
11. G-yalumáre környéke Hunyadvármegyében.
(Jelentés az 1912. évi geológiai fölvételről.)

Dr. P a PP IvÁEOLY-tÓl.

A m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának 1912. április hónap 
W-án kelt 313. számú rendelete alapján az 1912. évi országos geológia, 
felvételek keretében feladatom volt, hogy az Arad-, Hnnyad- és Alsó- 
Fehér vármegyék területére eső szirtes meszeket tanulmányozzam. Eme 
tanulmányaimat Dr. L óczy L ajo s egyetemi tanár úrnak, a m. kir. Föld
tani Intézet igazgatójának szives támogatásával 1912. augusztus hónap 
14-én kezdtem meg és pedig Zalatnán, amikor is L óczy igazgató úr 
T e l e g d i R otii L a jo s  m. kir. főbányatanácsos főgeológus, Dr. P a l f y  M ób 
m. kir. főgeológus és R ozlozsnie; P á l  m. kir. I. osztályú geológus urakkal 
s csekélységemmel együtt átnézetes fölvételt tartott. Az augusztus hó 
14-től auguszus hó 20-ig tartó időben az Érchegység jórészét bejártuk, 
neAmzetesen az Algyógy, Zalatna, Abrudbánya, Topánfalva s Torda közé 
ŝő szirtes meszeket. Eme tanulságos utazás után szeptember havában 

Zalatna környékét s október havában G-yalumáre AŰdékét tanulmányoz
tam. Ez alkalommal az utóbbi AŰdék geológiai viszonyait ismertetem.

I. Hegy- és vízrajzi viszonyok*

Az 1:25.000 mértékű katonai térkép 21. öâ XXVII. rovat DK-i 
lapjának keleti felét foglalja el a szóbanforgó vidék, amelyre a követ
kező községek esnek: Brád, Ruda, Alsó- és Felső-Lunkoj, Szkrófa, Lung- 
sóra, Pogyele, G-yalumáre, Grujelács, Valisóra, Szelistyóra, G-yalakuta, 
Furksóra, Kabesd, Baresd és Dumesd.

A községek felerészben a Fehérkőrös s felerészben a Maros aűz- 

területére esnek, G-yaluináre pedig a vízAmlasztóháton fekszik. A a ű z - 

Amlasztógerinc általában nyugatról keletre halad, azonban úgy nyugati, 
mint keleti részén erősen észak-déli irányba fordul. Ha a Karács-Viszka 
között leArő Vrf. Bori 857 m magas gerincéről kiindulunk, úgy a víz
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választó gerincen a következőket látjuk. A karács-cebei aranybányák egy
kori tava fölött levő 732 és 598 m tetők nyugatról keletre haladnak, a 
viszkai országútnál azonban DK-i irányba fordul a vízválasztó 666 m-es 
gerincével, a 710 m-es Vurfu Karpinisulujon pedig egészen déli irányt 
vesz föl, a 670 m-es Budu és 704 m-es Gyalu Ciusuluj tetőkön át az 
574 m-es Csepturi tetőig, ahonnét azután délkeletnek, majd egész kelet
nek fordul. A Gyálu Paginelul 612 m-es háta, majd a 661, 670 m-es tető 
jelzi dolinás területeivel a Kőrös-Maros vízválasztóját.

