
3. Alvácza és Kazanesd vidéke Hunyad vármegyében.

(Jelentés az 1903. év i részletes geológiai fö lvételről.)

Dr. P a p i  KÁBOLY-tól.

Az a terület, a melyet 1903 nyarán és őszén részletesen bejártam 
és geologiailag térképeztem, a 21. zóna és XXVII. rovatbeli katonai tér
kép északnyugati és északkeleti lapjaira esik. Az 1 : 25,000 mértékű észak- 
nyugati lap nyugati felét még 1888-ban L óczy L ajos műegyetemi ny. rk. 
tanár térképezte, a ki 1883-ban megkezdett aradmegyei fölvételeivel 
Hunyadmegye határáig jutott. Az említett lap keleti felét, és az észak
keleti lap nyugati harmadát vettem föl részletesen az 1903. évben.

A szóbanforgó terület legnagyobbrészt Hunyadvármegyébe tartozik, 
Aradmegyéből csupán kis csücsök nyúlik ide. A következő hunyadmegyei 
községeket találjuk i t t : Csungány, Prevalény, Bászarabásza, Alvácza, Fel- 
vácza, Kazanesd, Prihodest, Tataresd, Birtin, Ternava, Steja, Válemáre, 
Tomesd, Tyulesd, Lyaucz, Dobrócz, Derest, Sztrimba, Brotuna; Arad
megyéből : Ócs, Ócsisor, Juonesd, Pojenár, Czohesd és Czermura községek 
nyúlnak be a lap északi részére. Ezeket a községeket oláh parasztság 
lakja, számuk a 25 községben, 220 nógyszögkilométer területen, megköze
líti a tízezret, tehát négyszögkilométerenkint 45 lélek lakik e hegyvidé
ken. Tekintve, hogy Hunyadmegyében alig 36 lakos esik egy négyszög- 
kilométerre, a régi Zaránd e része aránylag sűrűn lakott terület. A leg
nagyobb községek : Prevalény 850, Csungány 750 és Kazanesd 550 lakos
sal, nem a Kőrös völgyében vannak, hanem a szűk völgykatlanokban s 
a hegyoldalakon épültek fel. Jellemző ez az oláh lakosságra, a mely a 
síkságot ösztön szerűi eg kerüli, s csak a járhatatlan patakmedrek mellett 
és a szakadékos hegylejtőkön érzi jól magát.

Ez a terület régente Zaránd vármegyéhez tartozott, a melyet az 
1876. évi XXXIII. törvényczikk értelmében megszüntettek és 2/« részben 
Hunyad-, V3 részben Arad vármegyéhez csatoltak; az előbbinek jutott a 
brádi- és a kőrösbányai-, az utóbbinak a halmágyi járás.

A m. kir. földtani intézet évi jelentése. 1903. Ö
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HEGY- ÉS VÍZRAJZI VISZONYOK.

Az aradvármegyei Drócsa 837 méter magas háta keletfelé a Piatra- 
alba (816 m.) gerinczvonalában folytatódik és kisebb-nagyobb kiugrások
kal, átalában keletnek húzódik egész Hunyad vármegye határáig, a hol 
irányt változtat. A mellékelt térkép-vázlat keleti szélén látható, hogy a 
La Peatra 762 méteres hátából magas gerincz húzódik egyenesen észak
nak, a csungányi Magúra fölött két ágra oszlik és a bugyesdi Magúra 
879 méteres kúpjában éri el kulmináló pontját. Ez az észak felé húzódó 
hegygerincz, bár közepes magassága 730 méter, mégis mellékes jelentő
ségű vízválasztó, mert csak a Fehér-Kőrös patakait különíti el. A Maros 
és a Fehér-Kőrös vízválasztója a La Peatrából délre induló gerincz, a 
mely Almáséi fölött keletre fordul, és zegzugos vonalban haladva, a Ma- 
luluj 922 méteres hátán, a Maros-Kőrös közének legmagasabb pontját éri 
el. Az ábrázolt területen a Maros— Fehér-Kőrös vízválasztója, mintegy 
690 méter közepes magasságot ad. Ha az orografiai elemzésbe kissé mé
lyebbre akarnék pillantani, úgy azt mondhatnám, hogy a Drócsa keleti 
folytatását sem az északi, sem a déli ágban ne keressük, hanem a 
La Peatra csomópontjából délkeletnek húzódó mellékgerinczben. Ez a 
657, 554 pontokkal jelzett gerincz Kazanesd alatt ugyan a völgybe sülyed, 
de délkeleten a Kalemoga 758 méteres tetejében csakhamar előbukkan és 
a felváczai Magúra 904 métert jelző háromszögelési pontján át az Urzi- 
kához visz, míglen a Maros—Kőrös vízválasztójához csatlakozva, a Malu- 
luj magaslatához ér. Tehát a La Peatrától a Malulujhoz húzott délkeleti 
vonal jelzi a Drócsa hegység természetes folytatását, a melynek ezen egy
kori gerinczét ma a kazanesdi Ponor-patak keresztben töri át. A Ponor 
hátráló vízválasztója okozta azt az orografiai rendetlenséget, a mely ezt a 
vidéket jellemzi.

A terület vízhálózatának jellegét a Fehér-Kőrös szabja meg, a mely 
harmadkori medenczében, Kőrösbánya vidékéről folyik a szóbanforgó 
területre. Az alvácza— tirnavai melafir-vonulat kissé megzavarja termé
szetes útjában, s nagy kanyarulattal téríti ki eredeti irányából, a kanya
rulaton túl azután andezittufák között északnyugat felé halad. Birtin és 
Czermura között 20 kilométeres útján 35 métert esik, a mi kilométeren- 
kint 1 méter 75 cm esésnek felel meg. Vízmennyisége nem sok, 1903 
nyarán és őszén bárhol átgázoltam a 15— 20 méter széles vizet. Hóolva
dások alkalmával azonban kiönt medréből. Az utóbbi időkben 1904 febr. 
közepén áradt ki legveszélyesebben a Fehér-Kőrös, a mikor az alváezai 
fürdőtelep is a vízben úszott.

A patakok között legnagyobb a kazanesd— váczai patak, a melynek 
főága: a Ponor, a vízválasztó szirtes meszeiből ered. Kelet-nyugoti irányú
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felső folyásában, az ürzika aljától (644 m.) északi kanyarulatának 380 méte
res pontjáig hossza 10 km., kilométerenkint tehát 26 méter az esése. Ettől 
a ponttól északi, illetőleg északkeleti folyásában, a Fehér-Kőrösig (228 m.)

1. ábra. A  M a ro s— F e h é r -K ő rö s  v íz vá la s z tó já n a k  és a F eh é r -K ő rö s  pa tak a i v íz g y ű jtő in e k  vá z 

la to s  té rk ép e . A  k a rik ák  m e lle t t  le v ő  s zá m o k  a ten ge r fö lö tti m agasságot je lz ik  m éte rek b e n  ; a 

k a la p á cso k  m e lle t t  a  fo ly ó  szá m ok , e zen  je le n té s  v é g s ő  fe je ze te ib en  fe ls o ro lt  bán ya fe ltá rások ra

von a tk o zn a k .

13 kilométeres útján, kilométerenkint 11 '5 métert esik. A patak egész hossza 
tehát 23 kilométer, vízgyűjtő területe pedig 90 négyszögkilométer körül van.

A Ponor, felső folyásában, a szirtes meszek között, 520 m. t. f. 
magasságban eltűnik, s csak fél kilométerrel lejebb szivárog vize ismét 
össze a mederben. Tehát nevének megfelelően, igazi búvópatak. Alsó 
folyásában csaknem végig diabázok között halad.

5*
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A másik nagyobb patak Csungány— Prevalény községeken át folyik 
a Fehér-Kőrösbe, és két főágból szedi össze vizeit. A csungányi ág a 
diabázok határán folyik, legtöbb forrását azonban már az andezittufák
ból nyeri. Ezzel párhuzamosan halad a másik főág, a Bászarabicza, már 
tisztán andezittufák között. A csungányi ág a 442 m. ponttól a Bászara- 
biczával való egyesülésig (282 m.), 7 km. útján, kilométerenkint 23 méte
res eséssel halad, a Bászarabicza már jóval nagyobb eséssel érkezik a 
jelzett ponthoz, mert 5 km. útjában, kilométerenkint 34 métert esik; vize 
jóval kevesebb, mint a csungányi pataké. Az egyesült két patak Prevalény 
völgyön át, kilométerenkint alig 10 méteres eséssel viszi le vizét a Fehér- 
Kőrösbe. A főágon mérve, a csungány— prevalényi patak hossza 14 km., 
vízgyűjtője pedig 46 km2 körül van.

Ezen a két főpatakon kívül a Fehér-Kőrös balpartján csak apróbb 
patakokat találunk. A 6 km. hosszú Valea Csemáre, a mely Birtinnél 
ömlik a Kőrösbe, kilométerenkint 56 métert esik, a mi meglehetős roha
mos esés lenne, ha volna hozzá megfelelő vízmennyiség is. így inkább 
csak meredek hegyi árok ez a völgy, a melyben csupán a tavaszi hóolva
dás és a záporok okoznak nagy rombolásokat, s görgetik a melafir kő- 
tuskókat. Vízgyűjtője 22 km2. A tataresdi és a prihodesti árkok, alig 5— 6 
km2 vízgyűjtőjükkel, a kazanesdi és birtini patakok közé illeszkednek.

A Fehér-Kőrös jobbpartján két nagyobb patakot látunk a mellékelt 
térkép-vázlaton, a pojenári és a stejai patakot. Ezek azonban vízgyűjtőik
kel a Biharhegység délnyugoti lejtőjére nyúlnak föl, s így már a szóban- 
forgó területen kívül esnek.

A Maros és Fehér-Kőrös közének, Arad- és Hunyadmegyék határai
hoz közel eső patakait összehasonlítva, a következő adatokat kapjuk:

„  V íz -  
H ossza

gyűjtője
Esétie
km-kint

Marosba ömlő Petris— Bossiai patak 23 km. 116kma 14 méter
« « Almáseli ti 21 (i 110 <« 16 «
<( a Zárni a 18 <i 75 <i 12 «

Fehér Kőrösbe « Ponor— váczai a 23 « 90 <i 18 «
« <i Csungány— prevalényi« 14 « 46 « 15 «

GEOLÓGIAI VISZONYOK.

