
6. Kudsir-Csóra-Felsőpián környékének földtani alkotása.

(Jelentés az 1904. évi részletes földtani fölvételről.)

H aLAVÁTB GrVULÁ-tÓl.

Miután 1903-ik évben elértem Hunyad vármegye Marostól D-re eső, 
nekem osztályrészül jutott részének legnyugatibb pontjait: az 1904-dik 
év nyarán az eddig bejárt területhez K-ről közvetlenül csatlakozó 22. zóna, 
XXIX. rovat jelű, 1 :75,000 méretű lapon folytattam a részletes földtani 
fölvételt.

Az ez évben földolgozott terület a 22. zóna, XXIX. rovat ÉNy, 
DNy és DK jelű, 1 :25,000 méretű térképlapokra esik s határa: Ny-ról a 
megnevezett lapok Ny-i széle északon egészen a Marosig. D-en e lapok 
D-i széle, keleten egészen a Dobra, völgyig; K-en Sugágnál a Dobra, majd 
torkolatán túl a Sebes völgye egészen a község E-i végéig; innét fölhuzó- 
dik a Dealu-Sinistelorra s aztán a lományi utón folytatódik egészen a 
községig, majd tovább a gerinczen Rekitáig, illetőleg Pelsőpiánig, mely
en túl a Pián-patak a határ egészen torkolatáig; E-on végül a Maros 
folyónak alkenyér-alvinczi szakasza.

Az így határolt területre Kudsir Felkenyér, Alkenyér hunyad-, 
Csóra, Tartana, Alvincz alsófehér-, és Sugág, Sztugár, Rekita, Pelsőpián. 
Alsópián szebenmegyei községek esnek.

A szóbanforgó terület D-i, nagyobb része magas hegység, mélyen 
bevágódó, igen meredek oldalú völgyekkel. Csúcsai közül Vrf. Tomnati- 
culuj 989 m, a Dealu Sasuluj 1082 m, a Dealu rece 1232 m, a Dealu 
Barsana 1220 m, a Dealu Musatoaca 932 m-nyire emelkedik a tenger színe 
fölé. A hegység E-i határa összeesik a Kudsirt Felsőpiánnal összekötő 
vonallal, hol is meredeken emelkedik ki a tovább E-ra elterülő dombság
ból, melynek legmagasabb pontjai 470— 500 m-re nyúlnak föl. A domb
ságot a Kenyér vize, a Csóra-patak és Pián-patak mentén sík felszinü 
kavicsterraszok veszik félkörben körül, melyek a 220— 216 m magasság
ban lévő Maros-ártérből éles partokkal válnak el.

A domborzati viszonyok szorosan összefüggnek a földtani alkotással.
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A magas hegységet kristályospalák, a dombságot felső-kréta és mediter
rán korú üledékek alkotják; a kavicsterraszok a diluvium, míg az árterek 
a jelenkor képződményei.

Ezek szerint területem földtani alkotásában

ártéri üledékek (alluvium) 
terrasz-kavics (diluvium) 
mediterránkori üledékek, 
felső-krétakori lerakodások, 
porphyr- és 
gránit-dyke-ok, végül 
kristályospalák

vesznek részt, melyeket az alábbiakban, időrendi sorrendben ismertetek 
meg részletesebben.

1. A  kristályospalák.
A kristályospalák bejárt területem délibb nagyobb részén elterülő 

magas hegységet alkotják. Északi határuk a Kudsirt Felsőpiánnal össze
kötő majdnem egyenes vonal, a hol meredeken emelkednek ki a domb
ságból. A magashegység erősen tagolt, számos mélyen bevágódó, meredek 
partú völgy szeldeli át, melyeknek java része teljesen járhatatlan, meg- 
közelíthetlen, a közlekedő utak az egyes, hosszan elnyúló gerinczeken 
visznek. A lejtőket sűrű bükkerdő, a gerinczeket pedig búja fű (havasi 
legelő) borítja, úgy hogy jobb föltárás igen ritka, s csak nagy fáradsággal 
lehetett összegyűjteni azokat az adatokat, melyekből a magas hegység 
geológiai alkotásának képét nagy vonásokban meg lehet rajzolni.