Maga a Gyalumáre nevű mészkőgerinc 671 m-re magasodik. Innét 
a gerinc oldalain házak épültek s Gyalumare temploma magán a gerin
cen 549 m magasságban fekszik. Innét a vízválasztó északkeletnek fordul 
s a 608 m magas Muncselu miku tetőn át a brád-bojcai országút 464 
méteres hágóját éri el, ahol végződik. A szóbanforgó vidék főpataka a 
Lunkoji patak, mely Gyalumáre északi részein több árokból összeszedődve 
észak felé folyik s Brád faluban a Fehér-Kőrösbe szakad. Nagyobb mel
lékárkai nyugat felől a pogyelei Yálea máre, a szkrófai patak és a lunkoji 
Válea-lunga; keletről csupán egy nagyobb mellékpataka van és pedig 
a Ruda határából eredő Yálea Rudi. A vízválasztó gerincétől dél felé 5 
nagyobb patak siet a Marosba és pedig a dumesdi, baresdi, furksórai, 
gy alakutai és valisóra-szelistyórai patakok. Valamennyi igen szűk 
völgyben haladó eróziós patak s déli irányuk merőleges a kelet-nyugati 
csapású hegységre. Ezek a Marosba siető patakok kevésbbé alakultak ki, 
mint a Fehér-Kőrösbe észak felé siető lunkoji patak, amely utóbbi már 
a vízválasztóhoz közel is aránylag kialakult mederben folyik. Ennek 
az oka az, hogy a lunkoji patak tektonikus eredetű, nyugat-kelet irányú 
völgyekből szedődik össze s míg amott délen ugyanilyen nagyságú terü
letről 5 árok viszi le a Marosba a vizeket, addig északon a keletről s 
nyugatról összeszedett árkok vizeit az egyetlen lunkoji patak egyesíti 
s viszi eróziós völgyében északnak a Fehér-Kőrösbe.

II. Geológiai viszonyok*

1. Melafir s melafirtufa.

A vidék legelterjedtebb kőzete a melafir s melafirtufa, amely Szelis- 
tyórától Brádig a hegység legnagyobb részét alkotja. Miként előbbi jelen
téseimben többször hangoztattam, a melafir-hegység kőzete nagyon válto
zik. Egyik helyen tömeges, másik helyen augittól porfiros, a harmadik 
helyen mandulaköves, majd ismét laza, breccsás és tufás kőzeteit találjuk.

A melafirtufák között kétféle korú kőzetet kell megkülönböztet
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nünk, t. i. egy eredeti tufa képződést és egy másodlagos, tehát fiata
labb tufaképződést. Az eredeti tufaképződés régibb a juramésznél, a má
sodlagos tufa pedig fiatalabb ennél.

Az eredeti melafirtufa a Maros-Kőrös vízválasztójának központi tö
megeit alkotja mintegy 10 kilométer szélességben. Szép feltárását látjuk 
a brád-dévai országúton, Yalisóra környékén. Itt a melafir és tufája a 
völgyek mélyén és a hegyoldalokon összefüggő tömegben van. Ha a 
valisórai Magúra 532 méter magas tetejére megyünk, itt a hegytető déli 
oldalán órási külfejtést látunk mészkőben. Ezt a déli irányban 300 m 
hosszú, 50 m széles és 20 m magas bevágást valószinűleg még a rómaiak 
készítették mészkőégetés céljából. Ha ezt a bevágást figyelmesen szemlél
jük, azonnal feltűnik, hogy tulajdonképen mészkőbreccsa, illetőleg mész- 
kőkonglomerát van előttünk, amelyben melafirtufa zárványok vannak. 
Minthogy pedig a zárvány idősebb a bezáró kőzetnél, itt azt kell monda
nunk, hogy a melafirtufa régibb a mészkőkonglomerátnál, amely mészkő- 
konglomerát a magasabb szinteken tisztább mészbe megy át. A valisóriai 
Magurán tehát kétszeres bizonyíték látszik arra, hogy a melafirtufa régibb 
a mésznél és pedig

a) mert a melafir a völgy mélyén s a mészbreccsa magasan a rnela- 
firon rajta ül, mintegy 200 méterrel magasabb szintben a völgy fölött;

b) mert a mészbreccsában augit-porfirit, illetőleg melafirtufa zár
ványok vannak.

