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helyen található mésztufák, nevezetesen Rév mellett a «Hugyó» nevű víz
esés körül.
V III. Ip ari czélok ra h a sz n á lh a tó k ő zetek é s földnem ek. 1 . A triászkori vörös, kvarczitos homokkőnek, különösen a durva szemű konglomerátszerű rétegei, úgy mint Bucsánál a «Piatra Ku retúri» hegyen, nagyon alkal
masnak látszanak jó malomkövek készítésére, annál is inkább, minthogy
Fekete-Patak környékén az e czélra épen nem alkalmas krétakori laza
homokkövet használják malomkövek készítésére.
2. A triaszkori fekete mészkő némely rétege kitűnő és szép márványt
szolgáltatna, mivel megmunkálásra és csiszolásra nagyon alkalmas, a mint a
m. k. földtani intézet építőkoczka-gyűjteményében már látható is. A S.-Körösvölgyben Bucsától egészen Hévig számos nagy kőbányát nyitottak e mész
kőben, de majdnem kizárólag csak apró kövecset készítenek, melyet nagy
mennyiségben, vonatszámra szállítanak az alföldi városokba és országutakra.
3. A fehéres és rózsaszínű, felső jurakori mészkő, mészégetésre szintén
nagyon alkalmas anyagot nyújt, és ámbár a mészégetést még a legprimití
vebb és pazar módon eszközük, főleg Brátka, Sonkolyos és Bév környékén
fontos iparágat képez. Az égetett meszet szintén vonatszámra szállítják innen
az alföldre, egészen Szegedig. Észszerű kísérleteket a mészégetésben kőralakú
és aknaalakú nagy kemenczékkel tettek ugyan Réven, de úgy látszik, az illető
vállalkozóknak ez iránybeli ismeretük hiányában nem sikerültek.
4. Nagy fontossággal bírnak a már rég ismert révi és sonkolyősi tűzáüó
agyagok, melyek a legjobb belgiumi és angolországi agyagoknak megfelel
nek. A Rév községi- a Rév-padura pintiei- és bánlakai- úgynevezett fazekas
agyagok szintén nagy tűzállósággal bírnak és fehérre égetnek. A révi,
illetőleg pozsoritai agyag, az előbbi pazar kiaknázása következtében,
fogytán van, de nem kétlem, hogy azonos agyag még számos más helyen lesz
található a jurakorbeü homokkőben, mely meglehetős nagy elterjedésű.
5. A S.-Körösvölgy számos és nagy barlangjaiban meglehetős vastag
«Guano»-rétegeket láttam, melyeknek anyaga esetleg szintén ipari fontosság
gal bírhat mint kitűnő trágyaczikk.
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LÓCZY LAJOS-tÓl.

Az alföldi rónaság délkeleti szegletén hirtelen emelkedik ki a síkság
nak itteni 120 mJ tengerszin feletti közepes magasságából az a hegyvidék,
mely az ország szívéből érkező utazónak figyelmét már messziről magára
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vonja. Nem csak ama sajátságával, hogy elég meredek oldalaival közvet
lenül a síkságból merül fel és lábánál a negyedkori dombvidékét egészen
nélkülözi; de még inkább avval a barátságos képpel, melyet a feléje közelgő
felé tár, e hegyvidék egyik legszebb pontját adja annak a hegykoszorúnak,
mely a Nagy Magyar síkságot körülveszi. Az a sok fehér pont, mely már
félnapi járó földről az utazó felé int — mind megannyi borház, hol Paulis,
Ménes és Magyarát jóhírü szölŐnedvét szűrik —, élénkíti meg az erdőtlen és
kevéssé tagolt hegyoldalakat.
Arad-Hegyalja emelkedik ezekben előttünk, mely 30X/n) hosszaság
ban termi a szőlőtőkét. Orografiai tekintetben ez a Bihar hegységnek ahhoz
a kiágazásához tartozik, mely legtovább nyúlik ki az Alföldre és mely
helyi névül a Hegyes-Drocsa nevet viseli.
Az elmúlt nyáron ennek a hegységnek részletes geológiai felvételével
bízattam meg.
A hegyvidék nagyobb része az 1 : 144,000 mértékű magyarországi
részletes térképnek K. n és L. n osztályaira esik, de éjszaki kinyúlásai
kicsiny darabokkal belenyúlnak a K. io és a L. io osztályokba is.
Az eredeti katonai felvételeknek 1 : 28,800 mértékű régi lapjai
közül a

bO. b l . ö 2 .

, jelzésüek, az új 1: 25,000 mértékű

bO. b l . b2.

elkészült foktórképekből pedig a
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lapokra terjedtek ki munkálataim. A bejárt vidéknek általános fizikai
viszonyaiból legyenek kiemelve a következők :
A «Maros-szorostól» Paulisnál, egész Világosig egy harántgerinczről
nyúlik alá a hegységnek nyugati lejtője. Erről csak hegyi árkok futnak le a
lapályra és pedig jobbára önállóan, csupán a ménesi, a kovaszinczi és a
világosi öbölszerü katlanvölgyekben egyesülnek nagyobbszámú árkok.
Ej Panátnál, vagy Aradnál állva, a kelet felől élénkbe táruló látképet
ez az eléggé egyenletes gerincz dominálja, (lásd az ábrát a 40-ik lapon.)
Paulisnál, a hol a Maifosnak közép vize mintegy 119 m] magasban van az
Adria felett, hirtelen emelkedik fel, az 1*3 ' ^ távolságú Harang hegyen
már 321 mj -re magasodik. Kulmináló pontjai Gyorok felett kezdődnek, itt
van a vidék legjobban ismert hegye a 471 w/ Kecskés, tovább éjszakra
a 479
Magúra és a 458 ml Tornya mint távolról felismerhető tetők
szövődnek hozzá. Kovaszincz és Világos között az 573 mj Hidegkúton van
a gerinc-znek legmagasabb pontja.
Éj szaki végét a világosi várrom koronázta 473 m] magas ormon éri
el a mondott gerincz, mivel azokat a halmokat, melyekkel Muszka és Pankota vidékén a Fehér-Körösnek itt 107—109 m] tengerszin feletti lapályá
ban elvész, csekély kiemelkedésüknél fogva (pankotai kopaszhegy 266*5 vj
[140*34°] már nem számíthatjuk a más felépítésű gerinczhez.
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Ap aulis -világosi ger inczv on al nak két helyen van tetemes lehaj
lása: az egyik Ménes felett 275 m] ,
a másik Kovaszincznál 348 "f.
Csak a Magúra és a Hidegkút
csúcsok közötti részletben tűnnek
elő a gerincz mögül a hegységnek
beljebb álló magaslatai és pedig
a Capu Mlatinu (571 mf) és a He
gyes (800 mj) környékének erdős
kiemelkedései.
A látkép hátterében a paulisi
szőlőktől jobbra a távol ködeben a
Pojána Euszka tűnik fel, sőt tiszta
légben néha még a Eetyezát csú
csai is láthatók; Világostól balra
pedig a bihari Plesz-Codru széles
háta zárja be a látóhatárt.
A paulis-világosi harántgerinczet a kladovaivölgy, mely Paulis
és Eadna közt nyilik a Maros
völgybe és a Fehér-Körös egyik fő
adózójának, a Csigernek AgrisAlrnás vidéki árkai választják el a
hegységnek ny-k. irányú főgerinrinczétől. 5
sehol sem esik
beljebb a kladovaivölgy a hegység
nyugati szélétől, de 15X/m-re nyúlik
fel éjszakra és az 510 Korcsma
hegyen éri végét. A kladovai völgy
nyomja a Maros és a F.-Körös közti
vízválasztót legtovább éjszakra,
egyszersmind ugyanezen völgynek
vízterűletén van a Kiadóvitia völgy
eredeténél a vízválasztónak a He
gyestől nyugatra eső részletében
legalantabb pontja (Délu fantana
394 mj). Itt van a tulajdon képeni
Hegyes gerincznek is a legmélyebb
nyerge. Ennek a gerincznek többi
pontjai a világosi Hidegkúttól
(573 mj) a konopi Debella Gora
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(558 mf) csúcsig körülbelül 600 ^-n y i közepes gerincz magasságot adnak.
A Debella Gorá-tól kelet felé a főgerincz lelapul és 33 'Kjm távolságban a

