
3, A Kódru-Móma és a Hegyes-Dröcsa keleti találkozása Arad
megyében.

(Jelentés az 1893. év i részletes geológia fölvételről.)

Dr. Pethő Gyulá-íóL

Megelőző (1892.) évi jelentésemben tüzetesen kimutattam, hogy a 
Gyálumáre és a Móma-orom között mélyen bevágódó nyeregben a plioczént 
megelőző korban a Fehér- és a Fekete-Körös völgyét tág tengeri csatorna 
kötötte össze. A hol t. i. a Biharhegység nyugoti szegélyébe eső Gyálumáre 
(652 mj)  és a Biharhoz csatlakozó Kódru-Móma hegység keleti végpontját 
jelző Móma-orom (812 mf)  között —  Alsó-Kristyor, Grós és Lázúr, Ácsuva, 
Yidra és Csúcs községek határán keresztül -— a térszín hirtelen bemélyed, 
ott ama fiatal csatorna-meder helyét a Fehér- és a Fekete-Körös völgye 
között, részint szarmatakori andezitek és tufáik, részint pedig és túlnyo
móan pontusi korú üledékek töltötték ki.

E kitöltések tömege azonban nemcsak a csatornában uralkodik, hanem 
még délfelé is igen jelentékeny, elannyira, hogy Csúcs, Talács és Nagy- 
Halmágy között íeltornyosodva a Kódru-Móma és a Hegyes-Drócsa-Piet- 
rosza hegységet egészen összeköti egymással, a halmágyi medenczétől nyu
gatra oly gátat emelve, a melyen keresztül a Fehér-Körös csak keskeny 
csatornát birt vájni magának.

Jelen évi fölvételeimet a lap nyugoti szélétől, Gurahoncztól kezdve, 
keletfelé a két hegységnek ezen találkozásáig terjesztettem ki. Fölvételi 
tervünknek megfelelően, mely a 1 : 75,000-es mértékű osztálylap
folytatólagos feldolgozását tűzte ki feladatomúl, Gurahoncztól kelet felé 
haladva s megelőző évi fölvételeimhez észak felé is csatlakozva, az osztály 
DNy-i 1 : 25,000-es mértékű lapjának területét nyugati szegélyétől Vidráig 
és illetve Csúcsig egész szélességében bejártam, de sőt kiegészítéseimet az 
északi szegélyen túl a szomszédos ENy-i 1 : 25,000-es lapon Restyirátára 
-és annak környékére is kiterjesztettem.

A m. k. föleit, intézet évi jelentése 1893-ról. 4
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Az idén térképezett terület kizárólag Arad megyébe esik s az alább 
felsorolandó tizennégy község határát foglalja magában. Minthogy Grura- 
honcz, Fényes, Jószás, Jószáshely és Báltyele (Baltelle) környékét már 
több óv előtt bejártam s az idén csak némi kiegészítések végett kerestem 
fel, ezekhez csatlakozólag a jobb parton: Válemáre, Zimbró, Dulcsele, 
Brusztureszk, Pojána, Guravoj, Pleskucza, Acsucza, Acsuva, Vidra és 
Táláén (jobbparti része) Csúcsig; a balparton: Rosztocs, Dumbrava, B u- 
gyesd és Talács (balparti része) addig a pontig, a hol a Halmágy felől 
érkező s: egyenesen ENy-ra tartó Fehér-Körös a vidrai és a csucsi patakok! 
beletorkollásánál hirtelen D-re kanyarodik.

A bejárt terület határát észak felé —  a Fehér-Körös jobb partján az 
osztálylap ÉNy-i 1 : 25,000-es lapján — a Móma gerincze (812— 856 mf) és 
a Momucza csúcs (930 mj), a restyirátai Neverletz (844 mj)  és a Zmida orom 
(860 mj) képezik. Dél felé, a Fehér-Körös balpartján, a DNy-i 1 : 25,000-es 
lapon, a térszín hirtelen emelkedik a Hegyes-Drócsának legkeletibb tag
jának a Pietroszának középponti tömege felé, úgy hogy a lap déli szélén, 
Talács határában, a Magos ormán (Vurvu lm Magos) 580 nJ, az Erdély 
csúcson pedig (Vurvu Arigyeiuluj; a térképen «Arideiu») már 865 mf  abs. 
magasságot ér el, toronyirányban, egyenesen D felé, a Fehér-Körös víztük
rétől (190 mf) 3‘75 kilométer távolságban.

Ez idei területemen, kevés kivétellel, ugyanazon geológiai képződmé
nyek fordulnak elő, mint az eddigi észak és nyűgöt felől határos részeken ; 
de korra, minőségre és telepedésre nézve némi eltérések is mutatkoznak, a 
melyeket a következő vázlat folyamán fogok megismertetni.

Ezek a képződmények, kronológiai sorrendben csoportosítva, a követ
kezők :

1. Fillitek és accessoriumaik. Sima, selyemfényű, szericites, vékony
leveles, hamvas-, vörnyeges- és zöldes szürke kristályos palák; 
kvarcz-csomós és erősen csillámos, szericzites palák; csillámos’ 
homokpalák; csillámos, réteges homokkövek; arkózahomok- 
kövek (a sorozat legfiatalabb s meglehet, hogy szorosan véve 
nem is beletartozó tagjai).

2. Diaszpalák (vörös, zöld és fakószürke agyagpalák) és kvarczit-
homokkövek (nagy-aradi homokkő).

3. Réteges l'elzitporfir, a terület északnyugoti szögletében.
4. Triasz-mész és triász-dolomit kicsiny maradványai.
5. Piroxén-andezitláva és ennek tufái, különféle utólagosan kép

ződött kovasav- és kovasavhidrát zárványokkal és mállásbeli 
terményekkel.

6. Szarmata-mész (cerithium-mész) és konglomerát.
7. Pontusi agyag, márga, homok és konglomerát.
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8. Diluvi álifi agyag, kavics és nyirok.
9. Magashegyi óriás-kavics.

10. O-alluviális, homokos és apró kavicsos agyag terraszos lerako
dásai.

Mindezen képződmények úgy csoportosulnak a térszínen, hogy a korra 
nézve legrégiehbek a gurahonez-zimbró-csúcsi, tehát DNy-i lapnak észak- 
nyugoti s a szomszédos vaskóh-restyirátai, tehát ENy-i lapnak délnyugoti 
részét foglalják el; míg a legifjabbak a térszínnek túlnyomólag a keleti 
részén uralkodnak.

A fillit és a vele egykorú s hozzá csatlakozó képződmények képezik 
a hegységnek azt a kristályos palákból áll fundamentomát, melyet a távo
labb nyugaton (Dézna-Szlatina és Szuszány határában) kimutatott musz- 
kovit-gránit tömegek keresztül törtek, meggyűrtek és fölemeltek. Ezekre 
nyilván azok az arkózás homokkövek telepedtek, melyeknek a többi tagok
hoz való viszonya még nincs tisztán kiderítve, de a melyek hihetőleg abban 
az időszakban keletkeztek, midőn a gránittömegek már kibukkantak a fel
színre s a földpát és kvarcz szétrombolódására alkalmat és anyagot szolgál
tattak.

A diaszkori palák és kvarczithomokkövek, melyek ezeknek fedőjét 
képezik s az ezeken fekvő (de a déli lapra csak igen kis foltban átterjedő) 
triaszdolomit szintén az észak s észaluiyugoti tájékra szorítkoznak.

Az időrendben ezek után következő képződmények már mind a har
madkor ifjabb szakában, a mioczénben s a plioczénben jöttek létre.

Az a többször említett tengerág, mely a harmadkorban a Móma és a 
Gyálu-Máre között a Fehér-Körös völgyét a Fekete-Körös völgyével össze
kötötte, itt Acsuvától és Zimbrótól délre 15— 20 kilométernyire kiszélesedett, 
a Móma lejtőjétől a Zöldes határában felbukkanó porfirokig, diabázokig és 
dolomitos mészképződményekig. E tág csatornát és öblöt kizárólag az ifjabb 
harmadkor képződményei, az andezitláva és andezittufa s a velők egykorú 
cerithium-mész és a pontusi lerakodások sorozata töltötte ki, a melyekre 
végűi a diluviális kavics és agyagtakaró borúit reá.

Az egyes képződmények jellemzését, a mennyiben megelőző jelenté
seimben még nem voltak tárgyalva, a következőkben adom elő, keletkezé
sük sorrendjében.

1. A  f i l l i te k  és a c ce s s o r iu m a ik . —  Múlt évi jelentésemben* 
megemlítettem már azokat a sajátságos, apró kvarczcsomós és kvarczbrees- 
csiás, csillámos, szürke, palásán hasadó vagy palásságra hajlandó fillit- és

* Vaskóh környékének geológiai viszonyai. (A m. kir. földtani intézet 1882. évi 
jelentésében, Budapest, 1893. a 64. lapok) -

4*
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szürkevakkeszerű képződményeket, sötét-szürke, többé-kevésbbé csillámos 
agyagpalákat és arkózaszerű homokköveket, a melyek Eózbánya és Kristyor 
között a Bihar tövében előfordulnak, a nélkül hogy tüzetesebb ismerteté
sökre kiterjeszkedtem volna, minthogy telepedésök tekintetében ama kes
keny szegélyen Pojána és Kristyor határában kielégítő felvilágosítást nem 
szerezhettem.

A jelen évi campagne ebben a tekintetben kedvezőbb volt, a mennyi
ben Yálemáre, Dulcsele és Zimbró határában oly feltárásokra találtam, a 
melyek e képződmények telepedésére és egymáshoz való viszonyára élénk 
világot derítettek.

A dulcselei völgy (Válye Dulcsele) mély ENy felől egyenesen DK-re 
tart, folyásának alsó harmadában K-re kanyarodik s Zimbró községbe tor
kollik ki. Kanyarodásától a torkáig mind a két parton, de főkép a balpartján, 
a fölötte emelkedő 379 méterrel jelzett tető déli lejtőjén, a vörös palák alól 
meredeken feltárt, hullámosán gyűrődött, kékes és kissé vörnyeges szürke, 
típusos, afanitos fillitrétegek bukkannak ki, melyek között —  az alsó és 
felső finom rétegek között —  mintegy másfél méter vastag, kvarczcsomós, 
csillámos és szericzites, palásán hasadó, durvaszemű képződmény húzódik 
végig. Hirtelen megtekintve ezt az anyagot s nem tudva, hogy típusos fillit 
közé van telepedve, sokkal inkább hajlandók volnánk mállásnak indult 
csillámpalának, mint bármi egyébnek tekinteni. E kvarczcsomós, erősen 
csillámos rétegben helyenként nagyobb kvarczrögek, kutya- és borjúfej 
nagyságú kvarczkiválások is láthatók. Nem messze tőle a patak mentén 
Dulcsele felé, ugyanilyen agyag látható, a melyben 10— 15 vastagságú, 
szabálytalan irányú kvarczerek húzódnak végig, mint kiválások.

a) Ez a kvarczcsom ós és erősen csillámos pala  tehát a 
típusos, afanitos fillitnek az egyik accessoriuma s valamennyi között ez 
kiséri leghívebben principális kőzetét, a mennyiben nemcsak közé helyez
kedve, hanem reá telepedve is számos helyen előfordul. Módosulataiban 
csupán azt az egy különbséget kell kiemelnem, hogy a felső rétegeiben a 
kvarczcsomók durvábbak és számosabbak, a csillámlevelek pedig s köztük 
a merev, fakó zöldes szericzitek nagyobbak és sűrűbben mutatkoznak, de 
különben a kőzet ugyanolyan finom, zsíros tapintatú és selyem fényű, mint 
a finomabb félesége. Némely helyen rétegei vastagpadosak, de a nélkül hogy 
palásságukat föl ne ismerhetnők.

