyezkednek el (Offenbánya, Zalatna, Nagyág, Brád), innen kapta nevét e 
lelőhelyek együttese. Az ércek kitermelése már a rómaiak előtt megkezdődött, amelyet a rómaiak kűlszíni 
bányák és felszínközeli tárnák művelésével folytattak. A bányászat folytonos volt amikor az Érchegység 
Magyarországhoz tartozott és a mohácsi vész után is az Erdélyi Fejedelemség ideje alatt. Később, a 
Monarchia ideje alatt is folyt az Aranynégyszög kiaknázása, amikor a birodalom legfontosabb aranybányái 
között találjuk a brádi, nagyági, verespataki és zalatnai bányákat. A legnagyobb, 57,726 kg-os termésarany 
rögre a brádi Ruda – Felső-Lunkoj községek területén bukkantak rá 1891 novemberében. A Zalatna-környéki 
(pontosabban facebányai) Au-telluridos ércesedésekből fedezte fel Müller von Reichenstein 1778-ban a 
tellúr elemet.  

Napjainkban a fémek árának emelkedése a korábban felhagyott telepek gazdaságos bányászatát 
erdeményezheti, az új technologiák alkalmazásával nyereségesen vonhatnak ki fémeket és az Erdélyi-
érchegység újra Európa leggazdagabb arany- és réz-lelőhelyét képezheti. Jelenleg négy nagyobb, 
világszinten kiemelkedő aranyérctelep van részletes feltárás alatt, műrevalósági hatásvizsgálatuk és 
engedélyeztetésük folyamatban van. A verespataki epitermás ércesedés [Gabriel Resources 2014] 512,7 
millió tonna érckőzetet tartalmaz, amely átlagosan 1,04 g/t arany- (17,15 millió uncia aranyfém) és 5 g/t 
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ezüst-tartalmú (82,5 millió uncia ezüstfém). Az Érchegység egy másik pontjában, Rovina környékén három 
kisebb porfíros Au–Cu ércesedés [Carpathian Gold Inc., 2014] összesen 405,8 millió tonna ércet tartalmaz, 
melyből átlagosan 0,6 g/t arany és 0,2 % réz nyerhető ki (7,8 millió uncia aranyfém és 660 ezer tonna réz). A 
harmadik, szintén epitermás érctelep Felsőcsertésen körvonalazódott [DevaGold – Eldorado Gold Inc, 2014], 
melynek ércmennyisége 111,1 millió tonna, 1,35 g/t átlagos aranytartalommal (4,8 millió uncia arany) és 9 
g/t átlagos ezüstartalommal (32,15 millió uncia ezüst). Az Erdélyi-szigethegységben található porfiros 
érctelepek közül még megemlíthetjük a Roşia Poieni porfiros Cu-érctelepet, mely jelenleg a román állami 
Cupromin vállalat tulajdonát képezi és melynek mérete egyes becslések szerint meghaladja a 1 milliárd 
tonnát és átlagosan 0,5 % Cu és 0,4 g/t Au-os átlagos tartalommal rendelkezik. 

Az Erdélyi-szigethegység a Kárpát-medence egyik leggazdagabb ásványlelőhelye, közel 15 ásvány 
típuslelőhelyeként tartják számon csak a neogén magmatizmushoz  kapcsolható előfordulások alapján [PAPP 
2004]: 

Nagyágról (r: Săcărâmb) leírt ásványok: 

• alabandin: MnS, köbös, Müller von Reichenstein, F. J. [1784]; átnevezte Beudant, F. S. [1832] 
• krautit: MnHAsO4•H2O, mon., Fontan, F., Orliac, M. & Permingeat, F. [1975] 
• krennerit: (Au,Ag)Te2, romb., Krenner, J. [1877]; átnevezte vom Rath, G. [1877] 
• múzeumit: Pb5AuSbTe2S12, mon., Bindi, L. & Cipriani, C. [2004] 
• muthmannit: AuAgTe2, mon., Zambonini, F. [1911] 
• nagyágit: [Pb(Pb,Sb)S2][(Au,Te)], mon., [Fridvaldszky, J., 1767], Scopoli, G. A. [1769]; átnevezte 

Haidinger, W. [1845] 
• petzit: Ag3AuTe2, köbös, Petz, W. [1842]; renamed by Haidinger, W. [1845] 
• rodokrozit: MnCO3, trig., Bergman, T. [1780]; átnevezte Hausmann, J. F. L. [1813] a kapnikbányai leletek 

alapján 
• stützit: Ag5–xTe3, hex., Schrauf, A. [1878] 

Offenbányáról (r: Baia de Arieș) leírt ásvány: 

   • szilvanit: AgAuTe4, mon., Gerhard, C. A. [1786]; átnevezte Necker, L. A. [1835]. 

Facebányáról (r: Faţa Băii ) leírt ásványok: 

  • tellurit:  TeO2,orth., Petz, W. [1842] from the Faţa Băii deposit near Zlatna (ROM); átnevezte Haidinger, 
W. [1845] 

  • termés tellúr: Te, trig., Müller von Reichenstein, F. J. [1785]; átnevezte Klaproth, M. H. [1798]. 

Az Aranyi-hegyről (r: Dealul Uroi) leírt ásványok: 

• pszeudobrookit: Fe2TiO5, romb., Koch, A. [1878] Uroi (ROM) 
•fluoromagneziohastingsit: NaCa2Mg4Fe3+(Si6Al2)O22F2, mon, Bojar, H.P. & Walter, F., 2006 

 

1. megálló: a verespataki római kori tárnák 

A verespataki (r: Roșia Montana, l: Alburnus Maior) érctelep az Erdélyi-érchegység ÉK-i részén 
helyezkedik el. Tektonikai szempontból Bucsonyi-egységhez tartozik, amely egyike a larámi korú 
Transzilvanidáknak nevezett takaróknak [BALINTONI  1997]. Ezt a területen maastrichti korú flis szekvenciák 
képviselik. A Verespatak község központjától északra miocén üledékek is találhatóak. Verespataktól északra 
csak egy helyen találhatóak maastrichti korú üledékek, Colina Lespedari-nál, amelyet csillámos 
homokkövek, agyagok és mikrokonglomerátumok képviselnek. Ezekben az üledékekben a bányászati 
területeken előfordulnak pirites érkitöltések, helyenként limonitosodva [TĂMAȘ 2010]. A területen a neogén 
korú üledékek viszonylag jól megőrződtek. A közép-bádent piroklasztikus konglomerátumok, tufás 
homokkövek, mészkő betelepüléses agyagok képviselik. A felső-bádent egy kb. 60 m vastagságú márgaréteg 



14 

 

jelzi, amelybe homokköves rétegek települtek be. Az alsó-szarmatát márgák, agyagok és homokkövek 
képviselik. 

A neogén vulkanizmusnak Verespatak környékén két jelentős fázisát lehet megkülönböztetni (3. 
ábra). Az első fázist a Cetate (Várhegy) típusú dácit benyomulása és a freatomagmás robbanásos 
eseményeknek köszönhető maar-diatrém szerkezethez kapcsolódó breccsák kialakulása jelenti. A második 
fázist a Rotunda típusú andezites kitörések és az ezzel járó lávafolyások, piroklasztikus termékek jelentik a 
környék É-ÉK-i részén. Cirkonokon végzett U-Pb radiometrikus kormeghatározási vizsgálatok alapján 
Verespatakon a magmatizmus 13.6-13.2 Ma történt [KOUZMANOV et al., 2005; MANSKE et al. 2006]. Arany 
tartalmú telérekből származó adulárok Ar/Ar kora a Cetate (Várhegy) esetén 12.7 ± 0.1 Mév, miíg a Cârnic-
hegy esetén 13.2 ± 0.1 Mév, ami az ércesedési folyamatok többfázisú lezajlását jelzi.  

 

3. ábra. Verespatak egyszerűsített földtani térképe [LEARY et al. 2004]. 

Az arany-ezüst ércesedés leginkább hintésként, stockwork és breccsa szerkezetekhez kötődően 
fordul elő. A következő litológiákhoz kapcsolódik [LEARY et al. 2004, 3. ábra]: 

(1) Dácitokhoz kapcsolódó ércesedés: A dácit porfírban finoman elszórt szulfidok széles sávjai 
jellemzik. A kovás-aduláros átalakulás finoman elszórt pirittel jellemző az ércesedett dácitra és a legjobb 
indikátora az arany-ezüst jelenlétének. A keskeny stockwork telérek mindig jelen vannak, de alárendelten 
tartalmaznak aranyat-ezüstöt. A telérek általában meredek dőlésűek, nem folytonosak és kevesebb, mint 1 m 
szélesek. Ilyen típusú aranyércesedés jellemző a Cetate és Cârnic dómokra. 

(2) Függőleges breccsa zónák átszelve dácit intrúzív testekkel: A breccsák rendszerint vegyes 
litológiájúak és freatomagmás eredetűek. Az ércesedés a breccsa alapanyagában és szemcséiben egyaránt 
előfordul, erőteljes kovásodás kíséri és finom szulfidos hintések. Ilyen jellegű előfordulások ugyancsak a 
Cetate és Cârnic dómokra jellemzőek. 

(3) Kürtőbreccsához kapcsolódó hintett és teléres arany-ezüst ércesedés: Ilyen típusú jelentős 
ércesedés a dácit intrúziókat körülvevő kürtőbreccsában fordul elő. Kovásodás és finomszemcsés pirit 
hintések kísérik. Cârnicel, Văldoaia, Jig, Igre, Orlea és Țarina környékére jellemző. 
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(4) Vulkáni kürtőbreccsához kapcsolódó ércesedés: Erőteljes kovásodás és diszeminált pirit jellemzi 
a breccsa alapanyagát és a benne lévő szemcséket is egyaránt. A piritesedés néha teljesen helyettesíti a fekete 
agyagpala szemcséit. A diatréma breccsa alapanyagában rodokrozit sávok is előfordulnak. Jig és Igre 
környékére jellemző. 

(5) Kréta üledékekhez kapcsolódó ércesedés: A kürtőbreccsa és kréta üledékek kontaktusa alatt 
jelenik meg, általában agyagpalában, homokkőben, ritkábban konglomerátumban. Kovásodás és 
finomszemcsés pirit hintés kíséri a breccsa repedéseiben. A breccsa szemcséi mindig szögletesek, az 
alapanyaga pedig reziduális kvarc. Az ércesedés ásványai karbonátok, kvarc, pirit galenittel és szfalerittel, 
ritkán kalkopirittel. 

