
3. Nagy-Halmágy környékének geológiai viszonyai.

(Jelentés az 1894. évi részletes geológiai felvételről.)

Dr. Pethő CxYULÁ-tól.

A Fehér-Körös völgyében Gurahoncztól fölfelé, tehát keletre haladva 
Acsuva községnél a szorosabb értelemben vett Kódru-Móma hegység meg
szűnik. A Móma keleti lejtője e hegységnek egyszersmind keleti végpontja 
is, mert a magasra tornyosult tömeg ennek az óriási sírhalomhoz hasonló 
hegynek legkeletibb kiemelkedésétől, a 810 és 812 mj  magas kettős csúcsú 
Móma oromtól a k. b. 760 ™j magas Berbécs orom (Cornu berbécsüluj) felé 
kezd lejteni, innen pedig meredeken bocsátkozik le az acsuvai völgy felső 
részének 270—280 "V abs. magasságú fenekéig, tehát torony iránt mérve 
alig négy kilométer hosszaságú vonalon hirtelen 500 méternyit csökken s 
alkotó anyagának a pados kvarczit-homokkőnek itt hirtelen vége szakad.

A hozzá csatlakozó alacsonyabb alakulatok Acsuvától keletre a Gyálu- 
Máréig, délre a Hegyes-Drócsa-Pietrósza főgerincze felé és délkeletre Kis- 
Halmágyig mind igen sokkal fiatalabb képződmények. A nagy-halmágyi 
öböl —  mely Kis-Halmágy és Cermura között jelenleg is közel hat kilo
méter hosszú és IVa kilom. széles —  valaha, mielőtt az andezittufák s a 
pontusi képződmények benne lerakodtak, ama plioczénkor előtti nagy és 
tág tengeröhölnek része volt, melynek határai Zimbrótól kelet felé a Gyálu- 
Máréig, délre Zöldesig, délkeletre Kis-Halmágyig értek; a Gyálu-Márétól 
és a Dobrin-hegytől délre pedig Alsó-Váczáig s a Körösbánya melletti 
Lunkáig terjedtek.

E 12, illetve 25 kilométer átmérőjű nagy, szabálytalan öblöt leg
nagyobbrészt szarmatakori andezitkítörések és főképen tufáik, valamint 
pontusi korú agyag, homok, márga s ezeknek elegyeiből képződött lerakó
dások töltötték ki.

Jelen (1894.) évi fölvételeimet, közvetetlenül a múlt éviekhez csatla
kozva, ezen a területen folytattam Csúcs, Vidra és Talács határától kelet-
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felé haladva. A bejárt terület nagyobb része a Xxtii torat Je^  l:75,000-es 
mértékű (Nagy-Halmágy-Vaskóh) osztálylapra, illetőleg ennek főképen DNy-i 
és DK-i, kis részben az ENy-i és EK-i 1 : 25,000-es mértékű eredeti lapjaira 
esett; de részben áthúzódott a délfelől határos 1:75,000 -es mér- ̂ XXVII. rovat 9 ,
tékü (Körösbánya) osztálylap északi szegélyére is az ÉNy-i és az EK-i 
1 :25,000-es eredeti lapok találkozása körül.

Fölvételeim Nagy-Halmágyról, mint a területnek természetes közép
pontjáról kiindulva, csaknem kizárólag az egykori Zarándmegyére, a mai 
beosztás szerint tulnyomólag Aradmegyére esnek. Eszakfelé igen kicsiny 
rész terjed át Biharmegyébe, dél- és délkelet felé pedig Hányad megye 
széléből esik bele valamelyes rész a geologiailag térképezett területbe.

A bejárt részek kiterjedését a következő huszonhat község határa 
jelöli. A Fehér-Körös jobb partján : Nagy-Halmágy, a hozzácsatolt Palu- 
csest-tel, Lestyóra, Leásza (régi nevén Lésza, jelenleg Soványfalva néven is 
ismerik), Csúcs, Vidra, Magulicsa, Lázúr, Gros (Grosi, Lázúr mellett), 
Bogyesd, Mermesd, Kis-Halmágy (a hozzátartozó Morarcsti, Cicesti, 
Golesti, Tacesti, Colfesti, Codronesti, Ilicesti és Toncesti nevű elszórt köz
ségrészekkel), Banyesd, Krisztesd, Brusztur, Lungsora, Vosdocs, Juonyesd, 
Pojenár, Cohesd, Ternavicza, Ocsisor és Öcs jobbparti része, valamint a 
mai Hunyadmegyébe eső Brotuna. A Fehér-Körös bal partján: Öcs és 
Ocsisor balparti része, Cermura, Tisza (Tiszafáivá), Leásza balparti része 
és Talács községnek Csúcs és Leásza felé eső határszegélye.

Bejárt területünk legészakibb és egyszersmind közel legmagasabb 
pontja Lázúr határában a Dobrinhegy orma (991 mj) ,  mely a Gyálu- 
Márétól (652 mj)  keletre esik s vele eredetileg egy tömeget képezett. A két 
orom egvmástóli távolsága, toronyiránt mérve, nem több 3'25 kilométer
nél. Jelenleg egy 200 méternél mélyebbre bevágódott patakmeder, a Lőcs
patak vagy helybeli nevén Valye Leoka ágya —  voltaképeD a lázúri patak
völgy felső része —  választja el a kettőt egymástól. A Dobrintól torony
irányban 4 kilométernyire DDK-re az 1003 m1 magas Cziklu-orom emelkedik 
Brusztur és Lungsora határában.

E két tekintélyes orom a Biharhegységnek legnyugotibb előfoka. 
Tőlük nyugotra a Gyálu-Márénál a voltaképeni Bihar megszűnik, határát 
az a mély horpadás képezvén, melyben a Móma keleti s a Gyálu-Máré 
nyugoti hirtelen elvágódó lejtői között, a plioczén előtti korban a Fehér- 
Körös völgyét egy tengerág kötötte össze a Fekete-Körös völgyével. Délfeló 
a térszín magassága folyton-folyvást csökken s végre a nagy-halmágyi 
öbölbe (248, 244, illetve Palucsestnél 213 -ig) ereszkedik alá. Észak és 
kelet felé ellenben fokozatosan emelkednek a magasságok, míg a Bihar - 
hegység főgerinczét s azon a legmagasabb vonalat (Gajna 1486, Rotundo
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1359, Lespes 1310, Aradlátó-orom vagy Tyatra-Aradului 1427, Cucurbeta 
vagy Curcubeta 1769 s ettől NyENy-ra a Nagy-Bihar 1849 nJ) el nem érik.

H ic L r o g r a fia i  tekintetben e vidék egyik főnevezetessége a Fehér- 
Körös útja, mely Körösbányától erős kanyargásokban haladva Ny, majd 
ENy, E, EK és ismét Ny felé, G-urahonczig háromszor kerüli ki az átmet
szésre kínálkozó lágyabb anyagot s háromszor vág magának medret a 
kemény lávák és tufatorlaszok között, a nélkül hogy útját valamely vető
dés vagy repedés előkészítette volna.

E nevezetes jelenségre Lóczy már 1877-ben felhívta volt a figyelmet, 
midőn a Természettudományi Társulat májusi szakülésén A Biharhegység 
egy sajátságos völgy alakjáról értekezve,* azokat az eseteket tárgyalta, 
a melyekben a folyó nem a völgyet kitöltő lágy és laza anyagon, hanem a 
völgyoldalak valamelyikének szilárd sziklatömegén vésett magának med
ret. Még tüzetesebben foglalkozott az idevágó kérdésekkel A  folyólinak, 
mint geológiai tényezőknek munkája czímű értekezésében,** a rokon je 
lenségeket ismertetve s okfejtő magyarázatokkal, számos példával, és raj
zokkal is illusztrálva.

A Fehér-Körös útjának és folyásának e látszólagos szeszélyessége a 
következő helyeken mutatkozik feltűnően. Körösbányától Ny-felé haladva, 
a Steja és Ternava közötti keskeny és csekély magasságú keresztgátat 
kerüli el s hirtelen délre kanyarodva, Birtin, Tataresd és Prihodest mellett 
sokkal hosszabb utat vésett keresztül kemény anyagok között, mint a minőt 
egyenes irányban kellett volna kivésnie. Innen észak felé Alváczának, majd 
ENy-ra tartva Öcs, Ocsisor és Juonyesd között ismét kemény andezittufák
ban halad, a mi itt, más útja nem kínálkozván, elég természetesnek 
látszik.

Meglepő azonban, hogy midőn Juonyesden túl folyvást észak felé és 
mindig a kemény andezittufák meredek falai tövében haladva kiér a nagy- 
halmágyi völgytágulatba, a helyett hogy útját egyenesen E- vagy legfölebb 
kissé ENy-felé folytatva Leásza és Palucsest között a —  könnyebb átmet
szésre kínálkozó lágy pontusi homok-, homokos agyag és márga lerakó
dásokat vágná át —  Tiszánál hirtelen Ny-ra fordul s Leásza mellett neki
megy a környék legkeményebb anyagának : a tufával váltakozó andezitláva 
kitöréseknek s nagy ívekben két S alakú kanyarulatot vágva, ENy-i irány
ban véste ki útját majdnem Csúcsig.

Itt, azaz Csúcsnál ismét kínálkoznék alkalom, hogy útját még kissé 
tovább folytatva ENy felé átvágja a Cstícs, Vidra és Acsuva talaját képező

* Földtani Közlöny, 1877. VII. köt., 181. és köv. 11.
** Magyar mérnök- és építész-egyesület Közlönye, 1881. XV. köt., 375. és köv. 11.
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lágy pontusi területet, de e helyett itt igen hirtelen, k. b. 40 fokos hegyes 
.szögben délnek fordulva ront neki a talácsi láva és tufaképződményeknek. 
E  hirtelen eltérülésnek azonban itt nem a lágy -  jkkor még el sem ért —  
anyag elől való kitérés az oka, hanem az, hogy itt ömlenek bele a lázúri 
és a vidrai bővizű patakok, melyek E felől —  nagy esőzések idején erős 
rohanással ■—  érkezve, a Fehér-Körös vizét egyenesen D felé ragadják 
magukkal.

A lágy anyag elkerülésének esete azonban fennáll e két patakra, t. i. 
a vidraira és a lázúrira nézve. Mind a kettő E felől érkezik, de a helyett 
hogy Csúcsnál Acsuva felé irányulva a lágy pontusi halmokat vágta volna 
keresztül, inkább az útjába eső kemény andezittufában vésett magá
nak utat.

Midőn a két patak vizével megerősödött folyó a talácsi sziklaterüle
ten keresztül hatolva Acsuczánál ismét tágabb völgybe jut, a hol már az 
acsuvai, szintén igen bővizű patak vár reá, nyűgöt felé folyvást elég tág — 
600— 800 m/  széles —  völgyben halad egészen Báltyeléig, a hol a völgy 
hirtelen 300— 400 méternyire szűkül össze, míg mintegy negyedfól kilo
méternyi út után Gurahonczot és Jószáshetyt elérve, ismét kitágul. Partjait 
mind a két oldalon magas andezittufa-falak és lejtők alkotják jószásbelyi 
kitágulásáig, a hol jobb partján remek, ősrégi várromokhoz hasonló sziklák 
meredek falai emelkednek fölötte.

Gurahoncz-Jószáshelytől fogva tág, világos völgyben, halad a Eehér- 
Körös mintegy 15 kilométer hosszan Kocsuba-Kakaróig, a hol ismét hatal
mas munkát végezett, midőn e két község közötti magas és szerfölött szi
lárd andezittufákból álló keresztgáton magának utat vésett. Több adat a 
mellett szól, hogy a Eehér-Körös e munkát egy régi, a Drócsatető felől 
érkező s ma már nem létező patak közreműködésével már a diluviumban 
megkezdette.* A lágyabb, omlós anyagok elkerülésének itt is igen feltűnő 
példája van előttünk, mert közvetetlen Kocsuba mellett E felé diluviális 
agyaggal és kavicscsal borított pontusi márga és homokhalmok húzódnak, 
s így ezeket átvágva a folyó Revetis Rossia és Szelezsán mellett elhaladva 
•és Doncsénynél a déznai bővizű patakkal egyesülve, Boros-Sebes és Kertes 
között juthatott volna ki a mai tág völgybe. Ezt az utat azonban kikerülte 
s inkább a kemény gátat véste keresztül.

Hasonló példa maga a déznai patak is, mely Restyirata és Zugó felől 
érkezve, az ó-déznai völgyben már hámorokat hajtott, Uj-Déznánál máig is 
erős munkát végez s itt a Monyászai patakkal egyesülve halad tovább Ny

* V. ö. erre nézve a m. kir. Földtani Intézetnek 1885-ről és 1888 ról szóló Évi 
Jelentéseiben elmondottakat, és pedig az 1885. éviben a 98— 99. és 126. ll.-on, az 
1888. éviben pedig a 48. lapon.
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felé, de a helyett, hogy irányát megtartva Ignest és Doncsény között Ker
tesnek tartana, DNy felé kanyarodik s Prezest és Boros-Sebes között az 
andezittufa és lávamagaslatok között vágott magának utat. Mindezek az 
esetek feltűnő példáit, de egyszersmind bizonyságait is szolgáltatják annak, 
hogy a folyóvíz útjában az omlós, lágy üledékek sokkal súlyosabb és nehe
zebben leküzdhető akadályok, mint a szilárd kőzetek vagy akár a vulkáni 
lávák és tufasziklák legkeményebb anyagai.