P) Legközelebb csatlakozik ehhez egy igen vékony lemezekre, szinte 
levelesen hasadó csillámos homokpala, valami igen finom szürkevakke
szerű kőzet, melynek elváló lapjain igen számos parányi csillámlevelkét 
lehet megkülönböztetni. Ez a szemek finomsága szerint többféle módosu
latban fordul elő. Legszebb előfordulása a Szecseri-patak torka közelében, 
a Leturoi hegy Ny-i lejtőjén található, a hol teljesen konkordásan D-i.
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25°-kos dőléssel illeszkedik reá a feküjét képező, de különben vele együtt 
gyűrődött agyagcsillámpalára, mely itt sötétszürke és kékesfekete rétegek
ben váltakozik. E csillámos bomokpala alsó rétegei itt kissé goromba-, a 
felsők igen finom szeműek s bennök (az alsókban ritkán, a felsőkben igen 
sűrűn) elhintett piezinyke magnetit-szemecskék mutatkoznak. —■ Ennek 
párja bukkan ki a délfelé szomszédos (a Szeeserivel párhuzamos) llymi 
patakban, azzal a különbséggel, hogy ebben a magnetit-szemek nagyobbak 
és mállottabbak is lévén, igen tarkítják a kőzetet.

Hogy vájjon ez a csillámos homokpala váltakozik-e a típusos agyag- 
csillámpala rétegeivel is, vagy pedig csupán egyik felsőbb tagja a sorozatnak, 
azt egyelőre nem tudom biztosan eldönteni; mert a hol én megfigyeltem, 
ott vagy a felszíni réteget képezte, vagy pedig vörös diaszpala volt reá tele
pedve, kivéve egy helyet: a Leturói hegy tetejét, aho l  (a térszín erdős 
lévén, a talaj egészen el van födve) ritkásan elhintve szép fehér kvarcztöm- 
bök hevernek, a melyek kétségtelenül a kvarczcsomós palából mállottak ki 
s így ez a jelenség a mellett bizonyít, hogy ez a homok- vagy szürkevakké- 
pala is kétségtelenül a fillit-sorozatba tartozik.
, y) Ide sorozok egy az iméntihez némileg hasonló csillámos ho
mokkövet, melynek a települését és a megelőző tagokhoz való viszonyát 
nem tudom biztosan megállapítani. Jellemző sajátsága az erősen kifejlődött 
rétegesség, mely néhol a palásságig fokozódik. Többnyire 1— 2 centiméter 
vastagságú, helyenként fél centiméternél is vékonyabb lemezekre hasad; 
de vannak benne 10— 20 cjm vastagságú igen kemény rétegek is. Az elváló 
lapjain igen sűrűn tele vannak hintve apró csillámlevelkékkel. Ez a kőzet 
nem egyezik meg egészen a Móma- és az Izoi-gerincz alsó-diasz homok
köveivel, az rí. n. nagyaradi homokkővel, bár sok tekintetben feltűnően 
hasonlít hozzá.

S) Negyedik accessoriuma, vagy legalább mint legfelső és legfiatalabb 
(képződésre nézve talán sokkal fiatalabb) tagja a fillitsorozatnak egy agya
gos-homokos, majd hamvas-, majd kékesszürke, néhol vörnyeges, a gyenge 
ibolyaszínre emlékeztető arkóza-hom okkő , melyben temérdek apró 
csillámlevelke fénylik s majd sűrűbben, majd ritkábban, lencse— mogyoró 
nagyságú éles kvarczdarabkákkal van telehintve. Anyagát apró, fehéren málló 
íöldpátszemek, itt-ott nagyobb muszkovit- és szericzit-foszlányok tarkítják. 
Legtöbbnyire igen palás s ráütve vékony forgácscsá hull szét, különösen a 
mállottabb része. De vannak kevésbbé palás, vaskosabb, szívós anyagú 
rétegek is, a melyekben azonban a palásság vagy az erre való hajlandóság 
mindig tisztán fölismerhető.

A vékonypalás és levelesen hasadó típusos fillitek többféle módosu
latban fordulnak elő, melyek között azonban, lényegőkben véve, csupán 
frisseségök vagy mállottságuk állapota szerint lehet különbséget tenni.
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A fakó kékes- vagy vornyegesszürke színűeken kívül sötétebb, egészen a 
kékes-feketéig változó árnyalatok is találhatók.

A fillit különböző módosulatai, valamint velejáró tagjai Zimbró, 
Dulcsele és Válemáre határában uralkodnak s a mélyen bevágódott tág- 
völgyek partjain, a hol a növénytenyészet el nem födi, szép föltárásaik lát
hatók. Nyűgöt felé megtartanak a Holdmézes határába eső Kimpu máre 
tetőig (436 mj), de sőt fölemelkednek a dulcselei Seauni orom (557 mj) 
közelébe, ahol diaszpalák és kvarezit-homokkövek takarják, míg nyugotra 
Krokna felé andezittufa-takaró borúi reájok.

Ezekkel a típusos afanitos és kvarczcsomós fillitekkel tökéletesen 
megegyező képződmények találhatók a Eehér-Körös balpartján, aZimbrótól 
DNy-ra eső Almás és Bogyest (Felső-Csil) községek határában, a Hegyes- 
Drőesa északi lejtőjén s ettől a keleti végponttól távolabb nyugatra Fel
ménes, Taucz és Nádas környékén.

Minőségükre nézve az imént jellemzett fillitek a kristályos paláknak 
leginkább ama legfelső s egyszersmind legfiatalabb (harmadik) csoportjába 
illenek bele, a melyet B öckh János felosztása alapján, a magyar geológusok 
a krassó-Szörényi hegységekben fillit-formáczió néven különböztetnek meg.

Kétségtelennek látszik ezek után, hogy a Kódru-Móma hegység alap
kőzete, a Dézna-Szlatina és Szirszány határában több év előtt kimutatott 
muszkovit-gránit tömegeken kívül, főképen e fillitképződmény tagjaiból áll, 
melyeket a gránit kitörése helyenként erősen meggyűrt és összetört.

És nem minden valószínűség nélkül föltehetjiik azt is, hogy az a 
földpátos, kékes-vörnyeges-szürke arkóza-homokkő, melyet föntebb a S) 
pont alatt említettünk meg,* csak akkor képződött, midőn a gránittömegek 
a fillitet már keresztül törték s a földpát nagyobb mennyiségű elmállására 
anyagot és alkalmat szolgáltattak.

Abból a körülményből pedig, hogy a hegység alapját képező fillitekből 
igen kevés és a térszínnek leginkább csak mélyebb részein kibukkanó töme
gek maradtak még, bízvást azt következtethetjük, hogy a tenger abraziójának 
igen hosszasan és erélyesen kellett működnie. : >

Zimbrónál, a község északi kapuja mellett kiugró- meredek sziklafalj

* E: kőzet helyezkedési viszonyai azonban mindez ideig nincsenek kiderítve, 
minthogy az eddigi feltárásokból még azt sem lehetett eldönteni, hogy vájjon'kon - 
kordansan vagy diszkordansan fekszik-e á fillit-sorozáton ? Csupán annyi látszik 
bizonyosnak, hogy közvetetlenűl a hűiteken fekszik. Annyi bizónyós, hegy- egy ehhez 
igen hasonló, ha ugyan vele nem azonos (de valamivel tömöttebb) kőzet Szuszánynál 
a Frund?e (helyesen Fruntye=Homlok) hegy tövében (alkalmasint ugyanaz, mely Nádas 
határában is előfordul) a réteges’ felzitporfírqk és vörös-zöld (baszkon ágyagpalák 
feküjéhén fordul elő s a gránitok után ‘legrégibb tagja áz Izoi-gerin:cznék,-aKödiii- 
Móma-hegység-kiemelkedő Főtömegének. • ’
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melynek tetejét andezit-tufa borítja, tisztán azt a benyomást ébreszti, 
mintha itt egy ősrégi, a hullámokból erősen lenyesegetett (abradált) tenger
part maradványa emelkednék előttünk. S ezt bátran el is fogadhatjuk; 
mert ama széles esatorna-tágulatnak, mely a Móma keleti tövétől kanya
rodik erre nyűgöt felé, e zimbrói kibukkanás egyik legnyugotibb kiemelkedő 
és kiszökellő sarka. Keletre a Móma lejtője ereszkedik alá hatalmas kvar- 
czithomokkő padjaival, melyeknek peremét s a tágulat legnagyobb részét 
andezittufák és a.ndezit-lávakitörések borítják el.

■ , %. D ia sz p a lá k  és k v a r c z ith o m o k k ö v e k . —  A hol a tenger 
abraziója nem volt túlságos erős, vagy a hol a felszíni változások követ
keztében mélyebb helyekre kerültek a diaszkori vörös és zöld agyag
palák, ott, hol vékonyabb, hol vastagabb rétegben megmaradtak takarónak 
s könnyen málló tulajdonságuknál fogva, Yálemáre, Dulcsele és Zirnbró 
hegyes környékén, bőséges agyagtalajt biztosítanak a növénytenyészet 
számára.

Brusztureszk, Pojána és Ácsuva határában azonban, a Móma déli 
lejtőjén (a lap északi szélén) már tulnyomólag a nagy-aradi homokkövek 
uralkodnak. Ezeknek meredek szegélyét —  az egykori tengerpartot'— Zim- 
brótól, az áesuvai völgykanyarodásig (és persze azon túl is) mindenütt 
andezittufák borítják el, melyek között Ácsuva, Pojána és Brusztureszk 
határában mély öböl képződött s ezt fiatal pontusi üledékek töltötték ki.

E kvarczithomokkövek és agyagpalák maradványai, alkalmasint lesü- 
lyedt részei, Yálemáre és Fényes határában is megtalálhatók, a mint az 
andezittufa alól kisebb-nagyobb foltokban felbukkannak.