Csak egy dolog van, ami ezen bizonyítékot esetleg megsemmisít
heti s ez az, hogy ennek a mészbreecsának képződési kora nem bizonyos, 
mert a Magúra meszében kövületet nem találtam s így csak analógia 
útján sorozom a meszet a jurába; minthogy a szomszédos mészszirteknek 
felsőjura kora bizonyos. De nem lehetetlen, hogy ez az egész mészbreccsa 
képződmény a valisórai Magurán már a krétába tartozik; s ekkor csak 
annyit mondhatunk, hogy a melafir a krétánál idősebb.

Ha Brád felől jövünk Gyalumérára, úgy a következőket látjuk. A 
pogyelei országúti korcsmánál zöldesszürke melafirtufa van feltárva, 
amelyet a Pankel-féle bánya fölött kvarcporfir tör át, de a melafirtufa 
folytatódik tovább is, amelyre Pogyele s Gyalumáre között breccsás 
mészkő, majd hófehér mészkő települ algákkal, korállokkal, tehát a típu
sos jura-mészkő.

Általában a gyalumáre—pogyelei szirtesinészkő vonulat magasabb 
térszint foglal el, mint a melafirtufa s melafirlepel, amely a völgyek leg
mélyebb bevágódásaiban • is megvan. Több helyütt azonban a mészkő- 
vonulat is átmegy a völgy fenéken, így pl. a valisórai északi mészszirt 
szálban alió sziklai az országútat s a patakot is keresztezik. Ebben az 
esetben azután igen nehéz dolog lenne annak az eldöntése, hogy a melafir-e
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az idősebb vagy a júra mész. Nehezíti a melafir s mészkő korviszonyának 
megállapítását az a körülmény is, hogy a melafir és a mészkő határát 
igén sok helyütt porfirit és liparit kitörések törték át.

Mindent összevetve .azonban úgy tűnik fel, hogy a melafirtufa s 
melafir a júra mésznél idősebb.

Ezt a kérdést úgy vélem, hogy végleg tisztázhatjuk, ha az Érc
hegység több száz mészszirtjének faunáját monografikusán feldolgozha
tom s eme sztratigrafiai eredményeket beillesztjük azon nagybecsű szel
vényekbe, amiket L óczy L ajos  igazgató úr úgy műegyetemi tanársága 
idején, mint újabban igazgatói tanulmány útjaiban száz meg száz számban 
készített az Arad-Hegyaljától kezdve az Érchegységen át a torockói 
szirtekig.

2. Fiatalabb melafirtufa.

A melafirhegység északi és déli peremén másodlagosan lerakodott 
melafirtufát találunk, amely a júra mészkőnél fiatalabb s valószinűleg az 
alsókrétában rakódik le. Többféle változatban látjuk eme képződményt. 
Brád mellett, a régi rakovai zúzótói délre, a mészkőszirt alatt laza tufás 
képződményt látunk. A laza melafirtufa színe fehéres, szürkés s benne 
mészkőrögök vannak bezárva. A melafirtufa tehát a júra mészkőnél fia
talabb. így mutatkozik a fiatalabb melafirtufa a vízválasztó északi ré
szén. Déli részén viszont Gyalakuta községben 45° ÉNy-i dűlésű palás 
kárpáti homokkövek között szögletes melafirbreccsából álló képződményt 
látunk, amely délfelé melafirtufaba megy át. Ez a melafirtufa azonban 
sajátságos módon össze-vissza van gyűrve s a gyűrődött rétegek között 
ökölnyi kovás mészkőzárványok vannak. Az anyag melafirtufa, ellenben 
külseje a gyűrődött legalsókréta korú palákra utal.

Kabesden, a melafirtufahegység déli szélén a kárpáti homokkő je
lentkezik, de csakhamar délfelé ismét mandulaköves melafirdarabokkal 
kevert agyagos tufát látunk konkordánsan a kárpáti homokkő rétegei
vel; az egész képződmény úgy tűnik fel, mint melafirtufából alakult kár
páti homokkő.