lapálytól a Hegyes és a Drocsa közötti mély nyergeket (330—350 mf) adja.
Ebben a hegységrészletben a hydrografiai gerincz (a vízválasztó) a
hegység orografiai tengelyével (a legnagyobb kiemelkedések vonala) nem
esik össze mindenütt. A szegzugos vízválasztó kurvimeter-mérések szerint
az 1 : 525,000 mértékű foktérképeken 33 lKjm liosszu orografiai tengely men
tén 46-6 Vi!m hosszaságúvá fejlődik ki.
A Hegyes nagyobb környéke egy elég jól körülírt orografiai tömeg
nek vehető, melyről a Maros és a Fehér-Körös, illetőleg ennek Csiger nevű
mellékfolyójának, valamint az Alföld ideszögellő részén lévő belvizek táp
láló patakjai erednek. A Marosba Paulis és Berzova közt hat elsőrendű
patak szállítja róla a vizet (kladovai, solymosi, milovai patak, konopi fő- és
határ-patak, berzovai nagy patak). Ezek valamint a közéjök eső 2-od és
3-ad rendű völgyek merőlegesen nyílnak valamennyien a Marosvölgybe.
Éjszaknak a Csiger gyűjti össze a Hegyes forrásait, miután a ternova-silingyai negyedkori medenczében három főágra oszolva (ternovai, duudi, tauczi)
sugarasan veszi fel még benn a hegységben a felső patakok vizeit.
Nyugat felé egyetlen permanens folyású patakja sincs a hegységnek
és ez a körülmény jól illusztrálja a hegyvonulat hirtelen megszakadását.
A nyugatra néző meredek oldalon rövid folyású patakok szállítják a
csapadékokat a lapályra, hol két lomha folyású «Száraz ér» veszi fel esőzé
sek idején a patakok vizét. Az egyik ér inkább tócsák és vízállások sorozatá
ból áll és egy depressiót követ, mely Kuvintól indul ki és a hegység alját
követi; ez mint a világosi Nagyér Szőllős vidékén éri el a Csigert. A másik,
a ménesi Száraz ér Új Paulis és Ménes közt a Marosnak egy régi ártér
medrében fejlik ki és mintha a ménesi nagy patak lapos törmelék-kúpja
zárta volna el természetes útját éjszak felé, melyre a lapálynak legnagyobb
az esése, ENy. felé fordul, nagy kanyargásokkal megy egész Zimánd alá, itt
délnek kanyarodva Aradnak Gája nevű külvárosánál megközelíti a Marost,
de sem evvel, sem pedig a Holt-Marossal nem áll összefüggésben, hanem a
Battonya vidéki Száraz érrel egyesül, melylyel aztán a lapálynak belvizei
nagy lassan Földeák felé a Tiszába szivárognak be.
Ennélfogva Paulis és Gyorok k zött a paulis-világosi gerincznek
egy 6 /%fnb hosszú darabján szögellnek össze az Alföld három legnagyobb
folyójának: a Tiszának, a Marosnak és a Fehér-Körösnek vízválasztói.*
A Maros és a Tisza közti vízválasztó Uj-Paulistól indul ki, közel marad a
Maros árteréhez és Aradon át tart nyugatnak. A Tisza és a Fehér-Körös
* E bizonyosságnak a ménesi és a battonyai «Száraz ér»-re vonatkozó adatait
Boros Frigyes osztálytanácsos ú r szíves közlésének köszönhetem, ki barátom Maiina
Gyula kir. m érnök úr közvetítésével kegyeskedett azokat hozzám eljuttatni.
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közti vízválasztó Gyoroknál bizonytalan törekvésű vízállások közt fejlődik
ki, mindjárt ENy. irányt vesz fel és Szt.-Anna — Knrtics felé lesz nyomoz
ható. Nagyon kevés munkát igényelne Paulis és Kuvin közt a hegyi pata
kok némelyikét a három folyó akármelyikének adózójává tenni.
A hegység nyugati részét nagy kiterjedésű, összefüggő erdőségek borítják.Helységek, sőt állandóan emberi lakások sincsenek az egy Kiadóván kívül
a Hegyes völgyeiben. Annál sűrűbben következnek azonban a Maros és Fe
hér-Körös tágas völgyeiben a helysége k egymásra; a Hegyalján pedig az uras
képű falvak és mezővárosok: Paulis, Ménes, Gyorok, Kuvin, Kovaszincz
Világos, Galsa, Muszka és Pankota a 30 'Txjm hosszaságú összefüggő szőlő
hegyeknek több mint 2/3-át kisérik házakkal. A szőlőmivelés és a hegyi
legelők kiszorították az erdőt a hegységnek nyugati oldaláról. Felérkezve
azonban a paulis-világosi gerincz bármelyik pontjára kelet felé a kincstári
erdők beláthatlan rengetege terűi el szemeink előtt.
A felvételeket tervszerűen a szőlőhegyeken kezdtem meg.* Előbbi
tanulmányok alapján ismeretes volt előttem, hogy a Hegyes-Drocsa hegységetalkotó kőzeteknek kiterjedése általában Ny—K. irányú; ez okból ott
kezdtem meg a munkát, hol a legjobb feltárások voltak várhatók: a szőlő
hegyekben. Itt törekedtem legelőbb alaposan megismerkedni a hegységet
képező kőzetekkel és ezeknek telepedési viszonyaival; továbbá itt kínál
kozott alkalom adatokat gyűjteni arra vonatkozólag, hogy mi módon
érintkezik az alföldi síkság alluviuma a hegységre felnyúló negyedkori
üledékekkel. Felvételeim a múlt nyáron Paulis és Pankota meridiunális
végpontok között kiterjedtek a Hegyaljára a kladovai nagy völgyre és az
Agris-Almás és magyaráti kiágazásokra, végül a lapályból magukba foglal
ják azt a területet, melyet a Paulis-Szabadhely, Paulis-Világos, Világos-Uj
Panát közti műutak és a Szabadhely-Uj-Panát közti dűlőút közbefog.
A felvett terület nagysága mintegy 8.16 Ómért. (469 0 7 ^ .)
A h e g y s é g e t a lk otó k ép ződ m én yek á tte k in té se .