Észak felé a Móma, Momucza, Zniida és hfeverletz ormokon mindenütt 
a nagy-aradi (diaszkori) homokkövek uralkodnak, különféle, majd vastag
pados, majd vékonyréteges, többé vagy kevésbbé mállott módosulatokban. 
A zimbrói régi nagyolvasztónál kitorkolló Keului patak tág völgyében a 
Jószási tisztás-rét mentén és azon alul, mind a két parton., órási kőfolyá- 
spk és kőomlások láthatók, melyeknek szegletes tömbjei a lejtőket többnyire 
egészen eltakarják. A hol azonban a homokkőpadok szálban állnak ki, igen 
következetesen ÉK-re vagy ÉÉK-re dőlnek 20— i’5°-kal. Líe.styirata határá
ban és szomszédos környékén közyetetlenül ezeken a kvarczithomokköveken 
fekszenek a triasz-meszek és illetve dolomitok. De a mélyebben kivájt 
patakmedrekben ott is ki-kibukkannak a kvarczithomokkövek fekiijét képező 
vörös, néhol zöld és vöröses szürke agyagpalák és a réteges felzitporfirok 
különféle módosulatai,

, 3, R é te g e s  fe lz it -p o r fir . Dulcsele határában a Gyalu Urszoi és 
a,Gyalu Leturoi lejtőin s, a köztük mélyen bevágódott patakmedrekben.,

AV
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a Pareu Urszoiban és a Pareu Kisereu-ban bukkan felszínre és pedig a lej
tők tövében igen mállott, ipari ezólokra alkalmas állapotban.

Felzitporfir tömeges lávája ez idei területemen nem fordul elő.

4. T r ia sz -m é sz  és  tr iá sz -d o lo m it . Eestyirata határában Nyugot- 
Keleti irányú szabálytalan zegzúgos határú szegélyt képezve, a Vaskóh- 
Szohodol határába tartozó Ponor hegyig, ettől a vonaltól délre megszűnik. 
Eestyirata községtől a Ponorig mindenütt kvarczithomokkő képezi a fekiijét 
s itt fekszenek rajta a Banisora, Ponorás és Szforás (kimpi határ) vasérczei, 
melyek már mind igen erősen ki vannak zsákmányolva s nagyobbára már 
ki is merültek. —- A Ponorás bányaterület keleti végén, a restyirátai Csi- 
esera-hegy tövében, a mészhatár peremén, a hol a dolomit ÉK-re dől kon- 
kordánsan a feküjét képező kvarezit homokkővel, egy szép katavotron (víz
nyelő torok) látható, melyen át több apró erecske egyesült vize rohan alá a 
mélységbe.

Zimbró vaskohói számára •— melyek 25 évvel ezelőtt megszűntek 
munkálkodni — Ponorás gazdag bányái szolgáltatták az érczet, melyet 
hegyi utakon mintegy 9— 10 kilométer távolságból, tengelyen szállították 
a ma már romokban düledező (Zimbró községtől északra 5 A kilométernyire 
eső) nagyolvasztóba, a mely annak idején azsugresdiés abucsávai mangán- 
érezeket is feldolgozta.

A vízválasztótól délre csupán egy helyen jelenik meg a triasz-mész. 
két kicsiny foltja, ott, a hol a Móma-gerincz 761 ”) - rés pontján átnyúlik a 
Fehér-Körös völgyébe s ott is csak a lejtő legmagasabb pontján födi el a 
feküjét képező kvarczithomokkövet, mely alóla óriási kőfolyásokban a 
törmelék halmokat és sánezokat képezve omlik alá a Neverletz és a Zmida 
ormok tövéből kiinduló és Zimbró határába torkolló (csaknem kilencz kilo
méter hosszú) Beului patak balpartjára.

5. P ir o x é n -a n d e z it lá v a  és e n n e k  tufái. —  A képződmények 
korának sorrendében az andezitek következnek, melyeknek tüzetesebb jel
lemzését a nevezetesebb pontokról gyűjtött példányok vékonycsiszolatai 
alapján dr. Schafabzik Febencz osztálygeologus kollegám volt szíves magára 
vállalni. Mikroszkópos vizsgálatainak eredményét alantabb a jelen szakaszba 
foglalom.

E piroxen-andezitek és főkép tufáik jelen évi területemnek igen jelen
tékeny részét elfoglalják s Gurahoncztól és Honczisortól (az osztály DNy-i 
1 : 25,000-es lapjának DNy-i sarkától) É felé Jószáson, Jószáshelyen, Fé
nyesen és Válemárón át Zimbró északi részéig terjednek s innen csaknem 
egyenes vonalban haladva kelet felé, Brusztureszk, Pojána és Acsuva köz
ségek határában a Móma-gerincz déli lejtőjének peremét borítják el.
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A Fehér-Iíörös völgye mentén Báltyele, Guravoj, Pleskucza és Acsucza : 
Rosztocs, Dumbrava, Bugyesd és Talács határát Csúcsig túlnyomólag ezek 
foglalják el. Egyszóval legnagyobbrészt azt a széles völgytágulatot töltik ki, 
melyet a harmadkor ifjabb szakában a Kódru-Móma és a Hegyes-Drócsa 
között a mioczén- és plioezénkori tengerág foglalt volt el.

Túlnyomólag a tufák uralkodnak, melyek a Körösnek mind jobb, mind 
bal partján magas hegyeket alkotnak. A jobb parton Acsucza és Csúcs között 
474 mj  (Kos'zta Gyaluluj), Pleskucza fölött Pojána felé 474, 473, 437 mj 
magas, Guravoi fölött 472 mj  (Vurvu Tyensiu), Báltyele fölött 435 mj  magas 
ormok emelkednek, de legnagyobb magasságukat a Mézes * csúcsán érik el 
532 méterrel. -— A bal parton Gurahoncztól kelet felé a lionczisori Magúra 
(530 mj), a rosztocsi Gurgujáta (759 mj) ,  a Bugyesdi Erdély (Argyielu, 
Arideiu 865 nj )  s a talácsi Tamás (761 mf), Danili (662 mj )  és Gurgána 
(606 mj) ormok mind andezittufából állanak. Részben a Magos orom (579 m/) 
keleti és északkeleti környéke is, mert a zömét lávatömegek alkotják.

Láva-kitörések a Fehér-Körös jobb partján a Zimbró, Válemáre és- 
Jószás alatt elvonuló patakvölgyben fordulnak elő, legtekintélyesebb tömeg
ben Válemáre és Zimbró határán mind a két pardon, két kilométer hosz- 
szaságú szegélyt alkotnak a Mézes hegy tövében; hasonlókép, de sokkal 
csekélyebb mennyiségben Jószáshely északi határán, szintén a Mézes tövé
ben a völgy két partján; egy kicsiny láva-ár maradványa pedig Guravoj 
tufái között bukkan a felszínre.

A Fehér-Körös bal partján Rosztocs község patakában (Válye szátuluj), 
mely a falu temploma alatt torkollik ki a hegységből, a Lazu máre tetőtől 
kezdve fel a Gurgujata orom tövéig, két kilométert meghaladó hosszaság
ban bukkan ki az andezitláva, szép szögletes sziklalépcsőket s ezek által, 
ha a patak bővizű, csinos apró vízeséseket alkotva.

A láva-kitörések főtömege azonban Talács határába esik, a hol kisebb

* E hegy nevét uMesiesiut-nak írja a katonai térkép, holott a környék magyar 
ajkú vagy legalább magyarul még el nem felejtett lakói máig is Mézes-nek mondják.
De különben benne van Nagy L üdovicus Notitise.........regni Hungáriáé I. kötetében.
(Buda, 1828.) a 29-ik lapon a hozzátartozó adatok felsorolásával, hogy Dulcselle, Mézes.. 
Ugyanígy említi J. C. v. Th ible  is Königreich Ungarn-jában (Kassa, 1833. IV. köt, 
135. 1.) ; Dulcselle, Mezes, kamarai község. Kétségtelenül a mai Dulcsele, Válemáre és 
Holdmézes (Holtmézes) egykori összetartozó kamarai uradalom székhelye a Mézes-heg\f 
tövében. Mézes községet Vályi A ndrás is úgy írja le (Magyarországnak leírása. Budán, 
1799. II. köt., 602. lap), hogy az a mai Dulcselének tökéletesen megfelel. Vályi ugyan 
Dultsele községet is említ, de a határok körülírása nélkül (I. köt., 533. 1.). Ellenben 
a H übner-F ejér  GYÖRGY-féle Lexikon-bm (Pest, 1818. III. köt, 491. 1.) említett 
Mézes helység, a határminőség leírása szerint, kétségtelenül a mai Holdmézes-nek 
felel meg, mert, a mint hozzáteszi, bírják a Kornéli urak s ez csakugyan nem igen- 
régen még a Kornéliák birtoka, bár annakelőtte az is kincstári tulajdon volt.
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részben a Fehér-Körösnek jobb, túlnyomó nagyobb részben pedig, a bal 
partján óriási tömegekben bukkannak az andezittufa-takaró alól a felszínre. 
A jobbparti lávák Acsucza határába, a balpartiak pedig Bugyesd határába 
is belenyúlnak.

E kitörések tömege oly tekintélyes, hogy hozzávető becslés szerint 
kitérj edésök a 10 négyszög kilométert mindenesetre meghaladja.

Stur Dénes a nagvhalmágyi uradalom geológiai viszonyait tárgyazó 
dolgozatában* ezeket a láva-kitöréseket nem említi; dolgozatához mellékelt 
térképére pedig, mely Talács határának nagy részét magában foglalja, csu
pán tracliittufát rajzolt. Hasonlóképen traehittufának tünteti elő H auer 
Ferencz lovag átnézetes nagyobb térképe is. Ez a körülmény azért meglepő, 
mert Peters Károly hét évvel előbb megjelent s a föntebb már idézett 
dolgozatához** mellékelt térképre Halmágv és Talács között egy igen nagy 
folt trachitlávát rajzolt be, a mely ha nem felel is meg szabatosan e kőzet 
kiterjedésének (Peters akkor a rendelkezésére levő túlságos rövid idő alatt 
e területet nem is járhatta be részletesen), a valódi tényállást sokkal inkább 
megközelíti, mint Stür térképe és dolgozata.