Alvácza környékének geológiájával már igen sokan foglalkoztak. 
A szabadságharczot követő szomorú időkben a bécsi geológusok a Kárpá
tokra vetették szemüket, s különösen Erdélyt rendszeresen térképezték és 
többszörösen leírták. A geológiai térképek azonban csak átnézetesek, a 
részletekben sok mást talál a lépésről-lépésre haladó, fölvevő geológus.
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Az első nagyobb munkát és térképet Peters K arolt 1 1858 és 1861 
között publikálta erről a vidékről. Munkájához, a mely a bécsi tudomá
nyos akadémia folyóiratában jelent meg, számos szelvényt és egy 
1 : 288,000 mértékű geológiai térképet is mellékelt.

Ezután csakhamar megjelent H auer Eerencz és Stache Guido nagy 
munkája: Erdély geológiája,1 2 a melyhez 1:576,000 mértékű geológiai 
térkép van mellékelve. Ezt a térképet, H aüer lovag előszava szerint, 
1859— 60-ban készítette a bécsi geológiai intézet egyik osztálya «Erdély 
nagyherczegségről». A térképezésben részt vettek : H auer lovag, Stache dr., 
Bielz Albert, R ichthoeen F erdinánd báró és Stur Dénes. A térkép 1861- 
ben, a munka 1863-ban jelent meg, ez utóbbinak 539— 550. oldalain van 
a Fehér-Kőrös völgyének geológiai leírása.

A hatvanas évek végén ismét megjelent egy munka erről a vidékről. 
Stur Dénes bécsi geológus ugyanis a gróf BETHLEN-féle uradalom meg
bízásából részletesen bejárta a 24 ezer holdas nagy-halmágyi uradalmat, 
s erről az útjáról becses geológiai munkát írt,3 hozzá átnézetes geológiai 
térképet is mellékelve. A munka 1868-ban jelent meg a bécsi geológiai 
intézet évkönyvében. A következő évben T schermak Gusztáv bécsi tanár 
Ausztria porfir-kőzeteiről4 alapvető könyvet írt, a melyet a bécsi akadémia 
pályadíjjal jutalmazott. Ebben a művében, a 200—220. oldalakon alapos 
kőzettani tanulmányt közöl az Erdélyrészi Erczhegységről, a melynek geo
lógiai térképét is mellékeli. Munkájának 209. oldalán szelvényt is közöl a 
váczai trapp-vidékről.

Az 1874. és 1876-ik évek nyarán végre magyar tudós került erre a 
vidékre és kiválólag tektonikai szempontból világította meg a Maros és 
Kőrös közét. L óczy L ajos számos czikket írt ezen utazásairól a Földtani 
Közlöny hasábjain. így az 1875. (V.) évfolyamban: Geológiai és palse- 
ontologiai tanulmányok Aradmegyéből; az 1876 (VI.) évfolyamban : Jelen
tés a Hegyes-Drócsa hegységben tett földtani kirándulásokról; az 1877. 
évfolyam 181— 189. oldalain a Bihar-hegység sajátságos völgyalakjairól írt 
becses megfigyeléseket. Mindezen műveiben számos vonatkozás van a

1 K abl F. P eters: G eologische und m inera logische S tudien  aus dem  süd- 
östlichen  Ungarn , insbesondere aus dér U m gegend  von R ézbán ya  (Au s dem  43. Bde 
des Jabrganges 1861 dér S itzungsberichte dér m ath. naturw . Classe dér kais. Aka- 
dem ie dér W issenschaften ), W ien , 1861.

2 F ranz B itté r  von  H aueb und dr. Guido Stache : G eolog ie  Siebenbürgens. 
H erau sgegeben  v. d. V ere in e  f. S iebenbürgische Landeskunde, W ien , 1863.

3 D. Stur : D ie  geo log isch e B eschaffenkeit d ér H errsch a ft H a lm á gy  im  
Zarán der Com itate in  U ngarn . (Jahrbuch d. k. k. geo log . R eichsansta lt, W ien , 1868, 

18. B d „  4. H e ft .)
4 D r. Gustav T schermak : D ie P orph yrgeste in e Ö sterreichs aus dér m ittleren  

geo log ischen  Epoche. W ien . 1869.
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szóbanforgó területre is. L óczy L ajos 1877— 80. évi keletázsiai utazásá
ról visszatérve, 1883-ban, mint a földtani intézet osztálygeologusa, a 
Maros-Kőrös közének részletes térképezésébe kezdett és ezt, mint mű
egyetemi tanár, 1888-ban Arad- és Hunyadmegye szélén fejezte be. Ezen 
időszakra eső fölvételi jelentései között főkép az utolsóban *  van sok hivat
kozás a szóban forgó területre. L óczy L ajos még egy ízben, 1896 júliusá
ban járt Alvácza vidékén, s ezen útjáról kéziratait szives volt nekem át
engedni.

Yégül dr. Pethő Gyula alapos leírására,** utalhatok, mint a mely
ben különösen Nagyhalmágy vidékének harmadkori rétegeire nézve talál
tam sok becses útmutatást.

Ezen bő irodalom mellett sem bírtam Alvácza környékének strati- 
grafiáját teljesen tisztázni. Ennek oka az, hogy a szirtes meszek és a 
homokkövek alig adtak eddigelé, biztosan meghatározható kövületet ezen 
a vidéken. Remélem azonban, hogy a későbbi fölvételek folyamán, a kétes 
pontokra nézve még tisztába fogok jönni.

Kazanesd-Csungány vidékének uralkodó kőzete a diabáz, a mely a 
Maros vidékéről megszakíttatlan sávban húzódik át északkeleti irányban 
a Fehér-Kőrös völgyéig. Kvarczporfirok, porfiritek, granodioritek ugyan 
számos helyütt áttörik, de ezek jobbára csak kőzettelérek a diabázban. 
Felvácza és Kazanesd hosszú völgyületétől keletre a diabázok melafirokba 
és ezek tufáiba mennek át. A helyszínén alig lehet a két kőzetet elválasz
tani, a határuk legalább is bizonytalan, a mikroszkopi vizsgálat azonban 
világosan elkülöníti a diabázt a melafirtól. Nehezíti a szétválasztást a 
helyszínén az is, hogy úgy a diabázok, mint a melafirok gömbösen málla- 
nak, másrészt igen zavarják a térképezést a minduntalan kibukkanó por- 
firites kőzetek is. A melafirtufákra települnek kelet felé a szirtes meszek, a 
melyek jobbára foszlányokban jelentkeznek ugyan, de határozottan DNy— 
ÉK irányú vonulatban. Ezeket a kárpáti homokkövek ölelik körül, a melyek 
Prihogyest árkaiban és az Urzika táján összefüggő vonulatban alkotják a 
térszint. E homokkövek gyűrődöttek és sokfélekép meg vannak zavarva. 
Már ez is arra utal, hogy a kárpáti homokkövek mélyebb csoportjával 
van dolgunk, minthogy a felső-krétakori homokkövek tudvalevőleg lanká- 
san dűlve, vagy vízszintesen, de mindenkép nyugodtabb telepedésben 
találhatók úgy a Maros, mint a Kőrösök völgyében. Úgy a meszeket, mint 
a kárpáti homokköveket főkép porfiritek törik át.

*  L óczy L ajos : A  M aros és a Fehér-K őrös közötti krótaterület A rad m egyé- 
ben. (M . k. Fö ld t. In t. év i jelentése 1888; 30— 39. oldal.)

* *  Dr. Pethő Gyula : A  Kódru-M óm a és a H egyes-D rócsa keleti ta lálkozása 
Aradm egyében. (M . k. Fö ld t. In t. év i jelentése 1893; 49— 74. oldalakon.)
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A Kőrös jobb partján a mezozoós képződmények csak kis területet 
foglalnak el. A ternavai Kőrösparton és a stejai Magurán találjuk a mela- 
fir-tufák északi kibukkanását.

A csungány-prevalényi völgytől északra a diabázokat andezittufák 
födik el, a melyek a Kőrös jobb-partjára Brotuna-Pojenár vonaláig át
húzódnak, a honnét keletre azután pontusi homokok borítják az andezit
tufáit.

A geológiai képződmények, részletezve a következők:

A) Üledékes kőzetek.
I. Melaíirtufák „  _  _  .... ... ....

II. Szirtes meszek _  ............. ...
III. Konglomerátos meszek —  aptien — .._ ....
IV. Kárpáthomokkövek középső csoportja .... _
V. Agyag, homok —  alsó-mediterrán — .„ _..

VI. Barnaszén és lignit —  felső-mediterrán —  _
VII. Andezittufa — felső-mediterrán és szarmata —

VIII. Márga, homok —  pontusi — „  .... .... ... ....
IX. Agyag, kavics, homok .... ..............  _. 1. ....
X. Forrásvízi mész-tufa .... .... .... .... „  .... ._

Triász (?) 
Jura

Kréta

Miocén

Pliocén

Diluvium

B) Eruptív kőzetek.
1. Gabbro.
2. Diabáz.
3. Melafir- és augit-porfirit.
4. Kvarczporfir.
5. Porfirit.
6. Granodiorit.
7. Andezit.

A ) Üledékes kőzetek.

I. Melaíirtufák.

Ezen gyűjtőnév alá foglalom Alvácza vidékének azon törmelékes 
kőzeteit, a melyek a régibb irodalomból trapp, melafir, augitporfir néven 
ismeretesek, s amelyek között főleg három típust állapíthatunk meg a jel
lemző ásványok és a szövet szerint, ú. m. augitporfiriteket, melafirokat és 
spiliteket. Mindezeket azonban csak kézi példányokon választhatjuk el, de 
nem a helyszínén. Mert még a tömeges melafirok is alig különíthetők el 
ennek törmelékeitől. Atalában azt tapasztaltam, hogy a törmelékes köze
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tek az alsóbb és a tömegesek a felsőbb szintájakban gyakoriak. Miként 
P bimics György * mondja: a törmelékes és a tömeges kőzeteknek válta
kozó, egymás fölé rétegszerűen való lerakodása bizonyítéka annak, hogy 
olyan időszaki vulkánokból származnak, a melyek időnkint szilárd tör
meléket, hamut, durvább és finomabb szilárd darabokat, azután tüzes 
lávákat hánytak ki magukból és ezt hosszú időn át ismételve építették fel 
azon réteges vulkánokat, a melyeknek ma csak roncsait látjuk. A törme
lékes melafirok: konglomerátok, brecsiák és tufák alakjában láthatók a 
váczai hegyoldalakon.

Ezen tufákra mészkő-rögök telepednek, a melyeket a legnagyobb 
valószínűséggel a felső-jurába sorozhatunk. Tschermak szerint (id. m. 
209. oldalán) a melafirmandulakövek Alsó-Váczán fiatalabb képződmények 
a juramésznél, megjegyzi azonban, hogy ez a többi megfigyeléseivel ellen
tétben áll, s nem átalánosíthatja az egész trapp vidékre. Megfigyeléseim 
szerint a mészkövek mindenhol a melafirtuíákra települnek, tehát a 
meszek fiatalabbak.