Hogy a hidrografiai képet kiegészítsem, még csak azt kell megemlí
tenem, hogy a terület keleti részén a nagy-halmágyi öbölben a Fehér- 
Körös fő tápláló-ere a nagy-balmágyi patak, mely három erős patak
ból szedődik össze s Tisza községnél ömlik a Körösbe. Az egyik a 
banyesd-bruszturi, a másik a lungsora-vosdozs-kis-balmágyi, a harmadik 
a szirb-kis-halmágyi patak. Mind a három a Bihar magasabb tájain ered 
s haladtában ritka szépségű, festői völgyeket hasít keresztül, melyekben a 
szelíd, tisztás halmok vad sziklacsoportokkal, meredek falakkal és szoro
sokkal váltakoznak. Ezekhez járulnak, még mindig a jobb parton, Nagy- 
Halmágytól Ny-ra a Mermesd és Bogyesd környéki pontusi képződmények 
területén összeszedődő leászai patak, mely Leásza községen alul töri át az 
andezitlávából és tufából épült körösmenti gátat; valamint a cohesd- 
pojenári patak, mely Ocsisornál ömlik a Körösbe és a bejárt terület keleti 
szélén a tomesdi nagy patak, melynek vize szintén a magasabb északi ré
szen gyűlik össze.

A Fehér-Körös bal partján Basszarabassza, Öcs, Ocsisor, Cermura és 
Tisza községeknél, valamint ezen alul is a Leásza és Csúcs közötti szoru
latban számos kisebb-nagyobb patak ömlik a folyóba, melyek azonban 
együttvéve sem oly jelentékenyek, mint a nagybalmágyi patak.

Geológiai alkotás és anyagcsoportosulás tekintetében a terület 
nyugoti része s északi és keleti (majd inkább északkeleti) szegélye között 
feltűnő nagy különbség mutatkozik. Míg Nagy-Halmágytói Ny-ra és D-re 
messze tájon nyoma sem mutatkozik a felső-mioczénnél idősebb képződ
ményeknek, tőleE-ra, EK-re s KEK-re Lázúr, Brusztur, Lungsora, Yosdocs, 
Szirb és Kis-Halmágy határában, tehát a voltaképeni Biharhegység Ny-i, 
illetőleg DNy-i előfokain és lejtőszegélyén a legrégibb sorozatokba tartozó 
réteges és tömeges eruptív kőzeteknek változatos, tarka csoportja halmozó
dik össze. A Bihar szegélyének, az egykori nagy völgytágulat Ii és EK felől 
emelkedő partjainak legnagyobb tömegét s e területrésznek alapkőzetét a 
fiiüt és a velejáró képződmények alkotják. Ehhez csatlakoznak keleten a 
különféle régibb eruptív kőzetek, részben az andezit-tufák s az alább jellem - 
zendő pseudo-kárpáti messzes homokkő, valamint a gosau-kréta időszakába 
tartozó képződmények. Nyűgöt és délfelé ellenben túlnyomólag az andezit
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tufa s a közüle kibukkanó andezitláva, valamint a pontusi képződmények 
borítják a térszínt és töltik is ki legnagyobb részt a mioczén-kor előtt még 
óriási nagyságú mély tengertágulatot. ■— Az alább egyenként leírandó alkotó 
elemek a következők:

a. Üledékes képződmények.

1. Eillitek és accessoriumaik. (Típusosnak nevezhető hamvas és
kékesszürke, selyemfényű, leveles, afanitos és szericzit-csillá- 
mos flllitek; csillámos homokpalák; arkóza-homokkövek és 
kvarczcsomós, erősen csillámos palák.)

2. Bizonytalan korú homokkő és mészkő, mely küljelleme és kőzet
minősége szerint leginkább a neokomkori kárpáti homokkőhöz 
hasonlít, de vele több oknál fogva még sem azonosítható.

3. Gosaukori képződmények. (Homokkő, márgapala, breccsia és
konglomerát.)

4. Pontusi képződmények. (Agyag, márga, homok, homokkő és
homokos törmelék.)

5. Diluvium. (Agyag, kavics és nyirok.)
6. 0 - és új-alluviális képződmények.

fi. Vulkáni kőzetek és tufák.

7. Biotit-gránit (granitit) különböző féleségei.
8. Diorit és kvarcz-augit-diorit.
9. Pelzitporfir (porfiros kiválások nélkül).

10. Diabáz-porfirit (zöldköves elváltozásban).
11. Diabáz (típusos).
12. Biotit-amfiból-andezit (biotit-amfiból-daczit). Az erdélyi Ercz-

hegység trachitjához közeledő típus.
13. Piroxén-andezitek és tufáik.

I. Ü ledékes képződm ények.

1. F  ü l i te k  és  a c c e s s o r iu m a ik .  Mindazon elemek, a melyeket 
megelőző évi jelentésemben Dulcsele és Zimbró határából megismertettem, 
jelen évi területemen is majd mind előfordulnak. Átülitek és a velők társult 
képződmények Lázúrtól E-ra és K-re fel egész a Gyalu-Máre tetőig s a Dobrin 
ormáig, valamint Brusztur, Krisztesd és Lungsora határában fel egész a

A m. k. földtani int. évi jelentése 1894-ről. 4
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Cziklu ormáig (1003 mj) ,  sőt azon túl is kiterjeszkednek a jelen évi terület 
BK-i részén s tovább folytatódnak a Biharhegység magasabb tájékára.

E nagy és sok helyen igen szép feltárásokban látható palatömegnek 
főalkatrésze a selyemfényű, szericzites, hamvas és kékesszürke, leveles és 
afanitosnak nevezhető fillít, mellyel váltakozva a többi veletársult kőzetek 
egy-egy rétege bukkan elő, mint a csillámos, szericzites homokpala, mely 
észrevétlen átmenetekben csatlakozik a típusos tömeghez, az arkóza- 
homokkő, melyben makroskoposan is jól felismerhető földpátok ötlenek 
szemünkbe s a kvarczcsomós és erősen csillámos pala, melyben kvarcz- 
csomókon vékony rétegeken s apró kvarczlencséken és kvarcz-zsinórokon 
kívül, kisebb-nagyobb, borsó, sőt mogyoró nagyságú lekopott kvarczszemek 
is találhatók. Helyenként igen szép, tiszta fehér kvareztömbök mállanak ki 
belőle, melyek némely völgyben nagy mennyiségben gyűlnek össze.

Feltárások mindenütt bőven találhatók, de legnagyobbak és legtanúl- 
ságosabbak, mert a rétegeket csapásukra merőlegesen metszik át, a lázúri 
völgyben, az ED-i irányú, 200 mélységű Lőcspatakban, a Dobrin tö 
vében.

Szép feltárások láthatók a bruszturi, valamint a lungsorai völgyben is, 
valamint a magasabb ormok lejtőin sem ritkák az olyan kopár és szakado
zott helyek, a hol a növényi takaró hiányánál fogva nagyobb kibukkaná- 
sok találhatók s a különböző, egymással váltakozó vékonyréteges és könnyen 
málló, valamint a vastagabb rétegekben és padosán telepedett szilárdabb 
képződmények tisztán megfigyelhetők. Találhatók azonban oly kőzetek laza 
tömbjei is helyenként, a melyeknek eredeti fekhelyét nem tudtam kideríteni, 
ámbár kétségtelen, hogy a fillit közé vannak telepedve.

így például a Lázúr határában, a Dobrin déli lejtőjén, a Corsori, 663 mf  
és a Ternicsiora 774 m]  magas ormok között (ez utóbbit a pásztorok 
Sztanyika néven ismerik) igen érdekes, kissé zsírfényű, sötétzöld kőzet laza, 
de alig vagy épen nem kopott tömböcskéi találhatók, melyeknek friss 
tőrésű darabjait kézi nagyítóval megtekintve, azt veszszük észre, hogy e szép 
kőzet sűrűn egymás mellé sorakozott s néhol sugarasan elhelyezett sötét
zöld sugárkőtűkből áll. Dr. Schafarzik mikroszkópos vizsgálata szerint a 
látóteret leginkább az aktinolith zöld pamatszálai foglalják el s ezek mint
egy körül szőnek egyes nagyobb ásványszemeket, melyek mind mikrosz
kóp alatt, mind pedig lángkisérletileg elemezve, epidotoknak bizonyúlnak. 
Ez a próba tehát kétségtelenül amfibol-epidot-kőzeteknek nevezhető. 
Ugyanez mállott kvarczitban is előfordul, benne szálas halmazokat és szerte
ágazó szövedéket képezve.

Egy másik közbülső kőzet, mely ugyanazon a lejtőn, az iméntitől nem 
messze, laza, de éles szögletű darabokban található, szép és meglehetős 
üde, párhuzamos szerkezetű, finom szemű fehér kvarczit, melyben magnetit
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halmazok foltonkint vannak elhintve. Eredeti fekhelyét, az erdős és gyepes 
lejtő elfödöttsége miatt, egyiknek sem sikerült megtalálnom,

Számot kell adnom ezeken kívül a fillittel kapcsolatban egy sajátságos 
kőzetről, mely Vosdocs község felső határán, a lungsorai völgy jobb partján 
fordul elő az alább ismertetett kvarcz-augit-diorit szomszédságában, a völgy 
legfelső granitit tömegének északi széléhez csatlakozva. E kőzet fekete, afa- 
nitos, tömött és kagylós törésű; az üveget jól karczolja s az eruptív 
tömeghez való közelségénél fogva legnagyobb valószínűséggel kontakt-kép
ződménynek tekinthető. Az említett eruptiv-tömeg határán ugyanis a fillit- 
nek egy igen finom szürkevakkeszerü arkóza rétege bukkan ki, mely, ha 
nem csalódom, jó részben még eredeti állapotában maradt meg, más része 
pedig, mely az eruptív-tömeghez közelebb esett, az érintkezés hatása alatt, 
alkatát feltűnően megváltoztatta. Ugyanazon kőzet ez, a melyben valaha 
itt az alkatváltott tömeg szomszédságában a völgy jobb partján és vele 
szemben a bal partra torkolló Dragodán-patak bal partján tárókat hajtottak, 
hogy belőlük ólmot és ezüstöt bányásszanak. Bányásztak is, de igen kevés 
■sikerrel, mert a munkát abba hagyták s jelenleg a tárók egyike már beom
lott, a másik belső részét pedig víz öntötte el s így hozzáférhetetlen. Oly 
régiek ezek a bányák, hogy a bennök dolgozó munkások már régen meg
haltak, a mint egy hozzánk vetődött vosdocsi, 70 éves ember beszélte, az ő 
gyerekkorában már egy sem élt kőzülök. A belső részekből kikerült s még 
megtalálható kvarczitos kőzettörmelékben gyér pirit-behintéseket találtam. 
A Dragodán-patak torka előtt valaha zuzómalom is volt, de ma már csak 
az egykori vízvezető csatorna nyomai tanúskodnak róla.

A fekete, kagylóstörésü kőzetet (135. és 138. sz.) dr. Schafabzik tüze
tesen megvizsgálta s róla a következőket közli velem : ((Mikroszkóp alatt e 
kőzet lényegében apró, halvány színjátékú szemecskékből áll, a melyek az 
apró b'í'oíif-levélkék sokaságától egyszerű fényben barnának tetszenek. Ezen 
kívül az egész csiszolat területén sűrűn egymás mellé sorakozott sejtekhez 
hasonló világos udvarokat pillantunk meg, a melyekben fekete szemek és 
szemecskék mutatkoznak, de biotit nem látható. A világos szemek és foltok 
alkalmasint albitok, a fekete zárványok pedig karbon-szemecskék. De e 
kettő még tüzetesebben megvizsgálandó. A kőzet kézipéldánya semmit sem 
hat a mágnestűre, a mi nem volna így, ha a fekete zárványok mágnes vas
szernek volnának. Egy-két nagy szem piritnek látszik benne. Kisebb nagyí
tásokkal nézve a csiszolaton némi rétegezést lehet észrevenni. Egy harántér 
fiatalabb képződésű terményekkel, muszkovittal és részben talán chlorittal 
van kitöltve.))

Talán ugyanide sorozhatok egy másik, szintén kontakt következtében 
alkatváltottnak látszó, részint szürkés-fekete, részint egészen világos, ham- 
Tasszürke, tömött és merev kőzetet (141. sz.), mely az üveget majdnem

4 *
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ugyanolyan jól karczolja, mint az előbbeni. Ez a vosdocsi templom fölötti 
sziklás domb oldalából való, tehát igen közel esik a granitit és a típusos 
diorít tömegéhez. Földpátszerű alapanyagában újabb képződményekül augit- 
szemecskék mutatkoznak.

E fillittömeg a legtöbb helyen zavart, számos kisebb-nagyobb gyűrő
dés, helybeli elmozdulás és zúzódás figyelhető meg a feltárásokon, úgy hogy 
a tömeg különböző pontjain a legkülönfélébb rétegdőléseket lehet meg
különböztetni. Atálános csapása azonban mégis KNy-i irányú s a kevéssé 
háborított helyeken túlnyomólag 30— 35 fokos déli dőlést mérhetünk meg, 
a mi jól egybevág a Kódrú-Móma átalános orografiai csapásával.