A Körös parti kibukkanások nagyobbrészt vastagpados és helyenként 
réteges elválású lávatömegek. Abban a szorulatban, a hol a Fehér-Körös —  
Csúcstól délre —  hirtelen délre s mintegy SU kilométernyivel tovább ismét 
hirtelen DNy-ra kanyarodik, a Körös bal partján jó  8/* kilométer hosszan 
elnyúlva, óriási szögletes lávatömbök rendetlen, vadregényes halmaza bo
rítja a meglehetős meredek, erdővel benőtt lejtőt, oly roppant tömegben, 
hogy a közte való haladás szinte életveszélvlyel jár. Ez a kitörés átszolgál 
a jobb partra is. A tömbök anyaga rendkívül kemény, még nagy kalapács^ 
•csal is alig lehet csak az éleikből is egy-egy darabot letörni. Másutt, . így 
a jobbparti határ-patakban, mely a térkép elnevezése, szerint a Laksor és 
a Gyálu Talácsiuluj hegyek között a talács-csúesi határon folyik közel egy 
kilométer hosszan igen szép táblás elválású, tiszta csengő hangot adó 
..andezitláva van feltárva, igen festői romhalmazokat, bukókat, sziklákat és 
vízeséseket alkotva. —  A Körös partihoz hasonló óriási tömbök össze-vissza 
hányt' halmaza borítja a Tamás-orom (Vurvu Tamásuluj) egész nyugoti 
lejtőjét is, oly roppant kőtorlaszokat képezve, mint a Merisora kvarczit 
homokkövei Szuszány fölött, az Izoi gerincz egyik orma tövében a Kirüpu 
merispri közelében.

* P. Stur, I)ie geologische Beschatfenheit dér Herrschaft Halmágy Lm Zaránder 
-Oomitate in Umgarn. Mit einer geologisehen ICarte. (Jabrbucli d. k. k. geolog. JRoiclis- 
anstalt. 1868. Bnd. XVIII., pag.; 469—508. Tat. XII. — .Wien,: 1868.)

?s* öéolog. ;Ui miner. Studien. etc. Sitzungsbericlite etp. Bnd. XLIII. Jahrg. 1861. 
A 4,27 és a 459-ik lapon Petebs két: fővarietást különböztet, meg s a lialmágyi szívós, 
táblás, sötétszürke varietést tüzetesebben.is jellemzi. „
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Mielőtt a kőzetekre áttérünk, meg kell emlékeznünk e képződmények 
némely sajátságairól, a melyeknél fogva a Boros-Sebes, Buttyin, Dézna és 
Felménes környéki andezitektől és tufáktól különböznek s azoktól, igen 
lényegesen elütő kitöréseknek és lerakodásoknak mutatkoznak.

a) Legelőször is érdemes ezen andezittufák geológiai korára figyel
met fordítanunk. Felménesen és környékén kétségtelennek látszik, hogy az 
andezit-kitörések már a mediterrán korban megindultak, s annak legfiata
labb időszakán még túlterjedtek: a lajtamész fekiijében ugyanis vulkáni 
hamu és ennek megszokott elegyrészei vannak elhintve, a kövületek egy 
tekintélyes része mészszel elegyes tufapadokban fordul elő, a melyek szilárd 
és tisztább, lithothamniumos mészpadokkal váltakoznak s e felső medi
terrán lerakodásokat vulkáni bombákkal és lapillivel elegyes rétegek 
takarják be.

Boros-Sebesen és környékén ellenben a mediterrán kor lerakodásainak 
eddig nyomát sem ismerjük. Buttyinnál, Kiszindánál és Pajosénynél. az 
andezittufák sokkal régiebb képződményeken, kistályos agyag-csillámpalá- 
kon s néhol vörös diaszpalákon fekszenek; Déznánál diaszpalán és réteges 
felzitporfiron; Kroknánál legnagyobbrészt diasz-homokkövön. S mind 
Boros-Sebes, mind Buttyin, mind Krokna, Bevetis és Rossia, de sőt a Fel
ménessel szomszédos Kujed határában is a bombás és lapillis andezittüfákra 
szarmata-mész pados rétegei telepedtek, a melyek jelenleg felszíni takarót 
képezve, eredeti tömegükhöz képest hihetőleg igen megfogyva, kisebb- 
nagyobb foltokban találhatók.

Fényes, Jószáshely és Yálemáre határában a szarmala-mészpa,dok, 
bőséges kövületekkel vagy lenyomataikkal magában az andezittufában 
fekszenek benne s így eme képződmények korát igen szabatosan meghatá
rozzák. Válemáreban, a dombon épült község nyugoti lejtőjén, valamint 
•a községtől északra és északnyugotra szilárd padok bukkannak ki, keleti 
szélén pedig a temető mellett lágy mészmárga igen számos Cerithium 
pietum-mal, mely ezrével borítja a réteglapokat. A cerithium-niészre lágy 
pelit-takaró borúi s jelenleg, a hol egyéb képződmények el nem takarják, 
ez képezi a fölszíni réteget. Nem lehetetlen, hogy Krokna körül, a. hol a 
eerithiumos rétegek számos helyen a felszínen fekszenek, valaha szintén 
ilyen lágy pelit takarta be eme képződményeket, csakhogy az anyag! lázár 
sága következtében a .légköri hatások hamarabb elemésztettók.— Jószás- 
helyen, a Gyalu bojiloron, a völgy bal partja fölött magában a lágy tufában 
fordulnak elő kövületek lenyomatai, melyek között a Cerithium pictum és 
nodmo-plicutum s a Cardium obsoletum üregei igen tisztán felismerhetők.

b) Feltűnő sajátsága e- tufáknak; az a • nagymennyiségű Itomsavhi^rM* 
és '/jomsap-tartalom, a mely bennük, illetőleg közöttük, mint ütólagos 
képződményedéként májopál s itt-ott chaleedon- alakjában, találhatóból!
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A Kovás-patak (Válye kreminye vagy kreminyósza), mely a Mézes
orom déli lejtőjén Guravoj határában ered s Báltyele és Jószáshely között 
torkollik ki, a Fehér-Körös jobb partján, régóta ismeretes lelőhelye azoknak 
a sárgásbarna különféle szín változatú, gyakran bús-, tégla- és j áspisvörös 
színű s néhol egészen jáspis-tekintetű, görgetés írtján megkopott opál
daraboknak, melyektől e szűk völgy a nevét vette. Ilyen kiválások, illetőleg 
bézagkitöltések elszórva az egész területen előfordulnak: Jószáshelyen a 
Mézes tövében a patak bal partján, a hol a tufa a lávakitöréssel érintkezik, 
Válemáre határában az egykori Kövér-tanyától a falu felé vezető út közelé
ben, Talács határában mindenfelé, csakhogy sokkal kevésbbé tiszta anyagú 
piszkos-szürke féleség. Legszebb előfordulása található Guravoj község 
közelében, a hol a templomtól keletre eső északdéli irányú nagy árokban 
a szilárd, pados andezittufában, mely NyÉNy-ra dől 33°-kai, kicsiny telér 
bukkan ki belőle. Ez az anyag sárgás-barna májopál-nak nevezhető. Ugyan
ennek közelében részint szálban mint bekérgezést, részint kigördülve mint 
tufaközi tölteléket néhány igen szép tej fehér (majdnem krétafehér) és gyenge 
pirosas, fényes kalczedon-'példánjt is találtam. Majdnem ugyanilyen szép, 
csakhogy mállottabb, igen könnyen szétpattogzó és szétmorzsolódó anyagú 
vörös opál-ér (jasp-opál) bukkan ki Pleskucza határában és a község völ
gyének (Yálye szátuluj) egyik felsőbb, jobbparti szakadék árkában. Némelyik 
jásp-opálpéldányon a karneol húsvörös és téglavörös színe mellett igen 
szép sárgás-zöld és zöldes-sárga foltok láthatók, a melyek közvetetten nap
fényen s különösen verőfényben tekintve, a színjátszás csalódását idézik 
elő. Sajnos, hogy e szép anyag rendkívül merev és pattogzó s így apró 
dísztárgyak készítésére —  a mire sporadikus és kistömegű előfordulása 
daczára is alkalmatos volna —  nem használható. Vízüveg készítésre azon
ban, kellően kiválogatva, eléggé hasznavehető.

c) Guravoj községtől nem messze a két patak-közi «La Tyátra» (La 
Fiatra) hegy vállán az andezittufa apró bombái és lapillijei között, mint 
hézagtöltelék, igen szép és érdekes, első pillantásra a türkizhez hasonló 
ásvány fordul elő, mely azonban a Rézbánya körüli elhagyott bányák tör
melékhalmazain található (de ott kvarczit-homokkőben előforduló) chryso- 
colla foszlányokhoz igen hasonlít. A kékes-zöld fényes ásványt eleve is 
leginkább chrysocollának vagy legalább kovasavas rézvegyiiletnek voltam 
hajlandó tartani, annál is inkább, mert benne a kékes és zöldes anyag; 
között helyenként fehér kovasav kalczedonszerű kiválásai láthatók. Ponto
sabb tájékozódás okáért azonban kívánatosnak tartottam a chemiai elem
zését s erről K alecsinszky Sándok kollegám, a földtani intézet vegyésze, 
előleges jelentésében a következőket közli velem:

«A háromféle színű ásvány főtömegét egy zöldes szinű anyag képezi - 
ezt kékes-zöld sugaras réteg veszi körül s ezt ismét kovasavas, chalcedon-

( 12)
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szerű réteg burkolja be. A főtömeget képező zöldes színű anyag tar
talma :

Kovasav ___ __ ___ 04‘20 %
Kézoxyd _ _ _ 37‘37 °/o.«

Minthogy Kalecsinszky a kis mennyiségben mutatkozó, kékes-zöld 
színű, középső réteg anyagát igen érdekesnek tartja, ezt külön részletesen 
fogja megvizsgálni az összes elemzések eredményét annak idején egyszerre 
szándékozik közölni. (A guravoji andezittufaközi rézvegyület tehát igen 
közeledik a valódi chrysocollához, melyben 44‘9 rézoxyd, 34'5 kovasav és 
206  víz foglaltatik.)

d) Legváltozatosabb anyagokkal és mállásbeli alakokkal találkozunk 
Talács község balparti részén, a hol a szilárd, rendkívüli szívós és pados 
andezitláva-kibukkanásokon kívül a zöldkövesedés különféle stádiumaival 
s a könnyű, tömött, de sokkal kevésbbé szilárd anyagú lávák változataival 
találkozunk. Ezenfelül pedig a különböző minőségű lávák szintén külön
böző andezittufákkal váltakoznak vagy legalább olyan csoportosulásban 
mutatkoznak, hogy egyik helyütt a láva, más helyütt a tufa képezi az alsóbb, 
majd ismét a felsőbb réteget. Néhol e különböző s a külső hatások követ
keztében különféleképen elváltozott anyagok úgy összefolynak egymással, 
hogy lehetetlenség köztük határt vonni. A láváknak egyik félesége, az imént 
említett könnyű és tömött, de a kemény pados láváknál sokkal kevésbbé 
szilárd módosulat, azt a benyomást teszi reám, mintha nem is igazi láva 
volna, hanem oly vulkáni iszap, mely telve az andezitláva jellemző alkat
részeivel, hevenyfolyó állapotban ömlött ki a kráterből s hőfoka következ
tében helyenként a kihűlési alakok, a héjas elválású gömbök, tömegesen 
képződtek ki benne. Talács és Acsucza határában több helyen nagy mozaik - 
szerűleg csoportosúlt sziklarészletek láthatók telve gömbös és többszögű, 
héjas elválású alakokkal, a melyek némelyikéről 10— 15 réteget le lehet 
választani.