A paulis-világosi gerincz kevéssé tagolt alakja ellenére sokféle kőzet
ből áll. Eddigi tapasztalataimból még nem vagyok képes annak a sok
:!:A területre vonatkozó szakbeli irodalm i adat igen kevés. Elszórt megjegyzések
találhatók róla a következő helyeken:
B e u d a n t , Voyage en Hongrie II. köt. 321. 1. III. köt. 51. 1.
Jahrbuch d. k. k. geol. Reichanstalt. W o l f H. XI. köt. 1860. V. 113. 146, 1.
X II. köt. 1861—62. V .2 2 .1. H a u e r F. Geol. U ebersichtskarte der österr.-ungar. Monar
chie. B latt V III. X X III. köt. 1873. 100— 114. 1.
P e t e r s K. Rézbánya. Sitzungsber. d. kais. Akad. Math. N aturw . Classe W ien
1861. X L III. köt. I. 399., 422—421, 427. 1. XLIV. köt. I. 100. 1.
H u n f a l v y J. A Magyar birodalom termész. viszonyainak leírása 1864 II. köt.
246.1. 248. 1.
F öldtani K özlöny 1875. 1. 1. 1876. 8 5 , 275 1. 1877, 181 1. 1878. 159. 1.
és követk.
Az aradi kereskedelmi- és iparkam ara jelentései.

HAGY«

[ wom/wos amdWIA]
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különféle elváltozott és eredeti állapotában meglevő rétegzett és tömeges
kőzetnek, melyet feltaláltam, pontos geológiai korsorozatát megállapítani ;
noha azok nem is oly nagyon zavart telepedésben látszanak előfordulni.
(Lásd az ábrát.) Az üledékes eredetű kőzetek közűi részt vesznek a
múlt nyáron bejárt területen :
1. Félig metamoriikus (kristályos) palák: phyllitek sokféle változat
ban, alárendelten quarczit padokkal és kristályos szemcsés palás mészkő
telepekkel társulva.
2. Egy stratigrafiai helyzetét illetőleg még nagyon problematikus
«grauwacke képződmény». Ez áll quarcz és földpát arkozákból, agyagpalá
ból, quarczithomokkövekből és sötét színű dolomit- és mészkövekből.
3. Augit-Andesit brekcziás tufája a pankotai halmokban.
4. Negyedkori üledékek két elkülöníthető képződményben. Az egyik
kavics és kavicsos homokos kemény agyagból á ll; a hegység nyugati szélét
kiséri a tágasabb völgyekbe is benyulik, de nagy magasságra a lapály és a
völgyek felett nem emelkedik és jól rétegzett. Erre rátelepedik a babérczben
bővelkedő veres, vagy sárga agyag, egy helyen pedig typusos lősz; az előbbi
magasra ér föl a hegyoldalakon.
5. Az Alluvium nem csak a Maros, a Csiger stb. mostani árterén,
hanem az egész ide érő rónaságon az egyedüli képződmény.
A tömeges eruptiv kőzeteket a következők képviselik (korsorozat sze
rin t): 1. Diorit. 2. Granitit. 3. Turmalingranit és Epidotgranit. 4. Diabas.
5. Augitandesit.
I. R é te g e s k ő zetek .