Meg kell még azokról az érczelőfordulásokról is emlékeznünk, a 
melyeket S tub, D énes felsorol a nagy-halmágyi uradalom geológiai leírá
sában* s melyek mind a fillitben fészkelnek. Azok a kezdeties bányaművek 
és kutató tárók azonban, a melyekből különféle érczeket termeltek, több
kevesebb sikerrel, de a melyeknek legnagyobb része (a szóban levő, bejárt 
területen) csekély eredménnyel vagy sikertelenséggel végződött, már rég 
beomlottak, elhagyottak s némelyiknek már a helyére is csak hosszas tuda
kozódások után vagy még úgy sem lehet rátalálni. Mint érczelőfordulások 
azonban és mint e változatos alkotású fillitek vendégrészei kétségtelenül 
megérdemlik a kutató figyelmét.

A lázuri völgyben S tub két igen különböző előfordulásról emlékezik 
meg s ezekről a következő adatokat közli idézett dolgozatának 38. lapján 
(Jahrbuch, pag. 496.): «A lázúri fővölgyben a Dobin nyugati lejtője tövé
ben (bal part) két táró van csekély vastagságú, kristályos palaközi kvarcz- 
erekbe vájva. Az északibb a hosszabb s ennek gorczán a behintett piriten, 
chalkopiriten és galeniten kívül a csillámpalában apró lencsék voltak talál
hatók, melyek főképen földpátból állanak s a piriten s a chalkopiriten 
kívül arsenopirűet is tartalmaztak, s ez utóbbiakkal társulva, csekély nyo
mokban Millerit (nikkel-kéneg) és linneit (kobalt-nikkel-vaskéneg) is volt 
található. A táró azonban már be volt omolva, s nem lehetett belejutni.» 
Megjegyzendő azonban, hogy ez utóbbi érdekes ásványról Patera elemzése 
(mely igaz, hogy nagyon csekély mennyiségű anyagon történt), ezt m ondja:
«Arsenkies, oberer Stollen des oberen Bergbaues im Lázúr-Thale . . . .  
Avenig Kupfer, kein Kobalt und Nickel». (Ugyanott, a 33., illetve a 
498. lapon.) A másik előfordulás a lázúri nagyvölgy egy kisebb mellékvöl
gyében található, mely kelet felől a Dobrin oldalából érkezik (bal part). 
Ennek baloldali lejtőjén «hat öl hosszú, 10 hóra irányában haladó táró 
van kezdve, a kristályospala közé telepedett lencseszerű kvarcztömegben.

* Stub D „ í)ie geologiselie Beschafienheit dér Herrschaft Nagy-Halmágy im. 
Cömitate Zaránd (most Arad). (Jahrbuch d. k. k. geolog. Beichsanst. 1868. Bnd. XVIII.)
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E kvarczlencsében galenit fordult elő igen ritkán jelentkező pirittel és 
■chalkopirűtel, részint nagyobb, részint kisebb kristályos rajokban szabály
talanul belehintve». Ez sem volt valami sikeres vállalat, mert a nyílás 
közelében hamarosan kibányásztak ugyan vagy 6 mázsa érczet, de csak
hamar meddő kőzetre bukkantak s a munka abban maradt.

Ezeket a helyeket én is felkutattam, de ma már a nyomát sem lehet 
felismerni annak, hogy ott valaha bánya volt. Hasonlóképen jártam a 
lázúri fővölgy egyik balparti mellékágában, a hol valaha szintén kutattak 
és bányásztak is, a szóbeszéd szerint persze aranyat s ezüstöt, de én a 
meglehetősen zúzottnak látszó kvarczeres és erősen csillámos zöldes sötét
szürke fillitben (mely világosszürke szericzites palán fekszik) sűrű, szem
csés, apró halmazokban jelentkező pirit-behintéseken kívül, a melyeknek 
egy-egy szemcséje már limonittá változott át, egyebet nem találtam. 
A hosszú és omladékos árokban a fillit telepedése erősen zavart, de átlag 
mégis IÍNy-i csapást lehet megállapítani. Egy helyen D-i, 45°-os dőlést 
mértem benne. Hasonló kutatás és kísérlet e völgyben és a felette emel
kedő nagy kiterjedésű Dobrin hegyen igen sok helyen fordul elő. így például 
a Dobrin orma alatt ENy-ra szintén találtam mély árkokat, régi, elhagyott 
kutatások nyomait, erősen kvarczos és csillámos fillitben, de a nagy mun
kával kivájt anyagban éreznek vagy fémes behintésnek nyoma sem mu
tatkozott.

A bruszturi völgy jobb partján, a templomon felül kibukkanó fillit
ben S tur egy régi beomlott bányát talált, melyből régente vasérczet ter
meltek. «A gorezon heverő érezdarabok főképen vascsillám (hematit) 
vékony, egy- egy ^  -es kristályos kvarczczal váltakozó rétegecskéiből álla
nak, melyek anyaga részben már barnavasérczczé (limonittá) változott 
át . . .i) —  «Mágnesvas alkalmasint behintve fordul elő az érezben, mert 
az iránytűre erősen hat.» (Id. helyen 24., illetve 492. 1.)

«A bruszturi völgy egy másik pontján, a Dobrintól DK-re az agyag - 
csillámpalába telepedett keskeny, fehér kristályos mészrétegecske hosszá
ban egy amfibol kőzet van betelepedve, mely durva rostos, sötétzöld, majd
nem fekete sugaras amfibolból áll s a melyben behintve barna gránát és 
mágnesvasércz fordul elő.» (Ugyanott, 24. 1.)

Brusztur határában s ép így Lungsora környékén is, a fillitben több 
helyen találhatók szép pirít előfordulások, néhol kristályalakban is. 
A lakosok azonban a véletlenül vagy kutatás útján felfedezett fészkeket 
titokban tartják s belőlök kiszedett zsákmányukat, arany voltában bízva, 
gondosan rejtegetik s csak akkor mutatják meg, ha olyan emberrel talál
koznak, a kiről felteszik, hogy nem él vissza bizalmukkal. Siratnak (u. o. 
29. 1.) a megelőzőleg említett vascsillám előfordulásával rézsút szemben, a 
bruszturi völgy bal partján, a templomtól EK-re mondottak egy helyet, a
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hol a piritnek vastag telepe fordul elő. Ennek a nyomára ottjártamban 
nem tudtam ráakadni.

Érdekes STunnak az a közlése is, mely a fentebb, az 51. lapon már 
említett vosdocsi bányára vonatkozik. Erről id. dolgozatának 27. lapján így 
szól: (iVosdocs és Lungsora községek határán, a völgy jobb partján, 9 hóra 
irányában 20 öl hosszúságú tárót hajtottak a pirít és galenit egy telér- 
szerű előfordulására. A telér trachittufában * indul s meredeken észak
keletre dől. A telér anyaga fehér, sejtes, mállott állapotában könnyen szét
morzsolható kvarez, mely friss állapotban savval érintve pezseg, tehát 
mésztől van áthatva.** A telér tömegében főkép piritbehintések vannak, 
de csekély mennyiségben galenit is előfordul. Piritbehintések a mellék
kőzetekben is láthatók. — 15 öllel magasabban a lejtőn, ugyanazon teliérre 
még egy tárót nyitottak, melyet az alsóval tetőpászták kötnek össze. 
A munkások beszédei szerint állítólag egy helyen két ölnyi anyag kivájá- 
sával mintegy 400 mázsa zúzni való érczet termeltek. Az ér valami három 
láb vastag lehetett, de csakhamar megszorult s nehány hüvelyk normális 
vastagságra vékonyodott.)) Ugyanezt az eret a balparti határpatakban 
(Dragodán pataka) is elérték, de ezt a munkát sem követte siker.

Hogy e nagy fillit-komplexusban többfelé fordulnak elő becses és 
bányászásra is érdemes érczek, arra vannak példák a múltban is, különösen 
a jelen évi fölvételek határán túl É és K felé. Ottjártom alkalmával a tiszta 
mangán-éreznek egy szép fészkére bukkantam, melyből jelenleg épen 
bányásszák az érczet, de csak felszíni művelés útján s nem is látszik való
színűnek, hogy a fészek nagyobb kiterjedésű. Ez az előfordulás Brusztur 
határába esik, a Plajului hegy déli lejtőjén, mintegy 80 méternyivel az 
orom alatt s a völgyfenéktől mintegy 220 méter magasságban. Helyben a 
kibontott fészek anyaga kétségkívül vassal elegyes, mert a mágnestűre igen 
erősen hatott; a kiválogatott és magammal hozott mutató példányok azon
ban épen nem hatnak a mágnestűre s Kalecsinszky próbája szerint is vas- 
talan mangán-éreznek bizonyultak.

2. H om okkő és mészkő (bizonytalan korú). A kis-halmágyi 
hegyeknek a völgy felé tekintő homlokán, valamint a vosdocs-lungsorai 
és a szirbi völgyek lejtőin egy sajátságos, túlnyomólag ÉD-i csapású, réte
gesen hasadó, csillámos és kalciteres szürke, néhol rozsdás, majd sötét
szürke meszes homokkő jelenik meg, melynek korával és telepedési viszo
nyaival eddig nem tudtam tisztába jönni.

* Ez alkalmasint emlékezetbeli tévedés, mert ott trachittufa nem fordul elő.
** E pezsgés jó l észrevehető a Dragodán patak torkabeli (balparti) bánya telér- 

kőzetén is, mely egészen megfelel Stur leírásának.
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Kétségtelen, hogy e meszes homokkő a filliten fekszik s hogy letele
pedése óta háborításokat is szenvedett. Kelet felé erősen meszes padok 
találhatók benne, a Tirnaviczával határos patakvölgyben pedig már 
kalciteres mészpadok bukkannak ki, a melyek talán ugyanezen komplexus
hoz tartoznak. Minthogy azonban a bejárt területnek EK-i szegélyén for
dulnak elő s így nagyobb kiterjedésben nem vizsgálhattam e homok- és 
mészkövek viszonyait, egyelőre tartózkodnom kell a szabatosabb vélemény- 
nyilvánítástól. De annyit mégis megemlítek, hogy a Kis-Halmágyra tekintő 
hegyek homlokán s a lungsora-vosdocsi völgyben, a hol először bukkan
tam volt e képződményekre, azt a benyomást tették reám, mintha neokom- 
korú kárpáti homokkövek volnának. Egyideig annak is tartottam, sőt havi 
jelentésemben is úgy referáltam róla, mert a kőzet nemcsak a csalódásig 
hasonlít azokhoz a kárpáti meszes-homokkövekhez, a melyeket a Székely
földről ismerünk, hanem egymás mellé téve a példányokat, lehetetlen 
közöttük lényeges különbséget tenni. Felfogásomat csak később ingatták 
meg a telepedési viszonyokban észrevett különösségek. De minthogy a 
campagne végét, melyet ezeknek tüzetesebb tanulmányozására és nagyobb 
területen leendő bejárására szántam, a beállott szakadatlan esőzések tel
jesen megrontották, megállapodásra nem juthattam.

Itthon L óczy tanár úrral közölve e sajátságos képződményre és tele
pedési viszonyaira vonatkozó észrevételeimet, tőle kaptam azt az érdekes 
adatot, hogy ettől a helytől, azaz Kis-Halmágytól meglehetős távol DK-re s 
Déváról jövet EENy-ra Valisoránál szintén ilyen meszes-homokkő fordul elő, 
amelyet habitusa és kőzetjelleme alapján nem lehetne egyébnek tekinteni, 
mint neokomkori kárpáti homokkőnek. Ámde itt alsó- és felső-tithon fekszik 
rajta eredeti telepedésben, a mi e hamis kárpáti homokkő neokom voltát tel
jesen kizárja.

Kis-Halmágyon és környékén e hamis kárpáti homokkövet andezit- 
tufa-rétegek és pontusi képződmények borítják s a vosdocs-lungsorai völgy
ben ezek veszik körül s részben el is födik a Yosdocstól délre eső két 
granitittömeget. Iiis-Halmágynál, a völgy torkának bal partján, a granitit- 
tömeg déli szélén, a homokkő erősen redőkbe van gyűrve és részben zúzott 
is. Ez a háborítás azonban kétségtelenül sülyedés és a granititfalon való 
lecsuszamlás következményének tekintendő. Kövületet sehol, a legszorgo
sabb kutatás mellett sem találtam benne s így ez érdekes probléma meg
oldását a jövőre kell fentartanom.

3. G osaukori K ép ző d m én y  éli (homokkő, márgapala, breccsia 
és konglomerát). Lungsora és Brusztur határában, a Cziklu (1003™/) felől 
D-re leereszkedő, de még mindig elég magas (400— 750”/)  lejtőkön és 
hegyeken a gosau-kréta idejével azonosítható képződmények nagy területet
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elborítanak és igen sok helyen fel vannak tárva. Lungsorától északra 
és Bruszturtól délre, a lungsora-vosdocsi és a bruszturi völgyek között 
nehány oly feltárást figyeltem meg, melyekből az egész sorozat össze
állítható.