A szomszédos Csetrás-hegysógben a melafirok triaszkorinak bizo
nyultak, épúgy miként Boszniában is. Egyelőre tehát én is a triászba 
helyezem a vácza-vidéki melafirtufákát.

II. Szirtes meszek.

A melafirtuíákra sötétszürke meszek telepednek, a melyek kövüle
teket igen gyéren tartalmaznak. Alvácza, Felvácza, Prihogyest határában 
igen egyképüek mind e meszek, sőt a Maros-Kőrös vízválasztóján előfor
duló sötét meszekhez is feltűnően hasonlítanak. Alig van kétség az iránt, 
hogy mindezek azonos képződmények.

A különböző helyekről kapott kövülettöredékek a következők : 
Lithothamnium sp., Ellipsactinia sp., Thecosmilia, Montlivcmltia sp., 
Cidaris és Nerinea sp. továbbá kagylók átmetszetei. Mindezek főkép a 
felső-jurára vagy az alsó-krétára utalnak.

Ezen meszeket legjobban feltárva a következő helyeken találjuk : 
Alvácza fürdőtől délnek haladva fél kilométernyire, a Kőrös partján me
redek falban sötétszürke mészkő-padok bukkanak elő l h csapásban 
25— 30° NyENy dülésben. Ezen mészkő fölött azután konglomerátos me
szek következnek, telve patelinákkal, a melyek kétségtelenül megszabják 
a szintet, az alsó-kréta aptien emeletében. Fölöttük azután gyűrt kárpáti 
homokkövek foglalják el a térszint. A felváczai templomtól délnek haladó

*  D r. Pbimics György : A  Csetráskegység geo lóg iá ja  és érczte lérei. Budapest, 

1896, 50. oldal.
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völgyben, a templomtól két kilométernyire van Beinek I gnácz mószkőfejtője, 
a hol délnyugati irányban hatalmas mészvonulat kezdődik a felváczai 
Magúra orma felé. A mészkőfejtőben látszólag 20h csapásirány uralkodik 
60— 70° DNy düléssel. A mészkő sötétszürke, bitumenes és kitűnő égetett 
meszet ad, a melyet Beinek I gnácz főkép Aradra szállíttat. A fejtőben 
különösen alga-gumókat és korálágakat tartalmaz a mész. Ezen mészkő
fejtő s az előbb említett alváczai kibukkanás között a Porkucziu tetőn 
találunk mészkövet, a mely szintén a melafirtufára telepszik és kelet 
felé a prihodesti árkokban folytatódik. A Prihodestről délre húzódó Hun- 
sesti árkokban több helyütt kibukkanik a szirtes mész és az árok végző
désén hatalmas falban áll előttünk. A fal alatt van közvetlen a kárpát
homokkő határa, a melyen a meszekből kibugyogó víz tovább folyik. 
A mészkőfalból egy barlang nyílik délfelé mintegy 60 méter hosszaságra, 
délfelé folyton magasbodó szintje végül 10 méter magas kürtőben végző
dik. A prihodesti barlangtól kezdve, a mészkő összefüggő vonulatban, a 
Magúra tetejére s innét a Oserboja völgybe húzódik. A Magúra tetején a 
meszeket porfiritek és granodioritek törik át s ezen a tájon kristályosán 
szemcsés meszeket találunk. Ezek a kristályossá vált meszek mágnesvasat 
tartalmaznak, a mikre a szabadságharcz előtt számos föltárást nyitottak. 
A Cserboja völgyben szintén több helyütt találunk kristályosán elváltozott 
ú. n. magurai meszet, nyugatra haladva azonban a melafirtufákra tele
pedett mész ismét bitumenes, normális állapotú, akárcsak a felváczai 
mészkőfejtőben.

Északon a szirtes mész végső kibukkanását Alvácza és Bászarabásza 
között találjuk, a hol a Kőrös felé néző meredek oldalon mészkőrögök 
hevernek, cidaris és korái maradványokkal.

I I I .  Konglomerátos meszek.

A szirtes meszek körül meszes konglomerátokat, illetőleg helyen- 
kint tisztára meszekké vált képződményeket találunk, a melyek nagy 
mennyiségben tartalmazzák az Orbitulina lenticalaris, Blb. lencséit. 
Egyes darabjait tisztán ezek a patellinák alkotják. Ezen jellemző vezér
kövület alapján kétségtelen, hogy az aptien vagy alsó-gault emeletben 
járunk.

Ezek a konglomerátos meszek vagy márgák csak rögöket alkotnak a 
szirtes meszek és a kárpáthomokkövek határán, legszebb darabjait az 
alváczai fürdő fölött, a Kereszthegyen s a Kőrös parton Prihodest felé, 
T usuk alváczai tanító kőfejtőjében találtam.
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IV . Kárpáti homokkövek.

Az említett konglomerátos meszekre homokkövek következnek, a 
melyek finom csillámos szemekben bővelkednek. Helyenkint homokos 
márgapalák, sötétbarna agyagpalák és kékesszürke bieroglifás rétegek is 
találhatók köztük, azonban főkép a csillámos homokkövek uralkodnak. 
Ezek a homokkövek nagy mértékben gyürődöttek és összevannak ránczo- 
sodva.

Ezen csillámos homokkövekben Petebs *  nummulitek nyomait találta 
Karács község mellett s ezért az eocénbe sorozta ezt a képződményt, a 
melyet a Fehér-Kőrös és a Maros közén is megtalált. Ezt a nézetet igen 
szellemesen czáfolja meg L óczy L ajos abban a szakvéleményében, a melyet 
1885-ben a febérkőrösvölgyi barnaszénterületről Borsos Béni és A czél 
Petek részére készített. Ezen szakvélemény bevezető soraiban L óczy a 
következőket mondja: «P eters szól ugyan az eocénről, Kőrösbánya vidé
kéről, a hol Karács helységnél a sárgásbarna homokkőben nummulit- 
nyomokat vélt föltalálni, de ez adathoz sok kétség fér. A szóbanforgó 
homokkő ugyanis fel van állítva és meg van zavarva és rétegzeti helyze
tében a kárpátbomokkőhöz tartozik, a mely ezen a tájon alsó- vagy közép- 
krétakorúnak veendő, felgyűrt és sokfélekép megzavart helyzeténél fogva, 
szemben a legfelső (gosau-) rétegek vízszintesen vagy lankásan hajló, 
meg nem zavart telepedésóvel.»

Ebhez én csak annyit mondok, hogy Petebs nummulit-nyomai való- 
szinüleg patellina (orbitulina)-lencsék voltak. Ezt a két foraminifera-félét 
ugyanis, fölületesen szemlélve, könnyen összetéveszthetjük.

Mindent összevetve, bár Alvácza környékén a homokkőben magában 
kövületet nem is találtam, ezt a képződményt a kárpáti homokkövek 
középső csoportjába soroznám, mint a mely az alsó-gault patellinás- 
meszeire telepszik s így mindenesetre az alsó-krétabeli kárpáti homok
kövekre következik. Ha az alsó kárpáti homokköveket a ropianka-rétegek- 
bez viszonyítjuk, úgy az alvácza-vidéki középső kárpáti homokkövek az 
úzi homokkövekkel párhuzamosítbatók.

V. Alsó-m editerránkorú agyagok.

A Fehér-Kőrös völgyében, tudomásom szerint, a harmadkori rétegek 
az alsó-mediterran lerakodásaival kezdődnek. Petebs említett nummulit- 
jeit, az előbbi fejezetben elmondottak után, tévedésnek kell tekintenünk

* Petebs : Geol. und m in . Studien aus d. SÖ-lichen U ngarn , 1861, W ien , 

423. oldal.
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és így a Fehér-Kőrös völgyében, az ó-harmadkorról vagy paleogénről ez 
idő szerint nem beszélhetünk, hacsak talán valamely mély fúrás elő nem 
hozza ezen rétegek nyomait.

Az alsó-mediterrán emeletet Peters Gurahonczon konstatálta, egy 
15 öles kút fenekén, a melynek szürke agyagjában Cerithium margari- 
taceum, L ám. és Nerita pida, Fér. csigákat talált, a melyek az alsó
miocénnek jellemző kövületei. Peters a fehérkőrösvölgyi barnaszeneket 
az alsó-mediterránba sorozza; nézetem szerint azonban a felszínen elő
bukkanó szenek, legalább is a kőrösbányai medenczében, már a felső
mediterránba tartoznak. Yalószinű, hogy a mélyebb fúrások ezen agyagok 
alatt is rábukkanak a szénre s igy az alsó-mediterrán szeneit is előhoz
hatják, a jelenleg föltárt barnaszenek azonban a felső-mediterrán emeletbe 
tartoznak. Az alsó-mediterran emeletet eddigelé csakis a Halmágytól 
nyugatra fekvő medenczéből ismerjük.

V I. Barnaszén és lignit.

A felső-mediterrán emelet Borossebes, Felménes, Bibicze és Mesztá- 
kon tájáról már régóta ismeretes. Egyaránt ki van tehát fejlődve Halmágy
tól úgy nyugatra, mint keletre. Eibiczéről, a zöldkő-trachit alatt levő 
agyagból, Hatjer-Stache Geológiája, az 545. oldalon, a következő kövü
leteket sorolja fö l: Explcmaria astroites, Goldf., Erato laevis, Don., 
Columbell ascripta, Bell., Murex fistulosus, Br., Corbula gibba, Oliv i stb. 
Mindezek típusos felső-mediterránbeli alakok. Úgy itt, mint a többi helyen 
is a felső-mediterránbeli kövületek trachittufás, amfiboltüket tartalmazó 
agyagból kerültek elő. A széntelepek a felső-mediterrán emeletbe tartoz
nak és a tengeri rétegek helyettesítői.