Közvetlen K felé való folytatását képezik e kristályos palák azoknak, 
melyeket Osebeshely környékéről ismertettem.* Itt is azok az erősen csil- 
lámos kristályospalákat találjuk, melyek között dominál a biotitos szemes
gneisz, és a biotitos, vagy muszkovitos, vagy biotit-muszkovitos apró 
szemű gneiss. Eétegei között eléggé gyakoriak a nagy gránátokat tartal
mazó biotitpalák, valamint az öregszemü pegmatit-lencsék. Alárendelten 
aztán grafitos palák és amphibolit is társulnak hozzájok. Végül a réteg
sor alsó részében egy kristályos, szemcsés mészkőpad is van benne. Első 
nyomaival Kudsirtól a D-re Vrí. Tomnateculuj on, a hegygerinczen vivő út 
mentén, találkoztam, megvan Csórétól D-re a part mentén, hol fejtették 
is s meszet égettek belőle; legerősebben pedig Felsőpiántól D-re a Tonya

* A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1899-ről, 75. L
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gerinczén van meg, hol 3— 4 m vastag, rétegesen elváló, 11 li féle 30° 
alatt dűlő betelepülést képez a biotit-nmszkovitos gneiszban. Alkalmilag 
meszet is égetnek belőle a Yalea-Tonii-ben lévő kemenczékben. A mészkő 
aprószemcsés, világos szürke szinü, réteglapjain apró muszkovitpikke- 
lyekkel. Eóla már Stijr D. is megemlékezik * idézve Partsch P. jegyzeteit, 
a ki a völgyben találta darabjait, de előfordulási helyét nem ismerte.

Á kristályospalák ez a társasága az, melyet a délmagyarországi 
hegységekben megkülönböztetni szokott palacsoportok k ö z é p s ő jé n e k  
szoktunk venni. Ezen középső kristályospala-esoportban a kristályos 
szemcsés mész eddig nem fordúlt elő. Tekintve azonban azt, hogy e 
mészkő-betelepülés nagyon is alárendelt szerepet, játszik a hatalmas réteg
csoportot alkotó, erősen csillámos kristályospalák között: nem merem 
már ezt a részét a kristályospaláknak az alsó csoportjába osztani, hol a 
kristályos meszek már tényleg erősebben vannak kifejlődve. Csak annak 
jelét látom benne, hogy közel lehet már az alsó csoport.

Kristályospaláink településükben nagyon meg vannak zavarva, szá
mos kisebb nagyobb ránczot vetnek s repedések mentén el vannak vetve. 
Azon nem nagy számú feltárás adataiból, a hol a települést meg lehetett 
határozni, az tetszik ki, hogy területem déli részében átaljában D felé 
(11— 13 h) dőlnek, s annak a nagy synklinalis E-i szárnyának veendők, 
melyről előző évi fölvételi jelentéseimben,** a DNy-ra eső magas hegysé
get alkotó kristályospalák tektonikai viszonyainak leírásánál, már néhány
szor megemlékeztem.

Északi részében azonban ez a település megváltozik, itt a kristályos
palák nagyobb antiklinalis ránczot vetnek, melyet a Dealu Yeratikul fel
tűnően kiemelkedő gerincze jelez, úgy hogy Felsőpiánnál az egykori part 
mentében a rétegek É-nak (23 h) dőlnek 30— 40 fokkal.

2. Bruptiós kőzet-dyke-ok.
A kristályospalákban több helyütt eruptiós kőzetek teléreivel talál

koztam. Dyke-okat alkot a palákban gránit és porphyr.
a) G -rá n it-d yk e  Kudsirtól DK-re fordul elő. Nagyobb tömege a 

Yrf. Brusturei ÉNy-i előcsucsát alkotja s mindinkább keskenyedve ÉK-i 
irányban lenyúlik a Nagy-patak (Biul maré) völgyébe, melyet keresztez.

Az itt előforduló gránit durva szemű keveréke a földpátnak, quarcz- 
nak és biotitnak.

* Berielit ü. d. geol. Uebersichtsaufn. d. südwest. Siebenbürgens im Sommer 
1860 (Jahrb. d. k. k. g. R. A. Bd. XIII. pag. 45.)