Északon a gosau sorozat legalsó tagja közvetetlenül a filliten fek
szik, a legdélibb részen pedig a fentebb ismertetett, bizonytalan korú réte
ges, csillámos meszes homokkövön; de nem bizonyos, sőt nem is egészen 
valószínű, hogy e legalsó képződmény messzire terjed. A rétegek sorrendje 
a következő:

a) Legalul igen durva breccsiás konglomerát, melyben túlnyomóak a 
szögletes, lapos, kevéssé kopott, egy-két tenyér nagyságú vagy nagyobb (a 
közelből került) fillitdarabok, a melyekhez nagymennyiségű szögletes 
kvarcztörmelék, erősen kopott dió-, alma- és ököl-nagyságú kvarcz-kavics 
és egyéb, a magas hegységből származó kőzetek darabjai csatlakoznak. 
Az egész, meglehetős elegyes tömeget erősen csillámos homok köti egybe. 
E breccsiás konglomerátnak egy óriási nagyságú tömbjében, mely a ma
gasabb tájon valahonnan leszakadva, a pontusi törmelék közé került s 
Banyesd mellett, a Szlatina-árok északi lejtőjén (a bruszturi patakba tor
kolló mellékágban) került fölszínre, igen kemény és kopott, de még le nem 
gömbölyített, gránitszerű, de igen aprószemű, kétségkívül a hegység ma
gasabb részéből származó kőzet darabját hoztam magammal, melyet a 
mikroszkópos vizsgálat turmalin tartalmú mikropegmatitnak határozott 
meg, a melyben orthoklasz, plagioklasz, kvarcz és turmalin elegyrészek 
vannak. Ugyanebben egy kövületet is találtam, egészen mészpáttá válto
zott fél kagylóteknőt, mely ámbár gyarló megtartású, körvonalai, peremé
nek szélei és héjának vastagsága után Ítélve, bátran crassatellának nevez
hető és pedig, ha a hasonlóság nem csalódás (fogazata nem látható és nem 
is szabadítható ki), leginkább Zittel Crassatella austriacajához, közeledik, 
alakja szerint igen feltűnően.

b) A következő réteg apró kavicsos konglomerát, melyben túlnyo
mókig apró, kendermag és borsó, igen ritkán kicsiny mogyorónagyságú 
kvarczkavics fordul elő kevés fillit-törmelékkel s szórványosan mutatkozó 
(kétségkívül a közeli fillitből származó) szögletes kvarczmorzsákkal és 
darabkákkal. Ennek a kötőanyaga is csillámos, fillitmorzsás homok.

c) Harmadik tagja e sorozatnak egy lágyabb (legalább a felszínen, a 
hol mállásnak indult, mindig kevéssé tömött) sárgás, piszkosszürke, durva
szemű homokkő, melynek alkatrészei között számos mállott fillitmorzsa, 
apró, kopott, a kölesszem nagyságát meg nem haladó kavieskák és szögletes 
kvarczmorzsák, valamint a kevésbbé mállott csillámlevélkék szabad szem
mel is könnyen felismerhetők. A sorozat e két tagjában [b) és c)] kövületet 
sehol sem találtam.
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d) E durvaszemű homokkövön vékony réteges, meszes márgapala 
fekszik, melyben apró kövületlenyomatok is találhatók. Közbül mészlen- 
csék fordulnak benne elő, melyek közt igen kemény képződmények is 
vannak. Brusztur község határában a Tulesti nevű házcsoport fölött emel
kedő hegynyulvány egyik kiemelkedő ormocskáján (az 528 méteres három- 
szögellési fixponttól északra) e meszes márga laposan fekvő rétege bukkan 
ki, melyben nehány meghatározhatatlan korálon és kagylón kívül a követ
kező típusos gosau-kövületek lenyomatait és kőmagvait sikerült össze- 
gyűjtenem:

Linopsis calva, Sow. sp .; több példány.
Pinna cretacea, Schloth. sp .; töredék.
Pecten virgatus, Nilsson ; héjlenyomat.
(Nucula, sp.; kőbél a záros perem lenyomatával.)

e) A sorozat fedőjét s egyszersmind legutolsó és legfiatalabb tagját 
fínomszemű szürke és rozsdássárga, csillámos homokkő képezi, mely véko
nyabb és vastagabb padokban telepszik, de akadnak a padjai között (mint 
például a lungsorai iskolaház fölötti malomnál, a bal parton) vékony, alig 
nehány centiméteres táblás rétegek is. Felszínén e homokkő szögletesen 
reped s vannak helyek, a hol csupa aprócska kváderok borítják a felszínt. 
Ebben a homokkőben ón csupán a lungsorai völgy jobb partján találtam 
kövületek nyomaira, köztök a Limopsis calva egy jól fölismerhető kőbelére, 
•ott, a hol az út egy mély árkot megkerülve, meglehetős meredeken vezet 
fel a jobbparti tetőre. Azt a jobbparti lelethelyet ellenben, a melyet Stüb 
említ dolgozatában, nem sikerült megtalálnom, pedig érdeklődéssel keres
tem azt a pontot, a honnan ő a következő fajokat sorolja fe l:

Astarte laticostata, Desh .
Limopsis calva, Sow. sp.
Janira quadricostata, Sow. sp.
Ostrea proboscidea, d’AucH.
Trochosmilia complanata, M. E. et. H aime.

Mindezen képződmények átlag KNy-i csapásúak, bár helyenként 
némi eltéréssel, a mennyiben a D-i dőlésen kívül mértem DNy-i és még 
többször DDNy-i, többnyire 30— 35°-os dőléseket is. A hol a helybeli 
dislocatiók voltak, a dőlés is a szerint változik, mint például G-avrilest 
fölött (Lungsora E-i részén) a 730 méteres ormon, a hol a vékony 
lemezes, 3— 5 ‘jm, vastag homokkőlapokkal váltakozó gosau-márga EK-re 
dől 30°-kai; alább pedig e községrész legmagasabb fekvésű házainál, a 
hegyoldalban, a hol a gosau-márga és homokkő alól szép vékonyleveles 
fillit bukkan ki, a hol azonban egyszersmind erős zúzódást és elmozdulást
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lehet megfigyelni. A gosau-homokkő KDK-re dől 25°-kal, a fillit pedig 
KÉK-re 30° -kai.

Ezekkel a gosau-képződményekkel minden valószínűség szerint azo
nosak azok a homokkövek, a melyeket Peters idézett munkájának I. részé
ben (Sitzungsberichte, 422— 424. 1.) eoczénkorúaknak tekintett s Körös- 
Bányától E-ra, valamint a Drócsa lejtőin is eoezén-homokkőnek jelölt 
ki. Egy futólagos megfigyelésre támaszkodva, úgy emlékezem, hogy ugyan
ilyen homokkő kibukkanást láttam Lunkán is, Körös-Bányától Ny felé. 
A Drócsabeliekről különben már régóta tudjuk, hogy igazi gosau-képződ- 
mények, melyeknek feküjében a jellemző alakokkal bővelkedő hippurit- 
mész sem hiányzik.

4. JPontusi képződmények  (agyag, márga, homok, szilárd ho
mokkő és homokos, magashegyi kavicsosai elegyes törmelék lerakódások). 
Ezek a képződmények a nagyhalmágyi öbölben és környékén bőven 
el vannak terjedve s különösen Ny és ENy felé nagy területet elfoglalnak 
Nagy-Halmágytól nyugotra Leásza és Lestyora határában a Köröstől 
áttört andezit-tufa szegélyéig, innen Csúcsig és Yidráig s észak felé fel 
egészen Lázúrig terjednek; a bruszturi völgyben délre vonúlnak, sőt ezen 
túl K felé a lungsora-vosdocsi, szirbi és tirnoviczai völgyek között is meg
találhatók a tetőkön; valamint ezek alkotják Kis-Halmágytól délre a poje- 
nári dombokat és Nagy-Halmágytól E-ra Mermesd és Bogyest egész kör
nyékét. A délibb részen kivétel nélkül elegyes vízi agyag, márga, homok, 
homokos agyag és agyagos homok váltakozó lerakódásaiból állanak, a 
melyekben helyenként kövületek is fordulnak elő. Nagy-Halmágytól Ny-ra 
azonban eme képződmények között szilárd, majd finomabb, majd durvább 
szemű, sőt konglomerátos homokkőpadok is fordulnak elő, a melyek azon
ban kétségkívül csak lencseszerű közbelyezkedések s nem nagy kiterje- 
désüek. E pontusi rétegek csekély lejtésüek s a déli részen mindenütt az, 
andezit-tufán fekszenek.

A Petebs és S tub  dolgozatában megemlített köviiletes rétegek ma 
mind be vannak temetve és oly sűrűn benőve, hogy nagy előkészület 
vagyis ásatások nélkül hozzájok jutni nem lehet. Nem messze a teme
tőtől a város felé azonban, a kis patakon túl délre, a hol a lejtőt 
út szeli át, egy alsó kavicsos és egy felső szilárd homokkőpad között 
fekvő agyagos homokos, kemény rétegben igen számos kövület for
dul elő, főkép Melanopsis vindobonensis, Etjchs (túlnyomó sok), Mélán.. 
Martiniana, Eéb. (kevés), valamint nehány Congéria és Cardium töredéke. 
Sajnos, hogy e gazdag lelethelyen igen kevés példányt lehet megmenteni, 
mert a kövületek igen porhanyóak s azonnal szélhullanak.

A magas hegység felől lehuzódó lejtőkön és azok tövében rengeteg:
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mennyiségű homokos, kavicsos törmelék van felhalmozódva,mely helyenként 
20— 40 méter magasan fel van tárva s különösen Brnsztur völgyében és 
ettől nyugotra Csúcs és Lázúr felé óriási torlaszokat alkot. De Kis-Halmágy 
fölött az E és ÉK felől leereszkedő lejtők tetőin még szintén elég tekinté
lyes mennyiségben található.

5. D ü u v iu m  (agyag, kavics és nyirok). A pontusi képződmények 
azon részén, a mely a Fehér-Köröshöz közelebb esik, a felszínt foltonként 
diluviális sárga agyag borítja, mely többnyire babérczes. Vastagsága igen 
változó, néhol csak vékony takaróként maradt meg, de vannak helyek, 
a hol az 1— 2 méter vastagságot is eléri. Alóla legtöbbnyire öregszemü 
kavics bukkan ki, mely különösen a terraszoknak és a terraszszerü lejtők
nek (mint például a bruszturi völgy jobb partján) rendes kísérője. —  Az 
andezit-tufahegyek tetőin és enyhe lejtőm helyenként igen szép nyirok 
található, a mállásnak legkülönbözőbb stádiumában.

A régi diluviális terraszoknak igen szép maradványai találhatók 
a Fehér-Körös bal partján Tisza, Cermura, Juonyesd és Öcs határában. 
Itt a folyó jelenlegi medre felett mintegy 35—40 méter magasan közvetet
ten az andezit-tufából álló szilárd terraszon diluv. kavics és ezen diluv. 
sárga babérczes agyag fekszik igen csekély lejtésű vagy vízszintes telepe- 
désben. Egy pár helyen (Tiszánál) a kavics alól egy kevés pontusi ho
mok is kibukkan, —  Ezen időszaknak ugyanilyen s nagyrészt ezekkel 
azonos képződményeit megelőző jelentéseimben már több ízben s oly 
bőven jellemeztem, hogy ez alkalommal a részletesebb ismertetéssel csak 
fölösleges ismétlésekbe kellene bocsátkoznom.

6. Ő- és ú j-a l lu v iu m .  A Fehér-Körös bal partján, a diluviális terra- 
szok tövében 20— 25 méterrel mélyebben néhány kisebb ó-alluviális terrasz 
található; egy sokkal nagyobb pedig a lázúri völgy bal partján, mely azonban 
kevéssel magasabb a patak jelenlegi szín tájánál. Nagymennyiségű ó-alluviális 
anyag lehet fölhalmozva a nagyhalmágyi völgytágulatban, melynek fel
színét azonban jelenleg sokkal fiatalabb eredetű kavics borítja el. Az újabb 
alluvium képződményei a bruszturi, vosdocsi, szirbi és átalában a Kis- 
Halmágynál kitorkolló völgyekben mindenütt mutatkoznak, de oly hatal
mas torlaszokat sehol sem alkotnak, mint a lázúri fővölgyben s különösen 
felső, mély részében, a hol a patak meredek fi 11 ittalak között folyik s a 
hol az észak- és kelet felől beleömlő vizek tavaszszal és nagyobb esőzések 
idején óriási rohanó áradatokká növekednek.
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II. Vulkáni tömeges kőzetek és vulkáni tufák.

Jelen évi területemen a régibb vulkáni kőzetek csaknem kizárólag a 
keleti szegélyre, főkép Kis-Halmágy környékére szorítkoznak. A. lungsora- 
vosdocs-kishalmágyi völgyben fordulnak elő a granitit, a típusos diorit 
és a kvarcz-augit-diorit kibukkanásai; a szirb-kishalmágyi völgyben pedig 
a diabáz-porfirit, a pofiros kiválások nélküli felzitporfir és az erdélyi ércz- 
hegységbeli tracliit-típussal egyező biotit-amfiból-andezit (biotit-amfiból- 
daczit); a bruezturi völgy legfelső nyugoti ágában szintén típusos diorit. 
Ezektől délre, Kis-Halmágytól 8 kilométernyire Öcs község mellett a típu
sos diabáznak egy egészen különálló kitörése bukkan elő.

