
4, Petris környékének geológiai viszonyai,

(Jelentés az 1901. év i részletes fö ld ta n i fö lvéte lrő l.)

Dr. Papp KÁBOLYtól.

Föladatom volt a 21. zóna XXVII. rovat jelű lapon ábrázolt terület 
délnyugoti részét geologiailag fölvenni. Az aradvármegyei Petris vidékéről 
egyrészt északnak haladtam a Fehér-Körös vízterületére, másrészt innen 
kelet felé, Hunyad vármegyében, a Maros jobb partján húzódtam előre. 
Ez év folyamán a 21. z./XXVII. r. DNy jelzésű lapnak 3/4-részét végez
tem el. Ennek a részletesen fölvett területnek határai: délen Iltyó s Zám 
között a Maros völgye, keleten Almás-Szelistye és északon a Ponori- 
völgytől Eossiáig húzott vonal. Fölvételem északról l ó c z i  L óczy L ajos 
egyetemi tanár úr 1888. évi fölvételeihez, nyugatról Szontágh Tamás dr_ 
osztálygeologus úr 1890. évi fölvétehez csatlakozik.

Térszíni viszonyok.

A jelzett területet legjobban áttekinthetjük a zárni Fetyilor tetejéről. 
A Maros-part 160 méter tengerfölötti szintjéről fölmenve a Fetyilor 525 
méteres hátára, bájos kép tárul elénk. Délen a Maros síkja van előttünk, 
északon a magasodó hegyek körvonalai látszanak. A Maros völgyébe- 
tekintve, nyugatnak tág síkság terül el, de ha délnek nézünk, a szelcsovai 
szurdok elzárja a völgyet szemünk elől. Szelcsova és a zárni Magúra között 
400 méter széles szurdokból tör elő a Maros; oly keskeny ez a szurdok, 
hogy a Maros partján az országúinak és a vasútnak már a diabázban 
és a mészkőben kellett padkát vágni.

A szelcsovai országút mellett a balparton kiugró mészkőszirtbe ütő- 
dik a víz sodra, messzire látszik a szirtre emelt kőkereszt, a mi alatt 
egyenesen északnak fordul a Maros a tág lapályon. A keskeny szurdok
ból egyszerre 4 széles völgybe jut a folyó és mindjárt 3 kilométeres 
kanyarulattal kezdi a tág alluviumon kígyózó mozgását. A meddig a 
szem nyugatra ellát, végig széles völgyben kanyarog a Maros. A völgyet 
délen meredek mészkőfal, északon elsimuló diabáz-lejtő határolja. A völgy
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nek ez a része határozottan tektonikai mélyedés, a mely folytatása a 
N.-Zám, Tomasesd és Godinesd mellett haladó vetődési iránynak, a mely
ben azonban csak patakok vannak. A Maros alluviumából hosszú széles 
völgy, a Petrisi-völgy, nyúlik föl egyenesen északnak, oldalt ágakat bocsát, 
följebb a fővölgy keletnek fordul és mindinkább keskenyedve, a 600 méte
res vízválasztó gerinez lejtőin mintegy 10 árokban vész el. A völgy talpán 
községek sorakoznak, Szelistye, Petris, Korbest, Eossia és Obersia, észak 
felé mindinkább szegényebb és igénytelenebb oláh lakosokkal. Ez a völgy a 
legnagyobb völgy a környéken, hossza 16 'Kjm, vízgyűjtő területe pedig 
körülbelül 120 '7%12. Nem sokkal kisebb a vízgyűjtő területe az ettől keletnek 
húzódó Almáseli-völgynek sem, ez azonban korántsem oly kifejlődött 
völgy, mint az előbbi. Az Almáseli-patak déli részében, Cserbiától kezdve 
Zámig, a diabázok között szurdokban folyik, s épen alsó szakaszában szo
rul össze medre leginkább; a Marostól alig 7 '3%, távolságra már elágazik 
északnyugat és kelet felé, vízgyűjtő területe pedig az alsó völgyszakaszra 
merőleges irányban elterül északnyugatról délkeleti irányba. A Körös 
vízterülete itt mélyen délre nyomul, úgy hogy a Kazanesdi patak jóval 
nagyobb vízgyűjtőjével beékelődött a Maros patakainak vízgyűjtői közé. 
A Poganesdnél elágazó völgy északnyugati ága, a melyben Almáséi község 
van, tk. a kisebb ág, mert a főág keletnek Mikanesd, Almás-Szelistye és 
Brassó felé terjed.

A Petrisi- és az Almáseli-völgyek adják meg a szóban forgó terület 
vízhálózatának a jellegét. E két völgy vízválasztóján húzódik Arad és 
Hunyad vármegyék határa, egykor politikai határ is Magyarország és 
Erdély között. Ez a határgerincz a Marostól alig 1 ^ „-n y ire  már 420 
méter magasságra emelkedik s alig néhányszor sülyed alá északi vonulatá
ban a 400 méter alá, észak felé a Körös vízválásztójáig mindinkább emel
kedik, úgy hogy ennek a határgerincznek közepes magassága megközelíti 
a 460 métert. A megyehatár a Körös vízválasztóját a Petróza 695 méteres 
tetején éri el, a honnét azután néhány kilométer vonalon a vízválasztót 
követi. A miként már föntebb említém, a Fehér-Körösbe ömlő Kazanesdi- 
patak mindinkább délre tolja a vízválasztót a Maros forráspatakainak a 
rovására. Úgy hogy az az érdekes jelenség áll előttünk, hogy a vízválasztó 
nem a legmagasabb tetőkön halad, mert ezeket a Fehér-Körös patakai 
már körülkarolták, hanem a kisebb magaslatokat követi. A nyugatról 
keletre haladó vízválasztó közepes gerinczmagassága körülbelől 610 méter, 
legmagasabb pontja a Barosa 755 méteres kúpja, míg a magasabb hegyek, 
mint az Urzika 882 és a Magúra 904 méteres tetőikkel a vízválasztótól 
északra, már a Fehér-Körös vízterületén emelkednek. Kelet felé azonban 
megfordul a dolog, itt ismét a Maros forráspatakai az erősebbek s egészen 
a Körös közelébe tolják a vízválasztót. Az Almáseli-völgyből két fonto
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sabb, de csak gyalogszerrel vagy lóháton járható hágó visz át a Kazanesdi 
völgybe, az egyik Almáséi fölött 553, a másik Almás-Szelistyétől északra 
563 méter magasságban; járt utak továbbá még Parusa és Gyalány közsé
gek útjai is, a mely két község épen a vízválasztóra települt. Ha még 
hozzáteszem, hogy a tetők átalában egyenletesen domborodnak, s rajtuk 
könnyű szerrel járhatunk, míg a völgyek szakadékosak s csaknem járha
tatlanok, úgy a jelzett terület térszíni viszonyairól képet kaptunk. Lesimí
tott, hullámos terület van előttünk. S ha a zárni Fetyilor 525 méteres 
domború hátáról északnak tekintünk, úgy egymás mögé sorakozó körvona
lakat látunk; a Maros-Körös vízválasztó gerincze határozott, összefüggő 
vonalban tárul elénk, de ezen túl még több magasabb tető áll a háttérben. 
Diagonális hegység van előttünk, a miként már L óczy L ajos egyetemi 
tanár úr erre több ízben ráutalt. A Maros-Körös közötti hegyvidék diago- 
nális-hegység, a melyben a vízválasztó gerincz nem esik össze sem a kő
zetek vonulatával, illetőleg azok csapásával, sem a hegység orografiai ma
gasságvonalainak irányával.