1.
Kristályos és félig kristályos (metamorfikus) palák. A paulisvilágosi gerincz felépítésében túlnyomólag két képződmény osztozik meg.
A déli részben a Kecskés és a Brádhegy dioritja; éjszak felé pedig a Hideg
kút phyllitjei uralkodnak. Mind a két képződmény nyugati végződése egyegy vonulatnak, mely a Bihar hegység zöméből indul ki. Figyelembe véve
azt, hogy a Dioritban több helyen vannak phyllit-foszlányok, továbbá
hogy Paulisnál egy ilyen foszlányban Diorit tömzsök és telérek ülnek és az
itteni agyag-csillámpalát minden látszat szerint a diorit változtatta el gneiszos palákká: a kristályos és félig kristályos palákat legalább részben a
hegység legidősebb képződményéül kell tekintenünk.
Paulison a vasúti állomásnál az úgynevezett «Paulisi szorosban»,
hol a vasút és az országút szorosan egymás mellett a meredek sziklafal és a
Maros között halad, érhetni el legkönnyebben a kristályos palákat. Az agyagcsillámpalának phyllites és gneiszos változatai vannak itt feltárva, a réte
gek éjszaki dőlésűek; figyelmes észlelés csakhamar meggyőz bennünket,
hogy a rétegek, melyek a granititerek által behálózott Diorit alatt tűnnek
el, nem nagyon vastagok, hogy az egész phyllit-részlet nem egyéb egy fősz-
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lánynál, melyet a Diorit magába zár. Ez a foszlány azonban a csapás irányá
ban több kilométernyire nyomozható. A Granitit és a Diorit telérek és
tömzsöcskék közelében a phyllit kemény szürke fínomszemű gneiszszé válto
zott át, egy benne előforduló világos pad pedig makroskopos szemléletnél a
protoginos gneiszra emlékeztet. Az elváltozott phyllit körében találhatók
a következő ásványok: Turmalin, Magnetit, Haematit, Epidot, Chlorit,
Pyrit; ritkábban Chalcopyrit és Calcit. Az Epidot és a Turmalin nem csak a
phyllitben, hanem a Granititban és a Dioritban is előfordul; ezekben az
Epidot néha mint a földpátok után való pseudomorphosa is előfordul. Az e
helyről való kontakt ásványok és előfordulásuk tárgyát képezték már Cotta
és B lum rövid jegyzeteinek.*
Nem ez a hely alkalmas azonban arra, hogy Arad-Hegyalja kristályos
paláival tüzetesen megismerkedjünk. Eltekintve azon apró phyllitrészletektől, melyek a paulisi szorostól éjszak felé a Dioritban fellépnek és a
melyek telepedéset illetőleg az érdemel figyelmet, miszerint csapásuk általá
ban Ny—K-i, dőlésük pedig meredeken déli — a hegyaljai utat követve
Kuvin helységen túl bukkanunk rá a kristályos palák igazi helyére. Kuvin
és Kovaszincz között a szőlőkben a negyedkori agyagtakaró alatt mállott
agyagcsillámpala az uralkodó kőzet, a két helység közötti határárok (Yalea
Kuvinului) és az a gerinczút, mely Kovaszincz közepéből az Üreshegyen
(Délu Golu) át a Magurára vezet, ismertetik meg legjobban a geológussal
a kőzetsorozatot, mely a phyllitterűlet déli határán ki van fejlődve.
Túlnyomólag sárgásán, veresen és zöldesen elmáló jól rétegzett finom
lemezes agyagcsillámpalát látunk itt, melyben az üde, kékes, szürke selyem
fényű változat ritka. A Délu Golu tetején nehány kristályos mészkőlemez
és egy 050—0’80 7nj vastag kristályos mészkőpad van a phyllit közé tele
pedve. Quarezlencsék, quarcz és csomós quarcz-földpát arkozák kemény
padokat képeznek a phyllit között ennek déli határán, melyen az üde kékes
szürke változat uralkodik.
A gerinczúton a szőlők felé jutva a pihenő hegyen (Yerfu odina)
S l l ^ a phyllit és quarczit arkozák zavart és gyüredezett rétegzete véget ér,
fiatalabb korú kékes agyagpalának és quarczitoknak engedve tért.
Az agyagcsillámpala dőlésiránya az Üreshegyen DK és DDK közt,
dőlésszeglete 25—48° közt változik.
Az Üreshegytől keletre a kovaszinczi völgyöböl alacsony mellékgerinczek közé nyújtja be oldalárkait; a sziklatalaj amazokon a bortermő
negyedkori agyag alatt rejtőzik. Ez okból beljebb keletnek egészen az erdős
nagygerinczig és azon túl is a kladovai erdőben a kristályos palák déli
* C otta und F e l l e n e e r g : E rzlagerstätten U ngarns und Siebenbürgens, 1862.
24. lap. B l u m . D ritter N achtrag zu den Pseudom orphosen, 1863. 122 és 124. 1. Földtani
Közlöny VI. 1876. 281. 1.
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határa nem tanulmányozható többé oly jó feltárásokban, mint a fent leírt
helyeken. Arról azonban meggyőződtem, hogy a sárgás zölden, vagy veresesen elmálló phyllit a quarczarkoza padokkal együtt messzire megjelölik a
határt; sőt még a kristályos mészkő is messzire nyomozható és abba a
vonulatba esik, mely a kladovai völgy felső részében a Pareu Muntiului
fejtéseinél 4 mj vastag és 31°-al DDIv-nek dől. Elhagyott mészégető kemenczék állnak itt, melyekben egykor a jobb czélokra is alkalmasnak látszó
fehér kristályos mészkövet felhasználták.
Az Otkovács-, Hidegkút- és Korcsmabegy-tetőkkel jelzett főgerinczen
a phyllitek unalmas egyhangúsága tanulmányozható. Kékesszürke, gyengén
redőzött, sericites, csillámos változatok és csomós palás quarczitok azonban
itt is előfordulnak. Az utóbbiakban bőven van pyrit behintve, melynek
elváltozása limonitra egyes padokat oly annyira vastartalmúvá tesz, hogy
azok kibányászása is megkisértetett. Egy ilyen limonit-telep található az
Otkovács éjszaki oldalán. A kovaszinczi völgy felső részében finom quarczit
pala és quarczarkozák közt a sericitpala is feltűnőbben jelentkezik. Benne
rézérczek is (Azurit-Malachyt és Chrysocolla) előfordulnak. A kovaszinczi
bányahegyen (Cioka bania) az agyagcsillámpalában oly csalogatóan mutat
koztak a rézércz-impregnácziok, hogy már ismételve nagy vesztességgel
járó sikertelen bányamiveletre adtak okot.
Az eddig ecsetelt typusban fordul elő a phyllit, a világosi és az ágrisi
erdők talajának nagyobb részén múlt nyári kirándulásaim területén a
telepedés is változatlan marad és általában 20—40° D. vagy DDK. dőlésű.
Világos vidékén azonban a közönséges agyagcsillámpala között egy
sajátságos változat kerül túlsúlyra. Tökéletlen palázású agyagcsillám
pala- anyagban, mely néhol világosan sericites, kisebb nagyobb egész
diónyi nagyságú szegletes vagy látszólag félig gömbölyített quarczdarabok
vannak. Ha nevet kellene adni e kőzetnek, úgy a «quarczbrekcziás sericites
muscovitos agyagcsillámpala» elnevezés illenék reá legjobban. Jól réteg
zett vastag padokban fordul elő e kőzet és a világosi várhegyen közelíthe
tők meg legjobban jellemző kifejlődéseik.
Két vonulatban ismerhető fel e sajátos kőzet. Először is a Horlya
csúcson, bonnét kelet felé egy mind jobban szélesedő övben az almási
völgy két oldalán több ágra oszlik. Másik nagyobbik részlete Világos
mezőváros éjszaki részében a Bohus törzskastélynál veszi kezdetét, a vár
hegyet alkotja és a Kukurbeta háromszögellési pont irányában nyúlik kelet
nek ; azt a magas gerinczet képezve, mely Muszka és Magyarát felett
éjszak felé elég impozáns képet nyújt. A Várhegy éjszaki oldalán ebben a
brekcziás agyagcsillámpalában egy zöldes szürkés foltos agyagos phyllit,
mely a fedőpalák képét viseli, fordul elő. Délre a várhegytől a Merezin
nyergén egy részlet nagyon gyűrt sericites phyllit található. Összefoglalva
az elmondottakat kimondhatjuk, miszerint a hidegkút-világosi gerinez-
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részlet a gneisznek és az igazi csillámpalának kizárásával olyan félkristá
lyos palákból áll, melyek rendszerint a kristályos palaképződményeknek
legfelsőbb emeleteit szokták jellemezni.*
2.
Quarczit, arkoza-quarczit, agyagpala és mészkő’. A világosi vár