Szelistyórán szintén meg van ez a bizonyos melafirtufás kárpáti ho
mokkő öv mintegy 2 km. széles sávban, a lap déli szélén. A 352 m ponttal 
jelzett gerinc melafirtufából áll, amelynek azonban bizonyos rideg ho
mokkő tapintata van s rétegzése alapján is mintegy az alsó kárpáti ho
mokkő csoportba tartozik. Erre mutat az is, hogy a szelistyórai templom
tól nyugatra levő völgy melyen a melafirtufák alatt fillitszeru, zöldes 
selymes palák bukkannak ki, mint az alsó kárpáti homokkő legalsó kép
ződményei. Különösen a 362 m ponttal jelzett völgyfej felé haladva,

8A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1912.
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a templomi völgyben a kereszt alatt látszanak ezek a selymes tapintatú 
palák, amelyekre dolomitos breccsás-mészkő, majd melafirtufa települ. 
A templom alatti vékony palák a melafirtufával együtt levelesen gyű- 
rődtek össze. A szelistyórai korcsmánál a vas és mangánérc bevonatokat 
tartalmazó melafirtufa melafirtufás homokkőbe megy át, amelynek hatá
rát nagyon bajos megvonni.

3. Szirtes mészkő (felső júra).

A karmazinesd-boji mészkővonulat nyugatról keletre húzódva, Yorca 
táján két részre oszlik, egy északi és egy déli vonulatra. Amaz Lunksóra, 
G-yalumare és Yalisóra között összefüggő szirtekké erősödik s a vízvá
lasztó széles hátán nyugatról keletre húzódik. Emez ellenben Dumesd, 
Furksóra s Gyalakuta között apró rögökben sorakozva, Szelisyóra felé 
vonul. A két mészkővonulat egymástól átlag 5 kilométer távolságban 
van s a közbeeső területet melafirtufa s szálban álló melafir tölti ki, kvar- 
cos porfirtelérekkel váltakozva.

Az északi vonulat Karmazinesd s Lunksóra között csak vékony 
sávokban követhető, ezek a sávok is távol vannak egymástól. Azon a 
helyen ugyanis, ahol a csatlakozást nyomozhatjuk, mintegy 10 négyszög
kilométernyi területen dacitba hajló liparit kitörés van, amely úgy a 
melafirtufát, mint a szirtes meszeket nagyrészt elborítja s csak itt-ott 
bukkannak ki alóla az alaphegység rögei.

A júramész kibukkanik Voicától keletre az 566 m tető s a Lunksóra 
—Dumesdi patak 288 m pontja között, azután a Yia nalta 564 m pont
jától nyugatra s keletre a Yalea Baracia völgyet keresztezve. Majd a 
Gligán-tető északi részén, a 641 m tetőn összefüggő vonulat kezdődik. A 
vonulat legszélesebb a Paginel és Belcsinie (616) tetőkön, ahonnét kelet 
felé ismét csak rögökben van meg, így G-yalumarén is; azután Felsőlunkoj 
határában a Muncselen (608) és a Valiséra határában levő Magurán ismét 
széles vonulatban található, habár itt már számos rögre szakad a melafir- 
tufák között,

Ha a brádi országúton északról dél felé haladunk s a lap keleti szé
lén lévő kanyarulatról letérve Gyalumáre felé emelkedünk, úgy ott a há
gón tarka mészkőre bukkanunk. A vöröses és fekete zárványokkal díszes 
mészre azután fehér mészkő következik, koráitokkal, bryozoákkal, nerinea 
és diceras átmetszetekkel, s brachiopodákkal.

A Gyalumáre templomától északra levő völgyületben dolinákkal 
borított mészkőterületet látunk. A fehér színű mészben monotrypa, koráll 
és csiga maradványok gyakoriak, míg a vöröses színű mészkő azzal a sa
játságos rácsos szerkezetű képződménnyel van telve, amelyet hydrozoa-
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félének, stromatopora-nak kell tartanunk, de amely rendkívül hasonlít a 
spkaerulites-kagyló héjának a szerkezetéhez is. Ezen a területen a mela
firtufára közvetetlenül konglomerátos mészkő települ; ugyancsak a gyalu- 
márei korcsma alatt a melafirtufán breccsás mészkő nyugszik. A gyalu- 
márei templom mellett lévő úton heverő mészkőtömbökben nagy koráll- 
törzset találtam.'