Az ércásványok, amelyek a magmás hidrotermás fluidumok redox jellegét mutatják, fontos bélyegei 
az alacsony szulfidizációs fokú hidrotermás rendszernek [WALLIER  et al. 2006]. A termésarany, telluridok, 
arzenopirit jelenléte és az enargit-luzonit csoport, covellin, elektrum ásványok hiánya jellegzetes egy 
alacsony szulfidizációs fokú érctelepre. Az argentit és az ezüst-szulfosók megjelenése ugyancsak jellemző 
egy ilyen típusú érctelepre. A következő telluridok fordulnak elő a Cetate (Várhegy) dómhoz kapcsolódóan: 
tetraedrit, argentit, proustit-pirargirit, pearceit-polibázit és stefanit, ezek általában ezüstöt és aranyat is 
hordoznak magukban. A Cârnicel nevű területen előfordul hessit, altait, argirodit, cervelleit, petzit, szilvanit, 
de nagyobb mennyiségben tetraedrit jelenik meg [CIOBANU et al. 2004]. Verespatakon a szulfosók közül a 
berthierit fordul elő színesfémek szulfidjaival és tetraedrittel. 

Verespatakon az aranyércet a rómaiak előtti időktől bányásszák. Négy fő periódusa volt a bányászati 
tevékenységnek Verespatakon: a római megszálláshoz kapcsolható időszak, az Osztrák-Magyar Monarchia 
ideje (a 17. század végétől 1918-ig), a két világháború közötti időszak (1918 és 1939 között) és 1959-től 
napjainkig. A mélyszinti bányaművelést a Román kormány az 1960-as évek elején kezdte el. A külszíni 
bányászat a Cetate (Várhegy) teleperészen 1970-ben indult, 1985-ben a mélyszinti művelést teljesen 
megszűntették. A Cetate masszívum délnyugati részén folyt a kitermelés és 120 m-t eltávolítottak az eredeti 
felszínéről a dómnak, míg 2006-ban megszűnt a külszíni fejtés. A felmért fejtésekből 2000 és 2004 között az 
évi termelés 151 000 tonna volt, amelyből 130 000 tonna a Cetate telepből és 21 000 tonna a Cârnic telepből 
évente. A verespataki jelenlegi kitermelési tulajdonjog a 47/1999-es koncessziós engedély szerint 1999-ben 
volt közzétéve, amelyet a Roșia Montana Gold Corporation (RMGC) magánvállalat szerzett meg. A kutatást 
1998-ban vette át és a következő kutatásokat végezték el: felszíni térképezés és járatok mintázása, mélyszinti 
térképezés és járatok mintázása, több száz kilométer fúrás, légi és felszíni geofizikai felmérések. Bár 
nagyméretű befektetést tervezett, de a bányászat engedélyeztetése körüli politikai huzavona miatt a mai 
napig nem sikerült a termelést újra indítania. A legutolsó felmérések alapján [Gabriel Resources, 2014]  a 
verespataki epitermás ércesedés 512,7 millió tonna érckőzetet tartalmaz 0,4 g/t műrevalósági (cutoff) 
határérték mellett, amely átlagosan 1,04 g/t arany- (17,15 millió uncia aranyfém) és 5 g/t ezüst-tartalommal 
(82,5 millió uncia ezüstfém) bír. 

Kirándulásunk során az Orlea teleprészhez tartozó bányamúzeumot látogatjuk meg, melyet 1976-ban 
tettek hozzáférhetővé (most az állami Minvest bányászati vállalat maradványának gondozásában áll). A 
bányamúzeum mélyszínti része közel 200 méter hosszú szakaszon római kori vágatot tár fel. A hozzáférés 
egy biztonságoan kiépített 53 méter mély ferdeaknán keresztül történik, mintegy 157 lépcsőfokon keresztül 
[BENEA és TĂMAȘ, 2010]. A római kori vágat rész a végén egy modern (1970-es évekbeli) kitermelési 
vágatban zárul, ahol a kürtőbreccsa anyagában kvarc és rodokrozitos telérek figyelhetőek meg. A múzeum 
felszíni része korabeli (többnyire monarchiabeli) bányászati és feldolgozási eszközöket, illetve más 
archeológiai leleteket mutat be. 
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2. megálló: a Detunáták 

 Bucsum (r: Bucium Șasa) felől a piros-sáv turisztikai jelzést követve kb. egy óra alatt közelíthetjük 
meg az Erdélyi-szigethegység látványos, 75 méter magasságot is elérő. A Detunáták védett területe mintegy 
5 hektárnyi területen fekszik és két csúccsal jelenik meg. Egyikük, a Detunata Flocoasa 1256 m-es csúcsa 
nagyrészt bükkerdővel borított, a másik a Kopac Detunáta az 1168 m-es kopár csúcsával látványosabb. A 
„Detunáta” (román eredetű szó) elnevezésük a villámhoz hasonló zajból ered, ami akkor keletkezik, amikor 
egy óriási kőtömb kiszakad a hegyből. A lávák oszlopos elválásának magyarázatként szolgálhat, hogy a 
felszínre kerülő láva hűlés közben összehúzódik, amikor a láva folyékonysága az adott 
hőmérséklettartományban már nem tud lépést tartani az összehúzódásból eredő feszültséggel, a lávatest egy 
– a láva folyásra merőleges – töréshálózat mentén oszlopokra válik szét. Ezek ideális esetben hatszögűek, ám 
gyakran megfigyelhetők öt-, hét-, sőt négy- és nyolcoldalú oszlopok is. 

A Detunáták korban a miocén magmatizmus legfiatalabb produktumai, 7,4±0,3 millió éves K-Ar 
koradattal [Roşu et al, 2004]. Kőzettanilag a Detunáták az Erdély-szigethegység legbázikusabb miocén 
magmás kőzeteként jelennek meg, összetételükben bazaltos andezitek, afanitos szövettel és rezorbeált 
amfibol, piroxén illetve olivin mikrofenokristályokkal és mikrolites plagiklász, augit, magnetit, ilmenit, 
olivin és kőzetüveg tartalmú mátrixxal.  Geokémiailag nagy Cr (>50 ppm) és Ni (>20 ppm) tartalommal, 
magas Mg# értékkel és magas-K tartalommal jellemezhető a Szigethegység többi miocén magmás kőzetéhez 
viszonyítva. A ritkaföldfém tartalom egyenletes lefutással, Eu anomális nélkül jelenik meg [Roşu et al 2004]. 
Xenolitként gyakran homokkő zárványokat figyelhetünk meg a bazaltos andezit lávában, amelyek szegélyén 
reakció-koronaként piroxén, tridimit, kvarc és kőzetüveg jelenik meg. 

 

3. megálló: a brádi aranymúzeum 

Brád (r: Brad) központjában található a több mint 100 évvel ezelőtt alapított aranymúzeum, amelyet 
Európában teljesen egyedülálló gyűjteményként tartunk számon. A gyűjtemény kialakulásáról valamint a 
múzeum alapításának kezdeményezéséről hiányos ismeretekkel rendelkezünk. Valószínűleg egy 
magángyűjtemény és az akkori bányatársulatok (Rudai 12 Apostol bányatársulat, Muszári 
aranybányatársulat) gyűjteményei képezték a kiindulási alapot. Friedrich Schumacher a Rudai 12 Apostol 
bányatársulatnak készített 1910-1911 évi jelentésében már említés tesz egy majdnem 200 darabot számláló 
gyűjteményről. A vendégköny első bejegyzése 1912. július 4-én volt.  

A bányatársulat tulajdonos cseréivel a gyűjtemény továbbra is fennmarad és tovább bővül a „Mica” 
részvénytársaság idejében. Az aranyminták nagy része Brád környéki bányákból (80%) és „Aranynégyszög” 
(Erdélyi-érchegységből) bányáiból származik, valamint cserék és adományok útján a vilag különböző tájairól 
is érkeztek ásványok.  Ezenkívül  a gyűjteményben megtalálhatóak a környék  régészeti leletei és az 
aranybányászat/feldolgozás tárgyi emlékei. Az 1948-as államosításkor a leltárban: 992 darab termésarany 
tartalmú példány, 383 ásványpéldány, 53 kőzetpéldány és számos régészeti lelet szerepel. 1971-ben a 
mostani helyére költözik a múzeum (Mica részvénytársaság igazgatói lakása) és 1972. augusztus 23-án 
felavatják. A múzeum épülete és gyűjtemény 2001-től a „BradMin” (Minvest Deva fiókintézménye) 
fennhatósága alá kerül, míg 2007-ben csődbe nem jut. Ekkor bezár a múzeum és csak 2012. december 4-én, 
Szent Borbála napján (bányászok védőszentje) nyitották újra. 

Az állandó kiállításon tematikusan mutatják be az arany előfordulási formáit és ásványtársulatait. 
Ezenkívül megcsodálhtók olyan ásványok amelyeket először az Erdélyi-érchegységből irtak le (szilvanit, 
nagyágit, krennerit, terméstellur, alabandin,…)  és számos más nemcsak romániai ásványritkaság. A 
világhírű termésarany leletek számos fantázianevet kaptak, például mint: balerina, szalamandra, gyík, 
szárnyak, Eminescu tolla,… 
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KÖVECSI Szabolcs Attila (Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár) 
III. nap: Remetei-sziklaszoros 

 
A Remetei-szoros felső-jura–alsó-kréta mészkövekben kialakult, 4 km hosszú szoros a Torockói-

hegység keleti részén. 

Az itt található magmás és üledékes kőzeteket BALINTONI  [1997] a Transzilvanidák tektonikai 
egységébe sorolja. A Torockói-hegységet szerkezetileg két takaróegység alkotja: a Bedellő takaróegység 
(rom. Sistemul pânzelor de Bedeleu) [BLEAHU et al. 1981; LUPU 1983] és az Erdőfalvi takaroegység (rom 
Sistemul pănzelor de Ardeu) [BORCOȘ et al., 1981]. A Bedellő takaróegységet BALINTONI  és INCU [1986] 4 
takaróra osztja. Ezek sorendben a következők:  

I. Bedellői-takaró  (Pânza de Izvoare);  
II. Havas-patak-takaró (Pânza de Valea Muntelui);  
III. Ordas-k ő-takaró (Pânza de Colțul Trascăului);  
IV Bedellő-hegy-takaró (Pânza de Bedeleu).  