** A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1898-ről, 98. 1. — 1899-ról, 75. 1. — 
1901-ről, 91. 1.
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A Nagypatak völgyében lévő részletében több, kb. 20 cm vastag 
apró szemcsés aplit-ér hatja át.

b) Porphyr-dyke-o% ellenben többet mutattam ki. így a romosz- 
helyi völgynek a La Balta alatti részében 3 m vastag a porphyr-dyke. 
Nem tartom épen lehetetlennek, hogy ennek a K felé való folytatása az 
a porphyr-dyke, melyet a kudsiri Kis-patak völgyéből a Dealu lui Bukur 
alatt vivő út mentén, tekintélyes hosszúságban találtam, s hol tulajdon
képen két egymással párhuzamosan Ny— K-i irányban haladó s biotit- 
gneisz által elválasztott dyke van.

A kudsiri Nagy-patakot is; a gránit-dyke-on jóval túl keresztezi egy 
23 h irányú, kb. 1 m vastag porphyr-dyke.

Tovább E-ra, Gsóra határában, a Dealu Gloduluj délibb részén 
találkoztam egy NyENy— KDK irányú dyke-al, melynek —  irányát el
tekintve —  valószinüleg folytatása az a dyke, melyet a purkarétyi tem
plomtól Ny-ra az út mentén láttam, s mely tovább NyÉNy-ra a Dealu 
Pleskeorén is megvan.

Sugágtól ENy-ra a lományi út mentén a Dealu Pesilor-on van egjr 
porphyr-dyke.

Yégiil Sztugártól DK-re, nem messze a szélső házaktól, vonul át a 
völgyön egy 9— 21 h csapású porphyr-dyke.

Mind e helyütt szürke szinü, erősen quarczos, nagy, elhintett föld- 
pátszemeket és biotitot tartalmazó igen szívós porphyr fordúl elő.

3. Felső-kréta korú üledékek.
A kristályospalákból álló hegység lábánál hullámos dombság terül 

el, melynek alsóbb részét a felső-kréta üledéke alkotja.
Ezt az üledéket legjobban Felsőpiánnál tanulmányozhatjuk, hol is 

a községtől Ny-ra lévő dombokat alkotja s az a számos, DNy— ÉK irányú 
árok, melyet beléje vájt a víz, szépen föltárta az üledéket. Durva, hatá
rozottan parti lerakodás ez, melynek alsóbb fele nagy kristályospala és 
quarczit, többé-kevésbé legömbölyített hömpölyeiből áll, melyeket kristá
lyospala murva tart annyira, a mennyire össze. A durva konglomerát 
padok között durva homok és vékony veres agyagos rétegek vannak tele
pedve s rétegessé teszik az üledéket. Az üledék színe kék, sárgás, zöld, 
viola, veres egymással váltakozva. Itt-ott elszórva az egykor beléje sodort 
fatörzsek kagylós törésű, fénylő szénné változtak át, mely széndarabok 
már eddig számos, eredménytelen kutatásnak voltak az okozói.

Feljebb haladva a rétegsorozatban, a Szurdosu-árokban az üledék 
felsőbb része már kevésbé durva, a konglomeratok lassanként elmaradnak 
s inkább durva homokból áll a lerakodás, közben homokkő-padokkal, a
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déli lejtőn pedig alárendelten fellépő, jó l rétegzett, homokos márgapalá- 
val. E márgaközfekvet felett következő egyik agyagosabb homokkőpadból 
nagy Inoceramus sp. töredékét gyűjtöttem.

Az üledék még felsőbb része jóval lazább az alsóbbnál, s erősebben 
kavicsos, világos színű. Itt a konglomeratok csak egyes nagy concretiókat 
alkotnak. A rétegsort kék foltos veres, agyagos réteg zárja be. Fölötte 
finom, fehér, sárga homok következik, mely már mediterrán korú.

A felső-kréta korú üledék Felsőpiánnál egymásra concordánsan kö
vetkező rétegekből áll, melyek a parttól eldőlnek. Úgy az üledék alsó, 
valamint középső és felső részében állandóan 22 h felé dőlnek a rétegek 
25— 35 fokkal. Míg a partot alkotó kristályospalák is a Dealu Yeraticul 
E-i ereszén 23 h felé 30— 35 fokkal dőlnek, úgy hogy a felső-kréta korú 
üledék és a kristályospalák között is Felsőpiánnál látszólag concordáns a 
település.