A felsőlunkoji nagy Izvortól lefelé húzódó szakadékos árokban laza 
mészkő darabokkal kevert agyagos képződményt látunk, amelynek korát 
egyelőre bizonytalannak kell jeleznem. A mély árokban lefelé haladva 
azonban csakhamar előbukkan a melafirtufa, amelyre vöröses tarka mész- 
breccsa szirtek települnek.

Gyalumáreról Pogyele felé haladva a forrásnál konglomerátba zárva 
vöröses mészkövet találtam, amelyben az a bizonyos sphaerulites-héjhez 
hasonló stromatopora? volt. Ez az egész mészkőképződmény itt úgy tű
nik fel, mintha a melafirtufába volna belegyűrve.

A G-yalumarétól nyugatra eső tetőket mészkő fedi, amely mész az 
Izvor táján, a Pareu Treketóri fölött 1—2h felé 50—60 fokkal dűlő pa
dokat láttat. Az 538 és 634 m pontok között a meszes konglomerát padok
ból koráll és stromatopora-féle maradványokat gyűjtöttem; ugyanilyen 
kövületek vannak a 634 ponton levő vörhenyes kovás mészkövekben is, 
amelyek közvetlenül a melafirtufára települnek. A Gyalumáre tetőn doli
nák vannak, amelyek szürkés fehér meszében koráll, echinida és nerinea- 
maradványok gyakoriak. A Manu 673 m tetején 50° déli dűlésű mészkő 
23adokat mértem, amelyek heverő darabjaiban koráll, nerinea és belemnites 
maradványok gyakoriak. Nevezetes, hogy a melafirtufán közvetlenül vör
henyes kvarcos mészkő nyugszik, amelyben diceras maradványokat láttam. 
A Gyalumáre és Manu közötti tetőkön mészszirtek hevernek, amelyek
ből belemnites darabokat szabadítottam ki. A 652 m tetőn ellenben a ne- 
rineás meszek uralkodnak. A Palcsinyie és a Gyalumáre között a sötét 
színű, augitokban bővelkedő melafirtufára nerineás-mészkő települ 30° 
DK-i, majd 50° D-i dűlésű padokban. A 652 m tetőn látszólag 40° déli 
dűlésű mészpadok vannak. A tetőt óriási dolina foglalja el, szélein kiálló 
mészkör ögökkel.

Gyalumárétól nyugat felé a 631 m tetőn vöröses és szürke konglo
merátos mészkő terül el; a szürke mészben óriási nerineák és korállok ma
radványaival. A szürke mész mint a Manu folytatása kétségtelenül a 
júramészhez tartozik, azonban a kántor háza fölött levő konglomerátos 
meszek már esetleg a krétába sorozandók.

Gyalumárétól kelet felé, a két árok elágazására van a Piatra—Tíszi, 
amely a Grohot hidnak kicsiny mása. I tt világosan látszik, hogy a mela
firtufára mészkőbreccsa települ, szürke mészdarabokkal; de a melafirtufá-
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bán viszont apró mészrögöcskék vannak. A 20 m magas Piatra—Tiszi alatt 
lévő sziklaiad fehér mészkőből van, amelyben nerinea, diceras maradvá
nyok vannak. A mészkaputól északra lévő oldalon, a Valea Uresti fölött, 
szintén számos koráll és nerinea található.