A talácsi andezitekben, különösen a balpartiakban, igen sok kova
kiválás található kisebb-nagyobb rögökben, helyenként nagy tömbökben és 
réteges alakban is. Nagyrésze igen merev és pattog, de némely tömb oly 
szívós kemény, hogy csak nagy erővel lehet belőle darabokat leütni. Ama
zok igen hasonlítanak a guravoji és pleskuczaí opálokhoz, míg emezek igen 
finom szemű kovának nevezhetők s Bugyest határában az 1— 2 köbméter 
nagyságuakat meghaladó tömbjei is találhatók.

Egy másik igen nevezetes tulajdonsága a talácsi (balparti) andezit- 
képződményeknek, hogy át meg át vannak hatva pirit-szemecskékkel, a 
melyek között néhol egy-egy tarkarézércz (chalkopyrit vagy erubescit) 
behintés is látható. Különösen gazdag a pirit-erecskékben és behintések-
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ben a «Mipa» nevezetű szakadékkatlanban feltárt s igen erősen mállott 
és mállásnak indult zöldköves módosulat. Ebben a katlanban a lágy málla- 
dékot meredek barázdák hasogatják s a kőzetet átjáró és a katlan fenekén 
összeszivárgó felszíni vizek a pirít elmállása következtében, e felbomlott 
ásvány alkatrészeivel bővelkednek. Dr. W artha Vincze műegyetemi tanár 
e vizet két évvel ezelőtt ehemiai elemzésnek vetette alá s elemzésének 
eredményét szíves volt közlés végett rendelkezésemre bocsátani. W artha 
elemzése szerint a talácsi Eipa vizében a következő alkatrészek foglaltatnak:

100 köbcentiméter vízben van :
Vasoxid, FeaOs .. .  ... . .. ... ... ... .. . 3'56 gramm
Timföld (aluminiumoxid), A1203___ . . .  ... 027 «
Kénsav, H2S04 ... .. . . . .  ... .. . .. . . . .  9-56 «

vagy, sókká átváltoztatva:
Kénsavas vasoxid, Fe2(S04)3... . . .  . . .  .. . 8'90 gramm
Kénsavas alumínium, A12(S04)„ .. .  .... .... 0'90 «
Kénsav, szabad állapotban, H5S04 . . .  .. . T80 «

Ez a maró hatású, nem egészen szabatosan vasvitriolosnak nevezett 
víz régebben a katlan fenekén tócsává gyülemlett össze s akkoriban a kör
nyéken mindenféle csodálatos és mesés híreket fűztek hozzá, a melyekből 
azonban egy szó sem volt igaz. Jelenleg apró aknákban fogják fel az össze
gyülekező vizet, s a mint alább, e dolgozat utolsó szakaszában megemlítem, 
ipari ezélokra használják fel.

Igen becses, de nem valami nagy tömegben előforduló ásványa e sza
kadék-katlannak az a szép fehér és szürkés fehér, trachit-koolinnak nevez
hető anyag, mely a málladék között nagy régekben található s a földpátban 
gazdag andezit elmállásából itt helyben keletkezett. Az utolsó szakaszban 
közlött próbák szerint kitűnő tűzálló anyag. Ugyanilyen fehér málladék 
a szomszédos bugyesdi völgyben is több helyen található.

Bugyesd község alatt mély szakadék-völgy húzódik a Eehér-Körös 
felé. Ennek fenekén, a Gyalu Obursi tövében igen szép, hófehér, táblás, 
rostos gipsz található az andezittufában, de ez alkalmasint csak lencsealakú 
képződmény, mert a kicsiny telep rövid ideig tartó bányászása után máris 
kimerüléséhez közeledik.

A mi az andezitlávák jellemét illeti, erre nézve dr. Schafarzik 
Ferencz mikroszkópos vizsgálatai —  a kőzetek tüzetes leírását ez alkalom
mal egészen mellőzve —  a következőkben világosítanak fel bennünket.

Válemáre és Zimbó* lávája túlnyomólag pilotaxitos augit-hipersztén- 
andezit. Barnásszürke tömött alapanyagukban már puszta szemmel tekintve 
is, számos apróbb plagioklasz és ezeknél valamivel nagyobb piroxén-szemek 
láthatók. Ezek a lávák magnetitban igen gazdagok s bennök a két piroxén
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szabálytalan kristályhalmazokká szeret csoportosulni! —  Ezekhez egy oly 
módosulat csatlakozik (Válemárei völgy; a Mézes tövében), mely az alkat
részek associaciój a alapján leginkább üveges alapanyagú augit-hipersztén- 
andézit-nek nevezhető. A világosszürke aprószemű kőzetben túlnyomólag 
apró, szórványosan pedig itt-ott nagyobb plagioklasz-szemek láthatók. 
Színes elegyrészeket makroszkóposán nem lehet benne fölismerni. E kőzet 
a hozzá közel eső lávatömegek anyagából már külső tekintetre is igen feU 
tűnőén különbözik.

Gufahoncztól K-re a Válye Ee hatalmas andezittufa képződményeiből 
egy bomba darabja igen aprószemű, sötétszürke alapanyagú, kissé likacsos 
kőzet s benne, puszta szemmel tekintve, apró fehéres földpátocskák és 
gyéren elhintve kicsiny piroxén-szemek láthatók. Dumbrava község hatá
rában a tufabeli bombák egyike (Válye Argyielu vagy Yálye Muncse) barnás
szürke aprószemű kőzet, melyben makroszkóposán leginkább az apró, fehér, 
mállott földpátocskák tűnnek szembe. A szomszédos Rosztocs falu patakjá
ban hosszan feltárt láva sötétszürke és tömött, benne gyérebben mutatkoz
nak apróbb földpátok és itt-ott piroxén-szemek.—  Mikroszkóp alatt vizsgálva, 
mind a három kőzet hialopilites hipersztén-augit-andezitnek bizonyúlt.

Ugyanilyen hialopilites hipersztén-augit-andezit a következő három 
előfordulás is : Acsuva (nagy völgy jobb partja) bomba a tufából, közép- 
szemű kőzet, vadgalambszínű alapanyagából 2— 4 ntfm nagyságrí fehéres 
földpátok s ugyanakkora fekete piroxén-szemek vannak kiválva. Csúcsi 
határ (a Körös kanyarodásánál a bal parton) középszemű, sötétszürke kőzet, 
melyben apróbb plagioklaszok és zöldesfekete piroxén-szemek láthatók. 
Talács (a községen felül a bal parton) a középszemű, sötétszürke, de az 
iméntinél valamivel világosabb s a számosabb földpáttól tarkább kőzetben, 
túlnyomólag fehéres plagioklaszok és sötétes piroxén-szemek vannak.

Talács határában túlnyomó sok andezit-láva kibukkanása látható, 
melyeknek anyaga a közeli rokonság mellett is elég változatos alkotású s a 
következő csoportokba sorozható:

Pilotaxitos augit-hipersztén-andezit. Sötét vadgalambszínű alapanyag, 
benne sok középszemű fehéres földpát és hasonló nagyságú zöldesfekete 
piroxén-szemek (bal part, közvetetten a Körös partján). Ehhez igen hasonló 
a jobbparti kibukkanás (az Acsucza felé vezető útnál), melynek sötét vad- 
galambszín alapanyagában (pilotaxitos alapanyag) apró plagioklaszok és 
fekete piroxén-szemek vannak kiválva. Ez a kőzet sósavval megcseppentve, 
számos ponton élénken pezseg.

Pilotaxitos alapanyagú augit-andezit. Ilyen kőzet csak egy pontról 
vizsgáltatott, s ez a volt Kozma-kúria alatt, a Körös partján bukkan ki. 
Alapanyaga zöldesszürke, aprószemű s puszta szemmel jóformán csak 
kisebb fehér plagioklaszok láthatók benne.
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Zöldkövesedő biotit-andezit egy Acsucza közelében emelkedő láva
falból került. Zöldesszürke, majdnem szarukőszerűen tömött alapanyagában 
puszta szemmel vagy kézi nagyítóval egyes szabálytalan alakú tejfekér 
földpátokon és mállott biotit-lemezeken kívül egyebet nem lehet észre
venni.

Hialopilites hipersztén-andezit (a Kozma-kúria felett). A vörnyeges 
rozsdabarna likacsos kőzet aprószemű alapanyagából kisebb, üvegfényű 
plagioklasz és ritkásan fénytelen fekete piroxén-kristályok vannak kiválva. 
A szabálytalan apró likacskákat világossárga mállásbeli termények von
ják be.

Zöldköves piroxén-andezit két példány, mind a kettő a bal partról. 
Az egyikben a piroxének teljesen dekomponálódtak (Vályemáre nevű nagy 
patak torkán alúl); a másikban pedig a piroxének részben a plagioklasz is 
epidottá és kalcittá alakúit át s különben a plagioklaszok kaolinosodva 
vannak.

Hipersztén-augit-amfiból-andezit a jobbparti Válye Urszuluiból. 
E világosszürke kőzetben az amfiból nagy kristályokban is látható.

Hipersztm-augit-andezit mind a jobb, mind a bal parton található. 
Az egyik féleségben (jobb part) egyes preeexistált amfiból-roncsok láthatók ; 
a  másikban, mely zöldkövesedő állapotban van, a hipersztének átalakuló
délben vannak basztittá (Vályemáre, Nagypatak).

Ugyanilyen változatos anyag található elhintve a tufák között is bom
bák és lapillák alakjában. A tufákra vonatkozólag meg kell jegyeznünk, 
hogy azok többnyire igen gazdagok vasinfiltrációkban és magnetit-szemek- 
ben. Válemáre, Zimbó és néhol Talács határában is bőven iszapolódnak ki 
és marokszámra gyűjthetők a magnetit-szemek.

Báltyele és Zimbó határában, mindössze három helyen, elszenesedett 
■és részben elkovásodott fatörzsek bukkannak ki az andezittufa körül. 
De ezek csak szórványos előfordulások s nem bizonyítanak egyebet, mint 
azt, hogy e tufalerakodások képződése idejében az igen közeli tengerpartot 
növénytenyészet borította s fatörzsek abból kerültek a tufa rétegei közé.

Ide sorozom azokat a megfigyeléseket is, a melyekkel a vastelepek 
Keletkezésének kérdését, mellyel múlt évi jelentésemben foglalkoztam, 
némileg az idén is bővíthetem.