Felsőpiántól Ny-ra, a vízválasztón túl, követhetjük a következő 
völgy felső részébe, közepe táján eltűnnek, de aztán ismét megjelennek 
a völgy torkolatánál, Csóra községénél, hol a mediterrán korú üledék 
alatt megjelenik a kék foltos veres agyagos réteg s ez alatt a kavicsos 
durva homok. Megvannak e rétegek tovább E-ra a csórai völgy jobb part
ját alkotó meredek eresz alsó részében, s követhetők egészen torkolatáig, 
a vasúttal párhuzamosan haladó országúiig. Itt a kék foltos veres agyagos 
réteg feküjét alkotó világos szinü kavicsos homok alatt márgapalák, ez 
alatt pedig durva konglomerát, közben homokkópadokkal és kékes agya
gos homokkal vannak a partoldalban. E rétegek itt 10 h felé 25 fokkal 
dőlnek.

Rétegeink tovább K-re megvannak még a tartariai-völgy torkolatá
nál is, azután nem sokára a mediterrán-üledék alá buknak. A tartariai- 
völgy torkolatánál, a 123. sz. vasúti őrháznál lévő bevágásban homokos 
márgákkal, felette konglomerát-paddal találkozunk, melynek rétegei 7 h 
felé 25 fokkal dőlnek.

Mind e rétegek —  sajnos kövületekben meddők, s a fentebb emlí
tett Inoceramus sp. töredékén kívül, nem sikerült mást találni. Minden
nek daczára felső-krétakorusága nem szenved kétséget, mert egyrészt 
Ny felé való folytatását képezik a Szászcsórnál rég ismert ilyenkorú réte
geknek ; —  másrészt tovább Ny-nak hasonló petrographiai minőségű 
rétegekből jellegző fauna került elő.

A felső-kréta korú üledék ugyanis, tovább Ny-ra a Kenyér vize jobb 
oldalán lévő meredek part alsó részében is ki van mutatva.

Az 1479. évi dicsőséges kenyérmezei ütközet emlékére Báthoby 
István erdélyi vajdától emelt kápolna romjai helyén épült útféli csárda 
átellenében, a Kenyér vize jobb partján emelkedő meredek domboldalban

A m. Jár. földtani intézet évi jelentése. I90U. 8
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a Szerata-hegy ereszén: 50— 80 cm vastag, javarészben kristályospala- 
kavicsból álló konglomerátpadokkal tarkázott kékes-szürke homokos 
agyag s sárga kavics, és kavicsos homok nagy kék agyagpala darabokkal 
váltakozó rétegeiből álló üledék, melynek rétegei 9 h felé 35 fokkal dől
nek, van föltárva. E rétegsorozat felett kavicsos homok, majd vékonyabb 
kék foltos, veres agyagréteg következik. A rétegsorban még feljebb kö
vetkező üledéket már a mediterránba sorozom. Az egészet a Szerata-hegy 
tetején dilnvialis korú kavics borítja.

A Szerata-hegy oldalában föltárt rétegekből H ofmann Rafael gyűj
tött kövületeket s a m. kir. Földtani Intézetnek ajándékozta. Ezt az anya
got saját gyűjtésével megszaporítva, dr. Pálfy Mób tanulmányozta, s e 
helyről a következő fajokat sorolja fö l:*

Az alkenyéri konglomerátból :
Melcmopsis cfr. galloprovincialis, Math.
Pyrgulifera Pichleri, M. H öbn. aff.

<i Böckhi, Pálfy.
Transylvanites Semseyi, Pálfy.
Natica (Amauropsis) transylvanica, Pálfy.
Actaeonella gigantea, Sow. sp.
Glauconia obvoluta, Schlt. sp.
Ceritliium Münsteri, Kefst.

<( millegranum, Műnst. aff.
« Kochi, Pálfy.
« Pethői, Pálfy.
« Lóczyi, Pálfy.

Cardium Duclouxi, Vidal.
Crassatella minima, Pálfy.
Trigonia sp.
Turritella Kochi, Pálfy.

« cfr. acanthophora, Mull.
Volutilithes septemcostata, F obbes.
Léda cfr. Försteri, Müll.

(i supracreíacea, Pálfy.
« complanata, Pálfy.

Astarte subplanissima, Pethő.
Pecten laevis, Nilss.

* Dr. P á l f y  M. Alvinez környékének felsőkrétakorú rétegei (A m. kir. földt. 
évkönyve, XIII. köt. 217. 1.)
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A konglomerat fölé települt homokos agyagpalából :

Cylichna ornamenta, Pálfy.
<i sp. cfr. Mülleri, Bosq.