4. Meszes konglomerát és breccsa (alsókréta).

A melafirtufára és a szirtes mészkövekre G-yalumáre község egész 
hosszában meszes konglomerát települ, amelynek kora még bizonytalan. 
A pogyelei forrásnál a konglomerátba zárva görgetett vöröses mészkövet 
találtam, amely mészkőben a júrabeli stromatopora van bezárva. A konglo
merát tehát a júránál fiatalabb, s így föltételesen a krétába sorozom. A 
meszes breccsa tufás anyaggal váltakozik s a mélyebb színtájakon van, 
míg följebb konglomeráttá alakúi. A gyalumárei hágón a keresztnél a 
konglomerát 30° déli dűlésben látszik s benne mészkőzárványok vannak. 
Ez a konglomerátos képződmény főleg a Treketóri patak északi oldalán, 
az Izvor és a 634 m pont között van hatalmasan kiképződve, s innét mint
egy 500 méter széles sávban kelet felé, a 631 pont felé, majd G-yalumáre 
temploma felé húzódik, többnyire a melafirtufára, de nyugaton s keleten 
a júramészkőre települve.

Nyugat felé a Palcsinyi-tetőn (Belcinie 662 m) az akol előtt vivő 
úton közvetetlenül a melafirtufára orbitulinás mész települ, amely azután 
konglomerátos mész alakjában itt-ott apró foltokban látható a júramészkő 
vonulat egyes pontjain is. A konglomerátos mész a hegytető déli lejtőin 
30° DK-i dűlésben látszik.

A konglomerát Gyalumáre község egész hosszában kavicsokká mál- 
lik szét, de a kavicstakaró alatt igen sok helyütt látszik a szilárd meszes 
konglomerát. így a gyalumárei kántor háza alatt, az Izvor forrás vörhe- 
nyes breecsás kemény mészkőből tör elő, melyből korálldarabokat ütöttem 
ki. Kissé odébb apró kavicsból álló konglomerát következik, amelyben 
melafirtufa-, kvarc- és mészdarabok vannak.

Azon kavicstelepeknek az anyaga, amely a mediterránkorú kavics- 
telepekhez tartozik, kétségtelenül főkép ezen kréta konglomerátokból 
származik.

5. Kárpáti homokkő (alsókréta).

A melafirhegység déli pereméhez kárpáti homokkő-zóna csatlakozik, 
amely Vorca, Dumesd, Dumbravica, Gyalakuta, Szelistyóra falvak között 
nyugatról keletre húzódva, messze dél felé terjed, a marosillyei lapra. Ha
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Gyalumáréról délfelé Gyalakuta községbe tartunk, mintegy 7 km szé
lességben melafir hegységet szelünk; a gerincek tetején kimállott augit 
kristályokban bővelkedő tufaszerű kőzeten járunk A 415 m tetőn néhány 
mészrög jelentkezik, szürke s vörös breccsás mész képében; majd a 373 m 
tető felé lépcsős törésekben arkóza-féle kőzetet látunk, kvarcos porfir s 
giánit-dara anyagból alkotva. Azután konglomerátos mészkő s délre ha
ladva kárpáti homokkő következik. Majd ismét melafirtufa jelentkezik, 
mandulaköves darabokkal kevert agyagos tufa; olyanféle településben, 
mintha inelafirből alakult kárpáti homokkő volna. Csak a Kabesd fölött 
lévő domb felső részén látjuk a valódi réteges kárpáti homokkövet, amely 
eleinte meredek dűlésben, majd mindjobban gyűrűdve nagy kiterjedésben 
látható. Álljon itt eme néhány mérési adat. Kabesd alatt a palás kárpáti 
homokkő 35° északi dülést mutat, kissé délre a sötét palák 70° déli dülést 
mutatnak. Odébb, a keresztnél levő kútnál, ismét kaleiteres kárpáti ho
mokkő mutatkozik 40° déli dtilésben. Kabesd s Gyalakuta között levő 
malomnál az északi oldalon 50° északi dülésű homokkő, vele szemben 
a déli oldalon 60° ÉKy-i dülésű kárpáti homokkő, majd csakhamar ismét 
50° DK-i dülésű palás homokkő látszik. A gyalakutai iskolánál van a 
vörös agyagos melafirtufa s a rátelepülő kékesszürke kárpáti homokkő 
határa. A gyalakutai nagy kanyarulaton azután a sötét palákat 35° dél
keleti dtilésben látjuk. Majd a legszeszélyesebb gyűrődésben látszanak 
a palák, míg a ridegebb homokkövek inkább törésekkel megzavart tele
pülésben tűnnek fel; kétségtelen azonban, hogy a nagyarányú zavargás 
egyidőben érte úgy a homokkövet, mint a palát, csakhogy míg a palák 
folytonos vonalakban haladó szeszélyes gyűrődésben mutatkoznak, addig 
a rideg homokkövek, anyaguknak megfelelően, nem annyira folytonos 
hurkokat, mint inkább összetöredezett padokat mutatnak.