A poszt-ausztrikus fázis üledékeit ezen a vidéken a Remetei Formáció (Formațiunea de Râmeți) 
[BRODEA et al. 1968] alkotja, amely transzgressziven és diszkordánsan települ a Torockói-hegység 
takaróegységeire. Ez a formáció az első valós flis jellegű formáció az Erdélyi-szigethegységben [LUPU 
1976]. 

A Remetei Formáció flis jellegű üledékeinek kora felső-kréta [BLEAHU et al 1981]. Az alját 
durvaszemcsés kavicsok, majd fokozatosan finomodó agyagos-homokok alkotják. Ennek a litosztratigráfiai 
egységnek a flis jellegét a ritmikusan váltakozó homokköves és agyagos rétegek adják. A litosztratigráfiai 
egység alját alkotó durvaszemcsés kavicsot kristályos palák, jura mészkövek és az Aptyhus-os rétegek 
elemei képezik. Az üledékes összlet korát mikrofauna alapján határozták meg: Praeglobotruncana helvetica 
posthelvetica (Hanslikova), Praeglobotruncana stephani (Gandolfi), Globotruncana angusticarinata 
(Gandolfi), Globigerina triloculinoides (Plummer), Globigerina linaperta (Finlay) [BRODEA et al 1968]. 

A Remetei-szoros karbonátos kőzetei a Bedellő-hegy-takaró részét képezik [BALINTONI  1997]. 
Ezen karbonátos üledékek kora felső-oxfordi–valangini [SĂSĂRAN 2006]. LUPU [1972] a Bedellő-hegy-
takaró keretén belül két litosztratigráfiai egységet határolt el: 

 I. “Vegyes összlet”;  
II. “Stramberg-típusú” mészkövek. 

A “Vegyes összlet” a Bedellő gerinc északi részén vizsgálható a felszínen, és kora felső-jura 
(kimmeridgei–középső-tithon). Ezt az összletet keratofirek, mikrites-, pátos- és biopátos-mészkővek és 
gyakori jáspisok váltakozásai alkotják. Őslénytani szempontból az összlet aljában krinoidea vázelemek és 
radioláriák találhatóak, míg a felső részében foraminiferák és algák jelennek meg. A Semiformiceras 
semiforme (Oppel) ammonites és a Saccocoma tenella alapján határozták meg ezen összlet korát [LUPU 
1972]. 

A “Stramberg-típusú mészkövek” alját mészarenitek alkotják, amelyek társulnak a “Vegyes összlet” 
mikrites üledékeivel, majd átváltanak egy pátos mészkőbe, melynek a vastagsága megközelítőleg 700 m 
[LUPU 1972]. Ezen egység felső részét mészarenites, pátos és breccsás karbonátos kőzetek alkotják. A 
mikrofosszíliákat calpionellák és algák képviselik. 

SĂSĂRAN [2006] munkájában arra a következtetésre jutott, hogy az itt található karbonátos kőzetek 
egy sekélytengeri karbonátplatformon rakódtak le, és hogy ezt a karbonátplatformot négy különböző 
környezetben lerakódott üledékek alkotják (lásd 1. ábra), amelyek a következők:  
I. Lejt ő és medence rendszer;  
II. Self széli zátony és bioklasztos pad rendszer;  
III. Nyílt selfi rendszer;  
IV. Parti és partvidéki rendszer. 
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1. ábra. A Remetei-szoros környékén látható karbonátos rendszerek eloszlása SĂSĂRAN [2006] alapján 

 

I. Lejt ő és medence rendszer 

Az ebben a környezetben lerakódott üledékek a “Vegyes összlet” részét képezik [LUPU 1972]. A 
karbonátos összlet intenzíven redőzött, és a felszínen megközelitőleg egy 100 m-es felületen lehet 
tanulmányozni őket (2 ábra.). Ezen mészkővek fő jellemzője, hogy kovás szinteket tartalmaznak, melyek 
beékelődnek a karbonátos összletbe. Ezek a gravitációs folyások és szuszpenzióból leülepedett üledékekből 
keletkeztek. A meghatározott mikrofauna alapján ezen karbonátos kőzetek kora ?oxfordi–kimmeridgei–
tithoni [SĂSĂRAN 2006]. 

 

2. ábra. A “Vegyes összlet” üledékei a Remetei-szorosban (fotó KÖVECSI Szabolcs) 

 

II. Self széli zátony és bioklasztos pad rendszer 

Ezt az összletet korallos, szivacsos, mikrobialitos biogén karbonátok és bioklasztos padok alkotják, 
amelyeket LUPU [1972] a “Stramberg-típusú mészkövek” közé sorolt. A “Vegyes összlet” és a “Stramberg-
típusú mészköveket” egy tektonikai határ választja el egymástól [SĂSĂRAN 2006].  
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III. Nyílt selfi rendszer 

A Bedellő gerinc északi részén található zátony mészkövek, amelyek nyugat felé fokozatosan 
átváltanak sekélytengeri szubtidális/lagunáris üledékekké. Ezekben ritkán fellelhetők elszigetelt zátony 
mészkövek. Az átmenet fokozatosan történik a két környezet között, ahol a zátony mészkővek helyét az 
iszapos üledékek veszik át. A legjellemzőbb fáciesek a wackstone és az onkoidos-bioklasztos-mudstone, 
amelyek normál vagy resztriktív tengeri faunát tartalmaznak. A fauna és flóra szempontjából ezekben a 
karbonátos üledékekben nagyon változatos együttesek találhatóak, amelyek alapján a kőzetek kora felső-jura 
(kimmeridgei–tithoni) [SĂSĂRAN 2006]. 

 

IV. Parti és partvidéki rendszer 

A szubtidális/lagunáris üledékek helyét nyugat felé a parti és partmenti fáciesek üledékei veszik át. 
Ezen környezet üledékei a Bedellő gerinc nyugati részén tanulmányozhatóak. Ez az egység párhuzamosan 
telepedik az alatta levő egységekre, és nagy részben peritidális üledékek alkotják. Az egységet alkotó 
üledékeknek pados megjelenésük van, amelyek normál és resztriktív tengeri magas hidrodinamikával vagy 
csökkenttel rendelkező, szupratidális, interditális vagy szubtidális környezetben keletkeztek. Az itt felismert 
fauna együttesek algákat, foraminiferákat, korallokat, tengeri sünöket, puhatestüeket, gasztropodákat és 
cianobaktériumokat tartalmaznak. Ezek  alapján ezen mészkövek kora berriasi–valagini [SĂSĂRAN 2006]. 

 

Irodalom: 

BALINTONI , I. 1997: Geotectonica terenurilor metamorfice din Romănia, Editura Carpatica, 176 o. 
BALINTONI , I., IANCU, V. 1986: Lithostratigraphic and tectonic units in the Trascău Mountains north of the 

Mănăstirea Valley. In: D. S. Inst. Geol. Geofiz., vol. 70-71/5 (1983-1984) 45–56., București. 
BLEAHU, M., LUPU, M., PATRULIUS, D., BORDEA, S., ȘTEFAN, A. & PANIN , S. 1981: The structure of the 

Apuseni Mountains. In: Carp., Balk. Geol. Ass. XII. Congr. Guide to Exc. B3, 107 o. 
BORCOȘ, M., BORDEA, S., BORDEA, J., MANTEA, G., BOȘTINESCU, S. 1981: Harta Geologică a României 

1:50000, foaia Zlatna, Inst. Geol. Geofiz., București. 
BRODEA, S., BRODEA, J., GEORGESCU, V., MANTEA, G., PURICEL, R. 1968: Asupra prezenței unei faune 

Hauterisiene în Masivul calcaros Cerea-Pleașa din zona Gălda-Rîmeți. In: D. S. Inst. Geol., LIV/1  
(1966-1967) 223–237, București. 

LUPU, M. 1972: Stratigrafia și structura formațiunilor mezozoice dim Munții Trascău, rez. Teză de doctorat, 
56 o.  

LUPU, M, 1976: Stratigrafische Korelierung der mesozoische Ablagerungen des Südlichen Apuseni-gebirges 
(Siebenbürgishes Erzgebirge). In: Rev. Roum. geol. geophys. geogr., Geol., 20/1. 59–66, București. 

LUPU, M. 1983: The Mesozoic History of the South Apuseni Mountains. In: An. Inst. Geol., Geofiz., LX  
(tectonică, petrol și gaze) 115–124. București. 

SĂSĂRAN, E. 2006: Calcarele Jurasicului superior–Cretacicului inferior din Munții Trascău. Presa 
Universitară Clujeană, 249 o., Cluj-Napoca. 
 

  



22 

 

WANEK Ferenc (nyugalmazott egyetemi tanár, Kolozsvár) 

IV. nap: Tanulmányi kirándulás az Erdélyi-medence harmadidőszaki üledéksorának 
megismeréséhez (összeállítva a már korábban megírt tanulmányi kirándulások vezetőiből, módosításokkal, 
kibővítve) 
 

Utunk során, nemcsak az Erdélyi-medence földtanával kapcsolatos pontoknál időzünk, de megállunk 
közben néhány kiemelkedő jelentőségű kultúrtörténeti kincsnél is, alkalmat teremtve Erdélynek többrétű 
megismerésére, tehát történeti, kultúrtörténeti szempontból is. 

1. megálló: Mészkő falu felett, Torda-hasadéka és a Mészkői Formáció 

 

1. ábra. Torda-hasadéka (http://www.erdekesvilag.hu/kepek/tordai-hasadek/tordai-hasadek-17.jpg) 

Ez a megálló tulajdonképpen kettő: az elsőben megismerhetjük az Erdélyi-medence Ny-i peremének a 
Transzilvanidákhoz tartozó tektonikai egység alkotta aljzatát (távolról), illetve ezekre a kőzetekre települő 
badeni (itt középső-badeni) transzgresszió alapkonglomerátumait, a másodikban ez erre települő középső-
badeni evaporitok partközeli fáciesét. 

Az Erdélyi-medence neogén üledéksora annak K-i peremén, illetve eltakarva, az egész K-i felében a 
Transzilvanidák tektonikai egységére települ. A Transzilvanidák, a Tisza-terrénum és a Dacidák közé beékelt 
óceáni eredetű terrénum. Aljzatát óceáni ofiolitok, illetve óceán–óceáni szubdukcióban keletkezett, döntően 
jura-kori mészalkáli vulkanitok (lávák, ritkában piroklasztitok) képezik, melyre egy karbonátplatform-jellegű 
késő-jura–kora-kréta mészkősorozat, majd középső–késő-kréta kori flis, sőt wildflis települt [WANEK 2012]. 