A szóban forgó területet a következő kőzetek alkotják:

I. Granitit,
II. Biabáz.

III. Gabbró.
IV. Augit-porfirit,
V. Porfvrok.

VI. Andezitek,

Az üledékek közül a térképezett területen csak a mioczén, plioczén(?), 
diluvium és az alluvium lerakodásait találtam.

A kőzetek és azok elterjedése.

I. G ra n itit . Petrografiailag granititnek kell neveznem azt a kőze
tet, a mely Almás-Szelistye és Mikanesd között, továbbá a poganesdi 
templomtól keletre vivő völgyben, azután a cserbiai templom fölött, a 
porfir-erupcziók tengelyén található. A helyszínén ezt a kőzetet alig lehet 
szétválasztani a granit-porfiroktól. A czentrális részt ugyanis biotitos s 
típusos granitos szövetű kőzetek alkotják, a melyek a kerület felé foko
zatosan porfirosabb szövetűekké válnak, s ott, hol a kerületekből kiágazva 
a diabázt dyke-okban törik át, már határozott gránit- vagy kvarcz-porfirt 
látunk előttünk. Az almás-szelistyei völgy mélyén viszont látszólag diabáz- 
dyke-ok törik át úgy a granititet, mint a gránit-porfirt. Az ép granitit fő
képen halvány húsveres színű orthoklászból és fehér kvarczszemekből 
áll, itt-ott ikerrovátkos plagioklászt is látni. A fekete biotit apró, fénylő
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pikkelyekben fordul elő, s ezenkívül az amfibol nyomai is láthatók. A biotit 
lényegesebb elegyrész, mint az amfibol, s így granititnek kell a kőzetet 
neveznem. Poganesd vidékén telve van pirit-szemcsékkel. Többnyire vas
tag, szabálytalan padokra válik el. Viszonyát a porfirokhoz majd a rész
letesebb tanulmányozás fogja kideríteni.

II. Diabázok. A fölvett terület legnagyobb részét diabázok alkot
ják. Számos változata közül a legelterjedtebbek: a közönséges szemcsés- 
és a tömött diabáz, valamint ardiabáz-afanit. Továbbá megtaláljuk az urali- 
tos-diabázt, úgy öregszemű, mint tömött változataiban, azután az olivines- 
diabázt. Egy helyütt igen szép üveges diabázra is akadtam.

A terület nagy részére típusos az a diabáz-példány, a melyet a Petrisi 
völgy nyugati sarkáról ütöttem le, ott, a hol a zárni országút a 164 ponttal 
jelzett kőkeresztet éri el. Itt a szálban álló diabáz egészen a Maros allu- 
viumáig nyúlik le a meredek lejtő oldalán. Finom szemű sötét kőzet ez, 
kissé a zöldes színbe hajló árnyalattal. Földpátja kézi nagyító alatt is 
látható: üveges fényű plagioklász a melynek bázisos hasadási lapját, 
az ikerrovátkolás sejteti. Valószínűen a labradorit-földpát ez. Augitjafinom 
szemcsékben mutatkozik, sötétbarna színnel, itt-ott zöld színű rostos lapocs
kák is látszanak, talán az augitnak a kloritba való átalakulását jelezve. 
A kőzet meglehetősen üde, mindazáltal helyenkint már kalczit-kristálykák 
is jelentkeznek benne, ezenkívül pirit-szemcsékkel is bőven be van hintve. 
Közönséges, finoman szemcsés diabáz alkotja a Petrisi völgy környékét 
jórészben, a hol a mállás különböző állapotában láthatjuk azt. Többnyire 
héjasán, gömbösen mállanak. Ilyen gömbösen mállott diabázokat látha
tunk Petris falu északnyugati mellékvölgyében, ott a hol az iparvasút be
kanyarodik, különösen a délnyugati lejtőn, azután Eossia keleti ágában, 
mindjárt a völgy elágazása körül, továbbá Arad— Hunyad határgerinczén 
a Dimbul-lung tetőn s déli folytatásában a zárni határház fölött, a zám- 
tomasesdi Kukurbatán, valamint Tomasesden a templommal szemben, a 
malmok fölött a mészkőgerinczre vivő úton.

Diabáz-afanitot találunk Iltyó és Szelistye között, ott, a hol a zárni 
országút a Draganiasa alá kanyarodik. Ennek a tetőnek DK-i oldalán hegyi 
ösvény halad, s az innét vett mintadarab diabáz-afanitnak bizonyult. 
Tömött, sötétzöld kőzet ez, kalczit-kiválásokkal, a melynek pora sósavval 
jó l pezseg. Plagioklásza vékony, tűalakú szürkés kristályokban mutatkozik, 
itt-ott feketés augit-oszlopocskák, részben fűzöld klorittá, valószínűleg 
delessitté alakulva. Ezenkívül magnetit- és pirit-szemeeskék is láthatók 
benne. A kloritos afaniteket valóságos palás kifejlődésben találjuk Toma- 
sesd falu közepe táján, a hol a 359 ponttal jelzett csücsökkel szemben észak
nak egy mellékvölgy kanyarodik. Itt sötét palák gyanánt tűnnek fel az
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afanitok, a melyek csaknem függélyes helyzetben 5 5° csapásban helyez
kednek. Zám északkeleti végén, a végső házaknál, a Yalea-mika bejárata 
fölött Gruya János 11 méteres kútjából violaszínbe játszó afanit került 
ki, telve pirit-szemecskékkel. Meszes afanitokat találunk még Almás-Sze- 
listyén, a templomtól északra vivő völgy felső részén, ott, a hol a hegyi 
út a Pogorescilor (613 mj)  tetőre kanyarodik fel. Itt a két gyalogút között 
az árokban sötét palákat látunk, a melyek függélyes lapjaikkal látszólag 
3 irányban csapnak.

De térjünk vissza a Petrisi-völgy környékére. A völgytől nyugatra 
eső területet szemcsés diabáz alkotja Szelistyétől Eossiáig. A mellékvöl
gyek mélyén üdébb állapotban, az oldalakon s a tetőkön a mállás külön
böző fokozataiban. A tetőkön többnyire a szántóföldek humusza takarja 
el a kőzetet, málladékairól azonban mindenütt fölismerhetjük a diabázt. 
Változatait, ott, a hol a felület kopár, a talaj színe is elárulja. Olyan helyek 
alatt, a hol a tetőket vöröses-sárga agyagtakaró borítja, a mellékvölgyek 
mélyén a leírt szemcsés vagy tömött diabázokat találjuk. így a Petrisi 
völgytől nyugatra eső terület nagy részén, azután kelet felé is a Cserbiai 
völgy déli részén, Zámtól északra addig a vonalig, a melyet a Petyilor 
északi lejtőjén levő 418-al jelzett kereszt és az aradmegyei határnak a 
gerinczre kanyarodása között vonhatunk, a melyen túl a diabáz egy más 
változata kezdődik. A Petrisi-völgytől keletre szintén a leírt diabázok 
uralkodnak; ott, a hol a letarolt erdők vagy szántóföldek vannak, a tetők 
vöröses színűek a vasas agyagtól, de helylyel-közzel már szürkés foltok 
jelentkeznek a térszínen. Mértföldekre látszik a tetőkön át a színkülönbség, 
különösen a szakadékos oldalakon, ha Aradmegye határáról széttekintünk. 
A morzsalékosan málló porfirok sárgásfehér színükkel árulják el magu
kat, de ezektől élesen elütnek a jelzett szürke foltok. A diabáz egy más 
változata van előttünk. A nagyszemű, rostos lapjaival csillogó kőzetet 
szabad szemmel gabbrónak tartanók, de K och A ntal egyetemi tanár úr 
vizsgálatai* kiderítették, hogy ez uralitos-diabáz. K och tanár úr ugyanis 
K ürthy Sándor és P rimics György közreműködésével 1878-ban részletes 
petrografiai vizsgálat alá vette azokat a kőzeteket, a melyeket L óczy L ajos 
tanár úr, akkoriban még múzeumi segédőr, geológiai felvételei közben 
ezen a vidéken gyűjtött. Ezek között volt egy példány a hunyadmegyei 
Almáséi rézbányái környékéről is. Erről a kőzetről K och A ntal a követ
kezőket ír ja : «Barnászöld, selyem fényű hasadási lapokkal biró uralitos 
augit, a mely diallaghoz feltűnően hasonló és szürke vagy zöldes plagio- 
klász nagy táblás kristály elegye. Barnássárga, olivinre emlékeztető szemek