Prevalény és Csungány között, a Bászarabicza völgy bejáratán, 
közvetlenül az andezittufák alatt lignitek fekszenek. Az óesi Magúra 
és Maguriczia között az andezittufák és brecsiák alatt levő agyagban 
tiszta barnaszéntelepeket találunk. Ezen szénrétegek tükörképét látjuk az 
ócsi Magúra nyugati lejtőjén, a Porkucziu házcsoport alatt. Steja és Tir- 
nava között, a Stej-patak magas partján levő föltárás világosan mutatja, 
hogy a szénpalákat és barnaszeneket közvetlenül porhanyó andezittufa 
födi. Nem szólva ezúttal a kőrösbányavidéki hatalmas széntelepekről, 
csupán pár vonással vázolom a szénrétegek geológiai helyzetét. A felső- 
mediterrán emelet, miként láttuk, Eibiczén tengeri eredetű üledéket mu
tat. A többi helyekről inkább édesvízi csigákkal telt agyagok, márgák 
ismeretesek. Ezek közé változó vastagságú széntelepek vannak beágyazva. 
A széntelepeket andezittufa és konglomerát takaró borítja, a mely helyen- 
kint hatalmas emelkedéseket mutat és Ocs-Czermura vidékétől keletre



76 DS PAPP KÁROLY. (12)

magas hegyekké halmozódik. Ott a hol vastag ez a takaró, a barnaszén 
vékony lignitekké válik, a hol vékony a tufás-takaró, ott igen szép szurok
fényű barnaszén található alatta.

A szóbanforgó terület szénfeltárásait jelentésem végén, a 88., 89. 
lapon részletesebben fogom ismertetni.

V II .  Andezittufák és brecsiák.

Az augit- és amfibol-andezit palái, tufái és konglomerátjai a tufás- 
márga és csigás mész padokon nyugszanak és 500— 600 méteres hegyekké 
tornyosulnak. A trachit-erupcziók nagy része szárazföldön történt és rom
kőzeteit is szárazföldön halmozta föl. A vízben történt lerakodások csak 
alárendelt jelentőségűek, a miként erre L óczy L ajos is több ízben ráutalt. 
A trachittufa és konglomerát az egész Fehér-Kőrös medenczéjében nagy 
tért foglal el, de különösen hatalmas hegyeket alkot Öcs, Csungány, Talács 
és Halmágy között.

Bászarabászától nyugatra haladva, az andezittufa közvetlenül a 
diabázokat födi. A prevalényi malom fölött, a 357. pontnál a diabáztufára 
kövesült növény és fatörzs maradványok települnek, erre andezittufa 
következik világosan látható északkeleti düléssel, a magasban pedig 
brecsiák és konglomerátok látszanak. A völgyet nyugatra végig andezit
tufák és brecsiák alkotják s ettől északra mind magasabb és magasabb 
hegyekké tornyosulnak. A Bászarabicza völgy elágazásán, a patak mélyén 
ismét előbukkan a diabáz, de már az oldalakon andezit-görgetegek hever
nek. A Bászarabicza bejáratához közel lignit-betelepüléseket találunk, a 
melyekre közvetlenül darás andezittufa, majd andezit brecsia-takaró 
borul. A csungányi völgy végig a diabáz és az erre ráboruló andezittufák 
határán halad, északra mindenütt tufa és brecsia, délre diabáz ural
kodik.

A legmagasabb tetőket azonban még délfelé is andezit-tufa borítja 
be. Az andezittufa és brecsia rétegei általában 10— 15°-val északkelet 
felé dűlnek, a mely rétegzés főleg a Bászarabicza völgyben és a Fehér- 
Kőrös balpartján, Öcs, Juonesd, Czermura között látható tisztán.

Az andezit-tufák geológiai korára nézve már a régebbi kutatók meg
állapították, hogy az andezit kitörések még a mediterránban megindul
tak s a szarmata korban is folytatódtak.

V H I .  Pontusi márga és homok.

A nagyhalmágyi öböl pontusi agyag, márga és homokkő rétegei át
nyúlnak a tomesd-tyulesdi völgybe és ezen a vidéken is nagy területeket



(13) FÖLVÉTELI JELENTÉS. 77

borítanak. A kishalmágyi kövületes pontusi rétegek délfelé Pojenár trachit- 
tufáira borulnak.

A délibb részeken agyag, márga és homokos agyag váltakozó lerako
dásait találjuk, a melyekből dr. P ethő Gyula Melanopsis vindobonensis, 
Fűmre, Melanopsis Martiniana, Fér., congeria és cardium töredékeket 
említ. Én az idei fölvételeimben kövületeket sehol sem találtam. Kétség
telen azonban, hogy ugyanazon korú képződmények ezek, mint a melye
ket Pethő dr. pontusi rétegek néven, a nagyhalmágyi öbölben kijelölt.

IX . D iluviális takaró.

A pontusi képződményeket foltonkint sárga agyag borítja, a mely 
itt-ott babérczes. Vastagsága alig rúg pár méterre. Alóla itt-ott öregszemű 
kavics bukkan ki, a mely különösen a teraszokat kiséri.

Miként dr. P ethő Gyula is ráutalt, szép diluviális terrasz marad
ványa látható a Fehér-Kőrös balpartján, Czermura, Juonesd és Ócs hatá
rában. A folyó medre fölött 35— 40 méter magasban az andezittufa 
teraszon kavics és ezen sárga, babérczes agyag fekszik csekély lejtésű 
telepedésben.

Típusos nyirok van sok helyütt úgy a diabázok, mint az andezit
tufák horpadásaiban és a lejtőin. így Csungány, Prevalény községek fölött, 
a Kőrös mentén pedig Alváeza és Juonesd domboldalain. Különösen Csun
gány község határában van sok nyirok, a mállás különböző stádiumaiban. 
Csungány különben igen szerencsés helyen, szélárnyékban fekszik. Ked
vező kiimája mellett azonban a kitűnő talajnak is mindenesetre sok része 
van abban, hogy gyümölcseit, úgy a nyári, mint az őszi gyümölcsöket, 
messze vidéken nagyon kedvelik. Kitűnő talajának és szerencsés fekvésé
nek köszönheti Csungány nevezetességét, t. i. hogy itt a cseresnye két 
héttel hamarább érik meg, mint a Kőrös völgyében.

X. Mésztufa.

A Cserboja völgy felső szakaszán, a 476. ponttól délkeletre a kris
tályossá átváltozott tithon-mész és aporfirit határán, a völgy jobb oldalán 
mintegy 10 méter átmérőjű mészkupacz van, a melynek laza, porhanyó 
anyaga élesen elüt a környezettől. Kétségkívül forrásvíz képződmény, a 
mely talán még a diluviumban keletkezett. Lehet azonban alluviális ere
detű is, habár jelenleg a forrásnak itt nyoma sincs.
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B ) Eruptív kőzetek.

1. Gabbró.

A durvaszemű, zöldesszürke szinű kőzetet főkép földpátok és dialla- 
gitosodó augit alkotják. Földpátjai: erősen ferdén kioltó bázisos plagioklász, 
a bytownit sorból, azután albit poliszintetikus ikrei, periklin, továbbá 
orthoklász a karlsbádi ikertörvény szerint összenőve. Az allotriomorf szem
csés kőzet túlnyomóan földpátokból áll, a melyek egymást gátolták a ki
fejlődésben. Monoklin pirokszénja: a diallagitosodó augit csak később vált 
ki és a földpátok között maradt szabálytalan üregeket töltötte ki. Augitjain 
finom sávozás látszik, mintegy átmenet a diallagba. A vasban szegény, 
világosszinű diallagon még az augitos hasadást is észlelhetni, rajta több 
helyütt meglátszik az augitos szövet, csak kevéssé leveles és a szélein 
uralitosodásnak indul. A kazanesdi gabbró pirokszénjének magva tehát 
augit, széle pedig diallag. Ezenkívül ott van benne: a magnetit, mint 
erdeti, és a pirít mint utólagosan képződött járulékos ás?ány.

Kémiai alkotását a következő elemzés mutatja :

A lk o tó r é s z  S zá za lék b a n

.s v a .. ... .... .... .... .... .. . 47-30
CaO .... ... _......  _  . .. 7-56
FeO ............. . .... ... ... ... 0-49
l- 'e j), _  .... ............ . .. 6-15
A ip ., .... ... ...... . ... .... 23-45
MgO  ... ... .. ......  .... .. 11-05
Na„0 .... ... ... ........  „ 1-34
k %o  ...... . .... _  ...... 0-34
s  .... ............................... .... 0-16
Izzítási veszteség _  ............ 1-72

Összesen 99"5ü

Ezen kőzet petrografiai meghatározását S c h a f a b z i k  F e b e n c z  dr. fő- 
geologus úrnak, kémiai elemzését pedig L á s z l ó  Gábob dr. geológus úrnak 
köszönhetem. Eme szívességükért nagyrabeesült tiszttársaimnak e helyütt, 
nyilvánosan is, köszönetét mondok.

A megvizsgált példányt Kazanesd községtől nyugatra, az északnyu
gati völgyág 38B pontjától délkeletnek 250 méternyire, a patak bal oldalá
ról ütöttem le. Gabbró főkép Kazanesdtől nyugatra található, a Yalea 
Furuluj 361 m pontjától északkeleti irányban, a másik völgy 383 pontján 
és a Prizlop tetőn át a csungányi Valea Szorbuluj medréig, csaknem 
3 km. hosszú és fél kilométer széles zónában. Legközelebbi kibukkanásai,
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a szóbanforgó területen kívül, Almáselen, Almás-Szelistye és Brassó kö
zött, Cserbia mellett, továbbá az aradmegyei Govasdia és Kaprucza között 
vannak, és pedig csaknem mindenütt kvarczporfir erapczióktól kísérve.

Szövete alapján kétségtelen, hogy ez a gabbro mélységbeli kőzet.

2. Diabáz.

A diabáz ezen a területen a következő változatokat mutatja.
Szemcsés diabáz. Földpátja plagioklász és pedig a bázisosabb labra- 

dorit-bytownit sorból, közöttük az augit, a mely sokszor uralitosodó. Tre- 
molit tűk, egykori üveges részletek devitrifikációjából keletkezve. Ezeken 
kívül titántartalmú magnetit, titánvasércz és ennek mállási produktuma: 
a leukoxéntalálható benne. A kőzet szövete szemcsés, de imitt-amott maradt 
üveges bázis reziduum, a mely ma már tremolittűkké alakult.

Ezt a kőzetet Felvácza határából, a Pózsu völgy elágazásából, a 
§68 m. ponttól délre ütöttem le a diabáz-sziklákból.

Innét délre, a kazanesdi iparvasút 85-ös profilja mellett sötét
szürke, látszólag tömött kőzetet találunk, a mely azonban mikroszkóp 
alatt szintén teljesen szemcsés szövetet mutat. Alkotó ásványai: hosszú 
plagioklászléczek, közben augittal, a mely ásvány később vált ki a héza
gokban, továbbá titánvas, körülötte kevés leukoxén.

Világosabb árnyalatú zöldes kőzetet találunk a kazanesdi kovand- 
bánya környékén. Ennek a szemcsés kőzetnek már szabad szemmel fel
tűnnek az alkotó ásványai. A fehéres földpát élesen elválik a zöld augittól, 
s így a kőzet sajátságosán zöldestarka. Eöldpátja plagioklász a labradorit 
sorból, közötte augit, a mely uralitosodik; földpátja idősebb az augitnál. 
A kőzet telve van piritszemekkel.