Itt, szemben a láthatjuk az ofiolit-sorozat (itt mészalkáli jellegű) közeteire települt mészköveket, 
melybe a hasadék bevágódott (1. ábra). 
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A vízválasztóra felérve, szép panoráma tárul elénk: Torda-hasadékának1 D-i kapuja. Földtanilag, itt a 
késő-jura ofiolit sorozatra települt, legtejesebb későjura–korakréta (oxfordi–kimmeridgei–tithon–berriasi–
?valangini) sekélytengeri (karbonát-platform) eredetű, stramberg-típusú mészkő-rétegsort találjuk a Bedellő-
hegy takaróredőn (pânza de Bedeleu) belül, kb. 900 m vastagságban. Ezek karbonát-kőzettani igen alapos és 
részletes jellemzését megtalálni Emanoil SĂSĂRAN [2006] kiváló monográfiájában. A keratofiros ofiolit-
sorozat kőzetei a takarón belül (mint az Erdélyi-szgethegység D-i egységében általában), döntően tengeralatti 
vulkáni tevékenységnek (lávaárak, különböző piroklasztitok) tudható be [GANDRABURĂ 1981]. Csak 
alárendelten vannak kisebb tömzsök, kőzettelérek, mélységi jelleggel [NICOLAE és m. 1997] Az Erdélyi-
szigethegység D-i, óceáni eredetű terrénumában (Transzilvanidák) található ofiolitos kőzeteket Haralambie 
SAVU  [2009] két egymást követő fázisba sorolta. Az első fázis az óceán menyillásának fázisa, tholeites 
bazaltvulkánossággal; a második fázis, az óceán bezáródásának kezdetével, az óceáni lemez alábukásával 
jelentkező ívmögötti, tehát mészalkáli vulkánossággal jellemezhető. A Torockói hegységben az elsőnek alig 
vannak nyomai, uralkodóan a második fázis, későbbi és jóval savanyúbb kőzeteivel találkozunk [NICOLAE 
1995]. 

A Torda-hasadéka morfológiai keletkezése mindmáig vita tárgyát képezi a szakirodalomban. Az egyik 
nézet szerint beszakadt barlang, a másik szerint egy epigenetikus völgy. Az elsőnek a legkorábbi 
tudományos megfogalmazója CHOLNOKY Jenő [1926] volt. Az ő gondolatait vette át NYÁRÁDI  Erazmus 
Gyula [1937], majd ez utóbbi hatására TULOGDY János [1943], kinek hatása máig kisugárzik egykori 
tanítványai révén. Az epigenetikus elmélet megalapozója Emmanuel DE MARTONE [1924], akitől frissiben 
átvették az ötletet a korabeli román geomorfológusok, azóta is azt állítván. A hosszú sorból, csak egy 
legutóbbi időkben írt doktori dolgozatot emelek ki [COCEAN 2011]. Azok oldalán állok, akik a második 
elképzelést erősítik. Ezt erősíti a Torda-hasdéka alatt, a Hesdát-patak további útjának, a Hesdát-szurdoknak a 
formavilága, vagyis keletkezésében ugyanazt a folyamatot ismerhetjük fel, megőrizve az egykori 
meandereket is, de a más kőzetalap (az ofiolitos sorozat), más morfológiát kölcsönzött annak [KORODI 
2003]. 

A kilátó, ahol megállunk, az ofiolitos sorozatra transzgredált Mészkői Formáció (Formațiunea de 
Cheia) legalsó része, az ú. n. alapkonglomerátum (majd minden transzgresszió vastagabb, vagy vékonyabb, 
utóbb csökkenő átmérőjű szemcsékből álló, kezdő rétegsora), melyet fennebb finomodó homokok, végül 
gipsz követ – azaz, ennek a megállónak a második feltárása. 

Mészkő falu felé visszatérőben, az út legmagasabb pontjához közel, az Aranyos és a Hesdát közti 
vízválasztó tetején, természetes feltárásban találkozunk a Mészkői Formáció (Formaţiunea de Cheia) 
gipszsorozatával (2. ábra). Ez a középső-badeni felső részében képződött evaporitok partközeli, sekélyvízi 
üledéksora (ennek a medence mély részeiben megfelelő formáció a Désaknai Sóformáció = Formațiunea 
evaporitică de Ocna Dej) [FILIPESCU 1998]. A durvatörmelékes, transzgresszív jellegű üledéksorra települt 
gipszeket mészkövek (Tordatúri Tagozat Membrul de Tureni) fedik. A gipszek ásványi összetételében a 
messze uralkodó, különböző kristályszemcséjű (apró szemű, lemezes, szálas, stb.) gipsz (CaSO4·2H2O) 
kristályai mellett alárendelten előfordul még: anhidrit (CaSO4), cölesztin (SrSO4), glauberit (Na2Ca(SO4)2), 
kalcit (CaCO3) és kvarc (SiO2) [GHERGARI és m. 1991]. A formáció korát a szomszédos gipszfejtőben feltárt 
finomtörmelékes üledékek mikrofaunájából először Dan GEORGESCU és munkatársai [1968] állapították 
meg. 

 

 

                                                           
1 Az elnevezést az elsőbbség jegyében (a 13. századtól a 19. század első feléig csak így nevezték) használom így, bár a 

19. század második felétől, az akkor divatba jött, majd általánosan bevett szokás szerint (Békási-szoros, Révi-
szoros, Turi-hasadék), ezt is Tordai-hasadéknak kezdték nevezni. Ennek helyességéről a nyelvészek és kibicek 
részvételével parázsvita folyt a 20. század eleji sajtóban, én az elsőbbség-pártiak nézeteit vallva török lándzsát e 
névhasználat mellett. 
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2. megálló: a felvinci református templomnak falain a közelmúltban feltárt freskók 

Felvincről (r.: Unirea, n.: Oberwinz, vagy: Ober-Weinsdorf), erről a bizonyítottan honfoglalás-kori 
településről, később Aranyos szék központját képviselő mezővárosról nemrég id. MÁRKODI SIKLÓDI  Sándor 
nyugalmazott tanító írt egy alapos monográfiát [1999]. Néhány 19. szd.-végi–20. szd.-eleji városias épülete 
(községháza, egykori kaszinó, iskola, stb.) határozza meg ma is a község építészeti jellegét, hangulatát – 
melyet csak rondít a CEAUŞESCU-éra „barakk-stílű” tömbház-nyomora. 

 
2. ábra. Az Erdélyi-medencét kitöltő üledék-összletek szintézise KRÉZSEK Cs. és A. W. BALY [2006] nyomán. Figyeljük 

meg az utolsó üledékciklus (badeni–pannóniai) egységességét és egyedi jellemzőit. 
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Ha már említettem Aranyos szék nevét, hadd mondjak el néhány alapvető tudnivalót róla. 

Ez a székely szék földrajzilag külön áll a többi, tömbben egységes társától, de ez az egyetlen, melynek 
alapításáról oklevelek maradtak fenn, hiszen ez a legkésőbbi, az 1242-es mongoldúlást követőn létrehozott 
székely szék. Ezt a Kézd-i székelyek hadi érdemeikért kapták már 1270 és 1272 között V. ISTVÁN királytól. 
IV. LÁSZLÓ 1289-ben, a már Aranyos földjén lakó Kézdi székelyeknek adományozta újból, a kunok elleni 
Hódtav-i csatában és Torockó vára felmentésében bizonyított hősiességükért, és a királynak szorultságában 
adott 80 lóért, a III. ANDRÁS által 1291-ben nevesített 29 helységgel [JAKÓ 1997]. Ezek: 1. Felvinc (Unirea), 
2. Marosörményes (Ormeniş), 3. Székelyhidas (Podeni), 4. Meggyes, 5. Dombró (Dumbrava), 6. 
Aranyosmohács (Măhăceni), 7. Kercsed (Stejeriş), 8. Bágyon (Bădeni), 9. Kövend (Plăieşti), 10. Várfalva 
(Moldoveneşti), 11. Csegez (Pietroasa), 12. Igrici , 13. Pardaly, 14. Kerekegyház, 15. Hari, 16. Újtelek, 17. 
Aranyospolyán (Poiana, ma Torda – Turda része), 18. Füzes, 19. Bogátpuszta (Bogata), 20. Lyukitelek, 21. 
Székelytetelek, 22. Székelykocsárd (Lunca Mureşului), 23. Félegyháza, 24. Székelyföldvár (Războieni 
Cetate), 25. Kettőlyuk, 26. Torockó vára, 27. Csákó (Cicău), 28. Farkasszeg vagy Farkaszúg, 29. 
Abruthavasa. Az idők folyamán elpusztult települések nevét dőlt betűvel szedtem. ORBÁN Balázs [1871] 
hihető módon behatárolta a lehetséges helyeit azoknak is. 

BENKŐ József 1778-ban befejezett kéziratában [BENKŐ 1999: II.] a székben 2 mezővárost említett: 
Felvincet és Székelyföldvárat. Megjegyezte (már akkor!), hogy a megmaradt 21 helység mindegyikében laknak 
románok is, sőt 8-ban csak ők (Örményes, Mohács, Hidas, Dombró, Csákó, Csegez, Földvár, Veresmart, 
Inakfalva). Holott, az nem mondható, hogy a székelyek betelepedésekor már ők laktak volna ott. Hiszen Földvár, 
Mohács, Hidastelke katolikuként szerepelt az 1332 évi pápai tizedjegyzékben (JAKÓ 2004: II.). A székely falvak 
elrománosodásáról a szájhagyomány azt tartja, hogy (legalább részben) eredetileg református székelyek, azért 
hogy a hadba vonulást elkerüljék, görögkatolikus, majd ortodox vallásra tértek, és nevet változtattak [KESZEG 
2004: I.]. Máig annyi a változás, hogy a magyar (a székely tudat alig-alig pislákol itt-ott) lakosság mindenütt 
folyamatosan visszaszorulóban van, a legszembetűnőbben Felvincen, ahol 1850-ben a lakosság 98 %-a vallotta 
magát magyarnak, míg az 1992-es népszámláláskor 20,5 %-a [KESZEG 2006]. 

Aranyosszék első és egyetlen monografikus bemutatása ORBÁN Balázsnak köszönhető, aki 
főművének, A Székelyföld leirása 5. kötetében tárgyalta [ORBÁN 1971]. A mű megjelenését követő második 
évben, 1873-ban felszámolták, és beolvasztották Torda–Aranyos vármegyébe. 