hegy környékén és a kuvin-kovaszinczi szőlők felett előfordulnak olyan
kőzetek, melyek bárha a szürke phyllitekhez és a köztük levő quarczit okhoz
hasonlítanak is, a figyelmes szemlélő előtt mindenütt biztosan megkülönböz
tethetők a kristályos paláktól.
A kuvini templomvölgy nyilásától EK. irányban a Tornya és a La
coliba ovaina nevű csúcsok felé összefüggő vonulatban nyomozható egy
szürke és kékes, sok helyt «clivage» hasadékos agyagpala, melynek rétegei
közé szabálytalan vastagságban fínomszemű quarczit és középszemű réteges
quarcz és földpát arkozák telepednek. A paulis-világosi gerincztől keletre a
kladovai erdőben innét inkább keleti irányban egész a Hegyes déli oldaláig
nyomoztam e vonulatot. A messzire látszó tető (Capu Mlatinu) és Adámcsúcsa (Cioca lui Adam), tovább keletre a Czigány-kereszt hegye (Cruce
Tigani 537 r>rj) esnek bele. Kuvintól egész a kladovai völgyig sehol sem
találtam ezt a vonulatot 850— 1000 ^ -n él szélesebbnek.
A kuvini templom megett és a helység éj szaki meredek szőlős hegyoldán az agyagpala jól van feltárva rajta soványan tenyészik a tőke. Itt
mindenütt a diorittal érintkezik az agyagpala, de oly bizonytalan határral,
hogy egymáshoz való viszonyukra nézve e hely nem vet világot. Dioritintrusiokat az agyagpalában sehol sem láttam; csupán a Valia Dántiului
elején létezik egy fínomszemű mállott telér, mely csapásirányokra kereszt
ben szeli át a rétegeket; de ennek faját a mikroskopikus vizsgálat fogja
majd kideríthetni; külsejére nézve a Dioritoktól, a mint ezek változatai
előttem a hegységből ismeretesek, különbözik.
Az agyagpala a kuvini templom megetti kőbányákban, melyek közelé
ben a Diorittal egy meredeken álló sík mentén érintkezik, a rendesnél
keményebb és ez által válik alkalmassá épületkövekhez. Vastag padokban
fordul itt elő az agyagpala, réteglapjait vonalosan elrendezett sötét csillám
és chlorit fedi. Szürke anyaga csaknem tömör, de a rétegzés irányában
üregek nyúlnak el, melyek falazatát világos sárgás-zöld epidot fedi.
* További kutatásoktól várom azt, hogy m ily m értékben lesz hasznos e phylliteket az erdélyi és a krassó-szöróny megyei kristályos palákkal összehasonlítani. Mellő
zöm azokat a reflexiókat, m elyek a sericitet illetőleg csábítólag kínálkoznak. Megelég
szem azzal, hogy a szaktársakat a terjedelm es sericitpala- és Taim us-irodalom ra
utaljam , m ely L a s p e y r e s H . Mineralogische M ittheilungen. 11. D er Serie t. (G r o th S.
Zeitschrift für K rystallographie und Mineralogie 1880. IV. köt. 244 1.) czírnű közle
ményével még aligha rekesztetett be. Az eleinte talkosoknak vett palákat az ismeretes
kobalt-reakczió és a forrasztócső előtt való viselkedés alapján ism ertem fel kétség
telen sericittartalm úaknak.
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A belső kovaszinczi szőllők között az agyagpala a phyllit és a Diorit
határát födi el. A Tornya hegy éjszaki oldalán a Dioritra ráfekszik, úgy
hogy az árkokban a Dioritot láthatni, a hegyoldalokon pedig egészen fel a
nagy gerinczig az agyagpala és a vele váltakozó quarczit-homokkő észlel
hető. Fent a Tornya-csúcson a Dioritra kalapként telepedik rá egy durvaszemű sőt porphyros képű quarcz és földpátarkoza. A finomszemü quarczitpadokban Turmalin és Epidot-erecskék vannak. Egy Turmalin-gránit,
miként a phylliteket, úgy az agyagpalákat is áttöri, a Turmalin és Haernatit rendes kísérői elágazásainak.
A Phyllitekkel ez az agyagpala és quarczit-képződmény, majd pár
huzamosan, majd diskordánsan fekszik; így például a Verfu odina-tetőu a
kékes phyllitre a szürke agyagpala egy fekvésben következik reá; a Yalia
Dantiului-ban, valamint a belső kovaszinczi árkokban ellenben világos
feltárásokban láttam a diskordáns telepedést.
A hegység nyugoti oldalán általában az agyagpala DK. irányban dől,
kisebb szöglet alatt mint az agyagcsillámpala.
Tovább keletre a kladovai Kerszka-völgyben és a Hotarel-gerinczen a
képződmény 36° déli haj lássál nyugszik a phy Hiten. Legalján durva brekcziás quarczarkoza-padok mutatkoznak. A képződmény vastagságát e ponton
57 ^ -re becsültem.
A Capu Mlatinu és a Cruce Tigani környékén szintén az agyag
pala feküjében találtam meg a quarczitokat, melyeket különben az egész
vonulatban eddig élesen elválasztanom az agyagpalától nem sikerült. Telepedésükkel azt a benyomást tették reám az agyagpala- és quarczit-rétegek, melyeket egyelőre egy stratigrafiai emeletbe vélek sorozhatni, mintha
ezek a kovaszincz-hegyesi vonulatban diskordánsan és transgressálva
feküdnének rá a phyllitre és a Dioritra. Vastagságukat Kovaszincz és Kuvin közt 60 mj -re becsültem.
A második hely, hol az agyagcsillámpalán fiatalabb eredetű üledéke
ket fedeztem fel, Világosnál van. A helység déli részében, mindjárt a házak
megett hirtelen emelkedik ki a Merezin-hegy, mely az ő önálló körvonalai
val már a távolból ráutal arra, hogy másféle anyagból áll mint a szomszé
dos phyllitből való lejtők. A bejárásnál egy jól rétegzett quarczit-homokkőnek bizonyult a Merezin anyaga; finomabb és durvább rétegek, sőt brekcziás padok is váltakoznak ra jta ; a rétegközökben fehér csillámos agyagos
rétek (Lagen) vannak. A réteghajlás a Merezin tetején NyDy. irányban 65°;
a görög egyesült templom közelében, hol a hegy déli lábánál a porladozó
quarczitban kőporszedéstől származó üregek vannak KDK. 15°-al. Ugyan
itt a rétegek gyengén gyüredezvék A Nyerges hegy nyugati oldalán és a
Bánhegy éjszaki szélén ugyané quarczithomokkövek vanuak meg. A Nyer
ges hegy tetején réteghajlásuk DK. irányban 70°, a hegy délnyugati lábá
nál DKD. 25° ; a Bánhegyen — hol csak egy keskeny szegélyben van a
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képződmény jelen és pedig mint csillámos arkoza, de a Bánhegyről egész a
műutig lenyúlik — a telepedés KDK. 20°-al. E szabálytalan telepedés
daezára fel lehet a hely színén ismerni, miszerint a quarczit-homokkőrétegek az agyagcsillámpala által képezett medenczében foglalnak helyet;
sőt úgy látszik nekem, mintha már a lerakodás alkalmával felületi egye
netlenségek lettek volna a phylliten.
Az ide sorozott üledékeknek harmadik területét a világos-ágrisi gerincz
éjszaki oldalán találjuk. A galsai nagy völgyben fölfelé haladva a keleti
völgyoldalon a szőllők felett kőbányára és régi mészmedenczékre akadunk.
A kőbánya dolomitos sötét mészkő-rétegekben nyílik, melyek quarczos
csillám-phyllitre fekszenek ; ezek ismét a galsai hegy granititjával érintkez
nek, mely elágazó teléreket küld közéjük.
A kőbánya alján sötét kovagos üreges dolomitos mészkő és dolo
mit van, fölfelé jól rétegzett világosabb márgás mészkő következik,
melyben Crinoida nyéldarabok találhatók; legfelül pedig kékes, hasadékos tömeges mészkő fejezi be a sort, melyet 40 méternyire becsültem.
A mészkövön az árokban tovább délnek, quarczit-homokkő-padoknyugosznak; bennük szürke márgás agyagpala fordul elő, végül a meredek hegy
oldal alján 4 ^ vastag kékesszürke fedőpala következik, mely már a quarczcsomós phyllittel határos.
Egy ehhez hasonló szelvényt nyújt az az ösvény is, mely a galsamagyaráti határmagaslatról a Világos cél batrin nevű sziklaoromra vezet.
A magyaráti nagy völgy a sorozatból már csak a dolomites és a Crinoida
nyéltöredékekkel telt szürke márgás mészkövet tárja fel. A galsai és a
magyaráti nagy völgy közt az egész vonulat egybefüggően nyomozható és
e két végpont közt hossza mintegy 1800 méternyi; a réíegdőlés mindenütt