Gyalakutától északnyugatra a 308. pontnál tarka breccsás mész
követ látunk, a falu északi sarkáig követhetjük a mészkövet sokféle 
irányú diilésben, Gyalakuta faluban azután sötét, vékony jmdos kárpáti 
homokkővel váltakozó melafirtufa következik, ökölnyi kovás mészkő zár
ványokkal. Ez a homokköves melafirtufa igen szép gyűrődésekben lát
szik, épúgy, mint a vékony pados s kissé palás kárpáti homokkő. A lap 
délkeleti szélén, Szelistyóra templomától kissé északra zöldes színű, sely
mes tapintatú, fillitre hasonlító palát látunk a völgy mélyén, amely palát 
valóban valami igen régi képződménynek tarthatnék, minthogy a mela- 
firtufa-hegységben egy mély völgy fenéken bukkanik elő. Amiként azon
ban pontos vizsgálattal kitűnt, — s ezt L óczy L ajos igazgató úr is meg
erősítette — a szelistyórai selymes pala nem más, mint a kárpáti homokkő 
csoportba tartozó palának rendkívül gvűrődött részlete.

A kárpáti homokkő-zónának legnagyobb kiterjedése azonban dél

( 8)
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felé, a marosillyei lapon van, amelyről a részletes jelentést a következő 
évi jelentésben fogom előterjeszteni, kiterjeszkedve a felsőkréta homok
kövekre is, amelyeket a most vázolt területen még kövületekkel nem si
került kimutatnom.

6. Kavicstelepek vörös agyaggal (alsó miocén).

Felsőlunkoj határában, a dévai országút nagy kanyarulatán, nagy 
kiterjedésű kavicstelep van, amely itt közvetettemül a melafirtufára borul. 
A feltárt szelvények a következő képet mutatják:

A lunkoji forrás mellett alul homokkőszerű vöröses málladék van, 
amelyre kvarcos konglomerát települ; erre fehér színű tufás homok kö
vetkezik. Ez az egész szelvény mintegy 20 m vastag s reá vörös homok 
s kavicstelep borul. Ez a vörös homokos kavics azután igen vastag telep
ben borítja a környéket s a felsőlunkoji templomtól keletre a vörös homo
kos kavicstelep között szürke márgát látunk 15° ÉK-i dülésben. Ezt 
ismét vörös agyagos kavics fedi, míg az 558. pont felé konglomeráttá 
szilárdul. A vörös kavicstelepet végül szürke márga, majd néhány méte
res tufás agyag fedi, s erre ráborul a 606 m tető piroxén-andezit breccsa 
takarója.

Az országúktól nyugatra Alsólunkoj határában a melafirtufa h e g y -  
lejtőit sárgás homokkal kevert kavicstelep fedi, amely nem olyan vörös- 
szinű, mint a felsőlunkoji kavicstelep. Alsó- és Felső-Lunkoj között, a 
Valea recse völgyében, a 310 m híd mellett, a Gyalu Fétyi északnyugati 
csücske honglomerátot tár fel északkeleti lankás dülésben. Ez a medi
terrán konglomerát az imént vázolt kavicstelep fekü-telepének a szintá- 
jába tartozik.