Olivin diabáz. Ez a szerpentinesedő zöldes fekete kőzet feltűnően 
hosszú plagioklász lóczekből áll, a melyek kéveszerű csoportokban ren
dezkednek s főként oligoklász-földpátok. Közöttük augitok és az olivin 
zöldesszürke színű rombusos dómái láthatók. Az olivin szerpentinesedett 
s benne picotit-zárványok vannak. A kloritosodó alapanyag egészben ofitos 
szerkezetet mutat. Ez a példány a csungányi Pareu du Mitri nevű árok
ból való, a hol mintegy 100 méter hosszaságban teljesen szerpentinné 
alakult olivin-diabázt is láthatunk. Ez a szerpentin nevezetes arról, hogy 
közönséges kovácstűzben finom, hajszálvékony huzallá olvasztható. 
Ugyanezt a kőzetet találjuk a bászarabászai Pareu Sirisoja mentén is. 
Mindkét hely az ősi eruptív tömegek északi szélén fekszik.

A diabáz összefüggő területet alkot Iíazanesd, Felvácza, Csungány, 
Prevalény és Bászarabásza között. Északi határát nagyjából a csungányi 
fővölgy mutatja, keletfelé a Fehér-Körös völgyéig húzódik, csupán csak

(15)
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egy helyütt, az öcsi Magulicsán lépi át a Kőrös völgyét. Délkeletfeló a 
felváczai templom tájától a Pretenyeásza és az Armorárén át húzott vo
nalig terjednek, a mely vonalban az augitporfiritekkel érintkeznek. Dél
felé és nyugatra azután egész a Marosig húzódnak, helyenkint kvarcz- 
poríirokkal és granodioritekkel áttörve.

Ezek a diabázok valószínűleg paleovulkanikus képződmények.

3. M e la f ir  és au g itp o r íir it .

A mezovulkanikus kőzetek sorozatát a melaíirok és augitporíiritek 
nyitják meg. Szétválasztásuk a helyszínén lehetetlen, mert ezeknek a kő
zeteknek a típusa helyről-helyre változik. Közös tulajdonságuk, hogy 
bázikus természetűek és plagioklász-földpátot tartalmaznak. Alkotó ás
ványaik és szövetük szerint főkép augitporfiriteket, melafirokat és spilite- 
ket különböztethetünk meg. Pőkép Alváeza vidékéről ismerjük már régóta 
ezeket a kőzeteket. Nyugati határukat Pelváczától a Kalemogán és az 
Armorárén át húzott vonal adja, mig keletfelé a birtini völgyön is átter
jednek. Közben azonban szirtes meszek és kárpáti homokkövek födik el 
szemünk elől. A Fehér-Kőröstől északra a ternavai domboldalon és a 
stejai Magurán találjuk. T schermák Gusztáv így írja le Alsó-Váczáról ezt 
a kőzetet. Üde részleteiben zöldesszürke vagy hamuszinű és tökéletlenül 
porfiros szövetű. Alapanyaga homályos, tömött, csaknem kagylós törésű 
és csekélyebb keménységű, mint a földpátja. A zárványként előforduló 
sárgásfehér, homályos plagioklászok közül egyik-másik 3 millimétert is 
elér; ezenkívül augitkristályok és kicsiny magnetit-szemecskék találhatók 
benne. A kőzetet tömeges melafirnak nevezi. Priliodestről augitporfir 
néven sötét olaj zöld kőzetet ír le, a mely jellegzően porfiros szövetű, 
alapanyaga finom szemcsés csillogó és mikroszkóp alatt plagioklász, augit, 
valamint magnetit-szemecskéket mutat. Ebbe feketészöld színű augitkris
tályok, a melyek közül egyesek 8 milimétert is elérnek, továbbá szürkés 
plagioklászok vannak beágyazva.

A melaíirok kitörését, a szomszédos Csetrás hegységben Pexmics 
György, az alsó triasz-periodusba teszi. Ugyancsak a triászban törtek fel 
Bosznia melafiros kőzetei is, úgy K ispatics, mint K atzer Frigyes legújabb 
vizsgálódásai szerint. Döntő bizonyítékokra nem támaszkodhatván, egyelőre 
az alvácza-vidéki melafirt is triaszkorúnak tekintem.

4. K v a rc z p o r íir .

A kvarczporfir úgy a gabbrót és a diabázt, mint a melaúros kőzete
ket is egyaránt áttörte. Nagyobb tömegben Arad és Hunyad megyék hatá
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rán, a Petróza környékén és a kazanesdi Eosucza völgyben található. Az 
utóbbi helyen a gabbró és a diabáz határán tört fel. Telérszerű kitörését 
a felváczai völgy több helyütt mutatja, azonkívül szép kőzettelérben lát
ható a kazanesdi kovandtömzsök keleti szélén is, a hol úgy tűnik fel pár 
méter szélességű két dyke-je, mintha a kovandtömzsöt is áttörte volna. 
Nem lehetetlen azonban, hogy épen a kvarczporfir és a granodiorit-magma 
kitörését követte az érczképződés. A kazanesdi kvarczporfirnak orthoklász 
földpátjai és gyérebb kvarczszemei húsvörös, felzites alapanyagba vannak 
beágyazva.

Kvarczporfirt találunk még a következő helyeken: Felváczán, az 
iparvasút 42. profiljától délre vivő völgy elágazásán, Kazanesden, a 107. 
profillal szemben levő nyugati táróban, Kazanesd nyugati völgyében, a 
Kerestoj alatt 15 méter széles dyke-ben, továbbá Bászarabásza fölött a 
467 m. pont táján.

A kvarczporfirok valószínűleg krétakori eredetűek.

5. Porfirit.

Zöldesszürke, hamuszínű kőzet, egyöntetű alapanyagából apró csil
logó plagioklász-földpátok és amfibolkristályok válnak ki. Gyakran csaló
dásig hasonlít ez a kőzet a melafirra. Innét magyarázza Primics a régebbi 
szerzők azon állítását, hogy a melafir a szirtmészkövet áttörte. Szerinte 
az áttörő kőzet nem melafir, hanem porfirit, a melynek a kitörése már a 
krétakorba esik. A porfirit a melafirokat is áttörve, ezek központi részei
ben a legmagasabb pontokon található.

A porfiritek főként a felváczai Magúra táján vannak elterjedve, a 
hol a szirtes meszeket áttörve, ezeket sok helyen kristályos meszekké vál
toztatták.

Diorit-porfirit. Alapanyaga mikrolites és poliszintetikus plagioklász 
kristályokból, meg magnetitszemekből áll, dekomponálódott pirokszének- 
kel. Ezen alapanyagból üde, nagy amfibolkristályok válnak ki. A pseudo- 
morfozákat epidot és klorit töltik meg, míg másodlagos produktuma kal- 
czit. Ez a kőzet a kazanesdi Ponor-völgy új aknájából került elő. Nagyon 
hasonlít a Pojána-Buszka nyugati végének diorit-porfiritjéhez, a mely 
Schafarzik Ferencz dr. beható vizsgálódásai szerint a felső-krétában 
tört ki.

A kazanesdi diorit-porfirit meghatározását szintén Schafarzik Fe
r e n c z  dr. főgeologus úrnak köszönöm, épúgy, miként a következő kőzetre 
nézve is ő világosított föl.

A m. kir. földtani intézet évi jelentése. 4903. 6
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6. Granodiorit.

Szürkés, öregszemű, kvarcztartalmú kőzet, a melynek földpátja fő
kép plagioklász, itt-ott orthoklász. A színes alkotórészek közül biotit és 
zöld színű amfibol vannak benne. Ez a tracbitképü kőzet azonos azzal a 
granodiorittel, a melyet Schafarzik dr. Eomángladnán 15 méter széles 
telérben talált, s a melyet 1902 nyarán, Schafarzik úr szives kalauzolá
sával, Böckh János igazgató úrral együttesen megtekinthettem.

Granodioritet találtam Kazanesden, a bányatelepen, a Ponor-völgy 
bejáratán, ezen völgy 413. pontjától nyugatnak, a Magúra és a Kalemoga 
között, a La Mujeri bányától délnek, az utóbbi helyen tömegesebben ta
lálható, s valósággal biotit-amfibol-gránit gyanánt mutat.

A birtini Pareu Izvoru 564 pontjától délre, a kvarczdiorit illetőleg 
gránitszerű kőzetet szintén ide sorozom. Úgyszintén e csoportba állítom 
az Alvácza és Bászarabásza között levő traehitszerű kőzetet is, a mely a 
kereszttől északra dyke-ben töri át a szirtes meszet.

7. Andezit.

A bejárt területen főkép andezitbrecsiákat és tufákat találtam. 
Szálban álló andezitet a zöldesi völgyből ismerek, a melyet dr. K ürthy 
Sándor*  labrador-augit-traehit néven írt le. Talács határából Pethő 
Gyula dr. föntebb idézett 1893. évi jelentésének 63. oldalán pilotaxitos- 
augit-hipersztén-andezitet, Dumbrava, Bosztocs, Bugyesd szomszédos ré
szeiről pedig hialopilites-hipersztén-augit-andezitet írt le, Schafarzik F e - 

rencz dr. meghatározásai alapján.

ÉRCZTERMŐHELYEK.

A Maros- és Fehér-Kőrös közének ősi kőzetei főként vasat, réz- 
érczeket és tiszta kovand-tömzsöket tartalmaznak. A miként Peters és 
Stur leírásaiból tudjuk, 848 előtt élénk bányászat virágzott Zaránd 
hegyei között, főként vasra és rézre. A szabadságharcz idejében romba 
dőltek a bányaművek, s ezután megszűnt minden bányászkodás. Hogy 
mily gyorsan tönkre mennek az elhagyott bányák, arra szomorú példa 
épen ez a környék, a hol S t u r  1868-ban, tehát a bányák fölhagyása után 
20 év múlva járván, minden föltárást összeomolva talált.

A szabadságharcz óta csaknem a legújabb időkig szüneteit itt min

*  Dr. Kürthy Sándor: A H egyes-D róesa-P ietrosza h egység trachyt-családjai. 