Aranyosszék néprajzi kutatása sajnos a 24. óra után kezdődött. A figyelmet elvonta a közeli Torockó 
látványos néprajza. Az érdem a ráfigyelésért egyértelműen a tordai származású KESZEG Vilmosé, aki 2005-
ben, az Erdélyi Múzeum-Egyesület keretében egy Aranyos-vidék Konferenciát szervezett, melynek anyagát 
egy év múltán közreadta [KESZEG 2006]. Azóta megélénkült az érdeklődés a terület iránt. Két évvel ezelőtt 
itt, Várfalván szerveztük meg a 16. Székelyföldi Geológus Találkozót [WANEK 2014]. 

Most pedig szóljunk az Aranyos szék egykori fővárosának nemrég felfedezett művészettörténeti 
kincséről, a református templom freskóiról. 

Az eredetileg gótikus stílű (15. század) katolikus, majd a reformációtól kezdve református (kőfallal 
kerített) templomot a 19. században alaposan átépítették. Benne, a 2000-ben végzett felújítási munkálatok 
során, a hajó D-i oldalán freskórészletek kerültek a felszínre, amelyek szakszerű feltárása 2002–2007 között 
történt. Ezeknek az ún. „italobizánci” stílusú képeknek korát a szakemberek KÁROLY RÓBERT király 
uralkodásának elejére, vagyis a 14. szd. első két évtizedére teszik (SZABÓ 2007). Ikonográfiai elemekre 
alapozva, úgy tűnik, a kép megrendelője nem a gyulafehérvári püspökség, hanem a helybéli, katonai 
szolgálattal tartozó szabad székely közösség volt. A megkapó, tömör egyszerűséggel, formai letisztultsággal 
megfestett falfestmények a jövőben újraírandó középkori művészettörténetünk meghatározó elemei (3. 
ábra). Érdemes látni. Ezért igyekeztünk útvonalunk tervébe beleilleszteni. 

A templomot kör-alakú erődítmény övezte, melyet kerítésmagasságig alacsonyítottak. Építőanyagként 
sok tégla került bele a szomszédos Székelyföldvár területén volt római castrumból. Magát a templomot 
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1845–1848 között alaposan átépítették, csak a festményeket őrző falrészek maradtak meg. 1848–1849-ben, 
amikor az AVRAM  Iancu vezette ellenforradalomban a lakosság is megtizedelődött, a templomot a román 
felkelők hada felégette, évekig fedetlenül maradt [LÉSTYÁN 2000]. 

 

3. ábra. Krisztus levétele a keresztről. 14. szd-i freskó-részlet a felvinci református templomból (W. F. felvétele). 

 

3. megálló: Marosújvár – környezeti katasztrófa a sókioldásos bányászat nyomán 

Ha Mészkő falu felett megismerkedhettünk a középső-badeni kor partközeli (gipszes) evaporit 
képződményeivel, itt ugyanannak a földtörténeti időszaknak a mélyví1zi evaporitjaira, azaz a kősóra alapozott 
bányászat példáján láthatjuk, a felelőtlen döntés és a gondatlan utókezelés milyen tragédiákhoz vezethet. 

Az Erdélyi-medence kősóképletével (Désaknai Evaporit Formáció – középső-badeni) egy másik 
kirándulás alkalmával, a tordai sóbányában egyenesben találkozhattok, de azért itt is szólok róla. 

A só, mint kicsapódási üledékes kőzet, az Erdélyi-medence területén a középsőmiocén (ezen belül a 
középső-badeni, azaz wieliczkai alemelet) ideje alatt (kb. 14–15 millió évvel ezelőtt) képződött. A geológus 
társadalom ma is vitatja keletkezési feltételeit: mármint azt, mélytengeri vagy lagúnáris környezetben 
rakódott le. A fekü és fedő üledékek egyértelmű mélyvízi jellege mindenképp a második esetet igazolja. A 
partmenti, sekélyvízi térségre inkább a gipsz képződése (így Mészkő, vagy Tordatúr határában) a jellemző. 
Az azonban minden keletkezéselméletben közös, hogy forró, csapadékszegény éghajlat határozta meg ezt a 
nagyméretű kicsapódási folyamatot [STOICA, C., GHERASIE, I., 1981]. 

A középsőmiocén Kárpát-medencebeli sóképződési folyamata következtében, csak az Erdélyi-
medence területén lerakódott só összmennyisége meghaladja a 4 100 km3-t (!). Ez az irdatlan mennyiségű só 
igen egyenlőtlen vastagságban oszlik meg, megközelítőleg 16 300 km2 területen. Az egyenlőtlen vastagság 
elsősorban nem az egykori képződési feltételekből adódik, hanem a kősó kristályszerkezete által meghatározott 
plaszticitásából, az egyenlőtlen fedőnyomás és a laterális tektonikai feszültségek következményeként alakult. A 
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só tehát ott éri el legnagyobb vas-tagságát, ahol a fedőrétegek csekélyebb terhelése irányában, az oldalirányú 
nyomás serkentő hatása következtében, migrált [KRÉZSEK, Cs., BALY , A. W., 2006]. Ez a migráció az oka az 
Erdélyi-medence területén kialakult több mint 80 diapírredő keletkezésének. A diapírredő olyan sómaggal 
rendelkező rétegboltozódás, melynek kialakulásában a só előbb vázolt természete játssza a fő szerepet, s 
melynek során a só eredeti vastagsága helyileg megtöbbszöröződik, miáltal a fedő rétegeket felboltozza, 
elvékonyítja, de össze is törheti és át is szakíthatja. Sok esetben az így képződött diapírredő csúcsát az erózió 
lemetszi, így kerül a só felszínközelbe [STOICA, C., GHERASIE, I., 1981; MÉSZÁROS, N., 1997]. 

Az Erdélyi-medence kősógazdagsága az ókortól ismert volt. Az itteni sóbányászatra vonatkozó leletek 
alapján, a felszíni só-előfordulások fejtése már a koraneolitikum idején folyt [WOLLMANN , CIUGUDEAN 2005]. 
Nyilván, a rómaiak is bányászták a sót, aminek korabeli gazdasági jelentőségét például itt Marosújváron is, a 
közeli Salinae (ma Székelyföldvár) katonai tábora igazolja [WOLLMANN 1996]. 

A só gazdasági jelentősége a középkori és újkori Erdély szempontjából óriási, hisz a legnagyobb 
állami bevételt biztosító forrás volt. Ez a magyarázata, hogy mindenkor királyi, fejedelmi, vagy állami 
monopóliumban volt a sótermelés és -kereskedelem. Nagyrészt ennek a jövedelemnek köszönhető a két 
nagyhatalom (a Török és a HABSBURG birodalom) közt önállóan megmaradt Erdélyi fejedelemség léte is. A 
só bányászatának ez a kiemelt gazdasági fontossága csak a XIX. század folyamán vált másodrendűvé 
[ORBÁN B., 1889; DOBOSI, AL., 1951; DORDEA, I., WOLLMANN , V., 1977; KULCSÁR Á., 1991; WOLF R., 
1993]. 

 

4. ábra. Marosújvár űrfelvételen, a korábban beomlott bányák helyén lévő tavakkal, illetve a körrel megjelölve a 2010-
ben bekövetkezett tragédia színhelyével (http://image.stirileprotv.ro/media/images/620xX/Dec2010/60463526.jpg) 

Azonban a rómaiak után, Marosújvárnál a sóbányászat csak 1791-ben indították újra, amikor a 
kincstár megvásárolta a római bányák helyén lévő, sóstavak, sós mocsarak fedte birtokrészt a gróf MIKES 
családtól. Hogy a bányákat ne veszélyeztesse a korábbi, római aknáknak a közelsége, a fejtést a felszín alatt 
legkevesebb 30 m-rel indították, az akkor modernnek számító kamara-fejtéssel. (Tudnunk kell, hogy abban 
az időben egész Erdélyben (így Désaknán, Széken, Tordán, Kolozson, Vízaknán és Parajdon is) a harang-
fejtés volt általánosan elterjedve, amint az Tordán jól látható az utolsó két fejtés kivételévvel, ma is. Ám a 
munkálatokat sokszor veszélyeztették a Maros áradásai, valamint a folyó által gazdagon biztosított ártéri 
talajvíz, annál is inkább, mert a bányákat a terület Ny-i, vízpart közeli részén indították, a sónak a folyón, 
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hajóval való szállítását célozva meg. Így viszont, a víz ellen való védekezés révén, a költségek sokkal 
nagyobbak lettek, meghaladva a gazdaságosságot. Már a bánya felhagyása is szóba került, amikor 1859-ben 
a Marost 500 m-rel eltávolították, az új partokat erős kőgáttal védve. A talajvíz azonban továbbra is gondot 
okozott. Ezt a következő évtizedben egy csatorna-körgyűrűvel a sótömzs körül próbálták megoldani. Ez 
akkor sikerrel járt, és a bánya jövője biztosítottnak látszott, ezért a nagy vasútépítkezések idején (1871–
1872), ipari szárnyvasúttal látták el [BIKFALVY  1893]. 

1912-ben azonban, egy katasztrofális méretű árvize a Marosnak, újból elöntötte a bányákat, 
némelyikük be is omlott, kráterek, majd krátertavak keletkeztek a felszínen. A bányászatot a menthető 
részeken folytatták, a beomlott bányák sósvizét azonban hasznosítani próbálták 1921–1932 között. Az 1950-
es évektől kezdve, a mélybeni só oldással, szondákkal való kitermelését is megkezdték, de amikor a 70-es 
évek szocialista tervgazdálkodásával működő marosújvári szódagyár számára a darabos só és a mélyből 
oldott só mennyisége kevésnek bizonyult, a bányatavak tömény sósoldatával próbálták a termelést bővíteni. 
Ezzel, azok hígulni kezdtek, s a sótest ellenőrizetlen oldását eredményezték, minek következtében 1978-ban 
egy nagyméretű tragédia történt. Az aktív bánya oldalfala áttört, percek alatt elöntve a bányatereket. Ez 
végképp megpecsételte a szilárd sóbányászatot, de a fúrással való termelés tovább folytatódott 2010-ig, 
amikor a település É-i részén egy több mint 10 000 m2-es krátertó keletkezett, elnyelve többek közt, egy 
nagy bevásárlóközpontot (4. ábra). 