A vázolt miocén kavicstelep Alsólunkojnál véget is ér, mert észak
felé már melafirtufa hegység van, amely mint régi gát a felsőlunkoji 
mediterrán öblöt elválasztja a brád-rakovai mediterrán öböltől.

Az összeköttetés tehát itt hiányzik; tehát a kapcsolatot kelet felé 
kereshetjük a mediterrán kavicsok között, nevezetesen Felsőlunkoj s Ruda 
között, amely vidék már a Dr. Palfy Mór főgeológus úrtól térképezett 
lapra esik.

7 . Riolit és dacit.

Lunksóra s Gyalumáre között a melafirtufa és szirtes mészkőhegy
ség határán nyugatról keletre apró eruptív kúpok sorakoznak, amelyek 
anyaga részint riolit, részint dacit. Nyugaton Lunksóra s Baresd között 
a Gligan (642) hegy környékén összefüggő, nagyobb kiterjedésű eruptív
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kőzet van, amely clacitba hajló liparitnak minősíthető. Kitörésük koráról 
itt vajmi keveset mondhatunk, minthogy teljesen régi hegységben, a me- 
lafir s jura mészkő vonulat között törtek ki ezek a fiatal eruptiv kőzetek*

III. Érces feltárások*

Gyalumarén, a templomtól délnyugat felé lehúzódó árokban van-

1. ábra. A gyalumárei Treketóri völgy érces feltárásainak alaprajza és szelvénye.

nak a Lozsádi báró GtŐb f f y  A k pá d  és neje Bibarcfalvi K ovács J u l ia n n a  
által feltárt ólom-ezüst bányák, amelyeket 1910. tavaszán nevezettektől 
a magyar kincstár 155 ezer koronáért megvásárolt. A bányatelek 28 határ, 
tehát körülbelül 14 km2 terület, amely ércesedését a melafirtufát áttörő 
kvarcos porfiroknak köszöni. A bányaterület jelenleg feltárás alatt van 
s az ércesedés főkép gelenit, chalkopirit, mig a Bacchus-tárna antimoni- 
tot is mutat
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Gyalumáretól nyugatra van a Treketóri-völgy, amelynek helyszín- 
rajzát és szelvényét a mellékelt ábra mutatja. A Treketóri s az Izvor völ
gyek találkozásához közel van a Gyászán Ilié-féle 20 m hosszú tárna, 
amelynek gorcán kaolinban pirít s galenit darabokat láttam. Ettől kelet 
felé még öt telért tár fel a meredek patak. A II. sz. telér 70° ÉK dűlést 
mutat, a III. sz. telér 60° ÉK dűlésben 25 cm vastag galenit s chalkopirit 
ércesedést láttat. A IV. sz. 10 cm. telérke állítólag aranyat is tartalmaz. 
Yégül a meredek árok fején, nem messze a mészkő határától, van az V. 
sz. telér, amely 70° ÉK-i dűlésű 20 cm vastag pirít s galenit ércesedést 
mutat. Valamennyi telér a melafirtufában van, azonban a mészkő határa 
észak felé már csak 50—150 m távolságban van. Az I. és V. sz. érces 
telérkék között a vízszintes távolság 420 m, a függélyes köz 120 méter. 
Ezért esetleges feltárásra ajánlatos lenne az I. sz. Gyaszán-féle tárna 
tájékáról a Treketóri völgy alá mintegy 450 m hosszú altárnát hajtani, 
amivel valamennyi telért kereszteznék.

Végezetül közlöm a Gyalumáre vidékén számbavehető nevezetesebb 
feltárásoknak elemzését, amelyet Selmecbányán a m. kir. bányakerületi 
vegyelemző hivatal 1909. őszén 472. sz. alatt készített, az en saját ke
zemmel vett mintákból.

G-yalumare vidéke érces teléreinek elemzése.