* Dr. Koch Antal : A Hegyes Drócsa-Pietrosza hegység kőzeteinek petro
grafiai tanulmányozása. (Földtani Közlöny VIII. évf. 1878. 203. lap.)j
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változatlan augittól valók; végre sötétzöld tömött kloritos anyag is van.» 
Az uralitos-augit zöldesbarna színű, lemezes szerkezetű és gyöngyfényű, s 
így diallagnak nézhetnék szabad szemmel. Az öregszemű uralitos-diabázok 
törési lapjain nemcsak az uralit-burok, hanem maga az olajzöld augit- 
mag is látszik, úgy hogy az ember igen könnyen olivin-gabbrónák néz
hetné ezt a kőzetet. Az öregszemű uralitos diabáz Almáselen nem nagy 
kiterjedésű, a templomtól északnak a Transsylvania-rézbánya épületei tájáig 
3 hosszaságban, mintegy 2 széles sávval adhatjuk meg kiterjedé
sét. Almáséi telérei főként ehhez az öregszemű uralitos-diabázboz vannak 
kötve.

Ugyanezt a kőzetet találjuk azután Cserbia község alatt a porfirok 
határán, de szintén csekély kiterjedésben. A cserbiai templom és a megye 
határának a völgyből a gerinczre való kanyarodása között másfél kilo
méteres sávban találjuk ezt a kőzetet, északnyugat felé a Dimbul-lung 
tájáig sem ér, délkeletnek a Fetyilor lejtőjén a 418. ponttal jelzett kereszt 
tájáig, a porfirokig terjed a határa. Legszebb feltárásban találjuk Cserbia 
déli végén, a falu táblája alatt levő csücskön, a hol az útkanyarodáson a 
patak fölött mintegy 10 méteres sziklafalban áll előttünk ez a gabbroid- 
diabáz, a melynek uralitje itt-ott 25— 30 mfm hosszúságú sötétzöld rostos 
lapokkal csillog elénk. Ha az útkanyarulattól kissé északnak megyünk s 
a kőkeresztnél nyugatnak kanyarodunk, a kis árok mélyén néhány méternyi 
területen telve van ez a kőzet pirittel. Az öregszemű kőzet mindinkább 
kisebb szeművé válik s fél kilométernyire ENy-nak már fehér, morzsa- 
lékos kőzetdarán járunk, jeléül, hogy a kvarczporfir határára jutottunk. 
A diabázok augitja tudvalevőleg ott változik át leggyakrabban, a hol azok 
vagy erős gyűrődés alatt, vagy mélységbeli kőzetek érintkezésén állanak. 
Diabázaink augitjának ezen eluralitosodását itt is megmagyarázza a por
firok kitörése.

Olivin-diabázra bukkantam a nagyzámi Maguricán, a 479. ponton 
felül, továbbá az aradmegyei határgerinczen a Chiceruluj-tető 445. és 
395. pontjai között, a főgerincznek nyugatra való kiágazásán. Szerpenti- 
nesedő olivin-diabázt találtam Almáselen, az uralitos diabázok északi 
határán, a felső bányák fölött.

Diabáz-porfirit van Nagy-Zám fölött az Urzikáriul-tető északkeleti 
lejtőjén a 307. pont körül, a hol ez közvetlen ieküje a tithon-mészkőnek.

Tiszta üveges diabázt, vagy hyalo-diabázt is mutat föl a szóban 
forgó változatos terület. Eddigelé azonban csupán két helyen ismerem ezt. 
Az egyik hely Petris fölött van, ott, a hol az első mellékvölgy északnyu
gat felé ágazik. A Druja végnyulványát, a melynek 243-as pontján kereszt 
is áll, az iparvasút felé néző oldalán kisebb-nagyobb gömbök borítják. Az 
udvarok kerítései fölött szedhetjük különösen a súlyos diabáz-üvegeket,
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a melyek többnyire tojásalakúak. A tiszta vitrofiros anyag sötétbarna színű 
és letörött szélein kitsé áttetsző. Felületén többféle benyomat látszik, az 
érintkező gömbök benyomatai. A diabáz-üveg a kéreg felé egymásra boruló 
héjakat is mutat, benne azonban egyöntetű, s szerkezet nélküli üvegmag- 
vat találunk. A másik hely Eossia alatt a fővölgy elágazástól keletnek, a 
322-es tetőn van. Itt is igen szép diabáz-szurokköveket találunk.

Diabáz-mandulaköveket szintén több helyen találtam, így Arad- s 
Hunyadmegyék határán a Dimpul-lung oldalán és a Tarnieza ( =  Eecice) 
480 *y tetején, a Chiceruluj-tetőn a 445. és 443. pontok között. Tömött, 
zöld alapanyagban borsó nagyságú fehér golyók vannak kiválva, a melyek 
mészpát-kristálykákkal vannak kitöltve, tehát infiltráczió által kitöltött 
hólyagokra utalnak. Eossia környékén is több helyütt fordulnak elő man
dulaköves diabázok, apróbb, kölesszem nagyságú kiválásokkal.

A spilitek közé kell soroznom azokat a hólyagos, salakos kőzeteket, 
a melyek a diabázok és augit-porfiritek határán a Tomasesd és Godinesd 
között levő hágón, a tithon mészkövek alatt, találhatók. A fölszínen szi
vacsos külsejű a kőzet, de a mélyebb árkok fenekén, különösen a Godi
nesd felé eső oldalon mandulaköves kőzeteket találunk. Ezeknek kalczit- 
anyagát a szénsavas vizek kioldván, hólyagos, salakos külsejű kőzetek 
származtak. A mandulaköves kőzetek már magukban véve, egykori hólya
gos 'lávára utalnak, de az említett salakos kőzetek másodlagosan képző
dött, t. i. az üregek meszének kioldása útján keletkezett salakok s nem 
az eredeti magmának salakos modifikácziói.