De a sóbányászat és a szódagyártás melléktermékeivel is jelentős környezeti károkat okozott, hiszen 
többször került a Marosba olyan tömény sósoldat, mely tömeges halpusztulást vont maga után [KRAJNIK-
NAGY 2010]. 

 

4. megálló: alsó-pannóniai rétegek Miriszló határában  

Amint befordulunk a Miriszló-patak völgyébe, mindkét oldalon kora-pleisztocén terasz-
képződményeket láthatunk felfüggesztve, melyek löszüledékeit és faunáját már PÁVAI VAJNA Ferenc [1911], 
és KORMOS Tivadar [1909] alaposan tanulmányozta. Mi azonban ez alkalommal, az itt szépen feltárt 
Olálapádi Formáció (Formaţiunea de Lopadea) feltárásait vesszük szemügyre. A formáció típusfeltárása alig 
2 km-re Ny-ra van tőlünk. Leírói, a LUBENESCU házaspár [1977], eredetileg az Erdélyi-medence pannóniai 
üledéksorának alsó részét szándékozta ezzel a formációval pontosítani, de hát a litosztratigráfiai egységek 
diakrón jellegűek (5. ábra). Egyébként, az Erdélyi-medencében a szarmata/pannóniai határ sem egyeztethető 
időben a Panon-medencebelivel. Későbbi. Ami pedig kifejlődését illeti, ugyan mélyvízi fáciesű pannóniai 
képződmények Magyarországon is vannak, de ott, azok az Alföld mélyén húzódnak, fedetten. Ott, a 
felszínen a part menti, vagy sekélytenderi jellegű üledéksorok láthatók, míg az Erdélyi-medencében lévő 
feltárások mélységi, zagyáras–turbidites kifejlődésű rétegsorokat képviselnek, csak elszórtan, ritkán akadunk 
sekélyebb mélységben lerakódott, kövület-gazdag rétegekre (Szászdálya, Zetelaka, Oláhlapád). 

Feltárásunk, első ránézésre nagyon hasonlít a Feleki Homokkő Formáció kinézetére, az alsó homokos 
szintben gömbkövek is előfordulnak benne, de egy fentebbi márgás közbetelepülésből vett, kutyafuttában 
átnézett parányőslénytani minta azt igazolja, hogy ott az erdélyi pannon legalján vagyunk: 

Candona (?Candona) postsarmatica, KRSTIĆ 

Candona (?Lineocypris) transsilvanica (HÉJJAS) 

Candona (Caspiocypris) sp. 

Candona (Propontoniella) sp. cf. pavlovici KRSTIĆ 

Erpetocyprella auriculata (MÉHES) 

Amplocypris cf. reticulata (HÉJJAS) 

Amplocypris sp.,  
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Loxoconcha (Loxocorniculina) hodonica POKORNÝ,  

Loxoconcha (Loxoconcha) porosa (MÉHES, 19o8) 

Leptocythere (Amnicythere) monotuberculata SOKAČ, 1972 

Calistocythere (Euxinocythere) egregia (MÉHES, 19o8) 

Paralimnocythere tenera SOKAČ, 1972 

Ez a társulás egyértelműen a pannóniai emelet legalsó szintjére utal. Mi több, Augustin VANCEA 
[1942] – ugyan a folyamatosság teljes tagadásával – itt kevert faunát talált a pannóniai és szarmata rétegek 
határa körül. Ez is bizonyítja, amit SCHRÉTER Zoltán már száz évvel ezelőtt megfogalmazott: „Negyedik 
tételként felállíthatjuk tehát a következőt: A [Kárpát-medencebeli] szarmata rétegek közvetlenül 
folytatódnak alsó pannóniai [...] rétegeinkbe. Az alsó szarmata rétegek leülepedése után tehát nem állt be a 
réteglerakodásban szünet, nem következett be kontinentális eróziós periodus, amely az alsó szarmata kor után 
még leülepedett középső és felső szarmata rétegeket, valamint a maeotiai rétegeket eltávolította volna. A mai 
pannoniai [rétegek elnevezésével illetett rétegcsoport legalsó része ...] a legnagyobb valószinűség szerint 
megfelel nálunk egyfelől az oroszországi középső és felső szarmata szintekkel, másfelől a maeotiai emeletnek. 
Tehát üledékbeli hiány a két rétegcsoportunk között nincs” [SCHRÉTER Z. 1911]. 

A makrofauna már szegényesebb, a terepbejáráskor mindössze egy Planorbis-lenyomat került BAZSÓ 

ZSOMBI Melinda és ANTAL  Zsolt kísérőim szeme elé (5. ábra). 

  

5. ábra. Oláhlapádi Formáció feltárása Miriszlón (W. F. felvétele) (A Nyíl a mikro-paleontológiai minta 
szintjét mutatja) és Planorbi sp. (BAZSÓ ZSOMBI Melinda felvétele) 
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5. megálló: Pannóniai rétegek mélyvízi kifejlődésben Alsóorbón 

A falu Felső végében találjuk azt a pannóniai emeletbeli feltárást, melyet közelebbről 
megszemlélhetünk. Ezt fakultatív megállónak szánjuk, mivel a Miriszlói feltárásban már láthattuk az 
Oláhlapádi Formáció pannóniai képződményeinek alját. Ez egy fennebbi, regresszív szintet képvisel ugyan. 
Gyengén cementált kavicskő (csatornatöltelékek) és homokkő (eróziós feküvel), valamint márgás szintek 
képviselik itt a több száz m vastag formációt. A homokos és márgás szintek elég gazdag molluszka-faunát 
tárnak elénk (Congeria banatica HOERNES biozóna: LUBENESCU házaspár [1977] értelmezésében): Congeria 
banatica HOERNES, Paradacna lenzi (HOERNES), Undulotheca cf. pancici (BRUSINA), Valenciennesia sp, etc 
(MAGYAR Imre meghatározásában). Gazdag kagylósrák-társulata a Bécsi-medence D szintjét (enyhe C szint 
felé hajlással) jelzi: Amplocypris reticulata (HÉJJAS), Candona (Typhlocypris) aff. beogradica KRSTIĆ, 
Candona (Typhlocypris) redunca (ZALÁNYI ), Candona (?Lineocypris) transilvanica (HÉJJAS), Cypria 
siboviki KRSTIĆ, Cypria teslae KRSTIĆ, Loxoconcha (Loxocorniculina) hodonica POKORNÝ, Loxoconcha 
(Loxoconcha) granifera (REUSS), Loxoconcha (Loxoconcha) rhombovalis POKORNÝ, Hemicytheria 
folliculosa (REUSS), Graptocythere loerenthei (MÉHES), Xestoleberis (Pannonileberis) cf. adovalis 
(ZALÁNYI ), Leptocythere (Amnicythere) parallela (MÉHES), Leptocythere (Amnicythere) servica KRSTIĆ, 
Callistocythere (Euxinocuthere) naca (MÉHES), Cyprideis pannonica (MÉHES), etc. [WANEK F. in FILIPESCU 
et al. 2009]. Carmen CHIRA [2006] nannoplankton-flórát is azonosított innen: Isolithus pavlevici, Isolithus 
semenenko, Noelaerhabdus sp., Bekelithella sp., Coccolithus pelagicus, Coccolithus miopelagicus, etc. 

    

6a. ábra. (balra) Alsóorbói pannóniai (Oláhlapádi Formáció) feltárás (W. F. felvétele) 
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6b. ábra. A miriszlói, az alsóorbói és a felsőorbói feltárások helyrajzi pontosítása FILIPESCU, S. [1998] 
térképvázlatán. 1. Bedellő-hegy-takaró (a. ofiolitok; b. Stramberg mészkövek); 2. Remetei Formáció [felső-
kréta flis]; 3. Felsőorbói Formáció [alsó-badeni]; 4. Aranyosmohácsi Formáció [szarmata]; 5. Oláhlapádi 

Formáció [alsó-pannóniai]; 6. Negyedidőszaki képződmények. 

 

6. megálló: A felsőorbói badeni kövületlelőhely 

A falu felett, az Orbó-pataka baloldali mellékágának (Pârâul Pietrii) villájában, az erdélyi badeni 
kövület-lelőhelyek egyik leghíresebbikénél állunk. Méltán sorolhatjuk Bujtur, vagy Kostély mellé, de 
elsősorban tüskésbőrű kövületei miatt nevezetes, melyeket KOCH Antal [1887; 1889] innen írt le. Egyben ez a 
Szigethegység K-i peremének alsó-badeni litosztratigráfiai egységének, a Felsőorbói Formációnak 
(Formaţiunea de Gârbova de Sus [FILIPESCU, S., GÂRBACEA, R. 1997]) típusfeltárása. 

 

7. ábra. A Felsőobói Formáció típusfeltárásának helye (Googlle Earth űrfelvételen) 

A feltárást (7. ábra) bioklasztos algamészkövek alkotják, finomabb, vagy durvább detritikus üledékek 
közbetelepülésével. Kövületeit felsorolni itt képtelenség, csak a korábbi szerzőkre hivatkozhatok. Így, 
HEREPEY Károly [1888] már jelezte hihetetlen kövületgazdagságát, KOCH Antal [1887] 12 tüskésbőrűt írt 
innen le, egy új volt a tudomány számára (Clypeaster herepeyi) végül [1900] több mint 100 kövületet jelzett 
innen. VADÁSZ Elemér [1915]-ben már 15 tüskésbőrűt írt le innen. Virgil GHIURCĂ [1974] 55 mohaállatot, 
Eugen NICORICI [1977] 13 Pecten-félét, Sorin FILIPESCU pedig, doktori dolgozatában, de külön is 
[FILIPESCU, GÂRBACEA1977b] számos foraminiferát és kagylósrákot közölt. 

 

7. megálló: A Hunyadi János alapította tövisi ferencrendi kolostor és temploma 

Tövis (koraközépkori magyar neve: Ratka, r.: Teiuş, n.: Dreikirchen v. Dornstadt, sz.: Durnen, 
szerbül: Teviš, középkori latin: villa Spinarum) 
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Magyar neve utal a telepítők nemzetiségére; ugyan a szász történetírás a középkorban saját vásáros 
helyét látja benne [FABINI , 2002]. Az általuk adott név (Dreikirchen = ’három templom’) azonban a több 
nemzetiségű jellegét támasztaná alá, egyúttal jelentőségét is hangsúlyozza. 