DDNy és nyugatról keletnek a három említett ponton: 30°, 36° és 47°.
Kelet felé a magyaráti katlanvölgy negyedkori képződményei és törmelék
borítja el a vonulatot.
Agris-Almás szőllőinél különálló kerek tetők vonják magukra a
figyelmet, melyek a 362 mj magas Vurvucz körül csoportosulnak. E dom
bok, miként a világosi Merezin és Nyerges, quarczit-homokkőből állnak,
mely a Vurvuczon éri el legnagyobb vastagságát. Ez a képződmény innét
egész az ágrisi mészkőbányákig követhető. Telepedéséről csak azt említem
meg, hogy mindenütt discordánsan fekszik a régibb alapon. Magyarátnál granitit, Agrisnál a quarczbrekcziás csillámpala és alárendelten a granitit képezi feküjét. Hol granitit képezi az alapot, szemmelláthatólag ennek
törmeléke, morzsaléka szolgáltatta az anyagot a quarczit legalsó padjaihoz.
Agrisnál a régi jóhírű mészégetők kőfejtései jó feltárásokat nyújtanak, de
ezek csak az eddig is sejtett szabálytalan telepedést mutatják világosan,
melyet a quarczitnak felületi elterjedéséből a Vurvuczon gyanítani lehetett.
Az ágrisi dombon a mészkő egy Ny-K. vetődéssel érintkezik a dombtető
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quarczitjával, melytől délre a mészkő egy keskeny sávban fordul elő; a
bányák nem egy helyen elérték már a vetődési síkot és közel kimerülésnek
néznek elébe. A Ny.-K-i vetődésen kívül még több E-D-i irányú is zavarja
meg a mészkövet, melynek következtében a három nagy kőbányában az
égetésre alkalmas mészkő különböző magasságban van.
A rétegdőlés szintén különbözik : a nyugati kőbányában keleti, a leg
első keleti nagy kőbányában pedig éjszaki irányú, amott 36°, itt 10—t i k 
nál nem meredekebb hajlássa].
A mészkő ugyanazokat a változatokat és ezeket teljesen azonos sor
rendben mutatja itt is, mint a galsai előfordulásnál; sőt még a vastagsága
[50—60 7n!} sem nagyon különbözik a galsaitól.
Mindezek az elősorolt rétegek : a quarczitok, ifjabb arkozák, agyag
palák és a mészkőrétegek meghatározható szerves maradványokat nem
nyújtottak. Szerves nyomokra az agyagpalában a Yalia Kuvinuluiban talál
tam ; az itteni agyagpalának agyagosabb rétjeiben hasonló csomókat és
lenyomatokat gyüjték, mint a milyenek a Kárpátok hyeroglifa paláiban
szoktak előfordulni. De ezek ép oly keveset használtak, mint az ágrisi és
a galsai mészkőben előforduló fehér calcit oszlopok: kétségkívül erinoidanyéldarabok, melyeken azonban még vékony csiszolatok segélyével sem
ismerhettem fel irányt mutató szerves szöveget. Még kevésbbé sikerült a
quarczitokban bárminő szerves nyomokra akadnom.
Palaentologiai alapon tehát a területemen előforduló el nem változott
régibb üledékes kőzetek sem illeszthetők be a stratigrafiai sorrendbe. Sok
kal messzebbre esnek minden hozzájuk hasonló, meghatározott korú üle
dékektől, hogy sem petrografiai analógiákból szabadna hovátartozásukat
illetőleg véleményt koczkáztatni. Azt azonban bízvást hangsúlyozni lehet,
hogy quarczitjainkhoz és agyagpaláinkhoz hasonló üledékek sem aKárpátokban, sem az Alpokban, sem pedig hazánk geologiailag tanulmányozott
vidékein a triásztól fölfelé menő rétegcsoportokból nem ismeretesek;
minélfogva a leírt rétegeket nagy valószínűséggel a triásznál régibb üledé
keknek gyaníthatjuk.
A kovaszinczi, világosi és galsai előfordulásokat csupán a quarczitok
hasonlósága és a rokon telepedés alapján állítottam egymásmellé. De nem
tartom lehetetlennek azt sem, hogy a kovaszincz-hegyesi «grauwacke#
vonulat az ágris-világositól korban is különböző üledékeket képvisel.
3.
Augit-ándesit tufája. Kívül esik már a tulajdonképeni hegységen
az a hely, hol múlt nyári felvételeim egy harmadkori eruptiv kőzetnek
réteges törmelékét elérték : a pankotai szőllőhalmokon. A pankotai Kopasz
hegy (266‘ömj) és a Mokrai hegy, ugyanis mint egy-egy óriási vakondtúrás
emelkednek ki a Fehér-Körös és a Csiger széles völgysíkjából; mindkettő
előhírnökéül szolgál a följebb a völgyekben emelkedő trachythegyeknek,
melyek kitörése a neogén idejében történt.
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Pankotánál az augit-andesit brekcziás tömbös tufája enyhe keleti
dőléssel rátelepszik a granititra, melynek egy éj szaki kinyúlása Muszkától
idáig nyomul. Eltekintve attól, hogy a szőlő-kapunál 140 méternyi távol
ságban a granitittói egy kút ásatásánál az átfúrt trachyttufa alatt hömpölyöket találtak ; mi sem utal a pankotai tufának vízben való lerakodására.
A kőfejtésekben gyűjtött adatok alapján hajlandóbb volnék a pankotai
brekcziákat olyan vulkáni tufáknak tekinteni, a minők az eruptiv kürtök
körül szoktak felhalmozódni.
4 . N e g y e d k o ri kép ző d m én yek ( D i l u v i u m ) . Két külön tárgyalandó kép
ződmény képviseli a negyedkort területemen.
a) Rétegzett durva kavics és kavicsos kemény agyag.
b) Rétegzetlen, a hegyoldalokra magasra felnyúló babérczes,
aljában mészkonkrecziós veres és sárga agyag; alárendelt kiterjedés
ben lösz.
Az első, a rétegzett kavics az egész Arad-Hegyalján és az ágrisi t e r a 
szokban, valamint a kladovai völgyben is a mai völgysík felett mintegy
10—15 méternyire emelkedik, általában félig gömbölyített helybeli kavics
ból áll, mely azonban a kladovai völgyben és a Hegyaljának több pont
ján, például Ménesen a Yalia Carbonari jobb oldalán, Kuvin és K o v a s z in c z
közt több köblábnyi térfogatú legömbölyített tömböket tartalmaz, úgy
hogy látásuk alkalmával ismételve eszembe jutának a gíecsereknek és a
folvókbeli fenékjégnek működései.
Nem hiányzanak a durva kavics között a tökéletesen legömbölyített
görgetegek sem; ezek mindig aprók és részben oly anyagból valók, melyek
távolabbról érkeztek: Paulisnál hol a kavics anyagát figyelmesebben vizs
gáltam, csekély mennyiségben bár oly nemű hömpölyöket is leltem, melyek
a szálban álló anyagból legrövidebben a kladovai völgyön és a Marosvölgy
alsó darabján végig juthattak ide.
A kladovai völgyben 12
-nyíre nyílásától felfelé még láthatók a
kavicsnak nyomai; nemcsak a fővölgy mentén, de még oldalárkaiba is
benyúlik e képződmény, mely itt agyagosabb, egy sajátos homokos kemény
szürke agyag képezi a ritkásabb kavics kötőszerét és közbeeső telepeit.
A hol ez jelen van, a kavics csaknem laza konglomeráttá válik.
Másutt az összefoglaló agyag erősen vastartalmúvá válik; így példáúl az ágrisi árkok egyikében az Aranyág felé nyúló erdőhatárhoz közel
oly sok vas van a kavicsos agyagban, hogy az nehány helyen kemény
üreges barnavas-telepeket (latentes-érez) képez, melyre már bányászati
kísérletek is megindultak.
Nézetem szerint ez a kavics olyan negyedkori vízfolyások üledéke,
melyeknek völgyútjai a Hegyalján a mai völgyutaknál viszonylagosan
10—12 7nl -rel magasabban voltak. Múlt nyári tapasztalatommal azt is
kifejezem, miszerint a bejárt hegységrészben a völgyek és árkok a kavics
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lerakodásakor már megvoltak és a hegység a diluvium lerakodása előtt még
az apró részletekig is általán véve mai alakjában erodálva volt.
Mindenütt hol a kavics és sárga, vagy veres babérczes agyag együtt
látható, az utóbbi a kavics felett van, sőt erre diskordánsan a rétegfejeket is
borítva telepedik rá. Míg a kavics a völgyfenekektől nem emelkedik
magasra, a rétegzetlen agyag 250—260 mj tengerszín feletti magasságig ér
és a régi erosio okozta egyenetlenségeket simítja ki a hegyoldalokon.
Aljában, akár mi a feküje, meszes agyag-göcsökkel, konkrecziókkal van