Az ifjabb eruptív-kőzetek, a pkoxén-andezit kitörések különféle 
módosulatéi lávái és legnagyobbrészt réteges tufái az egész területet kör
alakjában veszik körül, melynek csak egy kicsiny, álig nyolczadrésznyi sze
lete marad nyitva EK felé Szirb, Yosdocs és Brusztur, illetőleg Lázúr kö
zött, épen az a részlet a hol a régibb eruptivkőzetek bukkannak ki.

Stub Dénes, a ki 26 évvel előbb járta be e vidéket a nagyhalmágyi 
uradalom geológiai viszonyainak tanúlmányozása, de főképen a gyakorla
tilag értékesíthető érczek s egyéb ásványi termények megvizsgálása végett, 
arról a területről, a melyet én az idén bejártam, csupán egy vulkáni kőze
tet említ, a trachitot, mert a dolgozatában * ismertetett többi eruptív-kőze
tek az augitporfir és ennek tufái, valamint dioritszerű kőzetek Al- és 
Felvácza környékén fordulnak elő. A trachitról pedig ezeket m ondja: 
«Der andesitische Trachyt selbstistnur auf drei kleinen Punkten, bei Kis- 
Halmágy, am Rotondo und auf dér Gaina beobachtet worden». (Id. h. 
482. 1.) Az utóbbi két hely ezidei területemen kívül esik. A kishalmágyi 
pontra nézve pedig, ha Stuk térképén a jelzést megtekintjük, meggyőző
dünk, hogy az nem lehet más, mint az, a hol a lungsora-vosdocsi völgy 
torkában Kis-Halmágynál a fentebb említett biotit-gránit meredek fala 
bukkan felszínre. Stur azonban ezt a vidéket igen rövid idő alatt járta 
be s így épen nem meglepő, hogy a Kis-Halmágy környékén kibukkanó 
eruptív-kőzeteket fel nem fedezte, valamint hogy a Tisza, Leásza és Csúcs 
között a tufákból a Körös-szorulatban fölbukkanó s Talács felé messze 
beterjedő andezit-láva nagy tömegeiről sem szerzett tudomást.

Az összegyűjtött és térképileg is kijelölt eruptív-kőzetek vékonycsi- 
szolatait dr. Schafarzik Ferencz osztálygeologus kollegám volt szíves 
mikroszkópiailag tüzetesen megvizsgálni s eredményeit velem írásban

* Die geologische Besckaffenlieit dér Herrscliaft Halmágy im  Zaránder Comi- 
tate. (Jabrb. d. k. k. geolog. Reicksanstalt. 1868. XVIII. Bnd., pag. 469— 508.)
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is közölte. Az alább előadandók során dr. Schafabzik kőzet-leírásait idéző
jelek közé igtatva közlöm s megragadom az alkalmat, bogy lekötelező 
szívességéért, valamint gondos és tüzetes vizsgálataiért ezen a helyen is 
köszönetét mondjak.

7. J B io tit -g rá n it  (granitit) különböző féleségei. — E szép és több 
helyen igen üde állapotban s nagy tömegekben kibukkanó kőzet kizárólag 
a lungsora-vosdocs-kishalmágyi völgyben fordul elő, oly mennyiségben, 
hogy kibukkanásának hosszasága négy helyen az egy kilométert majdnem 
eléri, sőt meg is haladja, magassága pedig a 100 métert többnyire meg
közelíti, de felül is múlja. A kőzetek alkotó részeiben némi különbségek 
mutatkoznak, a mennyiben a három, más-más helyről származó csiszolat 
közül az egyik tiszta, tipusos granitit, a másik amfiból tartalmú granitit, 
a harmadik pedig szintén amfiból tartalmú, de oly módosulat, mely lát
szólag már a diorithoz közeledik.

a) Amfiból tartalmú granitit. —  A mint Kis-Halmágyon 
a lungsora-vosdoesi völgy torkába belépünk, csakhamar szemünkbe ötlik 
a jobb parton egy meredek, mintegy 80 méter magas és csaknem egy kilo
méter hosszú sziklafal, melynek üde, kemény és igen szép anyagát már 
bányával is megbontották, de helyenként a felső repedezett részből le
omlott szögletes tömbök is hevernek a tövében. Ez a pont az, a melyet 
Stür idézett dolgozatában «andesitischer Trachyt»-nak nevezett s az érte
kezéshez mellékelt térképen a trachit színével jelölt. E kőzetnek egy kicsiny 
részlete átterjed a bal partra, a hol azonban legnagyobbrészt erdő és gyep
takaró rejti el szemünk elől.

E kőzet aprószemű, közép szürke színű, gránit-szövetű, húsvörös 
földpáttal, biotittal és kvarczczal. Mikroszkóp alatt «kétféle földpát lát
ható benne : orthoklasz és plagioklasz; a biotű levélkék szélei olykor chlo- 
ritosodásnak indultak. Ezeken kívül láthatók benne szórványosan zöldes 
amfiból, melynek extinctio-szöge 17— 18°; egyes kövér fekete, homályos 
érczszemek (mágnestű), valamint sok szögletes kvarcz és járulékosan 
apatű. —  Ez a kőzet tehát amfiból tartalmú granitit.»

b) Dioritosodásra hajló amfiból tartalmú granitit. — 
Az imént említett sziklafallal szemben az itt alig 25— 30 méter széles 
völgytorok bal partján, az Ozoi hegy (500®)') orrán kiszögellő kicsiny csü
csök oly kőzetből áll, mely tökéletesen megfelel ugyan a megelőző típus
nak, csakhogy mint a belőle hozott és megvizsgált példányok vókony-csi- 
szolatából kitűnik «benne kissé kevesebb kvarcz, ellenben valamivel több 
plagioklasz fordul elő s különösen a zöldes amfiból van fölszaporodva, 
melynek foszlányos kristályain szintén a megelőző esettel megegyező 
16— 18 fokos kioltást állapíthatunk meg. Ebben az egykori biotit már



6 2 re  PETHŐ GYULA. (20)

mind zöldes chlorittá alakult át. Fekete, kövér, opák (homályos) érez- 
szemek szintén mutatkoznak benne s minthogy e szemek egyikének mál
lóit felületén egyenoldalú háromszöget képező léczes szerkezet látható, 
nem lehetetlen, hogy egy részök titanvas s csak a többi magnetit. Egészben 
véve tehát ez a kőzet a megelőzővel lényegében véve teljesen megegyező 
amfiból tartalmú granitit, de olyan, amely látszólag már a diorit felé 
közeledik. » Erre az érdekes jelenségre nézve a következő c) pont befejező 
részében még visszatérünk. Megjegyzendő azonban, hogy a jobbparti granitit- 
sziklafal északi határán középszemű diorit csatlakozik a granitit tömeghez.

c) Tiszta granitit. —  A vosdocs-kishalmágyi határon a megelőző
leg említett völgytoroki falnál nagyobb kibukkanása fordul elő e kőzetnek, 
mert mind a két parton meglehetős magasra felemelkedik s 900 méternél 
hosszabb vonalon fel van tárva . Egy-egy ponton ebből a tömegből is igen 
szép, üde és kemény sziklák bukkannak ki, de a felszín, különösen a bal 
parton, a hol igen igen kopár feltárásai láthatók, erősen neki indúlt a darás 
elmállásnak. A magammal hozott s a tüzetesen megvizsgált mutató pél
dány a jobb part tövéből való, a határúid mellett, a hol a szekérút a patak 
jobb partjáról a bal partra tér át. A kőzet felszíne itt is erős mállásnak 
indult, de a töredező mállott részek mellett még igen szép s nagyon kemény 
a szikla. ((Kétségtelenül ugyanaz a kőzettípus mint az előbbi, csakhogy az 
amfiból hiányzik belőle. Alkatrészei: kétféle földpát, a széleken chlorito- 
sodó biotit és sok szegletes kvarcz; valamint ritkán elszórt fekete, homá
lyos érczszemek sem hiányoznak belőle. Vékony apatit-tűk szintén vehetők 
észre benne. Ez a kőzet tehát tisztán granitit.»

Ezeken a tömegeken túl, fölfelé, Vosdocs községben, a templomhoz 
közel a granititnak még egy hatalmas, csaknem egy kilométer hosszúságú 
kibukkanása következik, mely mind a két parton fel van tárva. Eemek, 
vadregényes sceneria fejlődik ki belőle a bal parton, a hol a Márton pataka 
(Pareu lu Martin) kitorkollik a fővölgybe: a granitit sziklák kopaszán 
merednek a magasba s a belőlök leomló tömbök sokasága vad rendetlen
ségben, torlaszokat alkotva hever a patak torkában. E tömbök üdék és 
kemények, de a közelben több helyütt vannak oly feltárások, a hol a 
granitit felszíni része darás elmállásnak indúlt.

Sokkal érdekesebb s különösen petrografiai tekintetben igen tanulsá
gos adatokat szolgáltat a természeti elrendezés szempontjából egyhangúnak 
nevezhető jobbparti feltárás. A nagy granitit tömeg alsó, azaz déli határán 
a templomtól nem messze s még a hozzá közeli malmon alúl remek szép
ségű, típusos diorit bukkan a felszínre; míg a felső vagyis északi határán 
a legelső (az útra torkolló s elhagyott, mert jelenleg vízzel telt) bánya 
közelében a granitit szomszédságában szerfelett érdekes kvarcz-augit-diorit 
jelenik meg.
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Ismerve a dioritoknak azt a tulajdonságát, hogy igen gyakran nagyobb 
gránittömegek szélén jelennek meg, de sőt hogy bizonyos alkatrészek el
változása vagy elenyészése útján magából a határos kőzetből keletkeznek, 
érdekes példája van előttünk egy oly esetnek, midőn a gránit kitörés két 
ellenkező végén két diorit-féleség állott elő, a mely ennélfogva a leg
nagyobb valószínűséggel a granitittal egykorúnak tekinthető. Ugyanezen 
jelenség kezdeties állapota különben már a völgytoroki tömeg bal parti 
szélén is mutatkozik, a hol, mint föntebb a b) alatti pontban a kőzetleirás 
kimutatja, az amfiból tartalmú granitit látszólag már a diorit felé közele
dik. Végleges kifejlődésben pedig a szembeeső jobbparti sziklafal északi 
határán mutatkozik, a hol a granitit tömeghez, mint fentebb már meg- 
említők, szép, üde középszemű diorit csatlakozik.

8. D i o r i t  és  lw a rc& -a u g it -d io r it .  —  Az egész területen csupán 
a lungsora-vosdocs-kishalmágyi völgyben a fentebb leírt vosdocsi jobbparti 
granitit-tömeg határán fordul elő és pedig déli határán a tiszta, típusos 
diorit, északi határán pedig a kvarcz-augit-dioritnak két egymástól igen 
kevésben különböző, csupán a kvarcz- és csillámtartalomban eltérő mó
dosulata.

a) T íp u s o s  d i o r i t .  Ez a kőzet sötétszürke, középszemű és üde. 
Alkotásához egyenlő mennyiségű amfiból és földpát járul s szórványosan 
egy-egy piritszemecske is mutatkozik. Mikroszkóp alatt: «Szemesésszövetü, 
minden legcsekélyebb alapanyag nélkül; alkatrészeinek egyike barna amfi- 
ból, részint egészen ép, részint zöld chlorittá átváltozva; másik főalkat
része a plagioklasz, mely a kezdődő mállás következtében zavaros ugyan, 
de még jól fölismerhető rajta a plagioklaszra jellemző ikersávozás, vala
mint az oligoklaszra jellemző majdnem egyenes kioltást is tisztán mutatja. 
Ezt az alaptársaságot opák (homályos) fémszemecskék egészítik ki, és pedig 
egyrészt fekete magnetit, másrészt sárgafényű pirít. Járulékos alkatrész 
szerepét játssza, a piriten kívül az itt-ott, de gyéren felfedezhető apatit. —  
Ezek alapján a kőzet típusos dioritnaik nevezhető.))

b) K v u r c z - a u g i t - d i o r i t .  Ugyanolyan sötétszürke és üde kőzet, 
mint a megelőző, de aprószemű, túlnyomó keskeny földpátkristályokkal és 
puszta szemmel világosan föl nem ismerhető sötét elegyrészekkel. Mikrosz
kóp alatt: ((Szemcsés szövetű. Tömegének túlnyomó része kisebb plagiok- 
/asz-szemekből áll, melyekhez csekélyebb számban kvarcz- és magnetit- 
szemek csatlakoznak. A polysynthetes plagioklasz közepes kioltási értékeinél 
fogva valószínűséggel labradoritnak tekinthető. Ezt a középszemű elegyet 
egyes vagy csoportosan fellépő ép biotit-levélkék tarkítják. Ebből a tömeg
ből mintegy porfirosan kiválva nagyobb plagioklaszok láthatók, melyek 
az albit- és periklin-törvények szerint alkotnak ikreket és kioltásuk sze
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rint labraboritoknak tarthatók. Sajátságos jelenség, hogy e plagioklaszok 
minden épségük ellenére is szürke színűek. Ennek alkalmasint nem egyéb 
az oka, mint az a számtalan rutil (?) -tű, mely több egymást keresztező 
szisztémához tartozva, valóságos szövetet hoz létre a földpát belsejében. 
Egy másik fontos elegyrész az augit, mely szintén nagyobb szemekben lép 
föl s rajta néhol a o o f í i  szerinti ikerképződést és a majdnem épszögben 
egymást keresztező hasadási irányt jól ki lehet venni. Igen érdekes, hogy 
az augit-kristályok külső kerületét legtöbbnyire uralitos, zöldes amfiból 
keret szegi be. A barna biotit vagy magában lép fel, vagy pedig az uralithoz 
csatlakozva, de maga a biotit viszont zöld chloritíá változik át. Egész
ben véve tehát ez a rendkívül érdekes kőzet egy kvarez-augit- dioritnak 
felel meg.»

