
10. Marosillye környéke Hunyad vármegyében.

D r . P a p p  K a r o l Y-t ó l .

(Jelentés az 1911. évi országos geológiai fölvételről.)

Az 1911. évi geológiai fölvételt julius hó 2-án kezdtem, s október 
hónap 16-án végeztem. A  rendszeresen térképezett vidék a 22. öv X X V II. 
rovat ÉK-i lapjára esik és pedig a Marostól északra, minthogy a Ma
rostól délre eső vidéket H alavats Gyula m. kir. főbányatanácsos és fő
geológus, valamint K a d ic  Ottokár dr. m. kir. I. osztályú geológus urak 
már régebben felvették. Idei rendszeres geológiai fölvételem a következő 
községek határába esik: Branyicska, Bikó, Kajánéi, Szelistyóra, Szuliget, 
Tirnava, Tirnavica, Bóz, Kabesd, Dumesd, Vladest, Szirb, Marosbrettye, 
Marosillye, Bácsfalva, Válealunga, Kozsa, Kulyes, Ullyes, Gothátya 
és Guraszáda.

Hegy- és vízrajzi viszonyok.

A szóban forgó vidéket délen a Maros határolja, amely keletről 
Bezsán felől 188 m t. f. magasságú térszínen éri el a lap szélét és nyu
gaton Guraszáda alatt 171 m t. f. térszínen távozik el a területről. A 
Maros medre ezen a területen 200:—250 méter széles és mélysége a bra- 
nyicskai kompnál az északi oldalon 2 méter, a déli parton 1*5 méter, 
Guraszádánál átlag 1*5 méter az őszi hónapokban.

A  tavaszi hóolvadások idején, s nagy esőzések alkalmával vize 
rohamosan növekszik, úgy, hogy az egész alluviális ártéren kiönt, az 
ó-alluviális terrasz széléig. Ezért Marosillyét, amely teljesen alluviális 
ártéren fekszik, keletről, délről és nyugatról gát védi az árvíz ellen. A 
többi maros menti község, ó-alluviális terraszon feküdvén, a Maros ki
öntésétől védve van. A  Maros ártere keleten, Branyicskánál rendkívül 
összeszorul; a branyicskai rév tájékán az ártér szélessége alig éri el az 1 
kilométert, úgy, hogy a folyómeder úgy az északi, mint a déli kanyaru
laton a szó szoros értelmében a fillit-sziklákat mossa. Nyugat felé a
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brettyei Magúra bazaltkúpja újból összeszorítja a Maros árterét, innen 
azonban az ártér hirtelen kitágul. íg y  Marosillyén az ártér 4 km széles, 
Guraszáda és Dobra között 4*5 km.-nyire tágul. A Branyicska és Gura- 
száda között elterülő alacsony hegyvidékről három nagyobb patak siet 
északról dél felé a Marosba, u. m. a) Kabesd-Bózi-patak (Válea Bózuluj), 
b) a Szirbi-patak, amely a Dumesdi és a Yiszkai völgyekből szedődik 
össze és c) a Guraszádai-patak, amelyet észak felől a Runksóri, Boji és 
Karmazinesdi völgyek táplálnak. Mind a három patak állandóan bővizű, 
amit abból magyarázhatunk, hogy valamennyi a vízválasztó déli lejtőjén 
húzódó mészkőhegyekből táplálkozik.

A  Maros völgyében, a folyó északi árterén haladó vonatból ki
tekintve, apró hegykúpok sorozata ötlik szemünkbe. Nyugaton a gura- 
szádai Plesia 368 m magas liparit-kúpja emelkedik ki az alacsonyabb 
térszínt elfoglaló andezit breccsák közül, Bácsfava mellett a 226 méteres 
liparit kúpocska tűnik fel, a kőfejtőktől erősen megviselt oldalaival; 
Marosbrettye hátterében a szirbi Magúra 421 in szabályos bazalt kúpja 
emelkedik, míg Lesnyekkel szemben a brettye-bózi Magúra 353 m bazalt 
sziklafala emelkedik fejünk fölött, szédítően meredek lejtőjével. Keleten 
a branyicska-bezsáni fillitsziklák szintén meredek falakkal emelkednek 
ki a Maros árteréből, úgy, hogy itt az országút is végig fillitbe van 
vágva, a vonat pedig a szélesebb árterű déli oldalra kénytelen áthaladni 
Branyicska és Yulcsesd között. Észak felé a háttérben az erdős oldalú 
kárpáti homokkő hegyvidék tárul elénk; így Guraszáda fölött a 450 m 
magas Toplica a kozsai Runku 442 m hátával, a valealungai Oszoin 
430 m tetejével, a Dimbu Grópelor 489 m háta a Dumesdi s Baresdi 
patakok között. Tirnava fölött emelkedik a Stirku 401 m andezit- 
breccsás orma, majd a kárpáti homokkőben Gyalakuta felé a 421 m, s 
Szelistyóra felé a 427 m-es Gyalu Petrósza a kiemelkedőbb helyek.