Ringicula Hagenowi, Müll. sp.
Actaeonella gigantea, Sow. sp.
Terebra cingulata, Sow. sp.
Mitra cancellata, Sow.

(i Zekein, Pict. et Camp.
Aporrhais Sclilotheimi, Roemeb.

« calcarata, Sow. sp.
Cerithium millegranum, Münst. sp.
Pyrgulifera Böckhi, Pálfy.
Natica (Amauropsis) bulbiformis, Sow.

« « transylvanica, Pálfy.
« (Lunatia) Klipsteini, Mull.
« Alkenyériensis, Pálfy.

Laxispira cochleiformis, Mull. sp.
Turritella Kochi, Pálfy.

« cfr. acanthophora, Roem.
Trochus gemmeus, M ull. sp.
Liolia macrostoma, Mull. sp.
Léda tenuirostris, Ess.

« supracretacea, Pálfy.
« complanata, Pálfy.

Cucullaea transylvanica, Pálfy.
Vola quadricostata, Sow. sp.
Cardium Duclouxi, Vidal.
Corbula lineata, Mull.

E fauna alapján Pálfy (1. c. pag. 223.) az alkenyéri rétegeket a f e lső -  
szen onba  helyezte. Hogy azonban a Szerata-hegy ereszén föltárt, kövü- 
letes rétegek a felsőpiáni rétegsorozat melyik rétegeivel azonosíthatók ? —  
azt nagyon bajos meghatározni azért, mert Felsőpiánon a rétegsorozat 
felső része más petrographiai kifejlődésben van meg, mint Alkenyérnél. 
S így addig, míg szerencsés lelet ezt el nem dönti, nyílt kérdésnek kell 
hagyni a párhuzamítást.

Tovább D-re, a Kenyér vize jobb partján Felkenyérnél találkoztam 
még a felső-krétakorú üledékkel. Felkenyéren a község közepénél, a 
Kenyér vizén lévő híddal átellenben, meredeken lenyesett partoldalban s 
az itteni házcsoport között lefutó árokban a következő rétegsorozat talál

8 *
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ható: legalúl világos-sárga, durva homok, felette kékes agyagos homok, 
majd sárga homok concretiókkal, felsőbb részében kavicslencsékkel, azután 
kb. 3 m vastag veres, kék foltos homokos agyag, végül fehér.durva homok, 
zárja be a rétegsort. Majd, már a mediterránba tartozó, kék agyag követ
kezik. A rétegek csekély fokú düléssel DK-nek lejtenek.

PÁLFí (L c. pag. 213.) a felső-krétakorú üledék fölé leülepedett 
veres, kék foltos agyagréteget o l ig o c z é n  korú képződménynek mondja, 
Ebben én nem lehetek vele egy véleményen, a mennyiben én ezt a veres, 
kék foltos agyagüledéket a felső-krétakorú üledék felső rétegének veszem. 
Ez a réteg —  a mint láttuk —  úgy Alkenyéren, mint Eelkenyéren és 
Felsőpiánon megvan, nem válik el élesen a többi rétegektől, hanem azok
kal összeolvad. Igen emlékeztet továbbá ez a veres agyag arra a veres 
agyagra, mely Puj on közvetetlenül s szenon-faunát tartalmazó murvás 
rétegre következik, és a hol még feléje is hasonló petrographiai kifejlő- 
désü, a szenoni emeletbe sorozott rétegek települtek. Mindezen tapaszta
lataim alapján addig, míg szerencsés lelet az ellenkezőt be nem bizo
nyítja, én e veres, kék foltos homokos agyagot a felső-kréta szenoni eme
letébe sorozom, s térképemen nem különítem el.

4. M editerránkorú üledékek.
A hegység lábánál elterülő hullámos dombság felsőbb részét a me

diterránkorú üledékek alkotják. Itt is ez a lerakodás, mint korábbi, 
nyugaton lévő fölvételi területeimről már ismertetett mediterránkorú 
üledék, kék agyaggal kezdődik, a mint az a felkenyéri föltárásban is szé
pen látható. A kék agyag a Kenyér vize jobb partján a diluvialis kavics- 
terrassz aljában egészen Kudsirig megvan.