(Fö ld tan i K öz löny , V I I I .  évf., 302. o ldal.)
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den bányászkodás. Dr. K örmendy Gyula brádi járásorvosé az érdem, hogy 
föltárásaival a bányatársulatokat figyelmeztette erre a vidékre. Sok egyéb 
alkotása mellett megalakította a Zarándi réz- és kénkovand bányatársu
latot is. Tőle vette meg a kazanesdi kénkovandbányát a Felsőmagyarországi 
Bánya és Kohómű Részvénytársaság, a mely hatalmas társulat, több százezer 
korona költséggel, rendszeres bányát nyitott a kazanesdi Ponor völgyében.

A következőkben röviden ismertetni fogom úgy a régebbi, mint az 
újabb föltárásokat. A folyó számokkal jelzett helyeket az 1. ábrán közölt 
térképvázlaton könnyen megtalálhatjuk.

1. Kazanesdi kénkovandbánya. A kazanesdi fővölgy vé
gén, a Tataroja (S t u r  szerint Szent-Kereszt) és a Ponor patakok találko
zásán, a völgy fenekén, 335 méter tengerfölötti magasságban, négy kovand- 
tömzs volt látható, melyek együttes hossza kelet-nyugati irányban 110 
méter, együttes szélessége 30 méter körül volt. Ezeket a kovandtömzsöket 
L ackner Antal *  bányamérnök, a mélység felé csaknem 50 méternyire 
konstatálta. Az egyes kovandtömzsök méreteiről a következő táblázat ad 
képet:

A  töm zs B  töm zs C  tömzs D  töm zs

méter
hosszú

mé tel
sz éles

méter
hosszn

méter
széles

méter
hosszú

méter
széles

méter
hosszú

méter
széles

A  f e l s z ín e n ________ .... 30 12 40 12 20 4 15 3

A  14 méteres szintben 20 B 50 7 25 4 20 4

A  30 « « — — 30 22 12 6 20 8

Ezekhez hozzávéve még két lencsét, a 14 és 30 méteres szintekben, 
az eddig feltárt kénkovand mennyiségét 40,000 köbméterre becsülöm, 
azaz köbméterét 50 métermázsával számítva, kerekszámban két millió 
métermázsa.

A kovandtömzsök helyszinrajzát és átmetszetes szelvényét a 2. és 3. 
ábra mutatja.

A bányatelep környékét főkép diabáz alkotja, sötétzöld kőzet, mely 
a Tataroja-patak mentén hatalmas gömbökben látható. Benne piritsze- 
meket csaknem mindenütt találunk. A diabázt áttörik a kvarczporfir és

* L ackner antal a kazanesdi kovandtöm zsök bányageo logia i v iszon ya iró l szak
avatott értekezést írt, a m e lye t a M agyarhon i Fö ld tan i Társu lat 1904 m árcz. 2-iki 
szakülésén Budapesten a szakköröknek is  bem utattam . M egje len t a F ö ld tan i K öz

lön y  34. kötetében « A  K azanesd i K énkovandbánya H u n yad  várm egyében# czím m el.

6*
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a granodiorit dykejai. A kovandtömzsök keleti csücskén közel egymáshoz 
két kvarczporfir-telér van, az egyik 3 m., a másik 2 m. szélességű. Mind 
a két porfir-telér 20h csapásban 45° DNy dülósben a bánya mélyebb

Kovand tömzsölc Granodiorit Kvarczporfir Diabáz
2. ábra. A  k a zan esd i k o va n d tö m zs ö k  h e ly s z in ra jza .

szintjeiben is megtalálható. A Ponor-völgy bejáratán pedig mintegy 
30 méter szélességű granodiorit-telér van, a mely 21h irányban csapva,

3. ábra. A  k o va n d tö m zs ö k  s z e lv én y e  D N y -ró l É K -re .

áthúzódik a szállítóakna fölött is a hegyoldalra, s a szállító aknától nyu
gatra a 30 méteres szintben is ott van csaknem 25 méter szélességben.

Atalában Kazanesd-Alvácza vidékén a kovandokat az eruptív kőze
tek érintkezésén találjuk. Valószínűleg ugyanaz a magma, mely a kvarcz- 
porfirt, majd a granodioritet s dioritporfiritet létrehozta, alkotta a kovan
dokat is, illetőleg impregnálta érczczel a diabázt.

A kovand főkép tömör, alaktalan pirit, a mely szürkés ércztömeggé
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sűrűsödött. A vegyelemzések gyakran 49— 50% ként mutatnak ki benne, 
s csak a keleti (D ) tömzs mutat magasabb réztartalmat. Ezen rezes töm- 
zsökben a pirit mellett markazit, chalkopirit, bornit, malachit és azurit 
található. A kovandban a réztartalom növekedésével a kéntartalom ará
nyosan csökken, pl. 4% Cu mellett 48% S, 16% Cu mellett 41% S. 
A kovandot szemnagyság szerint hatfélekép osztályozva, a bányából 
Alvácza állomáshoz szállítják, a mely czélból a Felsőmagyarországi 
Bányatársulat 1903-ban a bányához 12 km hosszú iparvasútat építtetett. 
Jelenleg havonkint több mint tízezer métermázsa kovandot szállítanak, 
főkép vegyi gyárakhoz, kénsav előállítására.

2. Régi rézbánya, a Tataroja-vöIgyben.
A kazanesdi bányától nyugatra haladva, a 383 m jelzésű ponttól 

délre a völgy déli oldalán két elhagyott táró van, egymástól mintegy 
15 méternyi távolságban. A hosszabbik táró mintegy 25 méterre halad 
a diabázban egy főtelér után, a mely 4h csapásban, 1 méter vastagságot 
mutat. Ezenkívül több vékonyabb telér 23h csapásban. Ásványai: pirit, 
de főkép chalkopirit, a melyet rétegszerűen azurit és malachit von be, 
ezenkívül zöldes fekete, fénylő pontokban chrisokollátis tartalmaz.

3. A Kaprilor-völgy feltárásai Kazanesd határában.
Mintegy öt régi feltárás van e helyütt a diabázt áttörő kvarczporfir

és granodiorit teléreire. A két hosszabb táró 130, illetőleg 85 méternyire 
halad DNyD irányban. Főként rézérczekre bányásztak itt régebben. 
A telérszerű kitöltések 1 méter vastagságot is elérnek, s főként chalko
pirit, malachit és azurit ásványokat tartalmaznak. Az egész előfordulás 
nagyon hasonlít az almáseli Transsylvania-társulat rézbányáihoz. (4. ábra.)

4. A kazanesdi iparvasát 107. profiljánál, szemközt egymás
sal két táró van a hegyoldalba hajtva. A keleti 80 m., a nyugati 35 mé
ter hosszú. Bennük a porfir és granodiorit telérei malachitot és egyéb réz
tartalmú ásványokat mutatnak.

5. A Rosucza kovandos telérei. A kazanesdi nyugati fővölgv- 
ből északfelé nyíló Bosucza nevű völgyágazat, a kvarczporfirokban szá
mos telért mutat, a melyeket dr. K örmendi’ Gyula táratott föl mintegy 
hat helyen. A telérek főcsapása az l h és 23h között ingadozik. Vélemé
nyem szerint ez igen figyelemre méltó terület. A Bosucza kovandjai állí
tólag aranyat is tartalmaznak.

A miként munkám lezártakor értesültem, dr. K örmendy a Bosucza 
völgyágazataiban 24 kovand- és réztelért kutatott föl, a melyek részben 
párhuzamosak, részben szög alatt metszik egymást.

6. A pózsu-völgyi kovandok. Kazanesd és Felvácza között, 
a keletnek nyíló Pózsu-völgyben kb. 330 méter tenger fölötti magasság
ban, mintegy 25 méteres kis táró van, egy 2h csapású telér után hajtva.
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Ezen csapásban az ároknak úgy a felső, mint az alsó részén is nyomoz
hatunk számos vékonyabb, V*— ?JU méter vastagságú eret. Ezen telérszerű 
kitöltések szép és súlyos kovandot tartalmaznak.

7. A  JReiner-féle kovan c íbdnya Felvdczdn. A felváczai 
oláh templomtól délre 420 méter távolságra, egy régi evésben R e i n e r  

I g n á c z  tárót hajtott, a mely a múlt évben mintegy 4 méter vastagságú 
kovandot mutatott a melafirtufában. Az egész tömeget nem becsültem

4. ábra. A  K a p r ilo r -v ö lg y  ré zb á n yá in ak  a lap ra jza .

többre 1000 köbméternél, a mi 40 métermázsájával számítva, negyven
ezer métermázsa kovandot adna. A zalafnai kénkovand-bányatársulat 
1903 nov. 1-én megvevén REiNEEtől ezt a bányát, a kovand kutatásához 
fogott, s 1904 nyarán már csaknem 15 méter mélységig tiszta kovandra 
bukkant. M a n n e r  K á l m á n  főmérnök szakavatott buzgalommal kutatja 
ezen kovandtömzsöt s 26 méteres aknát mélyesztett egész a melafir- 
tufáig. Itt azonban már nem akadt kovandra. A kovandtömzs zöme a 10 
méteres szintben van, ÉK—DNy irányú tojásszerű fészekben, a melynek 
igen szép kovandja főkép gazdag réztartalmával tűnik ki.

8. Nem messze innét délre, szemben a mészkőfejtővei van Bómcs 
Nvisztor alváczai lakos tárója, a melafir és a mész határán. Yalószinűleg 
porfirit-dyke idézhette elő a mészkő finom teléreit és pirites zsinórait.
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9. A csungányi Cserboja kovandtömzse. Csungány felső 
végén délnek nyilik a Valea Cserboja (430 m.), a melynek közel a bejára
tához dr. Körmendi' Gyula kis táróval és 4 méteres aknával gyönyörű 
pirrhotint tárt föl. Az érez réz- és niekeltartalmú vaskovand, melynek 
fajsúlya 4‘6. Elemzése százalékokban a következő alkatrészeket mutatja: 
Fe,03=n-1, N iO = 1-8, MnO= 1-4, CuO=6-8, Kfi+NatO=01, S= 12-4, 
víztartalom (nedvesség) =  0-9. sósavban oldhatatlan alkotórészek =  4‘9.

5. ábra. A  csungány-cserbojai, m agm atikus kiválással ke letkezett éreztöm eg, göm bös diabázban.

Az utóbbiakból 52% a S*03-ra, 48% a FetO.A-ra esik. Elemezte L á s z l ó  

G á b o r  dr., az E m s z t  K á l m á n  dr. vezetése alatt levő ehemiai laboratóriumban. 
A kőzetben 23h csapásban elválások láthatók, a melyek között 5—6 méter 
hosszúságú, 2 méter szélességű fészkekben van a tömött érez.