SZTR A TIG R A FIA .

1. Fillit.

A  vidék legidősebb képződménye Branyicska és Bezsán között van, 
a Maros partján végighúzódó fillit képében. Ez a képződmény természetes 
folytatása a Maros déli oldalán Lesnyek és Herepe között elterülő hatal
mas fillit hegységnek, amelynek északi nyúlványát a reátelepülő kréta
homokkövekkel együtt a Maros átszelte s a filliteknek legészakibb mállott 
roncsát az északi parton hagyta.

Ha Branyicsa községből keletnek megyünk, a Maros partján vivő 
országúton vörös anyagot látunk, majd a szőlők alatt a pleisztocén agyag
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bán kvarckavics és fillittörmelék tűnik elő. A szőlők alatt levő első sza
kadékban egyszerre előbukkanik a finom, leveles, ráncos fillit, 80° ÉNy-i, 
majd 50° É-i dűlésben, tehát pontosan ugyanazon településben, mint a 
branyicskai komp mellett a Maros déli partján, illetőleg a folyó medré
ben azon pont alatt, ahol az 1846-ban a Marosba dőlt Lázár. Palné 
emlékköve áll. Ez a déli parton levő fillit teljesen megfelel az északi olda
lon, a branyicskai szőlők alatt kibukkanó fillit-hegyoldalnak. Ezen a 
végső kibukkanáson a fillit észak felé benyúlik a hegytetőn át a bikói 
völgybe, sőt ezen túl észak felé a Csiresiu-hegyoldalra is. Kelet felé 
a Maros partját végig fillit alkotja, azonban csak a hegyoldalon van kes
keny sávban feltárva, mert észak felé csakhamar a felső kréta homokkövei 
födik. A  Maroskanyarulat 182 m pontján a zúgó folyó a fillit déli dülésű 
padjait mossa, s a szűk országút már mintegy 6 m magas párkányon 
mesterséges bevágásban halad a Bezsán felé a fillit-hegy oldalban. A 
szeszélyesen gyűrődött, s rezgős, finom levelekbe hasadozott fillit épen a 
lap keleti szélén ér véget. Északon a branyicskai Cserbu 371 m pontján, 
a kataszteri felmérés kövének szomszédságában finom tufaszerű könnyű 
kőzetdarabok és tűzkő gumók jelzik a fillit északi felbukkanását a hegy
tetőn, egész a 378 m pont tájáig, ahol a krétahomokkövek csakhamar 
eltakarják szemünk elől. Utolsó kibukkanása a bezsáni völgy azon árká
ban van, amely a 378 m-es tetőről ÉK felé a völgyi kúthoz vezet.

Itt azután meg is szűnik a fillit, illetőleg észak felé a krétaho
mokkő végleg eltakarja szemünk elől.

2. Alsókrétakorú kárpáti homokkő.

Az alsókrétakorú homokkő s palás képződmény nem a fillit közel
ségében van, hanem ettől észak felé, mintegy 6 km távolságban. Ugyanis 
a branyicskai fillit-rög a reátelepedő alapkonglomeráttal a felsőkrétakorú 
homokkövekkel és meszekkel a Maros déli oldalán kifejlődött fillit, illető
leg az erre települő kérgesi felsőkréta homokkő-hegységhez tartozik, s 
ettől csak a Maros választja el. Maga a régi hegység, amely a Maros- 
Kőrös közét borítja, déli peremét nem bocsátja le a Marosig, hanem a 
lap északi felső negyedén marad körülbelül abban a vonalban, amelyet 
keletről nyugatra a következő helyek jelölnek: Szelistyóra, Szuliget 386, 
428 m hegyei, Tirnava 435, 429 m-es hátai, Kabesd-Baresd patakainak 
déli összefolyása, "Vladest, Válea-lunga, a bacsisórai Paltyin-tető, a Fere- 
cseáreu 403 m teteje, s a régi báró Bornemissza-féle iparvasút hágója, 
s nyugaton a Baji s Runksóri patakok déli egyesülése. Ettől a vonaltól 
északra eső vidék a Maros-Kőrös közi régi hegységhez tartozik, gyűrő-
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előtt paláival s alsó-kárpáti homokköveivel, illetőleg a melafirtufákkal 
váltakozó szirtes meszeivel; ellenben a vázolt vonaltól délfelé eső vidék 
a felsőkréta homokkövekkel s a fiatal vulkánikus kőzetekkel egy egészen 
más vidék tipusát mutatja.