tele; kisebb-nagyobb babércz gömbök (0002—0*008 mJ átmérőjüek) is
mindenütt el vannak szórva benne. Ez a sárga veres agyag Magyarát és
Pankota vidékén leér egészen a Csiger lapályára, itt és az említett helyek
szőllőhalmain a veres agyag felső részében 1—1*20 *”/ vastag fekete földbe
megy át, mely azonban csak színe és televénytartalma által üt el a sárga
agyagtól; benne gyér kavics van elszórva, a babércz-gömböcskék belőle
sem hiányzanak. Ez a fekete föld teljesen hasonló ahhoz, mely künn a
lapályon a vízállások fenekén ma is lerakodik. Szerves maradványokat
eddig sem a kavicsban, sem az agyagban nem találtam.
Teljesen izoláltan fordul elő területemnek DNy. szegletén Paulisnál a
lösznek egy kis foltja. A helység é.-i felében mindjárt a világosi útra néző hegy
oldalon látható, legdélibb pontján a paulisi sziklafal feletti 213 nJ magas kis
platót borítja és innét egész Ménes első házai tájáig követhető, erre felé mind
inkább csökken a magasság, a meddig a hegyoldalakra fölér. Uj Paulisnál a
lösz már a veres agyagnak kezd tért engedni és észrevehetőleg ebbe mint
korábbi képződménybe átmegy. Legjobban van kifejlődve a lösz O-Paulis
éjszaki szőlőárkaiban, melyek közt a hegylejtőn egész az országúiig leér,
míg a helység közepén és Ménes felé azon a terrasszon marad, melyet a
leírt kavics megjelöl. Igen sok helyen erre az ut felett a hegyoldal egy
meredekséggel kezdődik, mely 10—12 méternyire kavicsot vagy pedig
alap sziklát mutat. E meredekség felett lankásabb lejtő következik, s ezen
nyúlik fel a lösz és hol ez hiányzik, a sárga veres agyag.
Az említett árkokban a lösz homokos vagy agyagos közbülső réttel
fekszik a kavicson, följebb az árkokban közvetlenül az alaphegységen.
A lösz 4—6 magas jellemző falakban látható, melyek anyaga nagyban
és kicsinyben a typusos lösz sajátságait mutatja; még a közönséges lösz
csigák (Helix, Succinea, Pupa stb.) sem hiányoznak belőle. Ezeket elég
bőven lehet szedni mindazon árkokban, melyek közelében a lösz lejtősen
egész az országútig terjed.
A löszcsigákon kívül az új-bodrogi kaluger kolostor tulajdonát képez i
szőlőtelek éjszaki határárkában agyagkonkrecziókba burkolt nagy csont
maradványokra is találtam : egyebek közt egy Cervus-nak alsó bal áll
kapocs-darabját három prsemoláris-foggal. A csontok friss löszfal-omlásból,
löszcsigák társaságában kerültek napfényre. Az egyik szárcsontot beburFöldtani Közlöny. X IV. köt. 1884.
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kóló agyagkonkreczióhoz szorosan hozzátapadva találtam egy tűzkő-szilán
kot, mely nem különbözik olyanoktól, milyenekről bebizonyult, bogy a
történelem előtti ember kezétől nyerték alakjukat. Minden következtetés
kizárásával, sőt még kétségtelen fontosságot sem akarva tulajdonítani a
leletnek, említem meg ezt.
5.
Alluvium. A kladovai tágas völgyben és a szőlőművelés által elő
mozdítva a Hegyalja mentén mindenütt előforduló jelenkori patakhordalé
kon kívül magában a hegységben benn is vannak oly törmeléktakarók,
melyeket szükségesnek tartottam térképeimen kijelölni. A világosi vár
hegyen és a kecsés-magurai tetők felső katlanvölgyecskéiben akad
tam olyan helyekre, hol számot tevő területen és vastagságban fordul elő
helyi szegletes törmelék, mely a felső katlan-völgyek alját sima lejtőkké
egyenlíti k i ; ezekből a szirtes oldalak törmelékburok nélkül emelkednek
ki. Az ilyen törmeléktakarók egész a 300 nívóra emelkednek, vastagságuk
1'50, sőt 2 m] is. Mindenütt jó vízgyüjtőkül szolgálnak és a forrásokban
szegény hegyvidéken a hegyi legelők kútjai kivétel nélkül bennük
vannak.
Nagyobb figyelmet érdemel ezeknél a lapály alluviuma, mely az
alföldi síkságnak az Arad-Hegyaljához szögellő darabján még múlt nyári
fölvételeim tárgyaúl szolgált. A Maros folyó egy széles ártéren, mely Paulisnál és Aradnál keskeny, Szabadhely és Glogovácz közt azonban 5 'Tíz
nél is szélesebb, folyvást változó kanyargásokban fut végig; medrében egész
ökölnyi nagyságú kavicsot hömpölyget; kiöntéseivel pedig egy agyagos
«silt»-et rak le.
A bevezetés hydrografiai ecseteléseinél említve volt, hogy a Hegyaljáról Paulis és Kuvin közt két száraz ér indul a lapályra, az egyik a
«ménesi száraz ér» a Tiszához tartozik; a másik a «világosi Nagy ér» a
Fehér-Körös, illetőleg a Nádormalom-csatorna adózója. Itt bír fontosság
gal, hogy ezen vízutaknak lejtésviszonyait a Maroséhoz viszonyítva föl
említsem. A Maros középvízállását a paulisi állomás vashídjainál 119 mj
magasnak véve, a Maros árterének esése innét az aradi 0 pont függőjéig,
melynek tengerszínfölötti magassága 105*922 mj (a távolságot egyenes vo
nalban mérve 23*2 Ti^-nek) 13 mj , tehát kilométerenkint 56 ^ -n y i.
Paulistól Világosig az arad-körösvölgyi vasút, által átszelt Nagyérmederig, a Hegyalját kisérő mélyedés hosszán 18*25
mentén a talaj
lejtése 119 w/-től 106*153 mj -re sülyed; az esés 12*847 w/, tehát minden
kilométerre 70*4 ejm.
Végül a ménesi szárazér magasságát Paulisnál a vasúti áteresznél
120*530, az ötvenesi határ közelében Zimánd-Bánkúinál az arad-körös
völgyi vasút hídja alatt pedig 106*203 ^-n ek fixirozva 23 X^ távolságra
az esést 14*33 ^'-nek kilométerenként tehát 62*3 %j-nek számíthatni ki.
Ha a talajmélyedések lejtését hasonló módon vizsgáljuk Paulis és
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Arad közt, úgy egy kilométerre a Maros árterét jobbról határoló parton
52'4 °lm esést konstatálhatunk.*
E számok világosan bizonyítják azt, hogy a lapály felszíne abban az
épszögben, mely Arad-Paulis-Világos közt előtűnik., nem a Maros mentén,
hanem Paulis és Világos közt a hegység lábánál bírja legnagyobb esését.
Sőt azt is föl lehet ismerni, hogy a Maros ártere és az ártér jobb partja
még a ménesi szárazérnél is kisebb esésű, úgy, hogy a Maros melléke tény
leg a lapály legkisebb esését követi.
Valahol csak a lapályon partos helyek vannak avagy a felszínt borító
agyagos vagy homokos, feketés és barnás termőföldet kútásásnál átfúrták,
a 0'80—090 mJ vastag termő föld alatt mindenütt kavicsra és homokra
akadtak. Az említett épszögü háromszög területén ily módon könnyűszeré
vel lehet bárhol kavicsra vagy homokra akadni, mely csupán Szabadhely
körül bukkan nagyobb foltokban a felszínre. A kavics egész ökölnyi nagy
ságú és a Maros mostani hordalékától semmiben sem különbözik, mely
körülménynek a vasúti mérnökök is tudatában vannak. Anyaga a Maros
völgyből származik. Nem lehet tehát e kavicsot másként értelmezni, mint a
Maros régi alluviumának, mely a mai ártér felett 1*50—2 mj magasságban
terül szét. Ezt megerősíteni látszik az a tényállás, miszerint a Csiger hor
daléka Szőllősnél és a Fehér-Körösé Borosjenőnél nem csak anyagra nézve
különbözik a fent leírt kavicstól, hanem amannál jóval apróbb is, mivel
benne a diónyi nagyságúak a legnagyobbak. Hozzá kell venni még azt is,
hogy a régibb Maros-alluviumnak vett kavicstelepek tetemesen kimagasod
nak a F.-Körös árteréből és lejtésük a Marostól a Fehér-Körös felé haj
lik le.
Ezek alapján az Arad-Paulis-Világos közti lapály, mint a régi Maros
nak törmelékkúpja (Schuttkegel) tekintendő, melynek csúcsa Paulisnál
van. A Hegyalját követő mocsáros mélyedés és a lapályon létező számos
száraz meder eléggé mutatja Erdély főfolyójának hajdani útját és mun
káját. Háladatos feladatúi kínálkozik e törmelékkúpnak természetét beha
tóan megvizsgálni és utána járni, mely relativ időben öntötte a Maros
éjszak felé az erdélyi vizet.

