
5. Vajda-Hunyad környékének földtani alkotása.

(Jelentés az 1902. évi részletes földtani fölvételről.)

H alaváts GíULÁ-tÓl.

Huny ad vármegye D-i részének részletes földtani fölvételét 1902. óv 
nyarán folytatva: Vajda-Hunyad környékét jártam be, közvetlenül csat
lakozva D-ről az 1900., K felől pedig 1901. évben földolgozott területhez.

A mondott év nyarán tanulmányozott terület a 22. zóna, XXVHI. 
rovat DNy, és a 22. zóna, XXVII. rovat DK jelű, 1 : 25,000-es méretű 
lapokra esik, és Szt-Király, Kis-Kalán, Batiz, Bácsi, Tompa, Piski, Vajda- 
Hunyad, Boos, Groos, Erdőhát, Kutyin, Bujtur, Rákösd, Magyarosd, 
Alpestes, Felpestes, Zsozsány, Nándorválya, Nándor, Keresztény-Almás, 
Popesd, Iíersecz, Nagy-Baresa, Kis-Barcsa, Cserna-Keresztúr, Árki, Száraz- 
Almás, Szántóhalma, Szt-András, Sárfalva községek határait foglalja 
magában.

Határai: D-ről, a fentebb fölsorolt lapok D-i széle a Sztrigy-íolyó és 
a Runki-völgy között; K-ről a Sztrigy-folyó egészen torkolatáig; É-ról a 
Maros-folyónak a Sztrigy-torok és Sárfalva közötti szakasza, majd az a 
vonal, mely Sárfalva, Száraz-Almás, Kersecz és Kérges községeken át 
húzható; Ny-ről a Runki-völgytől Kutyin, Kérges irányában vonható 
egyenes.

Ny-i részében az e határok közé eső része Hunyad vármegyének, 
középhegység, melynek csúcsai a 700 m-t csak kevéssel haladják meg, 
azontúl szelíd, lankás ereszü dombság, körülbelül 400 m. magas pontokkal, 
mely lassan alacsonyodik a Maros ártere felé, mely 188 m. magasan van 
a tenger színe felett.

Földtani alkotásában:
Ártéri üledékek (Alluvium).
Kavics-terraszok (Diluvium).
Szarmata-emelet (Neogén).
Mediterrán-emelet (Neogén).

6 *
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Homokkő (Kréta).
Szaruköves mészkő (Jura).
Dolomitos mészkő (Devon?)
A kristályos palák felső csoportja

vesz részt, melyeket az alábbiakban részletesebben ismertetem meg.

1. A  felső kristályos palacsoport.

A kristályos palák területem Ny-i határa mentén húzódó hegység 
É-ibb részét alkotják Groos, Erdőhát, Kutyin táján. A dombság felé való 
elterjedésük határoló vonala zegzugos, a szerint, a mint a szarmata ten
gerbe nyúló szirteket alkottak.

Javarészben itt zöld, chloritos gnajszal, szericzites palákkal és sely
mes fényű fillitekkel találkozunk, melyeknek rétegei között Groosnál 
grafitos palák, és erősebben kifejlődve, jó l rétegzett, fekete csíkos kristályos 
mészkő is jelentkezik.

A kristályos paláknak az a társasága ez, melyet a délmagyarországi 
hegységekben szereplő hatalmas kristályos palasorozatban megkülönböz
tetni szokott három csoport felső részének szoktunk venni.

Paláink, nem tekintve az apróbb ránczokat és vetődéseket, D-nek 
(11— 13 hóra) 40— 60 fokkal dőlnek, s északi szárnyát képezik annak a 
nagy teknőnek (szinklinálénak), melynek D-i szárnyát 1900. évi fölvételi 
jelentésemben1 Alsó-Telek vidékéről ismertettem, s melyben konkordáns 
településben van benne a nyomban tárgyalandó dolomitos mészkő.

2. Dolom itos mészkő (Devon?)

1900. évi fölvételi jelentésemben már említettem,1 2 hogy Alsó-Telek 
és Vajda-Hunyad között a kristályos palákra konkordánsan dolomitos 
mészkő van telepedve, mely azonban nem válik el tőlük élesen, hanem 
a határon többszörösen velők váltakozik s csak aztán lesz domináló. 
1902-ben az előbbeninek közvetlen E-felé való folytatásában követve dolo
mitos meszünket, elterjedésének E-i határán ugyancsak ezt: a kristályos 
palákhoz való átmenetet tapasztaltam, úgy hogy itt sem válik el élesen 
a dolomitos mészkő a kristályos paláktól.