10. E n tre -G rá rd u r rézércze . A csungányi templomhoz közel, 
a patak mellett dr. K ö r m e n d y  11 méteres aknát mélyesztett, azon V a  m. 
vastag rezes telér után, a melyet egy közeli, 20 méter hosszú, elhagyott 
táróban, régente műveltek. Az akna jelenleg el van árasztva a patak 
vizével.

11. T ín z s i-v ö lg y  k o v a n d ja , A csungányi templomtól délre levő 
Tínzsi-völgy felső részén, mintegy 510 méter tenger fölötti magasságban, 
igen jó minőségű kovandra bukkant dr. K ö r m e n d y . Sajnos, a hely alig 
van föltárva; a letakarított oldalon azonban láttam, hogy mintegy ^ m é 
ternyi vonalon három párvonalas telér húzódik 23h csapásban a diabáz-
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bán, ezek együttesen mintegy 2 méter vastag tiszta kovandot adnak. 
A kovand 49% ként és 1% rezet is tartalmaz.

12. Prizlop-táró Icovandja. A csungányi Prizlop-völgyben, 
a nyugati kanyarodáson kis tár óvan, a mely chalkopirit zsinórokat mutat; 
a közeli tetőket pedig «vaskalap» födi.

13. Bojlor vagy Barnyilor kovandja. Ez a bizonytalan 
nevű hely, a mely épen a neve miatt sokáig pör alatt volt,* a csungányi 
Válémáréból délkeletre vivő- Szorbu-völgy végén van és két feltárásban 
igen szép kovandot mutat. A kovand telérszerűen, 21 és 23h között vál
tozó csapásban húzódik, s átlag 1 méter vastagságú és 49% Fe, 48% S, 
3% Cu-1 tartalmaz. A legújabb időben a Felsőmagyarországi Bánya- és 
Kohómű-Társulat rendszeresen kezdi e helyet föltárni.

Az 5— 12 alatt felsorolt föltárások kovand-mennyiségét 80,000 köb
méterre, azaz : (á 50 mm.) négy millió métermázsára becsülöm.

14. Barnavasércz a Pretenyeásza tetőn. Ez a hely Fel- 
vácza fölött van, s másként Pritilinyászának is nevezik. Az 577 méteres 
tető körül a porfirittufák limonittal be vannak futtatva.

15. Vas é r  ez  a  f e lv á c z a i  M a g a r á n .  A kristályossá alakított 
magurai meszekben, valószínűleg a porfirit-kitörések gránátkristályokat és 
mágnesvas-szemeket raktak le, a melyek helyenkint fészkekben fordulnak 
elő. A Magúra körül egyébként sok limonit is van. Mindezekre főkép a 
szabadságharcz előtt kutattak.

16. Mágnesvas a Vurtopfli tetőn. A Magurától keletre, a 
kristályos meszek valóságos dolina sort mutatnak. Ezek az aknahorpadá
sok mind bányák voltak egykor mágnesvaskőre, a melynek vastartalmát 
Stub is 62%-nak állítja.

17. Mangánércz a Bajaságú tetőn. A prihodesti Bajaságú 
tetőn, 800 méter tenger fölötti magasságban a kárpáti homokkő mangán- 
érczeket tartalmaz. A beomlott bányák dolinaszerűen sorakoznak.

*  A z  iga zság  kedvéért m egem lítem , l io g y  a bu rn yilo ri S zent-Paraszkiva-tárót 
ár. K örmendy Gyula tárta  fö l. Időközben  azonban b izonyos Bárdi V ilmos nevű 
bányabetyár szin tén  le fog la lt ezen a v idéken  néhány zártkn tatm ányt, fixpontu l a 
Szorbu és B o jlo r  patakok ta lá lkozását je lö lv e  m eg. I ly e n  h e ly  azonban nincs, s az 

adom ányozás alka lm ával pörre  kerü lt a dolog. D r. K örmendy a b íróság elé 25 csun
gán y i parasztta l vonult, a k ik  m egesküdtek, h o gy  a vö lg yet B u rn yilo rn ak  h ívják . 
E rre  Bárdi v iszon t 35 tanút kerített, a k ik  arra esküdtek, h o gy  B o jlo r  a v ö lg y  

neve. « A  nép szava isten szava# lévén , a b íróság Bárdi és B iskuoza nevű társa 
ja vá ra  döntött. E zen  v irtuozitása révén  Bárdi e lőtt az előkelőbb p o lgárok  a jta i is 
m egn y íltak  s a bányabetyár m in tegy  százezer korona adósságot itt hagyva , 1903 
pünkösdjén Am erikába, szökött. í g y  tehát B iskuoza DEMETER-re ju to tt a bánya, a 

m elye t a szerencsés kocsm áros azután el is adott 60,000 koronáért a F e lsőm agyar- 

oi;szági Bányatársulatnak.
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18. Sziderit és mcignetit a La Mujéri-tár óban. A fel- 
váczai Magurától délkeletnek elhagyott táró van kristályos mészbe hajtva, 
mintegy 30 méter hosszan északkeletre. Állítólag gazdag ércztartalma volt, 
Stuk magnetitet s szideritet említ innét.

BARNASZÉN- ÉS LIGNITFÖLTÁRÁSOK.

Idei működésem területén csak kisebbszerű föltárások vannak, mert 
a művelésben levő barnaszénbányák főkép Kőrösbánya vidékén csopor
tosulnak.

A fontosabb feltárások a következők:
19. A stejai határban, a Ternava felé eső domboldal tövén dr. Köa- 

mendy Gyula egy aknát és két tárót hajtatott a lignites telepre, a mely 
itt 5 méter összvastagságú és a fedőjében levő trachittufás rétegekkel 
konkordánsan, 15°—20° között változó dőléssel, észak felé lejt.

20. A tirnavai dombok nyugati lejtőjén, az alváczai állomástól ke
letnek alig 800 méternyire, már 5 méteres próbaakna megütötte a 
szénpalát. Ezen lignitek kalóriája 3400— 3500 között van.

21. Szemben az említett telepekkel, a Stej-pataktól északra, a 
Brotuna déli lejtőjén, mintegy 265 méter magasságban, 3 méteres próba
aknával megütötték a lignitet, a mely itt fél méter vastagságú.

22. Az öcsi Magúra és Maguriczia között, körülbelül 320 mj  t. f. 
magasságban két táróval 17a mj  vastag szénréteget tártak föl, a mely 
21h csapásban 20°-val délnyugat felé dűl. A szénréteg alatt feketés agyag, 
fölötte trachittufa van.

23. Az ócsi Magúra nyugati lejtőjén, mintegy tükörképben látjuk ezt 
a barnaszenet. A Porkucziu házcsoport keleti házának udvarán ugyanis 
kútásás közben 4 vastag szén és szénpala réteget találtak, a melyre 
azután innét keletre, a völgyfenéken ásott kútban is rábukkantak. A felső 
kútba beletekintve, a szenet fedő trachitbrecsiát 20° keleti dőlésben 
láttam.

24. Az ócsi határban, közel a megyehatárhoz, Csoeogár Juon földjén 
az árok fenekén 21h csap. 10° ÉK dűlésű lignitréteget láttam, a melyet 
egy közeli kút fenekén is megütöttek. E vidéken a trachittufák alatt sok 
a kövesült fatörzs.

25. Nyugat felé a barnaszén kibukkanások végső pontja Prevalény 
és Csungány között van. A 282 ponttal jelzett völgy elágazástól délre vivő 
árokban természetes föltárás van, a mely agyagos rétegeket, lignit-betele
püléseket s fölöttük andezittufákat mutat 23h csapásban 30° keleti dőlés
sel. A lignitek összvastagsága 1 mj  körül van e helyütt.

26. Az említett 282 ponttól nyugatra vivő Bászarabicza-völgy első
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árkában félméteres lignitrétég van a darás andezittufák kozó telepedve, 
az előbbinek megfelelő dűléssel. Ezt a föltárást már Stub is ismerte és 
innét növénymaradványokat gyűjtött. Ezek közül csak egy fajt határozha
tott meg, a mely a Glyptostrobus europaeus, Al . Bb. fajnak bizonyult.

A miként e fejezet elején is említettem, a Fehér-Kőrös-völgy barna
szén-telepeinek zöme Kőrösbányavidékén van. Minthogy ez a vidék idei 
működésem terén kívül esik, azért ez alkalommal a barnaszenekről rész
letesebben nem is szólhatok. Fővonásokban mégis közlök egyetmást ezen 
szenekről, hogy a figyelmet ráirányítsam erre a vidékre, a hol közgazda
ságilag hatalmas tőke rejtőzik a föld méhében.

A Fehér-Kőrös völgyét Brádtól Halmágyig harmadkori medencze 
szegélyezi, a melynek peremén barnaszén és lignit eddigelé több mint 
húsz helyről ismeretes. Mintegy 35 hosszúságú és csaknem 10 
szélességű terület az, a melyen itt is, ott is kibukkan a szén és a lignit. 
Ezen medencze szénmennyiségéről már több kiváló szakember nyilatko
zott. így  L óczy L ajos 1885-ben, azon szakvéleményében, a melyet Bobos 
Béni és Aczél Pétbe részére adott, s a melyben csupán Brád és Kőrös
bánya vidékére szorítkozott, ezen két község között 2 4 területet jelölt 
ki, a mely alatt legalább 3 méteres széntelep várható, a melynek mennyi
ségét 72.000,000 köbméterre vagyis ugyanennyi tonnára becsülte. H önsch 
Ede nyugalmazott bányaigazgató 1901 február 11-én kelt szakvéleményé
ben, azon 1600 katasztrális holdnyi terület alatt, a melyet Czebe és Mesz- 
tákon között a Kovordányi-féle társulat kisajátított, 30 millió tonnára 
becsülte a szénmennyiséget. Reális számításait négy mélyfúrásra alapí
totta, a melyek alapján 200 mj  körüli mélységben 7 mj  összvastagságú 
szenet konstatáltak. Szlujka Gusztáv bányamérnök 25 hosszú és 3 
széles területet vett számításai alapjául, a mely terület alatt 4 méteres 
széntelepet tételezett föl. Az igy kiszámított mennyiségből 30%-ot levonva 
a vetődésekre és a meddő beágyazásokra, Brád-Halmágy közének szén
mennyiségét 227 millió tonnára becsülte. P oech E. osztrák főbányataná
csos 1903 november 18-án Bécsben kelt szakjelentésében a brád-halmágyi 
szénmedenczét igen gazdagnak mondja, a mely több száz millió méter
mázsa szenet szolgáltathat.