III. G dbbró. Durvaszemű kőzet, a melynek lényeges elegyrészei 
a földpát és a diallagit, a melynek 5, sőt 10 'injm-nyi nagyságú lemezei 
barnaszínűek s gyöngyfényűek. A földpát halványszürke színű és viasz
fényű, saussuritosan tömött s csak néhol mutatja OP szerint a jó hasa
dást, a melyen az ikerrovátkolás is látszik. A földpáttal a barna diallagit 
alapanyag nélkül elegyedik s durvaszemű sötétszürke kőzetet alkot. Almás- 
Szelistye és Brassó között másfél kilométer szélességű területen találjuk 
ezt a kőzetet, különösen a völgy mélyén, nyugatról porfirok, keletről augit- 
porfiritek határolják. Az almás-szelistyei templomtól északra menve a 
Grujul Urzuluj határa, a durvaszemű gabbro apróbb szemű zöld kőzetté 
válik, a melyben kelet-nyugati irányban vékony telérek húzódnak, telve 
pirit-szemecskékkel. Helyenkint ezek a telérek tiszta kvarczlisztet tartal
maznak. Följebb haladva, néhány méteres aplitszerű telérkőzet után szem
csés, majd tömött diabázon járunk. A szóban forgó gabbró EK-ről DNy 
felé húzódó irányban alig másfél kilométer hosszaságban van meg, s ha
tárát a sajátságosán málló, szürkésfehér daráról ismerjük meg, a mi az 
aplitos telérkőzetektől származik.
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IV. Augit-porftrit. Sötétszínű, szürke vagy feketós alapanyagú 
kőzet, a melyben az augit 2— 5 mjm nagyságú köpczös kristályokban van 
kiválva. A földpát változó mennyiségben és különböző nagyságú kristály- 
kákban fordul elő, néha olyan apró, hogy szabad szemmel csak csillogása 
után vehető észre, máskor jókora táblás vagy léczalakú kristálykákat 
alkot, a melyek többnyire sokikrű plagioklászok. Az augit-porfiritek határ
vonalát körülbelül a tomasesd-godinesdi hágó, Brassó, Parusa és a Ponori 
völgy között húzott vonal adja, a melytől keletre terjednek. Érintkezésük 
a diabázzal nem világos, mert a határukon többnyire porfir-erupczíók 
zavarják meg a két kőzet érintkezését. Annyi azonban bizonyos, hogy a 
porfirok úgy a diabázokat, mint az augit-porfiriteket áttörik. Az augit-por
firitek igen változatos kifejlődésűek. Tomasesd és Godinesd között a hágón 
mandulaköves változatokban találjuk. A Gropile-hágótól északkeletre már 
üde kőzetet is találunk. Hamuszürke alapanyagából hagymazöld augit- 
kristályok válnak ki. Észak felé haladva, íeketés, brekcsiaszerűen foltos, 
majd tufaszerű alapanyagúnak találjuk a kőzetet, a melynek repedéseiben 
gyakran látunk kalczitot, alaktalan kovasavanyagokat, valamint zeolitokat 
is. Brassó vidékén pedig igen szép mandulaköves kifejlődésben találjuk a 
kőzetet. Az augit-porfiritek leggyakoribb zárványai itt a kalcsiton kívül a 
delessit, analcim és a téglavörös heulandit. Brassó keleti ágában, a tér
képen Valenynak jelzett falu végső házainál, fölmenve a Kázuluj hegyre 
vivő gyalogúton. az 557 ponttal jelzett tetőig, a melyen kereszt is van, 
végig durva tufaszerű málladékon haladunk föl. A gyalogút hosszában a 
völgytől fölfelé éles taréj húzódik északi irányban, ezt a taréjt durva 
brekcsiaszerű kőzet alkotja, a melynek látszólagos padjai 35°-val dűlnek 
csaknem keletre. E mögött laza, tufaszerű málladék van, a melyben ezrével 
hevernek az augit-kristályok, akárcsak a Monti Bosso tufájában, az Étna 
oldalán. A kristályok meglehetős törékenyek, úgy hogy különösen a na
gyobb kristályokat többnyire töredékekben találjuk, a 2— 5 mjm nagyságúak 
azonban teljesen ép példányokban százával gyűjthetők. Az augit-kristá
lyok többnyire zömök, oszlopos kifejlődésűek és hagymazöld színűek, 
közöttük igen gyakoriak az ikerösszenövések is. A legegyszerűbb kristá
lyokon a következő lapokat észleltem: o o P ,  o o p o o ,  o o j o o ,  ± P  és OP.

Y. Porfirok. A diabázokat és az augit-porfiriteket egyaránt áttörik 
a porfirok, a melyek igen változatos kifejlődésben találhatók. Mikanesd 
és Almás-Szelistye között orthoklász-, kvarcz- és biotit-csillámból álló gra- 
nitporfirokat találunk, a kerületek felé kvarczban szegény porfirok ural
kodnak. A kvarcz-porfirok pedig főként Almáséi vidékén telérszerű kifej
lődésben lépnek föl.

A granit-porfirok főként a porfir-erupcziók tengelyén találhatók
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Almás-Szelistye, Poganesd, Mikanesd, valamint a petrisi Szelistye hatá
rában a Maros felé néző oldalon. Másrészt Godinesd, Tomasesd és Zám 
vidékén EK-ről DNy-ra húzódó dyke-okban törték át a diabázt. Szövetük 
részben granoíiros, részben mikrogránitos. Tomasesdről több porfir-mintát 
tanulmányozott K och A ntal dr. egyetemi tanár úr. A Hegyes Dróesa- 
Pietrosza hegység kőzeteiről írt munkájában* Tomasesdről több granoíiros 
szövetű porfirt említ; az egyik legjellemzőbb példány leírását ide iktatom: 
(i Biborveres, fénytelen mállott felzitben (loxoklas perthit sor) minium veres 
vagy rozsdasárga földpát-kristályok (loxoklas sor) karlsbádi ikrek a követ
kező alakkal: «> P ; 0 P ; oo P oo ; P oo ; ezeken kívül csak fekete apró 
szemű csomócskák magnetittől és mállási terményektől. Áttetsző felzitje 
gyapjas rozsdás pettyektől és alárendelt opacit-szemcséktől tarka. A tejfehér 
mállott íöldpát uralkodóan orthoklász, de alárendelten ikersávos plagio- 
klász is van. Erős nagyításnál a felzitből a víztíszta kvarczmezők kitűnnek. 
Biotitnak és magnetitnek csupán mállási terményei (opacit) láthatók.)) Ez 
a kőzet a típusa azoknak a teléres kifejlődésű porfiroknak, a melyek Godi
nesd, Tomasesd és Zám vidékén több kilométer hosszaságban nyomozha
tok, sőt folytatásukat Szelistye és Iltyó között is megtaláljuk. Igen szép 
dyke-okban találjuk ezt a porfirt a tomasesdi Kukurbatán és a zárni Fetyi- 
loron. Ha a Yalea-mika fölött, az elhagyott iparvasút bevágásában hala
dunk, hat porfir-dykeot metszünk harántosan. Ezen dykeok átalános csa
pásiránya KEK és NyDNy, szélességük a 15 métertől a 60 méterig változik. 
A diabázokat törik át, igen meredek dűléssel vagy épen függélyesen. 
Húsveres színű s üde földpátjukkal, s padosán vagy oszloposán hasadozó 
elválási lapjaikkal élesen elütnek ezek a porfirok a sötétzöld és tömött 
diabázoktól. Az áttörések határán alig észlelünk némi elváltozást. Ha a 
Yalea-mika völgyön északfelé haladunk, mindinkább belejutunk a széle
sebb porfirvonulatokba, míg végre egészen porfirterületre jutunk. Majd 
aplitszerű telérkőzetek zavarják meg a porfirokat is s ezután biotitban 
dús porfirokat s végre szemcsés kifejlődésű biotit-gránitokat találunk az 
Almás-Szelistyét metsző patak völgyében. Ugyanilyenek a viszonyok Iltyó 
és az aradmegyei Szelistye között is. Petristől északra egész Bossiáig nem 
találunk poifirokat. Piossia és Obersia között azonban ismét több vékony 
porfir-dyke töri át a diabázokat. A vörhenyes, apró szemű felzitben sárgás 
vagy testszínű loxoklász-kristályok, sötétzöldessé mállott apró biotit-pikke- 
lyek és szürke kvarcz-szemecskék találhatók, ezenkívül kevés magnetit- 
szemcse is van benne.