Régebbi (esetleg szász) temploma háromhajós, román stílusú bazilika volt. Ma a magát túlnőtte város 
egy mellékutcájába esik az egykor központi helyzetű építmény. A hely beosztása arra enged következtetni, 
hogy kör alakú védműve is volt, bár annak falmaradványai ma nem ismertek. 1602-ben, a tövisi csatában, 
amikor Giorgio BASTA generális legyőzte a SZÉKELY Mózes vezette hadakat, mehetett tönkre a templom. 
Száz év elteltével, 1701-ben láttak neki az újraépítésének. Ekkor bontották le az oldalhajókat, de a főhajó 
árkádíveit is befalazták. Ettől kezdve, mint református templom működik – napjainkig. Kazettás mennyezetét 
ZEYK Dániel készítette 1777-ben [ISTVÁNFI 2001]. 

A város másik műemlék-templomát a főútról Ny felé letérve, vidékies utcák között találjuk – ezt 
látogatjuk meg utunk során. A gótikus stílusú templomot egy mellette álló Ferenc-rendi kolostorral együtt 
HUNYADI  János építtette 1449-ben, talán a nagyszebeni (vagy Gyulafehérvári?) győztes csatájában szerzett 
zsákmányból [LUPESCU 2003]. Építője egy Brassóból származó szász mester, KONRAD volt. Hunyadi a 
templom felszentelési ünnepén jelen is volt. 

A törökök 1554-ben elűzték a ferenceseket, a kolostort és templomát felprédálták, mindkettő romosan, 
fedetlenül állt 1701-ig. Ekkor APOR István barokk boltozattal befedette (szentélye, bejárata és ablakai őrzik 
csúcsíves jellegét) (8. ábra), s új kolostorépülettel a pálosoknak adta [ISTVÁNFI 2002]. Ez utóbbi ma 
helyrehozva, vendégház. Felhívnám a figyelmet a templomban felfüggesztett feszületre, melyet a Maros 
vizéből emeltek ki. 

 

8. ábra. A tövisi kolostortemplom bejáratának késő-gótikus boltozata. 

A felirat szövege: AN[no] D[omi]NI MCCCCXXXXVIII IOHANNES DE HUNYAD R[e]G[n]I 
HUNG[a]R[ie] GUB[ernato]R [A. A. RUSU 2000 feloldásában]. Értelme: Az Úr 1448. évében Hunyadi 
János, a Magyar Királyság kormányzója. A címerpajzsban a HUNYADI ak címere: holló, csőrében gyűrűvel. 
(W. F. felvétele) 
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KÖVECSI Szabolcs Attila (Babeș–Bol
V. nap (I. rész): Az Erdélyi-medence paleogén rétegtana

Erdély az egyik legismertebb régioja Romániának ahol részletesen tanulmányozni lehet a paleogén és 
neogén üledékes rétegeket (1. ábra
jellemző. 

Az Erdélyi-medence üledékgyű ő ő ő
kontinentális tömbök ütközése révén, a medence aljzatának a kialakulásával [
medence két tektonikai egységre van rátelepülve. Az egyik egységet a Dacidák, míg és a Transzilvanidák 
deformált elemei alkotják, míg a másodikat az elő
[SĂNDULESCU 1984].  

1. ábra. Az Erdélyi-medence leegyszerüsitett

 

A medencét kitöltő üledékes összlet helyenként elérheti az 5000 m vastagságot [
CIUPAGEA et al. 1970], amelyet négy nagy megaszekvenciára lehet felosztai (
II. paleogén (zsák medence); III. alsó
medence) [KRÉZSEK és BALLY  2006
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2. ábra. Tektonosztratigráfiai megaszekvenciák az Erdályi-medencében [KRÉZSEK és BALLY 2006] nyomán 

 

A paleogén üledékek az Erdélyi-medencében egy sor zsák (sag) medencében rakódtak le, amelyeket 
kisebb inverziók választottak el egymástól. Ilyen típusú medenceként a késő-krétától lehet jellemezni az 
Erdélyi-medencét, és e fejlődési fázisa egészen a miocén kezdetéig tartott. Az Erdélyi-medence paleogén 
rétegtanára az egyes üledékes képződmények időben való ismétlődése jellemző. Az egykori üledékes 
környezetek ismétlődését már KOCH [1894] is megfigyelte. E paleogén rétegsor az alábiakban RUSU [1995], 
RUSU et al. [2004] és FILIPESCU [2011] alapján lesz bemutatva.  
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Zsibói Formáció (Formațiunea Jibou) [HOFMAN  1879] 

Egy kontinentális litosztratigráfiai egység, melynek kora késő masstrichti–késő lutéciai. Ez az egység 
a deformált medence aljazatra vagy késő-kréta üledékekre telepedik. Nagyrészben klasztos üledékek, 
amelyekben függőleges és vízszintes fácies váltakozások, piros agyagok, piros, zöldes-fehér homokkövek, 
kavicsok és konglomerátumok figyelhetőek meg. A formáció vastagsága kb. 1400 m.  

 

3. ábra. Az Erdélyi-medence paleogén rétegsora RUSU [1995], RUSU et al. [2004] 

 és FILIPESCU [2011] alapján 

 

Kalota formációcsoport (Grupul Călata) [RUSU 1995] 

KOCH [1894] még alsó tengeri sorozat néven is említette, a Zsibó és Nádas-völgyi kontinentális 
formációk között található, négy litosztratigráfiai egység alkotja: Fojdás, Kapus, Martonosi és a Vistai 
Mészkő Formációk. 

 

Fojdás Formáció (Formaţiunea de Foidaş) [BOMBI ŢĂ 1984] 

Egy tengeri üledékekből alkotott egység, melynek kora késő-lutéciai. Ez a formáció a lutéciai 
transzgresszióval egyidőben rakódott le. Szürkés-zöld agyagok, lamináris mikrites mészkővek és dolomitok, 
anhidritek és gipszek alkotják, 15 m vastagságban. Ezen üledékek egy intertidális, szupratidális környezetben 
rakódtak le. 
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Kapusi Formáció (Formaţiunea de Căpuş) [POPESCU 1978] 

Megfelelője a régebbi irodalomban előforduló úgynevezett “alsó moluszkás márga rétegek” [KOCH, 
1894] és a “ Nummulites perforatus szintnek”. A formációt 15-25 m vastagságban homokos márgák, 
bioklasztos mészkövek és agyagok alkotják. Két jól felísmerhető biohorizont határolja. A Kapusi Formáció 
alját a Pycnodonte brongniarti (BROON) jelzi, mig a tetejét a Nummulites perfortus-os (Montfort) rétegek 
alkotják. Az üledékösszlet középső részén egy 5-7 m vastagságu vasoxid réteg található. Őslénytani 
szempontból nagyon gazdag csiga, tüskésbőrü foraminifera, ostracoda faunát tartalmaz [RUSU et al. 2004].  
A formáció kora késó-lutéciai-bartoni. 

 

Martonosi Formáció (Formaţiunea de Mortănuşa) [BOMBI ŢĂ & M OISESCU 1968] 

A teljes egészében nyíltvízi környezetben lerakódott üledékek alkotta, 80 m vastag litosztratigráfiai 
egység. A Kapusi és a Vistai Meszkő Formáció közé ékelődik. 

 

Inaktelki Tagozat (Membrul de Inucu) [M ÉSZÁROS & M OISESCU 1991] 

Egy tengeri üledékekből alkotott egység, amely közel 15 m vastagságú. Finomszemcsés üledékek 
alkotják, bioklasztos mészkő betelepülésekkel, amelyek csiga vázakban nagyon gazdagok. A Crassostera 
bersonensis biohorizont, ezen egység felső részében található [RUSU 1987]. A tagozat kora bartoni. 

 

Magyarvalkói Mészkő Tagozat (Membrul de Văleni) [RUSU 1987] 

Korábban “Veltes Mészkő“ néven volt ismeretes, amely egy 8m vastagságú karbonátos tagozat. Egy 
egykori karbonátos, bioklasztos zátony üledékei alkotják, amelyben kis és nagy foraminiferák (Nummulites 
striatus, Nummulites perforates, Alveolina elongata), osztrakodák, kagylók, csigák, tűskésbörűek és algák 
maradványai fordulnak elő. A formációból előkerült nannoplankton flóra együttesek az NP16-NP17 
biozónába tartoznak, amely megfelel a bartoni kornak. 

 

Incsel Tagozat (Membru de Ciuleni) [RUSU 1995] 

A Martonosi Formációnak legfelső tagozata. 45 m vastag és a típus területen szürkés-zöldes, finom 
szemcsés üledékek alkotják, osztreás, pektenes, osztrakodás és foraminiferás mészarenit beékelődésekkel. 
Az üledékekből előkerült nannoplankton és nummulites együttesek a felső-bartoniai és alsó-rupéli emeletek 
jellegzetes fosszíliái. 

 

Vistai Mészkő Formáció (Formaţiunea Calcarul de Viştea) [RĂLIEANU  & SAULEA  1956] 

A Kalota Formációcsoport legfelső része. Legelőször KOCH Antal írt le 1894-ben, mint “alsó durva 
mészkő rétegek”. Sekélytengeri bioklasztos padok, mészarenites, dolomikrites kőzetek, sziliciklasztos 
beékelődések alkotják 8 m vastagságban. A formációból előkerült fosszíliák között kis és nagy foraminiferák 
(Nummulites fabianii, Alveolina elongate), csigák, tüskésbőrűek (Scutella) találhatóak. A nagy foraminifera 
fauna alapján a formáció kora priaboniai. 

 

Nádas-völgyi Formáció (Formaţiunea de Valea Nadăşului) [POPESCU 1978] 

Megfelel a KOCH Antal által bevezetett „felső tarka agyagoknak”. Ez a litosztratigráfiai egység a 
második kontinentális üledékekből álló formáció az Erdélyi-medence paleogén rétegsorában. Parti és 
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terrigén folyami üledékek alkotják, amelyek két üledékösszletre oszthatók: egy alsó, 20 m vastagságú, 
homokos és egy felső, tarka vörös agyagok- alkotta felső részre, amelynek vastagsága eléri a 70 métert. Az 
üledékekben édesvizi gasztropodák, növények és emlős mardványok (Brachidiastematherium 
transylvanicum Böckh) találhatóak. Rusu 1996-ban elhatárolta e formáción belül a Fenesi Tagozatot, amely 
egy tengeri mészkő beékelődés, amelynek vastagsága 3,5 m és hasonló a Vistai Mészkő Formációhoz. 