II. Eruptiv kőzetek.
Még az üledékes és réteges kőzeteknél is nagyobb változatosságot
mutatnak múlt nyári felvételi területemen az eruptiv tömeges kőzetek.

Az itt felhasznált pontos számadatokat: a szegedi kir. folyammérnökség, az
Első erdélyi vasút és az Arad körösvölgyi vasút technikai főnökeinek szíves közlései
ből használhattam fel. Ezekért itt is kifejezem őszinte köszönetemet.
14*
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Bégebben gyűjtött kőzeteimet dr. K och A n ta l tanulmányozta és írta le ;
petrografiai leírás helyett ezért az ő közleményére utalhatok.*
1. Legrégibb a D io r it. Paulis és Kuvin közt nagy területet foglal el,
elnyúlása hihetőleg kelet felé is széles övben lesz követhető. A Dioritnak
könnyen málló felülete szolgáltatja a ménes-paulisi vörös bornak termő
talaját. A Diorit finom, közép és öregszemű változatokban fordul elő.
Kitörési idejét biztosan megállapítanom még nem sikerült Kovaszinczon a phyllitben nem találtam Diorit-intrusiokat; ellenben a paulisi
phyllit-részletet látszólag a diorit változtatta kristályosabbá. A Dioritban
elég gyakoriak a már említett phyllit- és quarcz-phyllit-foszlányok, melyek
csapása és dőlése a phyllit-terület rétegeinek telepedésével átalánosságban
megegyez. Legvalószínűbbnek látszik előttem a z : hogy a phyllit lerako
dása hosszabb időt képvisel és a Diorit ennek elején tört ki, elváltoztatva
a már meglevő üledéket és foszlányokat ragadva abból magával.
2. G r a n itit. E p id o t- g r a n it és T u r m a lin - g rá n it. Különböző nemű
granitit (telérek) intrusiók a phyllit-területen és a Dioritban egyaránt nem
ritkák. Ménesen a Nagy határhegyen egy 370 ™] széles granitit-vonulat a
radna-kladovai nagyobb granitit-területből ágazik ki. Paulis-Baraczkánál
e területnek nyugoti határa látható. A granitit nem szolgál jó szőlőtalajjal.
Egy másik nagyobb granitit-terület, melynek kőzete azonban a radnai
granititétól különböző, a galsa-muszka-magyaráti hegyen fordul elő. Ez a
granitit Ágrisig és Pankotáig nyújtja ágait, kelet felé Taucznál van foly
tatása. Intrusiói bemennek a mészkövek feküjét képező quarczos csillámos
phyllitbe, de nem érintik meg többé a mészkövet.
E granititban E. D. irányú telérek- és elágazásokban öregszemű Muskovit Turmalin-gránit és betűgránit lép fel, mely a telérek zónás szerke
zeténél fogva nekem hydatogén eredetűnek látszik.
A Phyllitben és főleg a Dioritban végtelenül elágazva és szabályta
lanul elrendezve sok helyen lép fel egy turmalinos epidot-granit s ugyan
ezt az üledékes el nem változott agyagpalában is észleltem. A kladovai
erdőben a Cioca lui Adam csúcson ilyen gránitnak Epidotban különösen
bővelkedő példányait gyűjtöttem.
3. Diabas. Az ágrisi Bodpatak (vagy Yadpatak) száraz fenekén töme
ges középszemű eruptiv kőzet ül az agyagcsillámpalában és szabálytalan
határok közt az erdőszegélytől egész a Kukurbeta csúcsig követhető.
A világos-ágrisi gerincz éjszaki oldalán szintén előfordul egy kis foltban.
Nincs kizárva az, hogy a kuvini Valia Dantiului agyagpalái közt megfigyelt
dyke is ehez a kőzethez leend sorozandó. Az ágrisi sötétzöldes veresen
elmáló eruptiv kőzet a Diabasra utaló lényeges alkatrészeken kívül egy
* Földtani Közlöny VIII. 1878. 159. 1.
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fekete fémes ásványt is bőven tartalmaz, melynek sajátságai a titánvasra
mutatnak.
4.
Angit-Andesit. Ennek brekcziás tufája képezi a pankotai szőllőkegyet. Talán a feltárások hiánya miatt a brekcziában dykokat nem
észleltem ugyan, de ilyenek a Kopasz-hegy tetején kiálló sziklatömbök
mentén valószínűséggel gyaníthatok. Az apateleki kőbányában (mokrai) egy
8
vastag dyke, mely 8—10°-al KEK.-nek hajlik, nyújtja a legjobb
műkövet.
Ipari tekintetben azon kevés reményt adó bányakísérletektől elte
kintve, melyekre vas (Limonit és Haematit) és réz-érczek (Chalcopyrit,
Azurit, Chrysocölla) okot szolgáltattak; területemen említést érdemelnek
azok a kőzetek, melj'ek nagy változatosságban és jó minőségben nyújthat
nak épület- és műkövet. Igen sok pont kínálkozik arra, hogy a kőben szű
kölködő Alföldet épületanyaggal ellássa. A legjobb szállítási eszközök az
államvasutban (az első erdélyi vasúéban) és az arad-körösvölgyi vasúéban
megvannak ehhez.
Epületkőnek ajánlhatók:
1. Apateleki (mokrai) augit-andesit.
2. Paulis-baraezkai granitit.
3. Paulisi és paulis-baraezkai finom és középszemű Diorit.
4. Kuvini agyagpala, melyet a helyi fogyasztás igen kedvel.
5. Kovaszinezi, világosi és ágrisi quarczit és quarczithomokkő.
6. Kristályos palás mészkő a kladovai völgyben: csiszolt lemezekre
látszik használhatónak, megemlítendők m ég:
7. Az ágrisi fazekas-agyag és
8. Az ágrisi és galsai égetésre való mészkő.
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ÉV B EN VÉG ZETT FÖ LD TA N I R ÉSZ LETES FÖ LV ÉTELR Ő L.
(Egy geológiai szelvénynyel a táblamellékleten.)

Dr.

K och ANTAL-tól.

A jelen évnek junius-szeptember hónapjaiban a nagymélt. földmívelésipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium megbízásából Kolozsvárról,
mint központból kiindulva, folytattam a múlt évben megkezdett földtani föl
vételeket, s a tavali fölvételi területhez csatlakozva, elvégeztem az új részletes
térkép 18. oszt. XXIX. rovatát képező, Kolozsvár czímü, lapjára eső egész
területnek földtani átkutatátást. A törzskari térképnek következő lapjai esnek
egészen vagy részben ezen területbe :