Boos környékén is ugyanolyan petrografiai kifejlődése e képződ
ménynek, mint délen Zalasd környékén. Jól réteges, pados e réteg

1 A m. kir. földt. int. évi jelentése 1900-ról. 81. 1.
2 U. az 88. 1.
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sorozat, melynek alsóbb része itt is inkább mészkő, felsőbb része pedig 
dolomit.

Vegyi összetétele a következő: 1
I. II.

SiO,, _  „  ............................ 0-48 o/0 0-65 %
A !j\ 0'04 « 0-045 fl
FeaOa _  .......................... . .... 0-71 « 0-455 «
CaO ......  .... . __________ 31-60 « 33-55 «
MgO ......_ .. ... .... .... 17-82 « 2015 «
so_, ---------------.... ... .... nyoma nyoma
COQ .... . . . _________  _  _ 44-432 « 44-955 «
Szerves anyagok ... ............ 006 « 0 07 ((

Összesen 100'142 % 99 875 o/o

Elterjedése e részében rétegei D-nek (11— 12 bora) 35— 45 fokkal 
dőlnek s E-i szárnyát képezi annak a szinklinálénak, melynek D-i szárnyát 
már 1900-ban Zalasd vidékén konstatáltam.

3. Szaruköves mészkő (Jura).

Nándor és Erdőhát (Gaunosza) között elszigetelten szaruköves mészkő 
két részletével találkozunk.

A nándori völgy bejáratánál, a község szélső házainál égnek meredő 
szirtekként kezdődik s jó  darabon követhető be a völgybe, a térszín mélyebb 
pontjain fordulva elő. A völgy talpa felett különböző magasságokban több 
barlang szája tátong. Felületét az egykori szarmata tenger hullámai erősen 
lenyalták, s föléje részben a szarmata kavics telepedett. Eétegei D-felé 
(11— 13 hóra) 25— 45 fokkal dőlnek.

Másik részlete Erdőhátnál a község E-i részén alacsonyabb dombot 
alkot. A községen túl a kutyini völgybe terjed át, hol e lefolyástalan völgy 
vizei egyik üregébe ömlenek, hogy aztán a túlsó völgyben tátongó bar
langon át ismét felszínre kerüljenek. A barlangból kiömlő víz tehát egy 
búvópatak vize. A barlang szájában a rétegek 20 hóra felé 65 fokkal, míg 
a völgy túlsó ágában 12 hóra felé 45 fokkal dőlnek, a mészkő e részlete 
tehát egy antiklinális ránczot formál.

Mészkövünk sárgás, kékes-szürke szinü, jó l rétegzett s némelykor 
pados elválásu, helyenként sok, rétegesen rendezkedett szarukövet tar
talmaz.

1 G e s e l l  S. és dr. S c h a f a b z i k  F. Mű- és építőipari tekintetben f o n t o s a b b  

magyarországi kőzetek részletes katalógusa, 5. és 7. lap.
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Benne —  sajnos —  szerves maradványt nem sikerült találni s így 
korát meg nem határozhatom. Tekintve azonban azt a körülményt, hogy 
Délmagyarországon hasonló szaruköves mészkövek a jura-korszak kép
ződményei között fordulnak e lő : meszünket is egyelőre ezen korszak 
képződményének veszem.

4. H om okkövek (Felső-Kréta).

Nándor és Erdőhát (Gaunosza) között elszigetelten homokos mészkő, 
homokkő, alárendelten konglomeratból álló rétegcsoportra akadtam, mely 
területemen a krétakor képviselője.

A nándori völgy felső részében, ott, hol az Erdőhátról jövő völgy 
torkollik, a kristályos palák 13 hóra felé dőlnek. Erre 35— 40 cm. vastag 
padokban elváló, teménytelen sok acteonella-házat tartalmazó kékes
szürke homokos mészkő telepedett, padjai között alárendelten meszes 
kötőszerű, borsónagyságú kvarczkavicsot tartalmazó homokkő-rétegekkel. 
A nándori völgyben a torkolat közelében kis kőbányában vannak e rétegek 
föltárva, melyek itt csapásirányban állanak ki s látszólag vízszintesen 
vannak helyezkedve.

Az Erdőhát (Gaunosza) felé vivő völgy elején ezek az aeteonellás 
mészkőpadok vannak itt is látszólag vízszintes helyzetben. A padok felsőbb 
része között vastagabb lilaszinü agyagos homok van közbe telepedve.

Erdőhát (Gaunosza) községe K-i házcsoportjánál az út mellett pedig 
kavicsos homok, telve aeteonellákkal, s e fölött egy konglomerátpad van 
föltárva.