 

Türei Formációcsoport (Grupul de Turea) [RUSU 1995] 

Magába foglal számos litosztratigráfiai egységet. A második paleogén tengeri rétegösszlet, amely a 
középső-priaboniaitól egészen az alsó-rupéliaiig terjed. 

 

Zsoboki Formáció (Formaţiunea de Jebucu) [BOMBI ŢĂ 1984] 

Egy átmeneti egység amelyet gipszek, dolomikritek, Anomiás mészkővek, szén és agyagok alkotnak. 

 

Kolozsvári Mészkő Formáció (Formaţiunea Calcarul de Cluj) [HOFMANN  1879] 

A Kolozsvári Mészkő Formáció egy porózus wackestone, packstone terrigén szemcsékkel, amely egy 
karbonátos platformon rakodott le. A kőzetben található vázmaradványokat kagylók, csigák, tüskésbőrűek, 
foraminiferák, kagylósrákok és algák alkotják. A benne található legfontosabb biohorizont a Crassostrea 
transilvanica, amely az egység alsó határától 3-4 méterre található. Ezt követik a Vullsella, Camparila és 
tüskésbőrű biohorizontok. A formáció felső határa időben a Nummulites fabianii megjelenésével esik egybe. 
A kőzetekből előkerült nanoplankton az NP20-as zonának felel meg. 

 

Berédi Márga Formáció (Formaţiunea Marnelor de Brebi) [HOFMAN  1879] 

Egy tipikusan nyílttengeri, sziliciklasztos üledékekből alkotott egység, gazdag bryozoa faunával. A 
formációból 133 bryozoa faj ismert [GIURCĂ 1962]. Javarészt meszes agyagok alkotják, amelyekben a 
foraminiferák, csigák, kagylós és tüskésbőrűek alkotta lumasellás rétegek fordulnak elő. A formáció felső 
részében található Pycnodonte gigantea alkotta biohorizont hagyományosan az eocén-oligocén határként van 
az Erdélyi-medencében értelmezve. 

 

Mérai Formáció (Formaţiunea de Mera) [KOCH 1880] 

Két, Scutella subtrigonia-ban gazdag réteg határolja. A formáció 20 m vastag és agyagok, homokok, 
homokkövek és bioklasztos mészkővek alkotják. E formáció kora rupéli. 

 

Moigrádi Formáció (Formaţiunea de Moigrad) [RUSU 1970] 

A Gyalu és Meszes környékén ennek a formációnak lehet akar 200 m vastagságú kifejlődése is. 
Kőzettanilag tarka agyagok, homokok, homokövek alkotják, amelyek kontinentális környezetben rakódtak 
le.  

 

Danki Formáció (Formaţiunea de Dâncu) [RUSU 1972] 

Ezt a rétegtani egységet szürke, szenes és kagylós agyagok alkotják, melyek csökkent sós és édesvízi 
környezetben keletkeztek. A formáció alján talalható Nucula comata biohorizont Meszes és Preluca vidéken 
előforduló Nagyilondai Formáció (Formaţiunea de Ileanda) aljával korrelálható.  
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Fellegvári Homokkő Formáció (Gresia de Gruia) [RUSU 1989] 

A Danki Formációra települ. Egy csökkent sósvízi környezeteben leüllepedet lumasellás homokkő. A 
Meszes és Preluca vidékén a Nagyilondai Formáció bitumenes paláival korrellálható.  

 

Szamosőrmezői Homokkő Formáció (Gresia de Var) [RĂILEANU &  SAULEA  1955] 

Fehér kaolinitos homokkő alkotja amelynek vastagsága megközelitőleg 80 m. Preluca masszivum 
területén ezen rétegtani egység korellálható az Almás-völgy Formáció kvarcos-kaolinos homokkőveivel és a 
Buzamezői Formáció meg a Drágavilma Formáció alsó részével.  A Szamosőrmezői Formáció alsó határa 
NP24 nanoplankton zonában található [MÉSZÁROS és IANOLIU  1989]. Kora felső-rupéli-alsó-katti.  

 

Középlaki Formáció (Formațiunea de Cuzăplac) [MOISESCU 1972] 

Vörös szárazföldi agyagok alkotják. A Középlaki Formáció korellálható az Almás-völgyi és 
Buzamezői formációk középső részével, továbbá a Drágavilma Formáció alsó részével. E litosztratigráfiai 
egység ora egeri.  

 

Almásköblösi Formáció (Formaciunea de Cubleș) [M OISESCU 1972] 

Közösen a Középlaki Formációval alkottják az úgynevezett Zsombori rétegeket [KOCH, 1883]. Egy 
különálló szenes, homokos rétegekből álló egység. Habár a formáció felső határa heterochron, tartalmazza az 
Amusiopecten burdigalensis rétegeket, amely fontos a rétegtani korelálás szempontjából, mivel ez a réteg 
megtalálható Szentkirályi Formáció aljában és a Buzamezői Formáció középső részében. Az Almásköblösi 
Formáció kora egeri.  
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V. nap (II. rész): Az Erdélyi-medence középső eocén (bartoni) Nummulites perforatus-os 

padjai 

Az eocén ideje alatt, a Nummulites-ek aranykorukat élték a meleg, oligotrof, normál sótartalommal 

rendelkező [REISS &  HOTTINGER 1984; BEAVINGTON-PENNEY & RACEY 2004] Tethys-óceánban, és  

kiterjedt felhalmozódásokat alkottak, amelyet ARNI [1965] munkája alapján nummuliteszes padnak 

nevezünk (ang. nummulite bank). Általában ezen képződmények monospecifikusak, egy vagy legfeljebb két 

Nummulites faj alkotta, fauna-együttesek maradványainak felhalmozódásából jöttek létre. Továbbá Arni 

ugyan ebben a munkájában arra a következtetésre jutott, hogy a nummuliteszes padok egy tökéletes 

biocőnozis eredményeként jöttek létre és a keletkezésük hasonlóságokat mutat a modern koralzátonyok 

keletkezésével. Így a pad fácieshez egy padmögötti és egy padelötti fácies kapcsolodik és minden fácies 

típikus fauna-együttesek jellemezhető (1. ábra). A fent emlitet fácies model ugyan fontos kiindulási pontot 

jelentett a nummuliteszes padok kutatásában, de később AIGNER [1982, 1985] és RACEY [1995] munkáinak 

köszönhetően kiderült, hogy a nummuliteszes padok kialakulását az üledékes környezet fizikai paraméterei 

erössen befolyásolják. Így AIGNER [1985] egy majdnem 10 ével korábban, BLONDEUE [1972] publikált 10:1 

A/B arány értéket véve alapul a padokat alkotó Nummulites populáción belül és a Gizai-fensikon található 

nummuliteszes padokban felismert üledékesedési szerkezetek alapján arra a következtetésre jutott, hogy a 

padokat alkotó Nummulites fauna-együttesek autokton, paraautokton vagy allohton eredetüek lehetnek, a 

szöveti bályegek és a hozzájuk társuló üledékesedési szerkezetek alapján. 

 

1. ábra. A nummuliteses pad általános modelje [MATEUE-VICENS et al. 2012] nyomán 

Az Erdélyi-medence középső eocénjében található nummuliteszes padok a Kapusi Formáció 

[POPESCU 1978] tetejében foglalnak helyet. A Kapusi Formáció egy megközelitőleg 25 m vastagságú 

sekélytengeri üledékes összlet, amelyet homokos márgák, bioklasztos, oolitos mészkővek és nummuliteszes 

homokos agyagok alkotnak. A Nummulites perforatus-os padok vastágsága 2-10 m között váltakozik [RUSU 

et al. 2004] és az Erdélyi-medence északnyugati részén, megközelitőleg 40 x 50 km területen 

tanulmányozható a felszinen [RĂILEANU  et al 1968]. Őslénytani szempontból a nummuliteszes padokat N. 

perforatus, N. uranensis, N. obesus, N. meneghii, N. millecaput és N. striatus [BOMBIȚĂ 1984; PAPAZZONI 
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és SIROTTI 1995] váz elemei alkotják. Ezen üledékes összlet PAPAZZONI és SIROTTI [1995] és PAPAZZONI 

[2008] munkái alapján egy sekély tengeri, magas hidrodinamikával rendelkező környezetben keletkeztek és 

egy gát vagy pad fáciesben rakodtak le [PROUST és HOSU 1996].  

Magyargyerőmonostori feltárás a település északi bejáratánál található (2. ábra.), amely 

megközelitőleg 3 m magass és vagy 25 m széles (3. ábra).  

 

2. ábra. A magyargyerőmonostor környéki rétegek leegyszerüsitett geológiai  

térképe [RĂILEANU et al. 1968] nyomán 

Az itt tanulmányozható rétegeket őslénytani szempontból majdnem kizárólag A és B-generációs N. 

perforatus vázellemek alkotják, elenyésző mennyiségben N. beaumonti vázelemek is találhatóak. Az A/B 

arány a feltárásban 39/1 és 112/1 arányban változik. Továbbá kis bentosz foraminifera és osztrakoda 

vázellemek is fellelhetőek. A feltárás alsó szintjében dcm méretü eroziós mélyedések láthatóak. Ezt a szintet 

egy eroziós felszin követi, amely a feltárást két részre osztja, majd a feltárás felső szintjében előszőr a B-

generációs Nummulites-ek zsindejesek (imbrikáltak), amlyre lineárisan irányitott B-generációs Nummulites-

ek telepednek.  

A mikropaleontológiai összetétele alapján a magyargyerőmonostori nummuliteszes rétegek 

monospecifikus összetételüek, továbbá az üledékesedési szerkezetek és az A/B arány alapján az itt látható 

rétegek autokton eredetüek, abban az esetben, ahol a dcm méretü eróziós mélyedések és a B-generációs 

Nummuites-ek lineáris irányitotsága látható és paraautokton eredetü ahol a B-generációs Nummulites-ek 

imbrikáltan láthatóóak.  
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3. ábra. Magyargyerőmonostor határában látható Nummulites perforatus-os pad  

(fotó SILYE Lóránd) 

Továbbá a feltárásban látható üledékesedési szerkezetek egy magas hidrodinamikával rendelkező 

környezetet sugal, így a feltárást alkotó üledékek egy hullámok álltal dominált, selfi környezetben rakódtak 

le.  
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Melléklet: Kiegészítő irodalom a III. nap (Remetei-sziklaszoros) kirándulásához.
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