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Alíiyest földtani viszonyai Arad megyében.

Szabó Józseftől.

Egy kirándulás alkalmával, melyet 1863. augusztusban Pestről 
Aradra, innét Erdélybe s itt különösen Verespatakra tettem, utamat a 
fehér Körös völgyének vettem, s ezen a vonalon egyike állomásaimnak 
Algyest volt, Barkassy Imre ur birtoka, kinek barátsága s a tudomány 
iránti érdekeltsége a nohány napi tartózkodást igen kellemetessé és a 
több irányban tett kirándulások által tanulságossá tette. Az akkor nyert 
adatokhoz 1866. év folytán tia, Barkassy Kálmán ur által újabbak s fon
tosabbak is jővén, érdemesnek tartom az azon vidékre vonatkozó vázla
taimat, röviden megismertetni.

Szabadjon előbb nagy vonásokban a Pest-Aradi tájról írni. Pest 
egészen a szélén van a nagy magyar Alföldnek, Arad közel a széléhez, 
egymáshoz egyenes vonalban vagy 30 osztrák mértföldre. Ezen vonal 
hosszában az Alföldet nagyrészt keresztül szeljük ÉNy.-Dkeleti irányban, 
s annak főbb sajátságairól meggyőződhetünk. Az Alföld ezen területe 
alluviái és dilluviál képletek mozaikja. Az Alluviumot a mostkori folyók 
s különösen a Duna, a Tisza, a Berettyó, a Sebes, Fekete- és Fehér- 
Körös, végre Aradnál a Maros most- s ó-kori ártere képezik. Pestnél 
árvízi képződmény kevés van, s mindössze is Pesttől Kőbányáig tart, s 
itt az állomástól Vecsés felé indulva csakhamar felemelkedünk a negyed
kori hullámos felsikra, a melyről csak közel Czeglédbcz ereszkedünk le. 
Ez itt a Tisza ó és uj ártere, s az mint alluviái képlet tart a vasútvo
nalon a Tiszán keresztül Poo pusztáig, a melynek határa részben a víz
választó a Tisza s másrészt a Berettyo-Körösök vizkörnyéke között. 
Crvoma egészen a mostkori árvízi alsikon fekszik, de Mcző-Bercuy felé a 
vasul részben felkap az ó ártérre, mely attól DNyugatuak terül el s 
Békés megye ÜNyugoti részét képezi Orosháza felé. Csabától Kétegyhá
zig még mindig a Körösök mostani ártere van, de a szélen van vezetve 
a vaspálya, sőt Kétegyházán túl egészen az ó alluviái felsikra hág fel, 
s azt Aradig-többé el nem is hagyja. Az Alluvium talaja többnyire
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korhanyos agyag, ritkábban laza homok, és a beteg talajok azon neme, 
mit az Alföld népe röviden s z é k n e k  nevez. A Diluvium magasabban, 
mindenkor az ártéren felül fekszik s az halkan bár, de néha nem jelen
téktelen magasságra emelkedik. Az Alluvium a tenger színe felett a 
katonai térkép adatai szerint Szolnoknál 276 bécsi láb a Tisza völgy
ben, Mező-Túrnál 216 a Berettyó s az egyesült Körösök völgyében. A 
Dilluviuni egyes pontokon dombszerii emelkedésekkel is bir, s ezek a 
szokottnál eltérő magassággal bírnak, igy l'ilis táján a Yinszin hegy 
121 bécsi öl: de a rendes emelkedések sem jelentéktelenek.

A magassági viszonyok kitüntetésére becses adatot szolgáltat elő
ször is Wallandt ur értekezése a m. akadémia math. és természettudo
mányi bizottsága közleményeinek II. kötetében, *) valamint másodszor a 
vasúti Szinterések profiljai. A Dilluviuni, vagyis negyedkori képlet talaja 
uralkodókig homok, s gyakran korhanyos s agyagos homok, a mi k i
tűnő talajt ad ; a homok után jön a márgás talaj azon neme, melyet 
általában Lössnek mondunk; végre leggyérebb az agyagtalaj. Helyen- 
kint kavicsból áll.

Az alluviál és diliuviál képletek többnyire fokonként mosódnak el 
egymásba, vannak azonban különösen a hegység felé az Alföld székein 
az ellenkezőre is példák, midőn meredek fal határa a negyedkori kép
letnek s alatta, terül el a mostkóri képződmény.

Egészben véve az alluviál képlet föllilete homorú teknő, a diluviálé 
domború (fordított) teknő, s amaz emebben kivágódva s a folyók által 
újabban földdel meghordva képződött ki. A felület részletes alakzataira 
nézve a negyedkori képletnél az egyenetlenség, a hullámos s ki behor- 
padt idomok az uralkodók, mig az árvízi területek sokszor tengersimák, 
a meddig csak a szem hat, s ilyen területeken szokott a délibáb is leg- 
pompásabban mutatkozni. Szék a diluviál képleten nincs, annak talaja 
soha sem szék- s, mihelyt székes talajról van szó, az az Alluviumhoz 
tartozik ; ellenben a széksós, vagyis a seperhető széksós kivirágzó talaj 
csaknem kizárólag a diluviál képletekre szorítkozik, s egy széksó kivi
rágzás elég ismertető jel a geológiai helyzet meghatározására.