Ugyanezen kőzettömegből, de a granitit kitöréshez valamivel közelebb 
eső helyről egy másik mutató példányt is hoztam magammal, mely lénye
gében véve teljesen megegyezik a megelőző példánynyal, csakhogy ebben 
több a kvarez és a barna csillám s ez a két alkatrész már puszta szemmel 
is könnyen felismerhető, sokkal inkább felötlik, mint a megelőzőben, de 
természetes, hogy ennélfogva a kőzet kissé durvább szemű. Ennek vékony- 
csiszolatáról dr. Schafabzik azt mondja, hogy némi csekély eltéréseket 
letudva, ugyanazon kőzettípus mint az előbbi, a kvarez és csillám felszapo
rodott, ép augit kevesebb, de sok az uralitos amfiból. Szürke földpát ebben 
is van ugyan, de gyéren s a szürke színt ebben az esetben nem a tűalakú 
interpositiók okozzák, hanem apró pontocskák sokasága idézi elő. Ez a 
kőzet tehát erősen csillámos kvarez-augit-dioritnak nevezhető.

9. F el& it-p or fir  (porfiros kiválások nélkül). —  Ez a világosszürke, 
felzites anyagú kőzet, eddigi tudomásom szerint, a területnek csupán egy 
pontján fordul elő : Kis-Halmágyon a szirbi völgy összeszűkült kitorkollá- 
sának jobb partján, a hol többféle eruptivtömeg összetalálkozása nehezí
tette meg a bővizű hármas patak áttörését. Mikroszkóp alatt: «E kőzet 
aprószemű elegye a benne uralkodó kvarczszemecskéknek, hosszúkás pla- 
gioklasz-kristálykákkal, a mely utóbbiakon, megtámadottságuk ellenére is 
még igen kicsiny, oligoklaszszerű kioltást lehet felismerni. Ezeken kívül 
csekélyebb számú, apró, barna, erős fényabsorptióju biotitfoszlányok és 
színtelen, de élénken polarizáló muszkovit pikkelyek láthatók. Kétségtelen, 
hogy különösen az utóbbi, utólagos képződmény. Minden körülményt tekin
tetbe véve, alig tévedünk, ha ezt a kőzetet oly felzüporfirnak tekintjük, 
a melyben porfiros kiválások nem fordulnak elő'.»

10. J D iabá z-porftrit  (zöldköves elváltozásban). —  A megelőző 
felzitporfir tőszomszédságában a szirbi völgy kitorkollásának jobb partján,
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de még nagyobb tömegben a bal parton, nem magas, de meredek és szög
letesen töredező pados sziklákban bukkan elő andezittufa takaró alól, az az 
élénk sötétzöld színű s üdének látszó (ha mállottabb, akkor vörösesbarna 
színbe átmenő) kőzet, melyet már a hely színén diabázporíiritnak vagy 
paramelafirnak határoztam volt meg s ugyanannak bizonyította a mikro
szkópos vizsgálat is. Ehhez csak azt kell hozzá tennem, hogy a kalcit- 
tartalom a kőzet tömegében nincs egyenletesen eloszolva, hanem szór
ványos foltokban jelenik meg ; mert míg egy-egy helyen sósavval megcsep
pentve igen csekély vagy épen semmi pezsgés sem mutatkozik, más 
helyeken oly élénk pezsgés áll be, mintha erősen meszes homokkő vagy 
legalább is dolomit volna előttünk. Mikroszkóp alatt: «Plagioklasz-\éczecs- 
kék és ímgüí-kristálykák mutatkoznak, mint lényeges elegyrészek; az 
előbbiek megtámadottságuk ellenére is igen kicsiny oligoklaszszerű kioltást 
engednek megfigyelni, míg ellenben az augitok igen épek és erősen ferde 
kioltásúak. Néhol ikerrovátkozás is mutatkozik rajtuk. Az egykor tömött 
alapanyag chloritos tömeggé alakult át. A chlorit azonban apró geodákban 
is előfordul mint másodképződmény, s hasonlóképen a haitit is. Ez a kőzet 
tehát zöldköves elváltozásban levő diabázporftritneí nevezhető.»

11. D ia b á z  (típusos). •—  Jelen évi területemnek csupán két végső, 
egymástól kilenczedfél kilométer távolra eső pontján fordul elő egy-egy 
diabáz kitörés. Az egyik Brusztur községtől E-ra, a Dobrin-hegy K-i lejtő
jéről érkező nagy, köves patakban (Yalye Petri), a fillitben vagyis fillitszerű 
palákban, a másik Nagy-Halmágytól D-re, Öcs község határában, a hol 
közvetetlen az országút mellett a Magulicsa nevű 261 ""j abs. magasságú 
szép kis kerek, 350-—-380 m]  átmérőjű magános domb és ennek a föld
színre igen kevéssel kiemelkedő, mintegy 500 méter távolra terjedő nyúl
ványa (csekély humusszal borítva és sovány vegetáczióval benőve) tisztán 
diabázból áll. Yalószínűnek látszik, hogy valaha ez a kerek domb a maga 
nyúlványaival teleptömzsöt képezett a fillitben, de takarója lassanként 
elenyészett s a diabáz tömeg végre kopáran maradt, míg egy részét az 
andezittufa ismét el nem borította. Jelenleg e dombot mindenfelől andezit
tufa környezi, de sőt keleti lelaposodó szélén közvetetlenül reáborul a tufa
takaró, úgy hogy ha e környéken napokig csupa andezittufák közt járva, 
megpillantjuk, liirtelenében nem is gondolunk egyebet, mint azt, hogy ez 
sem egyéb, mint a környező tufáknak egyik kúpos kiemelkedése. így tör
ténhetett, hogy a tövében és a vállán mellette elhaladó geológusok, mint 
Peters és S tur a környék e különálló s elég feltűnő ritkaságát tüzetesebb 
figyelemre nem méltatták. Közelebbről megtekintve azonban legott szembe- 
ötlik a lényeges különbség: a kőzet felszíne szétrombolódásnak indult, 
szögletesen töredező darabok hullanak belőle a domb tövébe, s oly rop-

A m. k. földtan i int. évi jelentése 1894-ről. Ö



66 DE PETHŐ GYULA. (23)

pánt sűrűn össze van repedezve, hogy egy-egy kalapácsütósre száz for- 
gáescsá pattog szét a czélba vett darab, úgy hogy hosszas fáradságunkba 
kerül, míg egy-két elfogadható kézi példányt kiformálhatunk.

A dombnak két különböző pontjáról leütött példányok szerint a 
kőzet mindenütt megegyezik, csupán a felületi mállás következtében 
mutatkoznak rajta a színben némi különbségek. Az egyik példány, mely a 
domb keleti lejtőjének tövéből való : fekete szürkés tömött kőzet, makro
szkóposán porfiros elegyrészek nélkül; a másik, mely a domb nyugoti 
oldalából vétetett: ugyanolyan, de zöldes fekete. Az első példány mikro
szkóp alatt cOligoklasz viselkedésű plagioklasz-léczecskék és augit-kris- 
tálykák aprószemű elegyének bizonyul, a melyhez többnyire hosszúkás 
léczeket képező fekete, homályos fémszemek (részben magnetit, részben 
talán titánvas) csatlakoznak. Az ezen elegyrészek közt látható zöld, viridi- 
tes foltok nyilván az egykori alapanyag részleteinek elváltozásai.# —  
A második példány mikroszkópos diagnosisa a következő: « Oligoklasz- 
léczek és ain/í't-kristályok aprószemű elegye. Ezekhez magnetit-szemek és 
részben talán titánvas-lemezkék csatlakoznak. A kőzet zöldes színét ez 
esetben sem az elegyrészek idézik elő, hanem inkább az elegyrészek közötti 
egykori alapanyag zöldes elváltozása hozta létre.# Ezeknél fogva a két pél
dány lényegében egymással teljesen megegyező típusos diabáz.

A bruszturi diabáz-példányról, mely a Yalye Petri és a Yalye Dőli 
összetorkollása fölött az előbbi völgyben kibukkanó intrusióból való, s a 
megelőzőknél külső látszatra is üdébb kőzet, dr. Schaeabzik a következő 
petrografiai leírást közli velem: «Hamvaszöld, tömött kőzet, mely mikro
szkóp alatt főkép plagioklasz-léczekből és mnjrif-kristálykákból áll. A pla
gioklasz kioltása változó. Erczszemek nem fordulnak benne elő. A külön
ben egyszerű képet sok chlorit teszi zavarossá, mely úgy látszik, leginkább 
az egykori alapanyag rovására képződött.» —  Látnivaló tehát, hogy ez a 
kőzet is típusos diabáz.

Ehhez a ponthoz megjegyzést kell csatolnom arra az állítólagos 
diabáz-előfordulásra nézve, melyet Peters a Gyálu-Máre nyeregből «apha- 
nitos-zöldkő» néven említ s a melyet térképén a ndiabas (aphanit)» színével 
ki is jelölt. Ezt a kőzetet én a Gyálu-Máré déli lejtőjén szorgos utánajárás
sal sem tudtam megtalálni. Peters ugyanis már fentebb idézett művének 
első részében (Sitzungsber. etc. XLIII. kötet) a 407. lapon ezeket mondja:
«Geográfiái jelentőségre emelkednek ismét (t. i. az agyagpalák és a velők 
társult klasztikus ngrauwacke# kőzetek) a Gyálu-Máre nyeregben, a melyet 
Yaskóhról Nagy-Halmágyra utazva, fájdalom, a legrosszabb időben hágtunk 
át. Ez az alacsony és, a kavicslerakódásokból következtetve, a legifjabb 
harmadkor áradataitól elborított választógerinez egészen afféle szürke, 
meglehetős élénken fénylő agyagpalából áll, mely a felsőbb, egyátalán
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igen laposan fekvő rétegeiben csaknem csillámpalába megyen át, míg a 
mélyebb részei némely talkpalához állanak közel. Az erdélyi (tehát déli) 
lejtőjén, mely sokkal jobban meg van hasogatva, mint az északi, ismét egy 
aphanitos-zöldkő fordul benne elő, mely alkalmasint nagyobb teleptöm- 
zsöt alkot. Esőköpönyegbe burkolózva s két-ökrös szekerünk után czam- 
mogva, csupán a körülbelüli szélességét tudtam följegyezni.» —  Láz úrtól 
Grossig, sőt még jóval tovább az 568 m/-res pontig, a gyálu-máréi nagy út 
kizárólag andezittufán halad, mely kelet felé a lázúri völgynek fillitekből 
álló magas partjára fekszik reá. Azonkívül a térszín oly nyílt és oly szagga
tott, hogy egy oly képződmény előfordulása, a minőt Petebs említ és 
rajzol, a figyelmet már az első bejárás alkalmával sem kerülné el, különö
sen keresve pedig, többszöri bejárás alkalmával, okvetetleniil meg kellene 
találtatnia. Ezek alapján Peters adatát én nem tarthatom egyébnek, mint 
oly tévedésnek, melyet a rossz időjárás s a heteken át egy hajszában foly
tatott erős és nagy kutató utak adathalmaza és fáradalmai eléggé kimen
tenek.