Krétakoru üledékkel ezenkívül még Kérgesnél és Kersecznél talál
koztam, ezeknek részletesebb tanulmányozása azonban a jövő évi fölvétel 
tárgya s valószínűleg az erdőháti részlet ezeknek egyik elszakadt része.

5. Mediterrán-em elet (Neogén).

A mediterránkor üledéke a szóban forgó területen Szt-Király, Kis- 
Kalán, Batiz, Bujtár, Vajda-Hunyad, Zalasd táján van meg. Kisebb helyen 
pedig Száraz-Almásnál találkoztam vele. Folytatást képezve ez a délebb
ről, előző évi fölvételi jelentéseimben tárgyalt ekoru üledéknek: itt is 
ugyanazon rétegsorral találkoztam, mint ott, még pedig a felsőbb, java
részben homokból álló részszel.

Vajda-Hunyad és Szt-Király között lévő dombháton a gipsz is meg
van, mely különösen Szt-Királyon a község E-i részében van szépen föl
tárva. A gipsz alatt fehér, egészen galambtojás nagy kavicsos homok van, 
föléje pedig sárgafoltos, kékes agyag, mely váltakozik kék agyagrétegekkel,
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majd durva, feljebb finomabb sárga homok van telepedve. A homokban 
vaskötszerü konkrécziók. Még feljebb a homokban a nagy kenyéralaku 
homokkő-konkrécziók is megvannak. Legfelül sötétebb sárga szallagos ho
mok van, közbe borsó nagy kavicsrétegekkel. A rétegek itt ÉNy-felé 
lejtenek.

Megvan a gipsz Vajda-Hunyadon a nagy olvasztók mögötti leásás- 
ban és Száraz-Almásnál a községbe vivő úton.

Batiztól Ny-ra, a Vajda-Hunyadra vivő út felett, a rétegsor még 
felsőbb rétegei, a konkrécziószerü homokköveket fejtik, melyek pecten- 
teknőket tartalmaznak. E homokkő-rétegeket tovább Ny-ra a Búj túr fölött 
emelkedő dombháton is megtaláltam. Alattuk itt durvább, majd finomabb 
sárga homok anomia és pecten-cserepekkel következik.

Ezen, a mediterránkoru üledék legfelsőbb, homokkő-padokat tartal
mazó részben fordulnak elő azok a jól föntartott fossziliák, melyek Búj túrt 
már rég ismertté tették. Lelőhelyük a Yrf. Miriestől Ny-ra húzódó árokban 
van, hol e fossziliák az árok elágazásánál föltárt laza agyagos homok
kőben fordulnak elő, mely fölött egy szilárdabb homokkő-pad van, mely 
24 hóra felé 20 fokkal dől.

Valamivel lejehb az árokban már a fedőt képező szarmatakoru 
agyagmárgák jelenléte konstatálható.

6. A  szarmata-emelet (Neogén).

A dombság javarészét a szarmatakoru üledék alkotja, mely hasonlóan 
van kifejlődve, mint Lozsad környékén, melyet 1901. évi fölvételi jelen
tésemben írtam le.1

Itt is a mélyebb rétegeket kékes, sárgás agyag s agyagmárgák, közbe
települt vékonyabb homokrétegekkel, alkotják, cardium, tapes, modiola- 
teknőkkel. Majd a homokkő-padokat magukba záró, helyenként kavicsos 
(közte dévai amfibol-andezitkavics is), kék, sárga, durvább, finomabb 
homokrétegek következnek, melyeket a medencze szélen, Erdőháton, 
Kutyinnál, Popesdnél, durva kavicsos üledék, közbetelepedett durva 
homoklencsékkel, helyettesít. A rétegsort agyagmárgák, váltakozva szilár
dabb márgarétegekkel és finom homokközfekvetekkel, majd homokos durva 
mészpadok zárják be, melyeket mint jó építőkövet Bákoson, Alpestesen s 
másutt fejtenek. Bákoson egyik durva mészpad teménytelen cerithium- 
lenyomatot tüntet föl, míg a másik sok Ostrea gingensis, Schlsh. var. 
sarmatica-teknőt zár magába. A durva mészpadok É-nak (24 hóra)
4— 5 fokkal dőlnek.

1 A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1901-ről. 93. 1.

(5)
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Fossziliákat, főleg a márgásrétegek, sok helyütt tartalmaznak. Ilye
neket gyűjtöttem:

Rákosától É-ra a Podhegy K-i lejtőjőn, jelesen:

Ceritliium Pauli R. H oehn.
<( pictum, B ast.