A kék agyagra vékonyabb, fehér andezittufa, majd finom kék, élénk 
sárga és fehér színű homokrétegek váltakozó sorozata következik, közben 
vékonyabb agyagrétegekkel, mely felsőbb részeiben durvább és kavicsos 
is lesz, s ezek a felsőbb részek kenyéralakú nagy homokkő-concretiókat 
is zárnak magukban epen úgy, mint a nyugatra elterülő vidékeken. 
Helyenkint alárendelten gipsz is van e felsőbb homokon részben. Sőt- 
Kudsirnál és Alkenyér s Felkenyér között, a Kenyér vize jobb partján 
megtaláltam a szénrészecskóktől feketére festett agyagos réteget is, mely 
itt is nem egy eredménytelen szénre való kutatás tárgya volt.

A kudsiri állami vasgyár is kutatott szénre a múlt század 90- es 
éveinek második felében, lemélyesztve két helyen fúrólyukakat. Böckh 
János ministeri tanácsos úr, a m. kir. Földtani Intézet igazgatója 1899- 
ben mondott véleményt e kutatásról. Szives közlése szerint, melyet e 
helyen is megköszönök, az egyik fúrólyuk a Rozoara domb ÉK-i lejtőjén
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lön lemélyesztve 136 m mélységre, s benne szénnyomokra is akadtak. 
A másik fúrólyuk a Yalea Diszaguluj-nak torkával szemben, a Kenyér 
vize bal partján, mélyesztetett le 70 m mélységre, melylyel a fehér ande- 
sittufát érték el. Szénnek azonban még nyomára sem akadtak.

5. Diluvi ál: s kavicsterraszok.
A felső-kréta, illetőleg mediterránkori dombság aljában úgy a 

Kenyér vize, valamint a Csóra-patak és Pián-patak mentében sík felszinü, 
a jelenkori árterek felé meredek partokkal, ezektől jó l elváló kavicsterra
szok húzódnak egészen a Maros árteréig, a diluvialis kor vizeinek építő 
munkájának maradványa.

E terraszok alsó részét durva kavics alkotja, mely javarészben kris- 
tályospala-kavics, de közöttük alárendelten quarcz- és andesitkavics is 
találkozik. A kavics felett vékonyabb-vastagabb agyagréteg van, úgy hogy 
e terraszok felszíne javarészben szántóföld.

6. Á rtéri üledékek.
A szóban forgó területet számos, a magas hegységben eredő, java

részben D—E Írásai völgy szeli át. A hegységben e völgyek mélyen 
vágódnak be meredek oldalakkal, s legtöbbször oly keskenyek, a minő 
széles a bennök csergedező patak medre. Elhagyva azonban a hegységet, 
a dombságban árterük széles lesz, s ezen folytatják útjokat.

A patakok közül jelentékenyebbek: a kudsiri Nagy- és Kis-patak 
egyesüléséből létrejött Kenyér vize, mely Alkenyérnél, a hármas megyei 
határhegynél, a Halmulon eredő Csóra patak, mely Csóra községétől E-ra, 
és a messze délen eredő, s Sztugár, Eelső-, Alsópián községeket érintő 
Pián-patak, mely Alvincznél szakad a Marosba.

Mind e vizek rakonczátlan hegyi patakok, melyek főleg záporesők 
után és hóolvadáskor megdagadva vadul rohannak le meredek esésű, kes
keny ágyukban nagy kőzetdarabokat hömpölygetve, melyeket, elhagyva a 
hegységet, ártereiken raknak le. Ártéri üledékük, még magáé a Marosé 
is, durva kavics és homok, melyet a magasabban fekvő, s ma már víz 
nem járta részeken, vékonyabb-vastagabb agyagos iszap föd el.

7. A felsőp ián i aranymosás.
Eég ismert tény az, hogy a magas hegységeket alkotó kristályos

palák, a repedéseikbe betódult eruptiós tömegek hatása következtében 
ezüstöt, aranyat tartalmazó telérekkel vannak behálózva. Miként azonban

(9)
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a számos kutatás bebizonyította, ezek a telérek olyan kis mennyiségben 
tartalmazzák a nemes fémeket, hogy rendszeres, nyereséges bányászat 
tárgyát nem képezhetik. Mind ennek daczára még ma is találkoznak lai
kusán elfogúlt emberek, a kik, nem okulva a múltak eredménytelen 
tapasztalatain, folyvást kutatnak s légvárakat építenek.