12. J B io tit-a m fib ó l-a n d es ít  (biotit-amfiból-dacit) üde és zöld- 
kövesedett állapotban. —  A szirbi völgy torkában, Kis-Halmágyon, ugyan
azon a helyen, a hol egymás tőszomszédságában a fentebb leirt felzit-porfir 
és diabáz-porfirit előfordulnak, egy oly andezit bukkan a felszínre, mely a 
területen ENy-, Ny-, DNy- és I) felől háromnegyed kör alakjában körös
körül igen bőségesen előforduló andezitektől lényegesen különbözik. E bar
nás- és néhol zöldes-, majd hamvas-szürke (igen mállott állapotban sárgás 
agyagszínű) kőzetnek legfeltűnőbb sajátsága, hogy tömött alapanyaga por- 
firosan kivált, nagy (2— 8, de helyenként 6— 8 milliméter átmetszett!) 
fehér földpátokkal van sűrűn telehintve, a melyek mellett itt-ott amfiból 
tűket és fekete biotit lemezkéket lehet megkülönböztetni, ezenkívül pedig 
igen finom fémes (pirit) behintés látható bennök, mely helyenként nagyobb, 
fuvallatszerű foltokat alkot. E kőzet a kis-halmágy-szirbi völgyön kívül 
megtalálható apró kitörésekben a kis-halmágyi hegy gerinczén is, a hol az 
583 méteres tetőpont közelében látható egyik igen mállott anyagú kitö
rése ; azonkívül a lungsorai szomszéd völgyben is két helyen : Kis-Halmágv 
határában az Ozoi tető (500 mf ) nyugoti nyerge alatt és Vosdocs község
ben, a hol a templomon felül, a temető mellett kiugró dombocskát alkotja, 
közvetetten a fentebb leirt típusos diabáz szomszédságában. A kőzet üdébb 
példányainak tüzetesebb megvizsgálásából az az érdekes tény derült ki, 
a mit már a makroszkópos szemlélet is sejtetett, hogy ez a kőzettípus 
egészben véve már az erdélyrészi Érczhegység hasonló trachittipusaihoz 
közeledik. Az egyes előfordulásokat részletesebben jellemzik dr. Schafarzik 
következő diagnosisai:

5*
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a) Kis-Halmágy, a szirbi völgy torkában, a völgyszorulat bal part
járól. —  «Világos barnás-szürke, tömött alapanyagú kőzet, poríirosan 
kiválott fehér földpátokkal, zöldesen mállott amfibóllal (?) és fekete biotit- 
lemezekkel. Mint utólagosan képződött érez pirít mutatkozik benne. 
Mikroszkóp alatt az alapanyag szemcsés halmaza apró kvarcz- és gyéreb
ben mállott földpátszemeknek, valamint foszlányos zöldes chloritlemez- 
kéknek. Mint poríirosan kivált elegyrészek fölismerhetők a polisinthetes 
plagioklasz, valamint elég nagy számban az amfiból-kristályok alakját föl
vett, mészkarbonátból és chloritból álló pszeudomoforzák, és végül egy-két 
friss metszetben a barna csillám. Ezekhez járul még a magnetit-szemek 
sokasága. Poríirosan kivált kvarcz a kőzetpéldányban nem található. Ez a 
kőzet tehát, melynek földpátja a lángkisérletben labradoritféle plagioklasz- 
nak bizonyul, biotit-amfiból-andezitnek, vagy—  ha tekintetbe veszszük az 
alapanyag kvarcztartalmát —  biotit-amfiból-dacitnak nevezhető. A kőzet 
már a zöldkövesedé.s bizonyos stádiumában van s egészben véve emlékeztet 
az erdélyrészi Erczhegység hasonló trachittipusaira.»

b) Kis-Halmágy, ugyanazon lelethelyen, mint a megelőző példány, de 
küljellemében tőle némileg elütő módosulat. —  Ez a kőzet szürke, tömött 
alapanyagú, poríirosan kivált földpát-, amfiból- és óioíff-kristályokkal. 
A mállás következtében földpátja kissé zöldes, fénytelen s az utóbb emlí
tett elegyrészek is zöldesfeketék és fénytelenek. Apró szemecskék alakjában 
pirít látható elég sűriin belehintve. ((Mikroszkóp alatt nézve a csiszolatban 
leginkább chloritos elváltozások és kalcium-karbonát kiválások uralkodnak. 
A plagioklaszokon itt-ott még felismerhető az ikerrovátkozás ; a, chloritos 
tömegek ellenben amfibólból keletkeztek; a csillámot pedig jobban fel lehet 
ismerni mikroszkóposán magában a kőzetben. Az alapanyag ugyanezen 
elváltozási terményekkel van tele és feltűnő, hogy ebben az esetben apró, 
újabb keletkezésű kvarcz-szemecskék vagy épen nem, vagy csak elvétve 
vehetők észre. Ez a kőzet tehát szintén biotit-amfiból-andezit zöldköves 
állapotban.»

c) Kis-Halmágy, ugyanazon lelethelyről a szirbi völgy torkának bal
partjáról, a völgyszorulatból került a harmadik mutató példány is, mely 
küljellemére nézve kissé elüt a megelőző kettőtől. E kőzet alapanyaga 
zöldesszürke és tömött s benne a fénytelen fehér földpátok ugyanolyan 
sűrűn mutatkoznak, mint az a) alatti első mutató példányban ; azon kívül 
fénytelen, zöldesfekete amfiból és zöldes chloritos biotit látható benne, de 
a pirit-behintés is elég sűrűn és feltűnően mutatkozik. ((Mikroszkóp alatt 
nézve ugyanazon viszonyok ismerhetők fel benne, minta megelőző két zöld
kőben. A plagioklaszok viszonylag még elég épek, míg ellenben az amfiból 
mely már csak körvonalaiból ismerhető fel, chlorittá és mészkarbonáttá 
alakult át, úgyszintén a biotit is. Kivált nagyobb amfiból-pszeudomorfozák-
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bán számos apatit-tűt és keresztmetszetet veszünk észre. Ez a kőzet is 
zöldköves biotit-amfiból-andezit.»

d) Kis-Halmágy északi határa közelében, a lungsora-vosdocsi völgy 
bal partján az Ozoi tető (500 “ /) alatt, a hol a középső granitit-tömeg ki
bukkan, laza tömbök jelennek meg, a melyekről a térszín erdős és erősen 
elfödött volta miatt nem lehetett biztosan megállapítani, vájjon nem a grani- 
tit határán feltört eruptív tömeg darabjai-e ? Nagyságukból és kopatlanságuk- 
ból ítélve azonban kétségtelenül helybeli eredetűek, csakhogy az eredeti 
tömeget nem lehetett megtalálni. E tömbök kőzete világos-szürke s benne 
feltűnő szép pirosas színű, sűrűn elhintett, fénytelen, mállott földpátok 
mutatkoznak, a melyeken kívül puszta szemmel csupán néhány fekete 
csillámlemezkét lehet felismerni. ((Mikroszkóp alatt tekintve a vékony- 
csiszolatot, az elegyrészek kevésbbé ismerhetők fel, mint makroszkóposán. 
Csupa elváltozási termények látszanak benne, köztük chlorü és kalcium
karbonát, valamint a határozottan felismerhető fehér csillám, a muszkovit, 
mely az elpusztult plagioklaszokon belől is látható. Másodképződésü s mér
sékelt számú kvarczszemek az alapanyagban itt is fordulnak elő.» Kétség
telen tehát, hogy ez a zöldkő is egy ugyanolyan andezittipusnak az elvál
tozása, mint a fentebbiek. Fémes behintést nem lehet észrevenni.

e) Vosdocs községben, a völgy jobb partján, a templomon felül, a 
temető szélén, a fentebb (8. a.) ismertetett típusos diorit szomszédságában, 
kicsiny dombocska ugrik ki, melynek kőzete szövegére és színére nézve 
igen hasonlít a megelőzőhez, csakhogy ebben elég sűrűn mutatkoznak a 
fémes pirit-behintések, míg ellenben a pirosas földpátok hiányzanak belőle. 
A szennyes világos-szürke, középszemű kőzet mikroszkóp alatt tekintve 
négy teljesen dekomponált kőzet képét tárja elénk. Egyedül csak a kvarcz- 
szemek épek benne, míg a csillám, mely valaha biotit lehetett, jelenleg már 
szintén muszkovittá, sőt részben zöldes M onttá  alakult át. Jellemző saját
sága, hogy tele van vékony rutiltűk alkotta szövettel, a mit sagenit néven 
ismerünk. A földpátból, mely teljesen elmállott, egyes esetekben csak kettős 
ikreket lehet felismerni ; de egykori természetéről, hogy vájjon orthoklasz 
vagy plagioklasz volt-e ? —  most már nem kaphatunk felvilágosítást. Ezeken 
kívül nagy, sárgás, fémfényű fémszemek szórványosan a vékonycsiszolat- 
ban is láthatók. Másod képződményü ásvány a felsoroltakon kívül a kalcit.o 
Egészben véve tehát ez a kőzet egy igen erősen mállott s illetőleg elválto
zott zöldköves kvarcztrachitnak látszik.

13. Piroxén-andezitek és tufáik. A nagyhalmágyi öbölnek 
tömegre nézve legjelentékenyebb képződményei az andezittufák, melyek 
Nagyhalmágytól I), DNy és Ny felé nemcsak igen nagy kitérjedésűek, de 
igen magasra is felemelkednek, amennyiben délre az Öcsi Magúra (435 mj),
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délnyugotra a Tyeus (653 m), a Grui és a Vurvu Maruluj-gerincz (696, 
728, 752 és 766 mj)  kiemelkedő ormai, nyűgöt felé pedig a Eipa (569 mj), 
Gurgana (606 mj)  és Danili (662 mj)  ormok mind andezittufából állanak. De 
északnyngot felé is kevés megszakítással környezik a területet Csúcs, 
Yida, Magulicsa és Lázúr határában, ettől északra pedig Gross felett a 
Gyálu-máre déli lejtőjén még 568 mj  magasságig fölérnek. E tufák minde
nütt rétegesek, kétségtelenül mind víz alatt rakódtak le s anyaguk közt a 
legfinomabb, vékonyréteges, fehér és sárgásszürke «trachit-pala» képződ
ményektől kezdve a legdurvább breccsiákig és konglomerátumokig minden 
módosulat: a megszilárdúlt hamu és iszap, az apró lapillikkel, a kisebb- 
nagyobb bombákkal és bombácskákkal elegyes rétegek s nagyobb és igen 
nagy bombák balmozatai egyaránt megtalálhatók.

Meglepő azonban, hogy e nagy kiterjedésű tufaterületen lávakitörések 
csupán a Tisza, Leásza és Csúcs közötti Körös-szorulatban és annak leg
közelebbi környékén fordulnak elő. Tisza község határában, a Fehér-Körös 
bal partján, a templom alatt kitorkolló nagy patakban két lávafeltárást, a 
Prizlop-hegy alatt kiömlő hosszú, nagy és vadregényes szakadékokkal, 
sziklatorlaszokkal és szorulatokkal bővelkedő patakban pedig öt kisebb fel
tárást figyeltem meg és rajzoltam be a térképbe. Ezek részint intruziók a 
tufában, részint pedig oly lávaárak, a melyeket a tufa utóbb még igen vas
tagon elborított, mert jelenleg a patakok fenekén és oldalfalaiban vannak 
feltárva s rajtuk még roppant nagyságú tufatömegek feküsznek. A többi 
lávatömegeket, a melyek részint felszíniek, részint a tufa alól bukkannak 
elő, az említett kanyargós szorulatban a Fehér-Körös véste keresztül.

E láváknak minden jellemző példányából készültek vékony csiszola
tok, valamint az egész terület andezit-tufáiban talált szebb és üdébb bombák 
anyagából is. Valamennyit dr. Schafaezik Feeencz volt szíves megvizsgálni 
s róluk rövid diagnózisokat készíteni, melyek alább vannak az előfordulá
sok szerint rendezve és csoportosítva. E meghatározásokat áttekintve, azt 
látjuk, hogy igen csekély eltéréssel a legnagyobb részök lényegében véve 
egészen megegyező hipersztén-augit-andezit, melynek az alapanyaga majd 
pilotaxitos, majd hialopilites. Az augit csak egy példányban (Leásza) hiány
zik a porflrosan kivált elegyrészek közül; míg ellenben egy másik példány
ban (Öcs, templom völgye) az elenyésző kevés hipersztén mellett épen az 
augit túlnyomó. íme az egyes példányok és vékony csiszolataik jellemzése :

Leásza község mellett, a Körös-szorulat torkában, mind a két parton 
feltárt, mintegy 140— 150 mf  magasra fölemelkedő lávatömeg látható, 
melynek jobbparti kiszögelléséből (Körös melletti csücsök 8. sz.) való a 
következő példány : ((Sötétszürke, tömött alapanyagú andezit, középszemű 
porfxros kiválásokkal: plagioklaszszal és piroxénnel. Mikroszkóp alatt meg
lehetős durva, üveges, bázistalan, pilotaxitos alapanyag látható, mely
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plagioklasz-, augit-, hipersztén- és magnetit-kristálykákból á ll; porfirosan 
erősen bázisos plagioklaszok, sok hipersztén és szórványosan egyes kövér 
magnetit-szexnek vannak kiválva. E kőzet egészben véve pilotaxitos alap
anyagú hipersztén-andezitnek nevezhető.))

Leásza határában a Koros-szorulat közepe táján, a jobb parton, a 
Mermesd és Bogyesd felől érkező leászai patak áttörésén felül, a hol a Körös 
hirtelen nyugatra kanyarodik, a 305 méteres hegy lejtőjén igen szép, festői, 
várromszerű, függélyesen megrepedezett, a lejtőn kőfolyásokban omló 
lávasziklák emelkednek, melyeknek anyaga (9. sz.) makroszkóposán hason
lít az előbbi 8. sz.-hoz, csakhogy annál —• különösen a porfiros elegyrészeit 
tekintve -— valamivel durvább szemű. «Mikroszkóp alatt alapanyaga fino
mabb szemű mint a megelőző példányé s mikroelegyrészei között kevés 
színtelen bázist is vehetünk észre. Alkotásához különben apró, csekélyebb 
kioltású plagioklaszok, vékonyabb augit-tűk és apró magnetitszemekjárul- 
nak hozzá. A porfiros elegyrészek ellenben uralkodóan nagy kioltású poli- 
sinthetes plagioklasz-ikrek, valamint sok egyenes kioltású hipersztm, 
mellette 2— 3 ikerrovátkos augitszem s végűi, ép úgy mint a megelőző 
példányban, egyes kövér magnetit-szemek. A kőzet tehát hialopilites hipersz
tén-augit-andezitnek mondható.»

Leászai határ, jobb part a 356 méteres «Kosta Lunesi» ormát és lejtő
jét alkotó lávatömegből, a szorulat vége közeléből (Csücsöknyak vége, 25. sz.) 
vett példány sötét-szürke és aprószemű. ((Mikroszkóp alatt az alapanyagban 
üveges bázis nem mutatkozik, különben megegyezik az előbbi 9. sz.-val; 
tehát pilotaxitos hipersztén-augit-andezit.