Az alsókrétakorú homokkövek s gyűrött palák —  amiket L óczy 
Lajos igazgató úrral prihogyesti paláknak nevezhetünk —  közvetlenül 
a melafirtufás alaphegységhez csatlakoznak. Ugyanis a szóbanforgó lap 
északi szélén húzódik nagyjából a melafirtufák déli határa, illetőleg az 
a különös kőzet, amelyet a Maros-Kőrös közén melafirtufás homokkőnek 
neveztem, nem tudván még ezidőszerint eldönteni, hogy melafirtufával, 
vagy a melafirtufák anyagából alkotott homokkővel van-e dolgunk. 
Erre a melafirtufás homokkőre következik azután a legalsó krétába so
rozott sötétszínű gyűrt pala, amely az alsókárpáti homokkő csoportba 
tartozik, minthogy a pala eme homokkőrétegekkel váltakozik. Ezen 
alsókrétakorú homokkövek s palák valamennyi szelvényben egyforma 
képet mutatnak, akár a kabesdi, akár a vorcai völgjmben szeljük is át a 
hegységet. A  kalciteres palarétegek szeszélyes gyűrődéseket, míg a szilárd 
homokkőpadok össze-vissza tört anyagot mutatnak, általában azonban 
mégis déli dűléssel.

3. Alsókrétakorú mészkő.

A  homokkő- s pala-csoportban több helyütt meszes padok, sőt itt-ott 
nagyobb mészkőszirtek is mutatkoznak. Ezektől élesen megkülönböz- 
tetendők azok a júrakorú meszeli, amelyek a szóban forgó laptól észak
felé, a Maros-Kőrös közének gyönyörű szirtes vonulatait alkotják.

Egyelőre az alsókrétába sorozom a bózi mészszirteket is, amelyek 
a felsőkréta homokkő takaró alul Bóz és Tirnava között számos helyütt 
kibukkannak, s amelyek mészköveit fejtik is.

A  bózi régi kőfejtőben világosan látszik, hogy az alsókrétakorú 
gyűrt pala a gyúródott mészkővel váltakozik, amely azután réteges 
szürke mészkőbe megy át. Ez az oka, hogy az alsókrétába sorozom.

4. Középkrétakorú kárpáti homokkő.

A  bózi mészkőfejtővei szemben, a templomtól keletre négy mész
kőrög van a falu fölött, s ha a középső mészrög mellett vivő árokba me
gyünk, itt a korállos mész fölött kövületes homokkőre bukkanunk. A  ho
mokkőben trigoniák, kagylók bőven vannak. Ez a homokkő konglomerá
tumokkal váltakozik, s általában nyugati dűlést mutat. Csapásirányban a
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bózi mellékvölgyig követhetjük, ahol a 223 ponton pados homokkövek 
képében mutatkoznak, itt-ott széntelepecskékkel. A  konglomerátos homok
kőben sötét palazárványok is találhatók, tehát a legalsó krétakorú palák
nál fiatalabb képződménynyel van dolgunk; azaz a szóbanforgó közéj)ső 
kárpáti homokkő csoportot az alsókréta felső színtájára —  vagy mond
juk a középső krétába kell helyeznünk.

5. Felsőkrétakorú mészkő.

A  brád-dévai országútra vivő Grópa Drákuluj nevű torkolaton, az 
alsókrétakorú gyűrt palákra fehérszinű homokköves mészkő települ, 
amelynek függélyes sziklafalából Exogyra columba példányt ütöttem ki. 
Ez a meszes homokkő csoport nagy területet foglal el Fornádia és Szuliget 
között, s gyönyörű fehér színéről s típusos karr felületéről igen könnyen 
felismerhető. Egyelőre az alsó cenománba sorozom ezt a nyugodt tele- 
pedésű rétegsort.

6. Felsőkrétakorú homokkő.

Az említett mészkő Szuliget és Tirnava határában fehérszínű szilárd 
homokkőcsoportba megy át, amely egész Marosbrettyéig húzódik. Neve
zetes, hogy a mészkő az alsókrétakorú kárpáti homokkő vonulat szélein 
jelentkezik, míg beljebb fehér homokkőbe megy át az egész képződmény. 
Ezt úgy magyarázhatjuk, hogy az egykori tengerparton a mészkő a széle
ken képződött, mint az állatéletre legkedvezőbb helyeken, míg a tengerben 
beljebb homokos üledék képződött. A  homokkő csoportból úgy Szuligeten, 
mint a bózi Sanchi (339 m) tetőre vivő úton számos kövületet, különö
sen osztrigákat gyűjtöttem, amikből a csoport cenomán kora kétségtelen.