Múlt évi jelentésemben megismertettem a vastelepek előfordulási 
körülményeit s fölemlítettem, hogy «a vasérezek nem képeznek az egész 
területen összefüggő telepeket, hanem csak helyenként összehalmozódott, 
mélyedéseket vagy repedéseket kitöltő tömegekben találhatók*). — Ehhez 
a felfogáshoz fűződött megelőző (1892.) évi jelentésemben az a magyará
zatom és föltevésem, melyet a babórcz-, illetve limonit-telepeknek kelet-
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kezesére nézve adtam. De akkor nem mertem még véleményemet a Kódru- 
Móma-hegység összes telepeire vonatkoztatni, mert mindig előttem lebegett 
egy kivétel, a melyre Petebs utal, a melyet vagy hozzá hasonlót azonban 
magam még nem láttam, sehol sem figyeltem meg és a mely szerint a vas
érczek, és pedig babérczek egy részét nem egyszerű felszíni mélyedésekből 
és hasadékokból, hanem vízszintes telepedésű mészkő* ** alól bányászszák ki.

Erre nézve ugyanis Petebs a következőket mondja dolgozatának má
sodik, az ércztelepeket tárgyazó részében: *"*

«. . . . E babérczek nem annyira sima, gömbös torladékokból, mint 
inkább durva, gyakran fürtös gumókból állanak, a melyek kvarczdarabokkal, 
csillámpikkelyekkel és goromba, vasas homokkal összetapadva, valami barna, 
homokos agyagban többé-kevésbbé gazdagon összehalmozódva rakódtak le.»

«Ez az agyag vagy homok helyenként egészen a felszínen fekszik, 
mint valószínűleg nem igen mély teknők kitöltése (Arnód-bánya), másutt ezt 
a képződményt laposan telepedett mészkőrétegek födik (Korbu-bánya), 
vagy pedig a mészkőben meredeken levágódó hasadékokat töltenek ki 
(Taucz -bánya), a melyek, úgy látszik, leginkább telephasadékok. (Láger- 
klüfte.)»

((Korbu-bányában (a vasérczek), mint említettük, laposan fekszenek 
az 1— 2 láb vastag mészkő alatt, a melyet át kell törni, hogy főlerakodás
hoz juthassanak, melyet fedőjében egy földes-agyagos pad kisér. Feltűnő, 
hogy ez az agyag, ámbár limonit-szemek vannak benne, igen világosszürke 
színű.)) (Ezeket írta Petebs az idézett helyen, a mint megjegyzi, a gróf 
Waldstein-uradalom egyik akkori tisztviselője, K in z l  kohóellenőr köz
lései után.)

Az idén, miután az érdemesebb bányákat már mind megismertem, 
a vasércznek e sajátságos, mészkő rétegek alatti előfordulására nézve is 
szereztem felvilágosításokat. A körülmények kedvezése ugyanis oly érdekes 
pontra juttatott, a hol az előttem mindaz ideig rejtélyes telepedésnek nyitjára 
találtam. Újra bejárva azt a már régebben ismert környéket, a hol az idén 
geóf W enckheim F bigyes (az előbb gróf Waldstein-uradalom jelenlegi tulaj
donosa) a vasérczek és az ölfa szállítására hegyi vasútat építtet a Ravna 
és Restyirata határában elszórt bányatelepektől, a Válye lungán át, Monyá
száig, a nyűgöt felé ereszkedő lejtőn, Korbu- és Arnódbánya között vettem 
észre, hogy a vasúti lemetszések két kicsiny barlangot tártak föl, a melyek

* Akkor jurakorúnak tartott, de most kétségtelenül felső-triasznak tekintendő 
mészkő.

** Geologische und mineralogisclie Studien aus dem südöstlichen Ungarn, 
insbesondere aus dér Umgegend von Bézbánya. II. Die Erzlagerstátten. (Sitzungs- 
berichte dér kais. Akad. dér Wissensch. Matbem.-naturwiss. Classe. Bnd. XLIV. 
Abth. I. Jahrgang 1861. Pag. 100.)

A m. k. földt. intézet évi jelentése \893-ról. 5
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szinte színig telve voltak vasórczezel. Az én ottjáriamkor ugyan már kiszed
ték belőlük az érez java részét (mindenikből körülbelül 250—'300 méter- 
mázsányi igen szép érczet), de maguk az üregek, ép ennek következtében 
igen tanulságos és meglepő felvilágosítást nyújtottak. (Mind a két üreg 
Eavna határában van s Arnódbánya területéhez tartozik.)

Lemenve az üregekbe, kétségtelenül megállapíthattam, hogy nem 
egyebek, mint régi kicsiny barlangok a vastagpados, sötét kékes-szürke 
dolomitban, a melyek már régesrégen ki voltak öblösödve s falaikat már 
régi 2— 3 ^ -n y i, sőt helyenként sokkal vastagabb mésztufa- (cseppkő-) 
kéreg bélelte ki a vasércz lerakodása előtt. A falakon még bőségesen meg
maradt limonit-maradványok alatt mindenütt cseppkőcsapokat és mésztufa
kérget találtam. De sőt azt is kivehettem, hogy néhol magukat az ércz- 
csomókat is cseppkőréteg vonta be, tehát, hogy az érczlerakodás s a 
cseppkőképződés egyidejűleg is folyamatban volt.

A barlangocskák boltozatát képező pados dolomit KEK-re dől 35°-kai, 
tehát lényegileg mind anyagára, mind helyezkedésére nézve megegyezik 
a Restyirata körüli vastagpados dolomitokkal.

Kétségtelennek tartom, hogy ezek a barlangi érczleletek tökéletes 
hasonmásai a P e t e b s  idézte korbu-bányai előfordulásnak, azzal a különb
séggel, hogy a régi korbui esetben az érczczel telt barlang nyílását nem 
ismerték, hanem csak a boltozatát képező mészréteg áttörése útján jutottak 
hozzá az érczhez, bizonyára nem minden ráutaló jelenség nélkül, mert 
tudtomra az egész környéken soha és sehol sem ütöttek át mészréteget 
találomra azzal a feltevéssel, hogy hátha vasérczet bányászhatnak alóla. —  
Hogy a korbui előfordulás szintén efféle barlangüregben összehalmozódott 
vastömeg volt, arra világosan rámutat az érczlerakodás felső rétegét képező, 
limonit-szemeket tartalmazó agyagréteg.

Ezekből, azt hiszem, világosan kiderül, hogy itt távolról sem triász- 
kori s még kevésbbé triász előtti vastelepekkel van dolgunk, hanem igen 
sokkal későbbi eredetű vasércz-kópződményekkel, túlnyomólag babérczek- 
kel, illetve a limonitnak minden képzelhető féleségeivel és módosulataival, 
a melyek a Kódru-Móma-hegység egész területén kizárólag a triász-mészkő 
vagy helyenként a diasz-homokkő mélyedéseiben, repedéseiben és üregei
ben rakódtak le és halmozódtak össze. És így jelenleg egygyel több okot 
hozhatok fel annak a valószínűsége mellett, hogy ez az órczanyag csak
ugyan a dús magnetit-tartalmú, lágy andezittufák tömegéből iszapolódott 
ki és alakúit át a mai vasérczekké.

Egyébiránt semmi sem áll útjában annak a feltevésnek sem, hogy az 
itt lerakodott vasérczek egy része a tufának nem csupán alsó, lágy, magne- 
tites rétegeiből, hanem a felső szilárdabb és vaskosabb részeiből is ne kelet
kezhetett volna: mert Restyirátától DK-re és KDK-re, a hol az andezit
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tufának felső, bombákkal elegyes része is megmaradt, több helyen láthatók 
olyan vasas beszűrődések, a milyenek bízvást hozzájárulhattak a kodru- 
mómai vasérczek anyagához. Hasonló jelenséget említ L óczy L ajos 1886-ik 
évi jelentésében,* midőn a Taucz község körüli trachittufa jellemzése 
közben a következőket mondja:

«Igen sajátságos a Yalea-Szovelu tufa-előjövetele azon a helyen, hol 
a katonai térkép-felvételek egy vasbányát (Eisenstollen) jelölnek meg.» •— 
«A. trachittufa itt vasoxidhidrát beszüremkezésektől sötétbarna, töréseiben 
limonit-kérges; az erdővel benőtt régi gorczok is bizonyítják, hogy a tufá
ban folytak a bányavájási kísérletek, melyek idejére azonban Taucz leg
öregebb emberei sem emlékeznek többé.#

í 1 öljegyzésre méltónak tartom ezek után azt is, hogy a friss aknákból 
kiemelt anyag között, valahányszor csak hozzá juthattam, mindig igen 
buzgón kerestem andezit-maradványokat, de soha sem találtam semmi 
olyast, a mit kétségtelenül andezitnek, vagy tufájának lehetett volna tekin
teni. A bánya-aknák fenekén több helyütt található szürkés-kékes-fehér 
dolomit-hamu, néhol igen sok földes (agyagos-homokos) lim onit; másutt, 
így a Grazsgyúr-bánya legújabban felhordott érczanyaga között a földes, 
agyagos érczekkel összetapadva, találtam sok csillámos homokkő-morzsát 
és darabot s ugyanilyen anyagú görgetett apró kavicsot, de az andezittufá
nak nyoma sem mutatkozott.

6. S z a rm a ta -m é s z  (c e r itM u m -m é s z )  és k o n g lo m e r á t . —
A szarmata-kor képződményei, az andezitek kivételével, csupán a lap nyu- 
goti szegélyén vannak kifejlődve s itt is nagyobbára csak foltokban, marad
ványok alakjában találhatók főképen ott, a hol a tufatakaró az enyészettől 
megmentette. Anyagukat tekintve: kemény mészkőpadokból, mészmárgából 
és konglomerátokból állanak. Elterjedésük igen korlátolt, csupán Fényes, 
•Jószáshely és Válemáre határában bukkannak ki, vagy fekszenek a föl- 
színen. Hogy Gurahonczon szintén előfordulnak, az kétségtelenül kiderült 
nehány évvel ezelőtt kútásás alkalmával, midőn tizenegy öl mélységből 
Cardium obsoletum, Cardium plicatum és Cerithium pictum tartalmú 
homokos mószdarabokat hoztak ki a felszínre.

Fényes völgyében, és pedig a kitorkollásnál, közvetetten a község 
mellett, a patak két partján 10— 15 mj  magasan föltárt konglomerát-padok 
állanak ki, melyekben itt-ott nehány cerithium lenyomata található. 
Hasonló aprókavicsos, de erősen meszes és kövületes konglomerát fordúl 
elő a jószáshelyi völgy jobb partján ceritkium-mész között. A fényesi völgy 
felsőbb részében az andezittufa közül bukkan ki egy mésszel elegyes tufa

* A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1886-ról. 104. lap.
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réteg, melyből (a jobb parton) ezrével mállanak ki, a meglehetős jó meg
tartású, típusos szarmatakori kövületek, ú. m .:

Cerühium disjunctum, Sow. (túlnyomó).
—  pictum, B a s t . (igen sok).
—  nodoso-plicatum, H oernes, sen. (kevés).