Mesztákon és Czebe község határában két bánya rendszeres művelés 
alatt van, s mindkettőt a Budai Tizenkét-Apostol Aranybányatársulat 
művelteti saját üzemeihez. A két bánya együttes széntermelése havonkint 
800 tonna,

Legújabban dr. K öemendy Gyula brádi járásorvos Kőrösbánya hatá
rában, ezer holdnyi területet kisajátítva, az Arad-Csanádi Vasutak támo
gatásával rendszeres bányászatot kezdett. A kőrösbáDyai barnaszén minő
sége kitűnő, Berthier szerinti kalóriája 4385, hamutartalma 5% ; a brádi
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szén kalóriája 4031, hamutartalma 10%. A brád-halmágyi széntelepek 
mind közvetlen a vasútvonal mentén fekszenek. Minden kedvező körül
mény meg van tehát arra, hogy itt nagyobbszabású bányavállalat ala
kuljon.

AZ ALVÁCZAI HÉVFORRÁSOK LEÍRÁSA.

A Fehér-Kőrös balpartján, a Kazanesdi-patak torkolatán, kies helyen 
fekszik Alvácza, a melynek fürdője egykor igen látogatott hely volt. Az 
elmúlt századokban az alváczai kénes hévvizeket köszvényesek, csúzosak 
és idegbetegek messze vidékekről fölkeresték. A fürdő rég idők óta a nagy- 
halmágyi uradalomhoz tartozik s földesurától függ a fürdő sorsa. Az 
utóbbi időkben az uradalom tulajdonosainak gyakori változása miatt, a 
fürdő sokat veszített hírnevéből. Az idén azonban ismét fölvirult Alvácza 
hírneve. Az új birtokosok, gróf Csáky János utódai, azon iparkodnak, hogy 
a fürdőt a mai kor követelményei szerint rendezzék be.

A fürdő 225 mj  tengerfölötti magasságban, ártéren épült s a hév
források ó-alluviális kavicsos talajból bugyognak elő. Kétségtelen azon
ban, hogy a hévforrások tektonikus eredetűek s vetődési vonal mentén, 
valószínűleg a kárpáti homokkőből fakadnak.

Az alváczai fürdőtelepen a következő hévforrásokat találjuk: I. Ivó
kút, II. Régi fürdő, III. Fúrottkút, IV. Uj fürdő, V. Hideg fürdő. Mindezek 
a források közel egymáshoz, mintegy 840 m.2 nagyságú szabálytalan 
területen sorakoznak. Vizük mennyiségét részint közvetlen mérés, részint 
számítás utján, összesen 1674 hektoliternek találtam 24 óránkint; ebből 
azonban több mint fele a fúrottkútra esik, a mit jelenleg nem használnak 
föl. A vizek hőfokát és a vízingadozást a mellékelt táblázatban állítottam 
össze. Kitűnik ebből, hogy a 20 méteres fúrottkút kivételével, valamennyi 
víznek változik úgy a hőfoka, mint a vízállása. Osszhangzásban ezen táb
lázattal, tapasztalataim a következők: nyáron, tiszta száraz időben a II. 
számú, vagy régi fürdő vize a legmelegebb valamennyi forrás között, t. i. 
36 C°. Ugyanakkor a IV. sz. új fürdő 34 C°, az V. sz. fürdő 33 C°, s az 
I. sz. ivókút vize a 30 C°. hőfok körül van.
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Az alváczai hévforrások hőmérséklete és vízmennyisége.

I. II. ni. IV. V.

Az észlelés ideje
Ivókút Régi fürdő Fúrottkút Új fürdő Hideg fürdő

hő- VÍZ- hő- VÍZ- hő- VÍZ- hő- VÍZ- hő- víz-
foka állása foka állása foka | állása foka állása foka állása
C° cm. C° | cm. c° métei 0° cm. c° cm.

1856. SclmeU P. 36
1868. nyár, StnrD. 24 — 33 — — — — — —
1876. jun. 5., LóczyL. 29*4 — 32-6 — — — — — —-
1903. jul. 6. d. e. Papp K. 29 30 36 65 31*5 20 35 66 33 65

« jul. 8. dél zivatart). 30-5 48 35'5 — — — 34-5 — 34 —
« jul. 9. d. u. esőben — — 36-5 53 — — — — — —
(i jul. 10. d. e. esőben 32 50 35 58 — — — — — —
ii jul. 11. d. e. 33 60 — — - — — - — —
« jul. 13. d. u. 33 60 35-5 — — — - — — —
ii jul. 15. d. u. 33 60
« jul. 17. d. u. 33 48 — — — — — — — —
« jul. 27. d. e. 30 44 — — — — 34 45 — —
« okt. 8. d. u. — — 35 40 — — — — — —
9 nov. 1. d. e. — — 35-5 — — — — — — -
9 nov. 22. d. u. hav. eső 22 35 33 60 — — 32 55 30 45
9 nov. 23. d. e. esőben 26 38 — — — — — — 31 —
9 nov. 25. d. u. 9 35 35 35 45 31 -- |32 45 31 45

tö® c3
n <42

P © © bű p *©P cc

03
M

P CD© bű
a-s

02
l lN tg

P ©© bD
§■3

03

Sjs
P © © bD
s-g

03
S 03
©""o N tg

>->p p© bű
P v©
J-3
> 3P- P m A >  p

soM rP >  P Mii ►> P Mii

c° hl. c° hl. c° hl. C° hl. C° hl.
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28 34 1746 36 420 31 864 210 33mérsékletük es 24 órán-

kint vízmennyiségük

Nyári meleg esők idején a II. sz. régi fürdő vize 1 fokkal hidegebb 
volt, 35 CQ, míg az I. számú ivókúté fölszállott 2— 3 fokkal 32 fokra. Ez 
azt jelenti, hogy a kavicsos altalajban a hirtelen esőzések összekeverik a 
meleg vizet és hőfokukat kiegyenlíteni iparkodnak. Az őszi hideg hóna
pokban, havas esőzések alkalmával a II. sz. fürdő vize 33 fokra szállott 
le, ugyancsak 2 fokkal szállottak alább a IY. és Y. fürdő vizei is, míg az 
I. sz. ivókút teljes 8 fokkal lett hidegebb, mint volt nyáron. Ez az I. sz. 
ivókút a legbiztosabban mutatja a hévvizek állását, a mennyiben bár
melyik forrás vizének leeresztését megérezi. Megjegyzem, hogy valamennyi 
vízállást teljesen felduzzasztott fürdővizén mértem, a mikor naponkint 
három ízben való vízleeresztés után, a fürdők tükre a legmagasabb víz
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állást érte el. A vízállás magasságát pedig a padozat fölött mértem. A víz
mennyiség kiszámításánál azonban hozzávettem ezen adatokhoz a pado
zat alatt levő vízoszlopot is, a mely 15 és 30 között váltakozik a 
különböző forrásoknál.

6. ábra. Alvácza környékének lielyszinrajza.

A vizek felszínének ezen tetemes ingadozásából és hőfokuk változá
sából kitűnik, hogy a talajvizek tetemesen összekeverik a hévvizeket.

A III. sz. fúrott kút ellenben állandó mennyiségű és állandó hőfokú 
vizet ad, minthogy csövezete a talajvizeket elszigeteli. Sajnos, hogy ezt a 
kutat S c h w e ig e r  J ó z s e f  egykori tulajdonos, 1899-ben, csak 20 mf  mélyre 
fúratta, a hol magasabb hőfokú vizet még el sem érhetett.
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A hévvizek kkómiai sajátságairól kell még szólanom. A melegebb 
forrást 1856-ban Schneli, Péter elemezte. Ezen elavult vizsgálat szerint 
van egy literben:

Kalcium-karbonát ... _.
Magnézium-karbonáté 
Vas-karbonát .... _
Nátrium-szulfát ... _  .„
Kalcium-szulfát .... ...
Kálium-szulfát .... _  ._
Klórnátrium „  .... _
Klórmagnézium _  „  __
Kovasav „  _  _  ....

._. 0063 gramm 
0-005 «

_  0017 «
0-055 «
0-229 <(
0-066 «

_  0-274 «
0-313 «

_  0-043 «
Összesen: 1 -065 gramm

Továbbá kénhidrogén nyomokban. Fajsúlya P0004. Ez az elemzés 
kétségtelenül a II. számú régi vagy melegfürdő vizére tartozik, mint a 
melynek 36 0° a hőmérséklete.

Az 1899-ben fúrott III. sz. kút vizét, K epes L ajos uradalmi igaz
gató elemeztette meg az Országos cbémiai intézetben. Az 1903 szept. 8-án 
kelt kvalitatív elemzés szerint K őnek Frigyes dr. a következő eredménye
ket találta:

100,000 súlyrész víz összes szilárd maradéka _  „ 118*5 súlyrész
(( (( vízben foglalt szerves anyagok oxi- 

dálására szükséges kaméleon .... ... 0’95 «
« « vízben a klór „  .... .... _  _ 35*0 «
(( <( « szulfát ... .... .... ._ ... ... jelentékeny
« (( « nitrát, nitrit, ammóniák ... nincs.

Összes keménysége, német fokban _  __ .... .„ _ 14-28
Állandó « « (( _ _ „„ 12-83

Üledéke jelentékeny. Ezen vizsgálat alapján a szóban forgó víz 
jelentékenyebb mennyiségben csak szénsavas alkáliákat tartalmaz és tulaj- 
donképeni ásványvíznek alig mondható, A víz hőmérséklete 31 C°, és a 
helyszínén határozott kénbidrogén szagot terjeszt.

Ha már most szemügyre vesszük a hévforrások helyzetét és ezek vizé
nek szaporításáról lenne szó : úgy nagyon valószínű, hogy mély fúrással 
bő vízre fognak találni, a mely fel fog szökni. Ha a magyarországi átla
gos geotermikus gradiens alapján, 1 C° bőemelkedésre 23 métert véve, 
az alváczai hévforrások mélységére következtetünk, úgy 550 méter mélyen
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sejthetnék a (36°— 12° =  24°) melegvíz eredetét. Tekintve azonban, hogy 
e hévforrások mindenesetre vetődési, illetőleg törésvonal mentén törnek 
fel, elég befúrni az anyakőzetig, a mely vagy a kárpáti homokkő vagy a 
szirtes mész, s ezek aligha lesznek 200— 300 méternél mélyebben.

*

Jelentésem vógsoraiban legyen szabad köszönetét mondanom lóczi 
L óczy L ajos egyetemi tanár úrnak, a ki az idén is, épúgy mint az elmúlt 
években, a Maros-Kőrös közéről összes jegyzeteit és vázlatait átadta. Úgy
szintén köszönöm dr. Schafarziií F ebencz főgeologus úrnak is azt a ba
rátságos támogatását, hogy a kőzetek meghatározásában engemet útba
igazítani szives volt.