7. Felsőkrétakorú palás homokkő.

Az előbbi nyugodt településű világosszínű homokkő csoporttól el
különítendő az a vörös s sárga színű palás homokkő, amely Kajánéi és 
Szuliget között tetemes vastagságban található, s amely a Gyalu Stilpuluj 
alatt a 427 m ponttól DK-felé 300 méternyire gyönyörű kövületeket tar
talmaz. A  spongia és koráll faunában gazdag sárga homokkő discoidea, 
rhynchonella, terebratula, mytilus, cardium stb. fajokat tartalmaz, 
amelyek pontos meghatározása tiszta fényt fog vetni a szóban levő felső
kréta csoportra.
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8. Mediterrán (? )  homokkő.

Alkajáneltől keletre s nyugatra puli a laza homokkő- s agyagréte
gek terjednek el, amelyek a felsőkrétánál föltétlenül fiatalabb képződ
mények. A sárga s fehér színű homokkövekből s laza konglomerátokból 
álló képződményt egyelőre a mediterránba sorozom.

9. Andezit-breccsa.

Guraszádától nyugat felé mintegy 3 km széles sávban andezit- 
breccsa képződmény húzódik kelet felé egész Tirnaváig, ahol a Gyálu 
Stirku és a Gyálu Tirnavi tetőin hatalmas tömbökben mutatkozik. Az 
utóbbi, mint eruptív breccsa tekinthető. A  piroxén-andezit breccsa 
Ullyes s Kulyes vidékén a Maros árterére tekintő oldalakon a legalsó 
szintekben tufás rétegekbe megy át.

10. Liparit.

Az andezit breccsát Guraszáda és Bácsfalva között mintegy 10 
helyen apró liparit-kúpok törik át, amelyek már messziről feltűnnek fehér 
színükkel, s azzal, hogy kibukkanásuk helyén mindenhol kőfejtőt nyitott 
a nép. Legszebb kúpjuk a guraszádai Cinkus és Plesa alatti oszlopos 
elválású kitörés, valamint a bácsfalvi templommal szemben levő kúpocska, 
amelyet felerészben már elhordták. 11

11. Bazalt.

A kulyesi templomtól nyugatra, a Lunkai rét szélén levő liparit- 
foltocska mellett közvetlenül alig 50 négyszögméternyi területen bazalt
kitörés van, amely tisztán mutatja, hogy a bazalt áttörte a liparit breccsát. 
A bazalt erupciók főhelye azonban tovább keletre, Szirb és Brettye között 
van, ahol a szirbi Magúra 421 m orma, s a brettyei Magúra 353 m sza- 
kadékos fala a bazalt erupciók festői képét mutatja. Ez a két bazalt
kúp anyagára nézve azonos a Maros déli partján levő bazalt-kúpocskával, 
amely Lesnyek határában az országút mellett, a 176. ponton már régóta 
magára vonta a geológusok figyelmét.
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12. A  pleisztocén s az ó-holocén.

Ezeket a Maros árterén élesen elkülöníthető terraszok jelzik, s a 
pleisztocén helyi kavicsokból világosan kitűnik, hogy a Maros a pleiszto
cénben még nem volt meg, mert a folyó csak az ó-holocénkorú terraszon 
hagyott hátra tipusos folyóbeli kavicsot.

Iparilag értékes anyagok.

Az iparilag értékesíthető anyagok között a szóban forgó vidéken 
legfontosabb a Bóz községben levő alsókrétakorú mészkő, amelyet régeb
ben mészégetésre fejtettek, s újabban mint márványt fejtenek. Az új 
márványbánya 150 m hosszú, 30 m széles s 15 m magas dombnyúlványon 
van, amely jórészben már le van fejtve, s ezen a helyen még mintegy 
30.000 köbméter kő remélhető. A fejthető tömbök 2 köbmétert is elér
nek, s a fehér eres sötétszínű márvány csiszolva igen szép kőnek mond
ható. Másodsorban a liparitok fontosak a vidéken, amelyeket Guraszáda 
s Bácsfalva között mintegy 8 helyütt fejtenek. A guraszádai nagy riolit- 
szirt emberileg szólva, kimeríthetetlen mennyiséget szolgáltathat, Kulye- 
sen is tetemes mennyiség áll még rendelkezésre, a báesfalvi kőfejtő azon
ban már jórészben le van fejtve, mintegy 40.000 köbméter használható 
kőzet van még itt építő célokra.

*

Jelentésem végeztével mély köszönetét mondok lóczi Lóczy L ajos 
egyetemi tanár úrnak, a m. kir. Földtani Intézet igazgatójának, aki szives 
volt megengedni, hogy augusztus hó 4-étől 22-ig Marosborsától Gyula- 
fehérvárig tartó utazására elkísérjem.