Kvarcz-porfirt, típusos formában Almáséi vidékén találunk. A falu 
alsó végén, a malomnál, a Negrului-völgybe kanyarodva, négy porfir-dykeot

* Földtani Közlöny 1878, VIII. évf., 177. lap.
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találunk igen közel egymáshoz, ezek 15 és 30 méter vastagság között vál
takoznak és több apofizát bocsátva, törik át a diabázt. A dyke-okat EK— 
DNy-irányban mintegy 1 hosszaságban nyomozhattam. Ezen kőzet alap
anyaga érdes, homályos s vöröses színű. A felzites alapanyagban orthoklász, 
kvarcz és itt-ott csillám vannak porfirosan kiválva. Az orthoklász húsvörös 
színű és gyöngyfényű kristályokban látható, a melyek a szétütött kőzetben 
négyszöges és oszlopos metszetekben mutatkoznak, itt-ott a karlsbádi 
törvény szerint összenőtt ikrek is szembetűnnek. A kvarcz borsó nagyságú, 
víztiszta szemekben csillog elő, kagylós töréssel, üvegfénynyel. Ezenkívül 
mállott, zöldesbarna csillámtáblácskák is vannak szétszórtan a testszínű 
alapanyagba beágyazva. Típusos kvarczporfirt találunk ezenfelül Iltyó és 
Szelistye között, a Draganiasa-tető keleti csücskén, a hol a porfirnak finom 
hamuszerű, fehéres tufáját is láthatjuk.

Vitrofiros alapanyagú porfir szintén előfordul a szóban forgó terü
leten, de a különböző szövetű porfirok szétválasztása alig lehetséges, mint
hogy egy és ugyanazon dyke különböző pontjain találunk granofiros és 
vitrofiros változatokat is. A nagy-zámi patak nyílásáról már K och A ntal 
tanár úr leírt ilyen porfirt vitrofiros felzittel. Ez a leírt példány kétség
telenül a Tomasesd— Zám között levő porűr-vonulatból való. Barnásszürke, 
tömött, fénytelen felzites alapanyagban nagy, testszínű földpát-kristályok 
és kvarczszemek vannak bőven, zöldes mállott biotit-pikkelyek pedig rit- 
kásabban kiválva

A mi most már a gránit- és a kvarcz-porfirok erupczióját illeti, erre 
nézve a szóban forgó területen csak annyit mondhatunk, hogy a nevezett 
porfirok úgy a diabázokat, mint az augit-porfiriteket áttörik, tehát a bázi- 
sos augitkőzetek kitörése után törtek elő a savasabb földpát-kőzetek. Igen 
valószínű, hogy a szomszédos területek porfirjaival egyezően, a miként 
ez H bkbich, Inkey és Peimics tanulmányaiból kiderül, a mezozoikum utolsó 
szakában kereshetjük a porfirok kitörésének idejét. Elterjedésüket tekintve 
pedig, azt tapasztaljuk, hogy a leírt területen ezek KÉK— NyDNy irányú 
vonulatokba sorakoznak.

VI. Andezitek. A neovulkánikus kőzetek a térképezett területen 
mind az andezitek családjába tartoznak. Ezen területtől délre azonban a neo
vulkánikus kőzeteknek már egész sorozata áll előttünk, Tomasesd-Godinesd 
szirtmészkő-vonulatától délre a riolitek és daeitoktól kezdve az andezitek 
különböző fajain át egész a bazaltokig megtaláljuk a neovulkáni műkö
dések változatos láváit és tufáit. Ezek azonban már ez idei működésem 
területén kívül esnek. Rossián, ,a falu fővölgyében a keleti lejtőn a 346 
pont alatt a gömbösen málló diabázt 5h csapásban 10 méter vastag andezit- 
telér töri át. Ezt Lóczv Lajos tanár úr is kijelölte még 1876-ik évi főivé
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telei alkalmával, s az innen hozott mintát Kürthy Sándor dr.* andezin- 
amfiból augit-trachitnak határozta : barna, fénytelen tömött alapanyagban 
apró piszkossárga mállott földpát-pettyek sűrűn és nagy fekete fényes am- 
fibol-oszlopok bőven vannak kiválva. Benne angit makroszkóposán nem kü
lönböztethető meg. A kőzet elválási lapjain Ca bekérgezés van. Almáséitól 
keletre, a Bocia 472-es tetején és folytatásában a Paren-gruiul-fuzuluj 
oldalán augit-andezit nyomokra akadtam. Tomasesd völgykanyarulatától 
keletre, a 342 tető alatt ugyancsak a diabázt töri át az andezit, a mely
nek feketésszürke tömött alapanyagában apró augit oszlopkák szálkás 
törési lapjai csillognak. A Kordina tető alatt, a 335 pont körül mintegy 
15 méter átmérőjű andezit-erupció nyomára akadtam, a melynek legör
dült darabjaira a tomasesdi templom fölött levő törmelékben is reá bukkan
tam. A kőzet hamvasszürke alapanyagában fehér földpát szemek és vékony, 
tűszerű augitok vannak kiválva. A Birkului völgy (a térképen Yalea 
Scoarte) 408. pontjától délre a patak vizét hirtelen kanyarulatra készteti 
egy magas kiugró-csücsök, a melyet táblásán elváló andezit alkot. Az üde 
kőzet feketésszürke alapanyagában augit-oszlopok csillognak. Tomasesd 
és Godinesd között a Budanuluj 452 m. magas hágóját is andezit alkotja, 
a mely itt a szirtmészkő-vonulat határán tört fel. Sárgásbarna tömött 
alapanyagában sok fehér, vagy sárgásszürke ikerrovátkos andezin, továbbá 
számos augit-tű és vaskos zöldesszürke klorit van.

Ércztermőhelyek.

A szóban forgó terület ércztermőhelyei telérek és tömzsök alakjában 
főként a diabázokhoz vannak kötve. Bossia, Almáséi, Mikanesd és Kaza- 
nesd között találjuk a legtöbb ércztermőt, a melyek kiváltkép réz- és vas - 
érczeket tartalmaznak.

A teléreket legszebb kifejlődésükben a hunyadmegyei Almáséi urali- 
tos-diabázaiban találjuk. Almáséi község felső részén, a templomtól EKE-ra 
húzódó fővölgyben a telérek számos helyen kibukkannak. A mellékelt 
helyszínrajzon kilencz föltárást tüntettem k i ; az egyes föltárásokat sor
számokkal, a telérek csapását pedig, ott a hói ezt kétségtelenül eldönt- 
hettem, két párhuzamos vonalkával jeleztem.

Az 1-vel jelölt föltárás a Bocia vagy Gropa tetőre fölvivő út kiága
zásán, az Almáseli-patak szintje fölött mintegy 8 méter magasan, egy 
méllékárokban van. Ottlétemkor mintegy 10 méter hosszú, keletnek hajtott 
táróval kutattak a telérre. Ez a telér 1 méter vastag és 2h csapásban 50°

* Kübthy Sándor dr.: A Hegyes—Drócsa—Pietrosza hegység kőzetei. Trachyt- 
esalád. (Földtani Közlöny 1878, VIII. köt.) 292. oldal.

A m . kir. földtani intézet évi jelen tése. 190i. 6
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KDK dűlésben látható, úgy a táró belső végén, mint az árok oldalán. 
A telért vaskos fehér kvarcz tölti ki, s ebben helyenkint szép pirít kristá
lyok vannak, 1— 2 miliméteres hemiedrikus koczkák, a pentagondode- 
kaeder keskeny lapjaitól barázdálva. A telér elválasztó lapján a pirít 
fészkekben tömörül össze, azonban az eluralitosodott s mállott diabáz is 
telve van piritszemecskékkel.