Leászai határ, a Eehér-Kőrös bal partján. Pados láva (28. sz.) a Pris- 
lop alatti nagy árok közeléből, az 515 méteres csúcs alatti lejtőről. Sötét
szürke, durvaszemü kőzet. ((Mikroszkóp alatt durvaszemü, pilotaxitos alap
anyagot pillantunk meg, melynek elegyrészei plagioklasz-, hipersztén- és 
magnetit-kristálykák. Porfirosan kiválva plagioklaszok, hipersztének, kisebb 
számban augitok és egyes kövérebb magnetitek láthatók.)) Ez a kőzet is 
pilotaxitos hipersztén-augit-andezit.

Leásza és Tisza határán, a bal parton, a 433 méteres orom alatt a 
Gurgána alsó folytatásában, a kopár tufa felett, igen lágy, de helyenként 
szép gömbös elválású (ihevenfolyó tufa» bukkan ki, melybe igen kemény 
bombák vannak beleágyazva (29. sz.). Ezeknek anyaga sötétszürke színű, 
de nem oly durva szemű piroxén-andezit, mint a megelőző. Szövetére és 
összetételére nézve azonban vele teljesen megegyező kőzet-tipus.

Az iménti ponttól nem messze, ugyancsak a leásza-tiszai határon, a 
hevenfolyó tufát borító lapillis kemény tufa fölött, tehát magasabban, de 
ugyancsak a 433-as hegyen, az orom alatt, pados, szétrombolódott láva 
kibukkanás következik, melynek sötétszürke anyaga (30. sz.) valamivel
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durvább szemű, mint az előbbeni mélyebben feltárté. Alkotására nézve 
azonban vele teljesen megegyező hipersztén-augit-andezit.

Tisza községben (bal part) a templomnál két nagy patak fut össze s 
egyesülve ömlik a Körösbe. A déli patakban (Válye-máre), mely a felvételi 
lap szélére esik, csupán tufa fordul elő, melyből nagy tömbök állanak ki. 
Az épebbek egyikéből leütött mutató példány (31. sz.) tökéletesen meg
egyezik a 30. sz. pados láva anyagával. Az északibb patakban (Valye sza- 
tului) két helyen láva bukkan ki a völgy fenekén a tufa-takaró alól, mely 
igen szép festői részletekkel gyönyörködteti a helyenként szűk, kanyargós, 
meredek falu, omlásokkal és torlaszokkal tarkított völgyben járó utast. 
A felső és egyszersmind nagyobb lávatömegből hozott példány (32. sz.) 
vörösesszürke, középszemű kőzet. ((Mikroszkóp alatt az alapanyagban 
kevés üveges bázis is látható. A piroxén kétféle : hipersztén és augit, de az 
utóbbi alárendelt s mind a két faj kristályait vasoxidos keret veszi körül. 
A kőzet tehát hialopüites hipersztén-augit-andezit.»

Cermura. Tisza községtől délre, vele határos. (Bal part.) Területén, 
valamint egész környékén, láva sehol sem mutatkozik. Az andezittufában 
azonban sok helyen igen szép tömbök találhatók. Ezek egyikéből, a 
475 méteres tető melletti gerinczen ütöttem le a 147. sz. kézi példányt, 
mely szürke és elég üde, durvaszemű kőzet. ((Mikroszkóp alatt nézve az 
alapanyag erősen üveges, túlnyomó részben barna, üveges bázisból álló, 
melyből leginkább világoszöld, egyenes kioltású hipersztén-tücskék és 
mikrolithok vannak kiválva. Porfiros elegyrészei plagioklasz, hipersztén és 
alárendelten augit; ezekhez kevés magnetit-szemecske járul. A kőzet tehát 
hialopüites hipersztén-augit- andezit.»

Öcs. Cerumrától délre,' a bal parton. A templom alatt folyó s csak
hamar a Körösbe ömlő patakban, a falu felső végénél, pompás, üde, szög
letes, nagy bombák vannak a tufába temetve, melyek igen sötétszürke, 
csaknem fekete színűek (149. sz.). «A magnetit-szemekkel sűrűn pontozott 
alapanyagból, melynek szemcséi között csak igen kevés üveget gyanít
hatunk, porfirosan plagioklasz, sok augit és csak nehány hipersztén van 
kiválva s ez utóbbi csak pseudomorfozák alakjában van jelen. Kövér mag- 
netit-szemecskék csak szórványosan mutatkoznak. Egészben véve tehát e 
kőzet hialopüites augit-hipersztén-andezit.»

Pojenár. Ocstól északkeletre, a Eehér-Körös jobb partján, a Pojenár 
határába tartozó Maguricza orma (423 mj)  alatt, a térszínt mindenütt 
elborító és nagyrészt kopár andezittufából kibukkanó tömbök egyikéből 
leütött kézi példány (120. sz.) világosszürke középszemű kőzet. ((Mikro
szkóp alatt az aprószemű, csak kevés üveges bázist tartalmazó alapanyag
ban nagy plagioklaszokat s kisebb hiperszténeket találunk, de csak elvétve
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egy-egy augitszemet. Ezekhez egy-egy kövér magnetitszem járul. A kőzet 
hialopilites hipersztén-augit-andezit.»

Grossi határ. A terület legészakibb részén a Gyalu-máre déli lejtő
jén, a hol az andezittufa még magasra fölmegy és nagy területet elborít, 
de különösen a láva kiömlésnek semmi nyoma sem mutatkozik, az úgy
nevezett Yalye Curatori torka közelében több óriás tömböt találtam, me
lyek egyikének kőzete (37. sz.) vörbenyes szürke s durvaszemű. Mikroszkóp 
alatt vizsgálva ez is hipersztén-augit-andezitnek bizonyult.

Az andezittufák dőlése, illetőleg csapásiránya távolról sem egyforma, 
hanem helyről-helyre változó. így például Oca és Ocsisor határában meg
lehetős nagy területen K-i vagy ettől igen kevéssé eltérő dőlést lehet 
megfigyelni; míg Cermura, Tisza és Leásza határában a dőlés túlnyomóan 
EK-i ugyan, de néhol D-i és DK-i. Átalában megzavart dűlésekkel talál
kozunk, a miket csupán helybeli elmozdulásoknak lehet tulajdonítani. 
A nagyobb csoportok eredeti elhelyezkedése s csapásának és dőlésének 
iránya máig is elég világosan felismerhető s a szerint változik, a mint az 
illető komplexus más-más vulkáni kráterból vagy egyszerre több nyílásból 
kapta anyagát, a mint előbbi vagy utóbbi kitörések vagy kitörési cziklusok 
terméke és a mint a tengeráramlat változott, mely a kilökött vulkáni 
anyagot rendezte vagy összehordta. A mioczénkor után —  apróbb csu- 
szamlásokat és csekélyebb jelentőségű tektonikai elmozdulásokat ki
véve — ezen a tájon nagyobb elvetődések és rétegközi helyzetváltozások 
nem fordultak elő.

*

Ipari czélohra használható kőzetanyagok ezen a kör
nyéken elég bőven találhatók. Az érczelőfordulásokról, melyek csekélyebb 
mértékben bányászat tárgyai voltak a múltban s kellő utánajárással azokká 
lehetnének a jövőben is, már a megelőző szakaszok egyikében a fillitek és 
aecessoriumaik leírásában megemlékeztem. De míg e szórványosan (számba- 
vehető fészkekben vagy telepekben) csak itt-ott előforduló anyagok felfede
zése legtöbbször a véletlen szerencse dolga és szegény érczes erekből való 
termelése mindig koczkáztatott és költséges vállalat, —  többfelé bőségesen 
feltárva biztos sikerre kínálkoznak a mű- és faragó kövekre alkalmas 
anyagok.

Legelső és legbecsesebb ezek között a lungsora-vosdocs-kis-halmágyi 
völgyben feltárt remek szépségű és meglepő üdeségü, aprószemű biotit- 
gránit vagy granitit, melynek létezése eddig merőben ismeretlen volt. 
E kőzetnek oly tömege kínálkozik Yosdocs és Kis-Halmágy határában a 
fejtésre, a melyre bátran nagyobb szabású vállalatot is lehetne alapítani. 
Kedvező körülmény a vállalkozásra az épen most Nagy-HaJmágyig kiépülő
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vasút. A szegény, elhagyatott nép pedig, mely hegyes és köves határában 
nehéz küzdelmet folytat a létért, mely kapva-kap minden apró, csillogó, 
fémes érczes kövön s kutatja és rejtve-rejtegeti az aranynak hitt pirit- 
kristályokat és behintéseket, —  e völgynek három községe, de még a kör
nyéke is, ebben a gránitban kaphatná meg a maga igazi aranybányáját, a 
mely népének életét megkönnyíteni s a kellő szorgalom és takarékosság 
kifejtése mellett nemcsak hosszú időre biztosítaná, hanem még a fekvő 
vagyonát is gyarapítaná.

Epületkövekre, úgymint ajtó- és ahlakszárakra, párkányokra s egyéb 
oly épületrészekre, a melyek nincsenek a folytonos koptatásnak és ron
gálásnak kitéve, igen jó anyagot szolgáltathatnának a gosau-homokkövek, 
melyek a felszínen erősen mállanak és repedeznek ugyan, de kétségtelen, 
hogy a mélyebb rétegekből kifogástalan táblákat és darabokat lehetne fej
teni, a melyek ha nem vetekednének is a keményebb fajta faragó kövekkel, 
esetleg még egyszerűbb igényeknek szolgáló lépcsőkké is fel volnának dol
gozhatók.

Az ezek feküjében és velük váltakozva előforduló többé-kevésbbé me
szes gosau-márga, azt hiszem, czementgyártásra lenne alkalmatos, Érde
mes lenne vele próbát tenni.

A körös-szorulati andezit-lávák útkavicsolásra adnak kitűnő anya
got ; az andezittufák pedig bőségesen szolgáltatnak egyszerűbb igények
nek megfelelő építő köveket, a homogénebb, bomba nélküli s a mellett elég 
kemény rétegeik pedig faragó kövekre, hídlábakra, oszlopokra s más effé
lékre alkalmasak.

A pontusi képződmények között előforduló tisztább agyagrétegek 
között akadnak olyan küljelleműek, a melyek mintha tűzálló téglára lenné
nek alkalmasak. Ilyen anyagot, melyet Nagy-Halmágy mellett a régi temető 
feletti második terrasz oldalából gyűjtöttem, a földtani intézet cbemiai labo
ratóriumának adtam át tüzetes megvizsgálás végett, de csalódtam benne.

Kalecsinszky Sándor, intézetünk chemikusa, ugyanis a következőleg 
nyilatkozik róla: «Az agyag színe világosszürke, itt-ott sárga sávokkal. Sósav
val leöntve nem pezseg. Tűzállóságra nézve a következőképen viselkedett:

Körülbelül 1000 C. fokos tűzben kiégetve keménynyé és élénk tégla
vörös színűvé változott; —  körülbelül 1200 fokos tűzben kissé össze
zsugorodott s még keményebbé és barnás színűvé vált; -— körülbelül 
1500 C. fokra hevítve teljesen megolvadt s barnás-fekete hólyagos 
tömeggé vált. —  Tűzállósági fokozata — 4». —  Tűzállónak tehát távolról 
sem nevezhető.

Téglaégetésre a pontusi agyagokon kívül czélszerűen fel lehetne 
használni a környéken elég bőven előforduló diluviális sárga agyagot is.
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A mi végül e környéknek víztermelését illeti, az majdnem az egész 
területen kedvezőnek nevezhető. A íillit nemcsak jó  vízgyűjtő, de igen jó 
forrástermelő is s a mint régóta tudjuk, nemcsak sok, de kitűnő vizet is ad 
dőlésének irányában. így például Brusztur határában a tulesti patakok 
felső végénél 200 méternél nem hosszabb vonalon, hat kitűnő, bővizű for
rás buzog a fillitből. A pontusi képződmények területén helyenként a sze
rint változik a vízgyűjtő képesség, a mint a felszínt nagyobb mennyiségű 
homokos törmelék vagy agyag borítja s a mint a mélyebb helyeken össze
függő vagy csupán szakadozott, nem folytonos agyagrétegek vannak. 
Ezeket ennélfogva feltételesen vízeresztő rétegeknek tekinthetjük. Ugyan
ilyen minőségűnek mondhatjuk az andezittufát, mely —  különösen ott, a 
hol rétegei a mélységben nincsenek megszakadozva —  elég jó vízgyűjtő s 
szép források is fakadnak belőle.

Az öböl mélyebb részein, például Kis- és Nagy-Halmágy közt, a hol 
a térszín dél felé a Körös irányában lejt, a talajban állandó és bő, dél felé 
tartó vízáramlást lehet megállapítani. E talajvíz, melyet a hegységből 
érkező bővizű patakoknak a föld alatt szétszivárgó vize szolgáltat, a Fehér- 
Körösbe siet. A völgyfenék némely pontján (így Nagy-Halmágy főterén) 
elég 2— 3 mj  mélyen leásni, hogy a kútnak állandóan bő, csaknem a fel
színig érő vize legyen. A mélyebb kutak igen hideg vizüek.