A mit azonban a modern technika összes vívmányaival sem értéke
síthetünk, ahoz hozzá juttat a természet. A légbeliek mállasztó hatása 
alatt a szilárd kő porrá esik szét, a csapadék vizek a hegyekről lehordják 
a mállás terményeit, s ott, hol a víz sodra elveszti erejének egy részét, 
lerakódnak a nagyobb és nehezebb fajsúlyú részek, míg a finomabb és 
könnyebb részeket tovább viszik és a patak medrében, újabb és régibb 
ártéri üledékeikben fölszaporodik az arany, melyet mosás segélyével 
nyernek.

Eég tudjuk azt is, hog3r a déli Kárpátok összes folyó vizeinek meder
kavicsa tartalmaz aranyat, melyeket Bielz E. A.1 részletesen fölsorol, köz
tük vidékünkről a Maros, s mellékpatakjai közül a Pián-patak, a Csóra- 
patak, a Sztrigy-, a Cserna-folyók és mellékpatakjai.

Azok között a helyek között, hol a XIX. század 30— 50-es éveiben 
a kormány hathatós támogatása mellett aranyat mostak, tán egyik sem 
vergődött olyan hírre, mint Oláh-Pián (ma Eelsőpián). Ez a dicsőség 
azonban ma már a történelmi múlté!

Múltja pedig tekintélyes. Már Born2 3 és E smark"  mint régiről em
lékeznek meg. Partsch P.,4 a ki 1826-ban tartózkodott ott, közli, hogy 
Oláhpián központja az itteni aranymosásnak, melyhez 12 szomszédos falu 
tartozik, s a 632, javarészben czigány aranymosóból 277 oláhpiáni. Ezek 
kedvező: esős években legfeljebb 500— 700 piset aranyat mostak (54 pi- 
set =  egy bécsi márka), a mi 9— 13 bécsi márka, mit már ő is kevésnek 
talál.

Még megvannak a községet környékező domb oldalokon a víz vezető
csatornák, melyeken át messze a hegységből vezették le a vizet a dombok 
tetején lévő víztartókba, de ezek ma már szárazak. Megvannak a dombok 
tetején azok a kavicsgorczok, melyekből annak idejében kirostálták a 
finomabb homokot, de ezek csak néma tanujelei az egykori tevékenység

1 B ie l z  A. E. Verzeichniss dér goldführenden Haupt- und Nebenflüsse Sie- 
benbiirgens, nach handscbriftlicben Daten des Herrn k. k . Bergrathes Ga r l  v . 
Z eh en tm aye r  (Verh. u. Mittb. d. siebenb. Ver. f. Naturwiss. Jg. III. (1852) pag. 101.)

2 B orn J. Briefe ü. miner. Gegenstánde, etc. Erankfurt 1774. pag. 133.
3 E sm ark  J. Kurze Beschreibung einer miner. Reise eto. Preyburg 1798. 

pag. 116.
4 P artsch  P. Über die geogn. Verh. v. Oláhpián (Sitzbrte d. k. Akad. d. 

Wiss. Bd. I. (1848). pag. 35.)
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nek. Megvan a községben az egykori kincstári aranybeváltó-hivatal épü
lete, ma községháza. Még —  élő aranymosók bemondása szerint —  6— 7 
évvel ezelőtt mostak aranyat. Egy ember hetenként 4 —5 gramm aranyat 
nyert, a mi elég gyenge eredmény arra nézve, hogy az aranymosást Felső- 
piánon ne folytassák.

Az aranyat főleg a hegység lábánál kimutatott felső-kréta korú 
durva kavicsos, murvás parti üledék málladékából és lejtőtörmelékéből 
mosták. De mostak a mediterrán és diluviális kavicsból, sőt a patakok 
medréből is. A mint ebből kitetszik, a folyó vizeknek az az osztályozó mű
ködése, mely a hegységben gyéren előforduló aranyat s nehezebb fajsúlyú 
ásványokat itt elválasztotta és lerakta, mig a könnyebbeket elhordta, már 
a felső-kréta korban megkezdődött s folyik szakadatlanul még ma is.