82

A 2. sz. föltárás az Almásel-völgy fölött mintegy 30 méter magas
ságban, egy mellékárokban van. Ott jártomban egy aknákat kezdettek 
az árok mélyén és egy táró-szájat az árok oldalán. Ezekből kivehettem, 
hogy mintegy másfél méter összvastagságú telér van itt l h csapásban és 
65° KDK dűlésben. Az ércztartalom a telérben bizonyos irányokba sora
kozik, számos üreggel, a melyekben szépen kifejlődött kvarczkristályok 
ülnek. A telértöltelék főleg pirít és limonit. A druzák falán ülő pirít 
hexaedereket limonitkéreg vonja be.

A 3. föltárás a völgy fölött mintegy 60 méter magasságban van, és 
20 méteres északnak hajtott táróból és két vájatból áll. A belső vájat fél
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méter vastag telért tár föl, a mely telér l h csapás alatt 40°-val KDK-nek 
dűl, az öregszemű és a középszemű diabáz határán. Ebből a telérből 40 
vastag ér ágazik ki észak-déli csapásban 50° keleti dűléssel, s ezt a közé
pen levő vájat tárja föl. A táró szájánál még egy telér van, a melyre 
akna-lynkat kezdettek, s ez a telér valószínűleg párvonalas helyzetű az 
előbbi l h csapású főtelérrel. A szétágazó l'őtelérnek ásványai a következők: 
kvarcz, kalczit, pirít, chalkopirit. A táró szájánál levő telérben pedig a 
következő ásványokat találtam: kvarcz, pirít, chalkopirit, bornit, kuprit 
és azurit.

A 4. föltárás az almáseli fővölgy mélyén, a felső malomtól délre, 
öregszemű uralitos-diabázban van. Ezen föltárásnak csak a kezdetén voltak 
abban az időben, a mikor ott jártam ; a kihozott darabok azonban telérre 
utalnak. A mállott diabáz mellett vaskos kvarcz és tömött pirít szemcsék 
hevertek a föltárás száján.

A falu felső végén van az 5. sz. feltárás, a mely ENyÉ-nak, 23h alatt 
hajtott 25 méteres táróból áll, a melyből mindjárt a bejáratnál 3h alatt 
egy vájat halad EK-felé, s beljebb egy másik vájat 5h alatt K felé. A vé
kony telérek viszonyairól kétségtelenül itt meg nem győződhettem, de 
valószínűen 3h alatt csapó egyközös telérekkel van itt dolgunk, a melyek 
tölteléke főként kvarcz, pirít és chalkopirit.

Ezzel szemben a patak déli oldalán van a 6. feltárás, szintén uralitos 
diabázban. Ugyancsak ezen az oldalon, a kanyarulat előtt van a 7. 
sz. feltárás, a melynek gorczáról igen szép telér-darabokat gyűjtöttem. 
A vaskos kvarcz druzáiban az apró pvritkristályok mellett a chrizokolla 
szelíd zöld bevonatait találtam.

Az északra kanyarodó völgyben, a Transsylvania rézbánya-társulat 
épülete fölött 30 méter magasságban, a hegylejtőn van a 8. sz. föltárás. 
Kelet felé 15 méternyire hajtott tárójából ferde vájat nyílik lefelé, a mely 
az uralitos diabázban több vékony telért tár fel, ezek részben egyközösen 
haladnak, részben hálózatosán ágaznak el. Csapásuk 2 és 3h között van, 
igen meredek délkeleti dűléssel. Az egyik telérógazatból 10 %, vastag
ságú kézi példányt hoztam ki, a melyen a Salband lapja is látható, ez 
tömött piritszemecskéket tartalmaz, míg a vaskos telérkvarczban szépen 
fejlett piritoederek vannak kiválva, ezenkívül chalkopirit és bornit is 

találhatók benne.
A völgyi épület fölött mintegy 50 méter magasságban, a hegylejtőn 

találjuk a 9. sz. föltárás keletre hajtott 20 méteres táróját, a mely gaz
dag rézércztelért szel át. Ennek a telérnek a kibukkanását a felszínen is 
láthatjuk, a táró szája fölött 10 méter magasan levő gödörben, a mely
ben 1 méter vastag, élesen határolt telért látunk, 2h csapással 60° KDK 
dűlésben. A telér ásványai: kuprit, malachit, azurit, bornit, kvarcz, pirít,

6*
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chalkopirit és limonit. A pirít és a limonit nem magában a telérben, 
hanem az uralitos-diabáz szomszédos mállott részleteiben található.

Almáséi vidékének telérei tehát meglehetősen szabályos telérrend- 
szert mutatnak, mintegy 2 km hosszaságú területen. A telérek csapása 
1—3h között, tehát az ÉKÉ és az ÉK irányok között váltakozik. Az 1. és 
9. sz. feltárások telérei ritka szabályszerűséggel esnek egy vonalba, mind
két telér egy és ugyanazon csapásban, 2h alatt, KDK felé dűl, 50— 60° 
szög alatt. Az 1. sz. feltárás telére pirittartalmú, míg a 9. sz. telér főként 
malachit tartalmú, az 1. sz. déli feltárás kb. 320 míg a 9. sz. északi 
feltárás 400 mf  tengerfölötti magasságban van. A többi főtelér dülése is 
általában mind délkelet felé irányul, 40— 75° között változó szöggel. Az 
l h és 3h között váltakozó csapásirányok között a középértékű s uralkodó 
csapásirányt az 1. sz. és a 9. sz. feltárások telérei adják meg. Ezen 
2 hórás telércsapáshoz úgy nyugatról, mint keletről hegyes szög alatt haj
lik a többi telér csapásiránya. A telérek egyesüléseiről s szétágazásairól

A rossiai és az almáseli ércz-telérek vázlatos szelvénye.

a hiányos feltárások miatt többet nem mondhatunk, de a vázolt viszo
nyokból önként következik, hogy a telérekre okszerűen a jelzett irányok
ban kell az érdekelteknek kutatniok. Ha a telérek ásványait szemügyre 
veszszük. úgy azt találjuk, hogy a pirít és rokonásványai a mélyebb 
részletekben, míg a kuprit és a malachit, valamint rokonásványai a telé
rek magasabb részeiben fordulnak elő. A legmagasabb részeken, a tetőkön 
pedig főként a limonitos fészkeket találjuk.

Az aradmegyei Eossia határában a tömött és gömbösen málló dia- 
bázokban szintén több helyütt mutatkoznak rézércz-telérek. A templomtól 
délkeletnek a 493 méteres tető alatt legújabban három feltárást is kez
dettek. Ezek közül az egyiken halad át a mellékelt szelvény. A mi az 
almáseli és a rossiai telérek ércztartalmát illeti, erre nézve Gesell Sán- 
dob m. kir. főbányatanácSos úr szirességéből némi adataim is vannak. 
A selmeczbányai m. kir. bányakerületi vegyelmező hivatal az almáseli és 
rossiai órczekben, a különböző helyek szerint, 100 kgronkint l -2— 16’5 kgr. 
rezet és 0'002 kgr. aranyat és ezüstöt mutatott ki.
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Az aradmegyei Petrisen, az ÉNy-nak baladó völgyben, a 243 
Kereszt-hegygyel szemben az Ouluj tetőre és a Fuji völgybe vivő utak 
élágazása előtt a patak kanyarodásásán, a végső házaknál mállott telér- 
tömzsre akadtam, a melyet két méter szélességben nyomozhattam egy 
darabon. A mállott diabáz kvarczdruzáiban piritkoczkák találhatók, mig 
magában a tömött diabázban az apró piritkristályok oktaéderekben fej
lődtek ki. Ugyancsak ezen völgy északnak haladó mellékágában, a Druja 
339 mj  teteje alatt, ettől nyugatra, a patak baloldalán van föltárás. A mál
lott diabázban a pirit-tömzs szépen fejlett bexaeder és piritoeder kris
tályokat tartalmaz. Petris és Korbest között, az EK-nek haladó Ciloaja 
völgyben, kb. 220 méter magasságban, az út elágazásánál van egy táró 
a völgy jobb oldalán a diabázba hajtva. A telér-kvarcz mellett pirit, mar- 
kasit és főként chalkopirit találhatók benne.