Buccinum duplicatum, Sow. (kevés).
Troclms c f r .  Poppelacki, P a r t s c h . ( k e v é s ) .

—  aff. pictus, Eichw. (nov. sp; számos).
Tapes gregaria, Partsch. (igen sok töredék).
Cardium obsoletum, Eichw. (nehány kis töredék).

—  plicatum, E ichw. (nehány kis töredék).

E kövületes rétegek , fölött, valamint velők szemben a bal parton igen 
kemény, ikrakőszerű mészpadok bukkannak ki, melyek tele vannak hintve 
apró foraminiferákkal.

Válemáre határában több helyütt felszínre jut a cerithium-mész. 
A község dombjának nyugoti lejtőjén szilárd kövületes padokban áll k i ; 
a keleti lejtőn pedig, a templom alatt s a temető mellett mészmárga réteg
fejek bukkannak elő, melyeknek elváló lapjait ezrével borítják a cerithiumok. 
Mind a két kibukkanást lágy pelit borítja.

A községtől nyugatra a Grui-háton, valamint északra, a fényesi 
völgy felé vezető út közelében szintén szilárd padokban bukkan ki a 
szarmata-mész; míg egy folton a szántóföldeken meszes tufából mállanak 
ki a cerithiumok. Érdekes jelenség, hogy a község (most épült) templomától 
északra, három kilométer távolságban, a Válye raiuluj jobb partján egy 
kicsinyke magános mészfolt maradt meg a kvarczit-komokkövön, világosan 
rámutatva egyrészt a szarmata-mésztakaró egykori kiterjedésére, másrészt 
pedig arra, hogy az andezittufa-lerakodások odáig nem értek el. Yálemáré- 
tól keletre Csúcsig, tehát toronyirányban jó 20 kilométer távolra, cerithium- 
mész sehol sem fordul elő.

7. P o n tu s i agyag, m árga , h o m o k  és k o n g lo m e rá t . —
A Eehér-Körös meder-völgyében, a hol a víz keletről nyűgöt felé tartva* 
kemény láva- és andezittufa-sziklák között vésett magának utat Csúcs és 
Gurahoncz, illetve Jószáshely között, e szűk sikátorban, melynek legnagyobb 
szélessége Pleskucza és Dumbrava között alig éri el a 800 métert, míg a 
csúcsi forduló és Talács között oly keskeny, hogy helyenként a 25— 30 
métert sem haladja meg, —  ebben a szűk völgyben a pontusi kor képződ
ményeinek nyomával sem találkozunk. Ellenben a csúcsi kanyarulattól 
É-ra, ÉNy-ra és EK-re, valamint Gurahoncztól D, Ny és E felé a pontusi 
emelet üledékei nagyobb területet elfoglalnak.
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Csúcstól É-ra, abban a tág csatornában, mely a Fehér-Körös völgyét 
a Fekete-Körös völgyével összekötötte, s a melynek medrét legelőbb is a 
szarmatakori andezit kitörések anyaga, főképen tufája töltötte ki, az andezit
tufára telepedve, a pontusi képződmények egész sorozatát figyelhetjük 
meg. Cerithium-mész ezen a területen sehol sem fordul elő. A pontusi 
üledékek sora egy durva, tufa-anyaggal és apró kavicsosai elegyes konglo- 
meráttal kezdődik, mely közvetetten a tufán fekszik. Ez a kemény padokat 
képező andezittufás konglomerát Acsuva völgyének északi kanyarulatában 
jelenik meg, a hol a Kaluger és Kristyor határából érkező patak derék
szög alatt nyugotra, majd ismét ugyanígy délre fordul. De megtalálhatók 
Pojána határában is. Acsuva völgyéből ugyanis egy tág öböl nyúlik be, 
mintegy hatodfél kilométer hosszan a trachittufa-lerakodások között Brusz- 
tureszk község tövéig. Az öböl torka Acsuvánál harmadfél kilométer, de 
befelé megkeskenyedik s Brusztureszk község körül kihegyesedve, apró 
ágakban végződik. Ezt az öblöt a pontusi kor üledékei töltötték k i: alúl 
aprókavicsos, andezittufa-törmelékes konglomerát-padok, az andezittufára 
telepedve, a konglomeráton pedig pontusi, szürke és rozsdássárga homok 
(ezen itt-ott kavics s legfölül sárga diluviális agyag).

Acsuva keleti és déli részén, valamint a vele határos, Yidrához és 
Csúcshoz tartozó részeken a konglomerát nem bukkan ki, talán legtöbb- 
nyire hiányzik is, hanem agyagos homok, apró kavics, durva homok és 
finom homok rétegek váltakoznak egymással. Az aprókavicsos homokban 
és a nagyobbszemű kavics között Acsuva északibb részén megkövesült 
(kovasavas) fatörzsek töredékei találhatók. A felszínt itt is többnyire nor
mális nagyságú diluviális kavics és sárga diluviális agyag takarja be.

A jószáshelyi völgyben s Válemáre körül, valamint Zimbró határának 
déli részén, ha nem nagy területen is, egy-egy foltban meg-megjelemiek 
a pontusi homok- és homokos agyag-lerakodások. Fényes község mellett, 
a terraszdomb nyugoti árkaiban az alsó, kövületes pontusi márga van 
feltárva, míg a tőle északra és északnyugotra eső Holdmézes és Krokna 
határában ismét csak homokrétegek találhatók.

Gurahoncztól DNy-ra, a községtől két kilométernyire Bonczesd hatá
rában nem régiben homokbányát nyitottak a domboldalban. E lemetszés 
alkalmával a diluviális agyagtakarót egészen lehordták s a domb oldalát 
5— 6 méter magasan feltárták. Itt túlnyomólag sárga agyagos homok buk
kan a felszínre, a melyben azonban szabálytalan réteget képező száraz 
szürke homok is van, s azonkívül kemény mészmárga-lencsék is láthatók. 
A feltárás tövében fel a közepéig kövületes rétegek húzódnak, melyekben 
ezer meg ezerszámra hevernek a könnyen szótomló Melanopsis Martiniana 
és Vindobonensis kövületek, de itt-ott nehány típusos Congeria Partschi 
töredéke is előtűnik. E kövületes pad főnevezetessége azonban az a három
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szép fog, melyet E öey Béla gyűjtött s E öby Sándob tisztelt barátom szíves- 
sége juttatott birtokomba. E nevezetes s a Fehér-Körös völgyére nézve 
kiváló érdekességéi lelet csakugyan annak bizonyúlt, a minek a helyszínén 
tartottam s julius havi jelentésemben is jeleztem, t. i.

a Tragocerus amaltheus, G a u d b y  (sp. B oth et W agner)

három összetartozó, felső, valódi zápfogának (mx, m%, mB). Alakra és a 
zománczredők elrendezésére nézve a pikermi fajjal tökéletesen megegyezik,, 
csakhogy valamivel kisebb.

Érdekes jelenség Bonczesd határában, ama dombok tövében, melyek 
a gurahonczi pontusi képződmények folytatását képezik, az imént említett 
kövületes feltárás közelében, a pontusi márga és agyag, agyagos és száraz 
homok milyen meglepő mélységig terjed. A 1890— 1891. évi próbafúrás 
alkalmával, mely 180 mélységig hatolt le, még 160 méteren túl is pontusi 
agyagot hozott fel a fúró s csak a 170 méteren túl (miután egy réteg lágy 
andezittufán áthatoltak) következtek tufás és meszes anyaggal elegyesen 
szarmata-kövületek töredékei.

A plioczénkori tenger tehát, mely a gurahonczi partokon a mai viz- 
szín alatt tizenegy öl mélységben mosta a mioczénkori cerithium mész- 
padokat, a partoktól 2— 2V2 kilométer távolságban már a másfélszáz méter- 
mélységet is meghaladta.

8. D ilu v iá lis  agyag, k a v ic s  és n y iro k . — Foltonként elhintve 
az egész területen előfordúl a diluvium és pedig túlnyomó részben, sőt 
majdnem kizárólagosan terraszos képződmények alakjában, úgy hogy a 
felszíni réteget többé-kevésbbé homokos és többnyire többé-kevésbbé 
babérczes sárga agyag képezi, melynek fekiijében legtöbbször megtalálható 
a normális nagyságú erősen görgetett kavics. A Fehér-Körös és a nagyobb 
patakok mentén a kavics annyiban különbözik a hegység zöméhez közelebb 
eső helyek kavicsától, hogy rendesen apróbb, egyenletesebb szemű, míg' 
a hegység lejtője alatt, habár erősen görgetett és megkopott is, kivétel nélkül 
sokkal nagyobb szemű.

Csúcstól Grurahönczig a Fehér-Körös mentén a diluviális kavics és agyag 
ilyen foltokban maradt meg az andezittufa alkotta terraszokon, mindig erre 
a képződményre telepedve, a víz jelenlegi tükre felett 25— 30— 35 m[  
magasságban. Feltűnő szép példája látható e terraszos kavics- és agyag
maradványoknak Acsucza (jobbpart), Dumbrava, Bosztocs és Báltyele hatá
rában (balpart); de egyes foltjai ez utóbbi három községgel szemben a jobb 
parton is megmaradtak. És feltűnő, hogy ugyan ennek a terrasznak apró 
foszlánymaradékai a talácsi szűkületben is mennyire megmaradtak, néhol 
csak egy-egy, a kopár andezittufán elterülő kavicsfoltocska alakjában.
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Gurahoncznál és Jószásnál ugyanezen színtájú diluviális terraszokon 
terül el a babérczes sárga agyag, csakhogy a községtől délre már nem. ande
zittufán, hanem pontusi márgán, homokon és homokos agyagon fekszik s 
itt-ott kavics is bukkan ki alóla. A jószáshelyi völgyben a balparti lejtő 
tövében andezittufán, Valemare és Zimbró között részint andezittufán 
részint kvarczithomokkövön terül el egy-egy foltocska.

Brusztureszk, Pojána, Acsuva, Vidra és Csúcs környékén számos 
diluviális folt maradt meg a pontusi képződmények felületén, csakhogy az 
északi rész kavicsa nagyobb szemű, a tufán elterülő foltok pedig többnyire 
csupán kavicsból állanak.

Az andezittufa elmállásából keletkezett nyirok apró foltokban több
felé megtalálható egy-egy védett hajtásban, de sehol sem oly bőven, mint 
Pleskuczának a község északi részén kitorkolló árkai fölött húzódó erdős 
lejtőkön, a hol a szívós, vasas, rozsdavörös színű nyirok helyenként fél- 
méternél vastagabb rétegekben terül el a felszínen, míg fölötte kopár, 
bombás és lapillis andezittufa falak meredeznek.