Murex sublavatus, Bast. házakat.

Rákosától Ny-ra, az Erdőhátra vivő úton a Kalea-albán, homokos 
márgából.

Cár dilim obsoletum, E ichw.
Ervilia poclolica, Eichw.
Tapes gregaria, Partsch.
Sgndosmia reflexei, E ichw.
Donax lucida, E ichw. teknőket.

A szarmata-emelet É-on Kérges, Kersecz, Száraz-Almás, Déva kör
nyékére követhető, hol a felső-krétakoru üledékre van telepedve, mely itt 
az egykori szarmata tenger partját képezte. 7 8

7. Kavics-terrasz (Diluvium).

A Sztrigy völgyének Ny-i szélén, a folyó jelenlegi árteréből hatá
rozott partokkal kiemelkedve, sík felszinü terrasz húzódik a dombság 
lábánál. Batiz, Bácsinál még keskeny a terrasz, de aztán Tompa, Szt-András 
és Piski között kiszélesedik, s a Cserna és Sztrigy közötti részt teljes 
szélességében foglalja el.

A terrasz anyaga javarészben fluviatilis szövetű, homoklencséket 
tartalmazó durva kavics, melyre 1— 2 m. vastagon sárga agyag rakó
dott le.

8. Ártéri üledék (Alluvrum).

Területemet két nagyobb patak, a Sztrigy és Cserna szeli át.
Mindkettő széles ártérén, kanyargós ágyban hömpölyög s nagyobb 

esőzésnél és hóolvadásnál rohanó víz, a mikor is ki-ki csap medréből s 
kavicsos, iszapos üledéket rak le.

Mind a kettő a Marosba ömlik, melynek Piski, Dedacs, Sárfalva 
táján széles ártere van. Ennek is ártéri üledéke alsó részében kavicsból, 
felső része, többé-kevésbé agyagból áll.
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9. Hévforrások.

Ki skálán községe határában, a Sztrigy árterén hévforrások bugyognak 
ki. A mostani források közelében egy 6 m. magas mésztufa-domb van, s 
itt fakadt régebben a víz. Ma azonban ettől nem messze 3 helyen fakad, 
melyek fölé egyszerűbb fürdőházak épültek. A víz hőfoka 30 C°, a víznek 
tehát tekintélyesebb mélységből kell jönni.

Chemiai összetétele Bélteey és Pataky elemzése szerint: 1

Na,C(), .. .... ... .... .... „  _  .... 0-7812
CaCO„.„. _  .... ... 0-6510
MgCÖ3 ... .... _  .... _  ... .... ... 0-7812
A a ,S 0 4.... .... .... .... ... .... ... 0-5859
NaCl.... ........ . _  . .  ... .... ... 0-3255

a szilárd alkotórészek összege ... 3-1248

Meglepő jelenségek ezek, az ártéren fakadó hévforrások. Ma azonban, 
ismerve nagy területen a földtani viszonyokat, okát is tudom adni, hogy 
mért bugyognak föl ép itt a hévforrások?

1900. évi fölvételi jelentésemben1 2 a felső kristályos palacsoport 
települési viszonyainak tárgyalásakor említettem, hogy a különben elég 
szabályos helyzetben lévő palák Alsó-Teleknél nem ép széles zónában 
erősen megvannak bolygatva s itt jelentkeznek telepteléreken a vasérczek. 
Továbbá 1901. évi fölvételi jelentésemben3 a szarmatakoru üledék tár
gyalásánál említem, hogy a lozsádi Magúra D-i lejtőjén törési vonalak 
észlelhetők, melyek mentében a durva mész lépcsőzetesen el van vetve. 
Ha már most az alsóteleki vasércz előfordulást a lozsádi Magúra D-i 
lejtőjén lévő törési vonallal, egy egyenessel összekötjük: ez az egyenes a 
kaláni hévforrásokat metszi. Vagyis a kaláni hévforrások ugyanazon 
tektonikai okoknak az okozatjai, melyek Alsó-Teleken a vasérczeket, a 
Magúra oldalában a lépcsőzetes el vetődéseket létrehozták. Ezen a közel 
K— Ny-i irányú, a hegység átalános csapásának megfelelő hasadékon, 
tekintélyesebb mélységből tódul föl a kaláni fürdő három forrásának 
a vize.

1 Les eaux miner. de la Hongrie, pag. 33.
2 A m. kir. földt. int. évi jelent. 1900-rói. 82. 1.
3 ü. az 1901-ről. 94 1.