Az aranyat tartalmazó üledékek a magas hegységet alkotó kőzetek 
javarészben kristályospalák s a velők előforduló eruptiós kőzetek: gránit, 
porphyrok és az ezek elváltoztató hatásai következtében képződött külön
böző telérek málladékai, melyeket a vizek a felső-kréta kor óta ide lehord
ták. A kavicsban megtaláljuk mindezen kőzetek kísebb-nagyobb darabjait, 
míg a homokban számos ásvány előfordulását mutatták ki, az irodalmi 
adatok szerint azok, a kik ezzel foglalkoztak.* E szerint előfordúl itt: 
Cyanit, Epidot, Spinell, Korund (Zafír), Vaskovand, Gránát, Partschin, 
Zirkon, Titánit, Rutil (Nigrin), Ilmenit, Magnetit, termés Ólom, Réz, 
Arany és Platina.

Ezek közül a Platina előfordulása volna a legérdekesebb, ha tény
leg az lenne. Z ekenner K. említi (Stzbrte d. k. Akad. d. W. Bd. XI. pag. 
462), hogy csak beható vizsgálat után talált három kicsi szemecskét. De

* Boor K. Termés vasat mutat be Oláhpiánról. (A Mr. magy. term. tud. 
társ. évk. II. k. 27. 1.)

N en dvich  K . közlése. (Bericht ü . d. Mitth. v. Freunden d. Naturwiss. in 
Wien Bd. III. (1847) pag. 412.)

P atera  A. közlése (U. ott, pag. 439.)
Partsch P. közlése (Sitzungbrte d. k. Akad. d. Wiss. Bd. I. (1847) pag. 20.) 

és pag. 35.)
F iltsch  E. Miner. Mith. über Olábpián (Verh. u. Mitth. d. siebenb. Ver. fü r  

Naturwiss. Jg. II. (1851) pag. 155.)
K u dern atsch  J. közlése (Jahrb. d. k. k. g. R. A. Bd. II. (1851) pag. 164.)
Z e ren n eb  K. Ueber einige im Goldsande von Oláhpián vorkommende 

Metalle (Sitzbrt d. k. Akad. d. Wiss. Bd. XI. (1853) pag. 462.)
Z eren n er  K. Geognostische Verhaltnisse von Oláhpián in Siebenbürgen. 

(Jahrb. d. k. k. g. R. A. Bd. IY. (1853) pag. 484.)
H a id in g e r  W. Dér Partsehin von Oláhpián (Sitzbrte d. k. Akad. d. Wiss. 

Bd. XII. (1854) pag. 480.)
Stur D. Bericht über die geolog. Uebersichtsaufnahme d. südwestl. Sieben- 

bürgens im Sommer 1860 (Jahrb. d. k. k. g. R. A. Bd. XIII.(1863) pag. 33.)
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hogy tényleg Platina lenne, arról nem győződött meg. Én tagadásba ve
szem a Platina előfordulását az erdélyrészi arany tartalmú üledékben.

1904. évi nyarán kezdte meg működését Paiiíert Henrik Magyar- 
országon készült amerikai rendszerű aranykotrója Ópiskinél a Sztrigy 
medrében. A kimosott aranynak egy részét Paikert úr szíveskedett a m. 
kir. Földtani Intézetnek ajándékozni. Ebben az anyagban van több fehér
színű lapocska, sőt olyan is, melynek az egyik fele sárga (arany), míg a 
másik fele fehér. E fehér fémet kérésemre dr. Emszt Kálmán úr, intéze
tünk vegyésze, szives volt chemiailag megvizsgálni s eredményként a 
következőket közölni velem : Platinára nem reagált az oldat, tehát a fehér 
lapocskák nem platina. Ezüstre gyengén reagált, a mi nem lehet feltűnő, 
mert hisz tudjuk, hogy az erdélyrészi termésarany ezüst tartalmú. Erősen 
reagált az oldat azonban tel lurra. Ennek alapján tehát azt állíthatjuk, 
hogy ezek a fehér lapocskák Tellur-arany, azaz Sylvanit ,  mely e he
lyektől nem messze fekvő Nagyágon, mint az köztudomású, nagyobb 
mennyiségben fordul elő.

*

Végül kedves kötelességemnek tartom e helyen is megköszönni azt a 
készséges szívességet, mellyel az Állami Vasgyárak központi Igazgatósága, 
illetőleg rendeletét végrehajtó kudsiri vasgyári főnök: Bergh Tivadar

m. kir bányatanácsos úr, valamint a kudsiri kincstári erdőgondnok: 
Bihary Ödön m. kir. főerdész úr engem nehéz föladatom közben támo
gatni méltóztattak.