9. M a g a s h e g y i ó r iá s  k a v ics . —  Ide sorozom azokat a többé- 
kevésbbé megkopott, majdnem kizárólagosan kvarczitkomokkőből való, de 
mindig óriás nagyságú vagy legalább igen öregszemű kavicslerakodásokat, 
a melyek a Móma gerincz (812 mj , 856 mf)  és a Mómucza csúcs (930 mf) 
déli lejtőjén Zimbró északi részén s Brusztureszk, Pojána és Acsuva fölött 
és körül fordulnak elő, leérve egészen a Zimbró és Acsuva közötti K-Ny-i 
irányú Pihodi völgyig. E lerakodások a lejtő felsőbb részein kopáran fek
szenek a felszínen, a hegység alkotó kőzetén a kvarczithomokkövön; 500 
abs. magasságon alúl azonban helyenként diluviális sárga agyaggal vannak 
elfödve. Alant a községek határában közvetetten a pontusi homok rétegeken 
s az andezittufán terülnek el, néhol egészen a felszínen, néhol pedig a dilu
viális, babérczes agyagtakaró alól bukkanva.elő. Ezek az óriás és öregszemű 
kavicsok a Fehér-Körös meder-völgyét sehol sem érik el s tőle legkevesebb 
három kilométer távolban megszűnnek.

10. O -a llu v iu m . —  Számba vehető ó-alluviális képződmények 
csupán Acsucza és Gurahoncz között fordulnak elő és pedig terraszokat 
képezve, 5— 15 méter magasan a Fehér-Körös mai vízszíne felett. A talácsi 
szorulat balpartján van ugyan efféle ó-alluviális maradvány, de csak kes
keny 50— 60 mj  szélességű szegélyt képezve; míg ellenhen Acsucza, Ples- 
kucza, Guravoj és Bosztocs alatt az ó-alluviális terrasz szélessége a 200 sőt 
400 métert is eléri. Maga Gurahoncz község is egy ugyanilyen anyagú 
55— 60 hektár területű ó-alluviális, homokos és apró kavicsos agyag-terra- 
szon fekszik, 14— 16 méter magasan a Fehér-Körös mai víztükre felett.
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I p a r i  c z é lo k r a  h a s z n á lh a tó  k ő z e ta n y a g o k , ha nem valami 
túlságos nagybecsűek is, elég bőségben fordulnak elő s némelyiknek a nagy 
tömegben való előfordulása idővel hihetőleg igen jelentékeny értéknek 
megfelelő jövedelmet fog szolgáltatni.

1. Kvarczit-homokkő. —  A Fényes, Dulcsele, Zimbró, Zúgó és Res- 
tyirata körüli s átalában a Móma felső rétegeit képező kvarczithomokkövek 
némely padja oly kitűnő köszörű- és fenőköveket szolgáltatna, a melyek 
jóságra nézve a távoli vidédekről, még külföldről is nagy költséggel beszer
zett árúval fényesen, sőt győzelemmel kiállanák a versenyt. —  Ugyanezen 
kvarczit-homokkő nagy része építő, sőt homlokzati (frontispice-) kövekre is 
igen előnyösen lenne használható. Színe, keménysége, padjainak kellő vas
tagsága és anyagának munkálkatósága egyaránt biztosítják a sikert. Kihasz
nálásuk első feltétele a kellő anyagi befektetéssel és hozzáértő körültekin
téssel megindított bányanyitás és az okszerű, kellő szakértelemmel vezetett 
bányaművelés.

2. A felzitpor/ir mállott, bőséges kaolintartalmú rétegei, a melyekre 
már megelőző jelentéseimben fölhívtam a figyelmet, okszerű kezelés mel
lett pompás anyagot szolgáltathatnának a Magyarországon jelenleg nagyon 
elhany átlőtt kőedény gyártásra is.

3. Andezitláva. Azok a nagy tömegű s keménységök- és üdeségöknél 
fogva egyaránt jelentékeny értékű andezitláva-kitörések, a melyek Talács, 
Rosztocs, Válemáre, Zimbró és kis részben Jbszáshely határában fordulnak 
elő, az Alföld közeli városai számára kétségtelenül ép oly kifogástalan és 
teljesen versenyképes kövező anyagot szolgáltathatnak, mint a minőt Bog- 
dány és környéke a főváros és más nagyobb vidéki városok számára már 
régóta szolgáltat. De nemcsak szorosabb értelemben vett városi kövező 
anyagul, hanem törött kő alakjában, országutak építésére, burkolására és 
fentartására is kitűnő és igen bőséges anyaggal szolgálhatnak e jelenté
keny láva tömegek.

4. Andezit-tufa. A tömeges, keményebb fajta andezittufák, a minők 
többfelé, de Gurahoncz határában is bőven találhatók, mindennapi épít-, 
kezések czéljára, hidak, lépcsők, szegélykövek, kapuszárak, oszlopok s 
más effélék készítésére nagyon alkalmatos anyagnak tekinthetők. Sajnos, 
hogy a vállalkozás alig vagy éppen nem használja ki.

5. Trachit-kaolin. A talácsi szakadékkatlan kaolin-szerű málladók- 
anyagát a gurahonczi czementgyár némely czélokra már két év óta hasz
nálja. De nagy mennyiségben nem bányásszák, mert a laza fehér rögek 
alakjában kiváladozó anyag látszólag nem oly nagy mennyiségű, hogy 
valami jelentékenyebb ipari vállalkozás alapját képezhetné. Meglehet azon
ban, hogy a felszíni törmelék és málladék alatt rejtőző nagyobb kőzettömeg 
is már annyira mállott, hogy némi előkészítés és kezelés után ugyanolyan
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czélokra lenne használható, mint a jelenleg kiváladozó írachit-kaolin rögek. 
Ebben az esetben pedig, minthogy efféle rögek a taláesi szakadéktól Ny-ra 
és ÉNy-ra a bugyesdi völgyben is előfordulnak, alkalmasint igen nagy 
inállott tömegek kerülhetnének a vállalat rendelkezésére. Ezt a kérdést 
néhány rendszeres kutató feltárással minden különös nehézség nélkül el 
lehetne dönteni rs a feladat kétségtelenül olyan, a mely a ráfordítandó 
fáradságot és költséget megérdemli.

A szakadékban gyűjtött fehér, kaolinszerű anyagot tűz állóságának 
megvizsgálása és meghatározása végett a m. kir. földtani intézet chemiai 
laboratóriumának adtam volt át. K alecsinszky Sándob, az intézet vegyésze, 
vizsgálatának és próbáinak eredményéről a következőket közli velem :

«Az átadott taláesi agyag színe fehér, sósavval nem pezseg, sovány 
természetű. Porrá törve és vízzel összegyúrva, különösen a megszáradás 
után, a széleken sárgás színűvé lesz.

1000 C. fokií hőben kiégetve vereses árnyalatot vesz fel.
1200 C. foknál egészen fehér színűvé és jóval keményebbé válik.
1500 O. foknál fehér színét és alakját megtartja, csupán helyen

ként olvadtak meg e^yes apr-o oarna ponton j nüiönben 
tűzálló maradt.

Tűzállósági fokozata — l .»  (Tehát a legjobb minőségű.)

6. Hasonlóképen a vasas-kénsavas víz is, melyet fentebb a 62. lapon 
említettünk, csekély mennyiségénél fogva csupán kisebb helybeli czélokra 
használható; de erre tényleg használják is, a mennyiben Zelniczek F e b e n c z , 

a gurahonczi vállalat (az egyesült aradcsanádi vasutak) chemikusa, az apró 
aknákban felfogott vizet, nyitott sekély katlanokban vasforgács hozzáadá
sával párologtatja (hogy a vasforgácsból hidrogén fejlődjék s a víz vasoxidja 
kénsavas-vasoxiddá —  vasvitriollá —  változzék át) s az így előállott folya
dékot bükk-talpfák impregnálására használják. —  E folyamat mellékter
ménye vasoxid-üledék kevés iszappal elegyesen (kiégetve szép vörös színű) 
s ezt mint festékkészítésre alkalmas szatinóbert bocsátják árúba.

7. Vizüveg készítésére igen alkalmatos anyagot szolgáltatnak azok a 
barnás, zöldes-sárgás és vörös jáspis színű máj- és jaszpopálok, melyek 
Guravoj és Pleskucza határában az andezittufa között kisebb-nagyobb 
erekben találhatók (1. a megelőző 60. lapon.) Z e l n i c z e k  E e r e n c z  ehemicus 
közlése szerint ez az anyag káli- vagy nátronlúgban elég könnyen oldódik, 
de sőt könnyebben oldható, mint a régóta ismert és efféle czélokra hasz
nált infusorium-föld. —  Az eddig ismert előfordulások mind oly merev és 
pattogzó anyagok, hogy apróbb dísztárgyak készítésére •—  a mire pedig 
szépségüknél fogva igen alkalmatosak lennének —  nem igen használhatók. 
De nem lehetetlen, hogy kellő utánajárással helyenként lehetne oly darabo
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kát találni, a melyek feldolgozhatok Tolnának s ez esetben igen csinos és 
keresett apró ezikkek válhatnának belőlük.

8. A cerithium-mész, ha valahol összefüggő padjait sikerülne fel
tárni —  például a válemarei Grui dombháton vagy a községből északra a 
Fényes felé vezető út mentén és a fényesi völgyben —  a környék czéljaira 
igen alkalmatos építőkövet szolgáltatna. A fényesi völgynek mind a jobb,, 
mind a bal partján kibukkanó foraminiferás kemény padok különös figyel
met érdemelnek. Ez az anyag oly szop és szilárd, hogy bizonyára megbirná 
a messzebbre szállítás költségeit is.

9. Gurahoneztól délre és délnyugotra a pontusi márga igen szép fel
tárásokban fordul elő s hogy milyen roppant vastagságú lerakodásban 
váltakozik a homok és agyagos homok rétegekkel, azt világosan bizonyítja a 
bonczesdi artézi kút. Ez a márga egészen hasonló ahhoz, a mely Boros- 
Sebestől északra és keletre s Buttyintól délre és nyugatra több ponton 
ki-kibukkan és a melyre, mint czementgy(irtásra igen valószínűleg nagyon 
alkalmatos anyagra már 1885. évi jelentésemben s azóta is több ízben fel
hívtam a figyelmet.

10. A diluviális sárga agyag és agyagos nyirok (t. i. az andezittufa 
agyagos málladéka, gyakran diluv. agyaggal elegyedve) Gurahonez, Vále- 
máre, Pojana, Zimbró és Talács határában több helyütt elég bőségben 
fordul elő, mint a felszín takarója és a környéken egyszerűbb ipari czé- 
lokra használják is ; de sőt a gurahonczi téglagyár az ó-alluviális terrasz. 
homokos agyagját is sikeresen felhasználja.