A hunyadvármegyei Cserbia község alsó végén, a kőkereszttől nyu 
gatnak vivő völgyágazatban, az öregszemű gabbroid-diabáz nagy mennyi
ségű piritet és markasitot tartalmaz. Poganesden, az Almáséi felé vivő 
völgyben, a végső házaknál, a 229. pont és a malom táján a KÉK-nek 
tartó szakadékok (a melyeket a poganesdi lakók Meruluj-nak neveznek), 
igen szép teléreket tárnak elénk. A telérek csapásában itt főként a 21— 23h 
irányok uralkodnak, de ezekre merőleges és szög alatt hajló ereket is 
bőven találunk. A malomtól délkelet felé számított 3-ik árokban a patak 
fölött 80 méter magasságig 8 pirites-eret találtam, a melyek vastagsága a
4— 10 között • váltakozik s a legkülönbözőbb eltérüléseket és vetődése
ket mutatják. Dűlésük átalában igen meredek, sőt függélyes erekre is 
akadtam. A telérek tölteléke főként kvarcz, kalczit és pirit. A sza
kadékok alján a kimállott piritek összegyülemlenek, és helyenkint 
méternyi vastag lerakodásokban láthatjuk, úgy hogy ezt a pirit-horda- 
lékot mázsa számra lehetne összelapátolni. Poganesd és Mikan esd 
között a Dosulni 465 mj  tető északnyugoti lejtőjén, porfirterületen, 
a meredek árokban 22h alatt csapó mállott telér van, telve pirites homok
kal, mellette mintegy 5 méteres sávban a porfir csaknem limonittá vál
tozott át. Ennek csapása szintén 22h alatt követhető, a mely irány tehát bele
esik az előbb említett poganesdi telérek általános csapás irányába. A mika- 
nesdi völgykanyarulatról fölmenve a Iírucsij (La Ruga) tetőre, már a 
diabázterületen, a falu végső házainál az árkokban több helyütt vannak 
pirites erek. A Krucsij 599 pontja fölött, a nyergen pedig hat méter széles
ségű sávban szép limonit található. A tömött zöldes diabáz közül élesen 
kiválik a vörös sáv, a melynek 2h 5° csapásiránya már ismét az almáseli 
telérirányokkal halad párvonalosan.

Mikanesd és Almás-Szelistye között a fővölgyben, a 244 pont előtt 
az útmagaslaton a granititet látszólag diabáz-dyke töri át, ez a 20 méter
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vastagságú diabázfeltárás, keleti részén mintegy 30 cjm vastag pirittel 
telt eret láttat 23h csapásban 60° KÉK. díílésben. A telért szép pirit-kocz- 
kák töltik ki, míg salbandjuk limonittá változott. Almás-Szelistye templo
mától északra, M adesi D emeter házánál (a 431 tetőtől keletre), a völ- 
gyecske mélyén félméteres telér található, 311 csapása 75° DK dűlóse 
megfelel az almáseli telérek irányának. Ez a telór a diabázók határához 
közel, de még a granit-porhrban van. Drúzáiban kvarcz és kalczitkristályok 
mellett 5— 6 nagyságú, szép piritkoczkák vannak. Ezenkívül mar-
kazit és bornit, továbbá malachit található bekérgezés gyanánt a telér 
ásványai között. A G-rujul Urzuluj tetőre menetközben, a 388 mf  pont 
fölött több mállott telér, illetőleg dyke van KEK-NyDNy csapásban. Ezek 
az 5— 6 méter vastag telérek helyenkint tiszta kvarcz-lisztet, másutt 
pirittel és mu3zkovittal telt morzsalékos kvarcz-tömegeket tartalmaznak. 
A templomtól nyugatra a két malom között gránit-porfirban ENy-felé 
irányuló kvarcz-telérek vannak, helyenkint telve piritszemecskékkel. Mika- 
nesden a templom fölött, a 453 ponton túl, diabázterületen a porfir- 
dyke-ok között a szekérúton egy szép, kelet-nyugati csapású telért látha
tunk, vastagsága az úton 1 méter, helyenkint vékonyabbá válik, északi 
meredek dőléssel egy darabig a hegyoldalon is nyomozható. A télért barit, 
hematit és limonit töltik ki, a melyek közül a barit részint leveles lapo
kat, részint összeálló fehéres tömegeket alkot.

Ez idei működésem terén kívül, már a Fehér-Kőrös vízterületére 
esnek a kazanesdi kénkovandtömzsök, ezek a hatalmas pirít rakodások, 
a melyek a Ponor patak völgyében, a felszínen 100 méter kiterjedésben 
4 külön telepben láthatók. Eddigelé 30 méter mélységig vannak e töm- 
zsök feltárva, a melyekben ’a pirít valóságos ércztömegekké sűrűsödött. 
Legújabban 2h 10° alatt hajtott két párhuzamos vágattal L aökner bánya
mérnök a pirit-tömzsöknek távolabbi részleteit is megtalálta, s remélhető, 
hogy a jelenlegi szakszerű bányászás mellett úgy horizontálisan, mint a 
mélység felé a pirit-tömzsöknek még számos elrejtett részlete fog nap
fényre kerülni. A kénkovandot L ackner bányamérnök szakavatott vezetése 
alatt bányászszák, s havonkint 5000— 6000 métermázsát szállítanak kénsav 
gyártáshoz. Ezen pirit-tömzsök anyakőzete középszemű uralitos-diabáz.

Hátra van még, hogy a limonitokról szóljak. Ezek úgy a diabázok- 
ban, mint a porfirokban és a porfiritekben egyaránt ott vannak, s leg
nagyobbrészt a piritek mállásából keletkeztek. Helyenkint azonban 
hematitokkal együtt vannak, részint világos telér formájában, részint 
szabálytalan halmazokban és fészkekben. A leírt telérekkel kapcsolatban 
már több limonitos s hematitos telér részletről szóltam. A már megne
vezetteken kívül a következőket említem : Petrisen a Dimbul Siesuluj 
359 méteres tetejét limonit fedi, ez valószínűleg telér málladék, minthogy
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a környezetben kvarczporfir-dyke nyomai mutatkoznak, s ennek vastar
talmú ásványaiból képződhetett. A Gruiul-Arsz mellett, a 431”]/ gerinczen 
KDK-NyÉNy-csapásban két porfir-telér jelentkezik, az egyik Í5mf , a másik 
20 méter vastagságú. Ez a poríir is vasrozsdával van impregnálva. Kor- 
best és Kossia között, a Komoruluj 381 mj  tetejéről lejövet DK-nek, a zöl
desszürke diabázban limonitos fészek jelentkezik, a melyet egy gödörrel 
mintegy 5 méter hosszaságban tártak fel. Poganesd jés Almáséi között, 
a diabáz és a gránitporíir határán, az említett pirites telérek fölött nagy 
területeken találunk vasas, limonitos kőzetmálladékot.

A zárni Fetyilor délkeleti lejtőjén, a fölvezető gyalogúton a diabáz
ban limonitfészkek vannak, a melyeket bányászni is kezdtek, főként a 
mangánnyomok miatt, a melyek a diabáz hasadékaiban a limonitfészkek 
között itt-ott mutatkoztak. Néhány méternyire lefelé haladva azonban, 
látták, hogy úgy a limonit, mint a mangán eltűnik s tömött diabáz követ
kezik, így azután a fejtést abbanhagyták.

Miocénkorú lerakodások.
Zám község területén, a Maros kanyarulatának beöblösödésén sár

gás homokrótegeket találunk, a melyek diabáz- és poriir-törmelékekkel 
váltakoznak. A mély utakban pedig szürkés agyag és vöröses rozsdaszínű 
homok bukkan ki. A Transsylvaniához ezímzett vendéglő mögött, a sár
gás homokban, a következő íossziliákat találtam: Lucina cfr. Dujardini 
Desh ., Astarte sp. Corbula sp., Ostrea sp. Yalószínű tehát, hogy miocén
korú rétegekkel van dolgunk. Ezt támogatja az is, hogy a lapugy-kosteji 
középső mioeén( felsőmediterran) medencze széle csak 10 kilométernyire 
van Zámtól. Igen valószínű tehát, hogy úgy a szelcsova-pozsogai harmad
kori telep a Maros bal partján, valamint ennek zárni benyulása a Maros 
jobb partjára, a középső miocónkornak a maradványai.

Pliocén (?) korú kavicsok.

Zám község peremén, valamint Hunyad és Arad vármegyék határán, 
a régi határház táján, a Maros ártere fölött 8— 10 méter magasságban 
kavicslerakodásokat találunk, a melyeknek korára nézve csak annyit 
mondhatok, hogy a diluvialis vörös agyag alatt fekszenek, s ezért kérdő
jellel a pliocénbe helyeztem ezeket a kavicsokat, a melyek azonban eset
leg diluvialis folyók terraszát is jelölhetik. Ép úgy el nem dönthettem 
azon kavicsok korát sem, a melyek az aradvármegyei Szelistye fölött 
185— 200 méter magasságban és Petris fölött a temető táján 240— 280 
méter tengerfölötti magasságban, diabázokon fekszenek. A kavicsok anyaga
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a Eossia és Kazanesd között levő Petróza (695mf) kvarczporfirjából szár
mazik; e kavicsok tehát, a melyek meglehetősen kiformált alakúak, s a 
feji nagyságtól kezdve a mogyorónyi nagyságig váltakoznak, csak 10— 
12 1%,. távolságból kerültek ide.

Diluviális és alluviális képződmények.

A jelzett kavicsokat vörös agyag borítja, a mely mintegy 300 méter 
magasságig fölnyúlik a lejtőkre. Zám község alsó részén ez a vörös agyag
takaró a kavicsokon, a község felső részén ellenben közvetlenül a miocén 
rétegeken fekszik, s felnyúlik arra a nyeregre is, a mely Tomasesdre ve
zet át. Bahérczes vörös agyag takarja Korbest és Bossia között a völgy 
nyugati lejtőjén a tömött diabázokat, 230 és 300 méter magasságban. 
Petris és Szelistye fölött 180— 300 mf  magasságban sárgásvöröses agyagot, 
Iltyón 170— 300™j között tömött agyagot találunk főként a diabázok lej
tőin, s alacsonyabb tetőin. Cserbia és Poganesd között a völgy keleti 
terraszát, 200— 230"/ között vörös agyag takarja. Meszes agyagot vagy 
lőszöt sehol a környéken nem találtam. A vörös agyagok nagy részét a 
diluviumba sorozhatjuk, különösen ott, a hol tetemesebb vastagságot 
érnek el, habár a jelenben is, jóformán a szemünk előtt, egyaránt kép
ződnek a vörös agyagok, főként a diabázok málladékaiból.

A petrisi tágas völgybe s mellékvölgyeinek ágazatába mélyen be
nyúlnak a jelenkori patakhordalékok, s törmelék takarók. Az almásel- 
mikanesdi völgyágazat már jóval rövidebb és keskenyebb alluviumot mutat. 
Poganesdnél azonban ez is kiszélesedik fél kilométernyire. A völgyeket 
átalában igen termékeny talaj tölti ki, a mely számos községet táplál. 
A községek szántóföldje azonban legnagyobbrészt a tetőkön van, sőt két 
község magán a tetőn épült f ö l : Parusa és Gyalány, a melyek a Maros és 
Kőrös vízválasztójára telepedtek. A hegylejtőket .erdők födik, bükk-, tölgy- 
és cserfa-erdők, a melyek északon, a Fehér-Kőrös vízterületén sokkal 
hatalmasabbak, mint a Maros felé néző oldalakon. A völgyek mélyen 
pedig, a keskeny alluviális sávokat jóformán szakadatlan sorozatban födik 
az apró falvak, szegény, oláh nyelvű polgárokkal, a kik főként barom
tenyésztésből élnek. A Maros árterét sötét iszapos hordalék tölti, ki, a 
melyet a zám-pozsogai kiszélesedésben csaknem minden tavaszszal elönt 
a folyóvíz. ^

Ezekben vázoltam Arad- és Hunyad-vármegyék határos részeinek 
geológiai viszonyait. A terület zömét eruptív-kőzetek alkotván, csakis a 
pontos petrografiai vizsgálatok adnák meg a munka becsét. Minthogy pedig 
magam kőzettani részletes vizsgálódásokkal eddigelé még nem foglalkoz
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tam, azért e jelentésemben is csupán a kőzetek térbeli elterjedését vázoltam, 
hozzátéve azt, a mit a helyszínén megfigyelhettem. A felsorolt kőzetek 
petrografiai vizsgálatával különben is Kápolnai Patjer V iktor m. k. bánya- 
segédmérnök úr foglalkozik, a ki a Maros és Fehér-Kőrös között levő 
eruptiv-területet monografikus munkában szándékozik feldolgozni, s ennek 
köréhen a vázolt vidék kőzeteit is kritikus vizsgálatai alá fogja venni. 
A kőzetek mállási folyamatának, s az erdőtalajoknak vizsgálatával pedig 
Bencze Gergely m. k. erdőtanácsos úr, a selmeczbányai akadémián a 
chemia tanára fog foglalkozni, a ki fölvételi munkáimban is, több, mint 
egy hónapon át buzgó társam és segítőm volt, ép úgy, miként később 
K ápolnai Pauer Viktor barátom is.

Végül köszönetét mondok lóczi L óczy Lajos dr. egyetemi tanár úrnak, 
a ki a Maros-Kőrös közére vonatkozó összes térképeit és jegyzeteit nekem 
átadni szives volt. Ha fölemlítem, hogy L óczy tanár úr 1874-ben, 1876-ban, 
1888-ban és 1896-ban számos szelvényen át metszette a szóban forgó 
területet, úgy ezzel kifejeztem, hogy mennyi becses adatot nyertem és 
fogok nyerni jegyzeteiből. Ugyancsak köszönetemmel adózom dr. Szontágh 
Tamás m. k. bányatanácsos és osztálygeologus úrnak barátságos taná
csaiért, a melyekkel első fölvételem alkalmából engemet útbaigazítani és 
támogatni szives volt.