Ezen általánosság után szabadjon Aradon megállapodni, s innét 
tekinteni szét. O-Arad a Maros régi árterén fekszik, ezen folyónak jobb 
partján, Csaba-Kétegyháznál az árvízi mélyedményből lassacskán emelkedik 
a terület ezen ó-árvizi felsikra, mely Kurtics és Arad közt éri el leg
nagyobb magasságát s Aradon valamennyire ismét alászáll a Maros felé, 
melynek legállandóbb vízállása felett vagy 20 lábbal fekszik magasait-

*) Magyarország vizszinméiési térképe. ls<>2.
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bán. Arad táján vagy egy mértfoldnyire keletnek, Glogováoz falu mel
lett öt balom van közel egymáshoz, melyek a tájnak saját jelleget köl
csönöznek. A közelebbi megtekintést máskorra voltam kénytelen hagyni, 
noha erre tetemes könnyítésül szolgál azon körülmény, hogy egyikét 
ezen halmoknak beásták s Kálvária-kápolnát építettek a kivájatba; alig 
szenved kétséget, hogy mesterségesek.

Aradról Algyestre Világosnak mentem. Utamban közel Aradhoz 
Mikalakán épen egy kutat ástak, melynél megállottám, hogy a rétegsort 
feljegyezzem. Összesen a I l  ik láb mélységben már vizet kaptak. Lcg- 
felül volt kavics vagy 2 bécsi hüvelyk, 

alatta fekete agyag 3 —4 bécsi láb, 
ez alatt agyag apró márgagömbökkel 2' 

legalul iszap 3—4'
Csigákat nem találtak.
A ménes-világosi hegység hirtelen emelkedik ki az Alföld rónájá

ból, noha azért ennél sem lehet félreismerni az emelkedést a hegység 
felé, megtartván mindazonáltal a képlet az ö saját jellegét.

Jóval Világos előtt egy elhagyott, folyammeder van, melynek ma
gas partja Nyűgöt felé esik.

Aradtól idáig a rónaságon két úgynevezett római sáncz húzódik: 
az egyik, Török Gábor ur szerint, kivel ezen utat tettem, Békés felül 
jön, keresztül megy a Maroson Kisfaludig (Eugelsbrunn), mit Traján 
sánczának is mondanak. A másik Biharból jön, igen jól látható Kis-Je- 
nőnél, inig itt a világosi utón kevésbbé, leebb délnek Gyornk és Szabad
hely között ismét jól vehető ki, átmegy a Maros bal partjára és 
ÉÉK.—DDNy. irányban tart Csermegyháznak, Temesvárnak s itt oly jó 
karban van, hogy a térképen is ki van mutatva s római sáncznak ne
vezve. Lipszky térképén Temesvártól délre van vezetve, keresztül a 
Tcmes és Berzava folyókon, a vasútról keletre, a harmadik Dezsánfal- 
váig, mi Dentától DDK-re esik vagy egy mértföldre. Ezen „agger ro- 
manus,u melyről imént tettem említést, nem áll magában; Lipszky tér
képén élesen kimutatva attól keletre még egy van, melynek iránya 
egészben véve szintén éjszakdéli Temes megye ÉK. részén Bencsek falu 
táján lé}) fel s megy le Temesvártól vagy 1V2 mértfüldnyire keletnek, 
tart Butyinnak s az alibunári mocsár meg Versecz között a Karus patak 
jobb partján leér Gaitaszol faluig, közel a Duna melletti Uj-Palánkához, 
Baziás mellett.

Török ur szerint egy harmadik is vau a borossebesi határban, a 
mely az Izoly-hegy legmagasabb csúcsának megy egyenes vonalban. E 
hegy Arad és Biharnak határán van. Más irányban Boros-Sebestől le
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megy a Fehér-Körösnek. Ut. nem lehetett, mert hegynek völgynek egy
aránt van vezetve.

Valamint a Csörsz árkánál, valahányszor alkalmam volt Írni róla, 
megemlítettem a gátot, úgy azt itt is fontosnak tartom feljegyezni: a 
trajáni sáneznál a gát nyugotnak esik s az árok keletnek.

Ily nevezetes borvidéken utazván, n on mulasztottam el Török ur 
szives kalauzolása mellett betekinteni Magyavát szőlőibe. Itt különösen 
Bolius szőlőinek talaját vizsgáltam a magyaráti hegy DK. oldalán, a 
hegyfark hátán. A talaj n y i r o k ,  színe veres. Kövületet nem tartalmaz, 
néha homokossá lesz helyenként. A magaslatokat esak ugv borítja', mint 
a lejtőket. Rétege ség néha árulja el magát rajta, külön szilt által idézve 
elő. Egy gödörben, melyet akkor ástak, kivehettem, hogy ezen nyirok 
vastagsága fi béesi láb. Alatta gránit van erősen elmállott állapotban.

Löszt Aradtól idáig a világosi utón nem észleltem; de ciha 
gyott vizrnedret többet; halmot a róuaság magaslatán a hegység felé 
egyet sem.

Legközelebbi megállapodás Á 1 g v e s t, vagy magyar végzettel 
A I g y a  falubau történt, mi a Fehér-Körös bal partján negyedkori fel- 
sikon fekszik. Ezenkori képlet van a birodalmi földtani intézet 1861-ben 
kiadott, áttekintést térképén is kitüntetve, s Silingyiától kezdve Ál- 
gyestig egyenlő talaj képezi a felületet.

A talajból példányt Vajvodjen észak-nyugotról szomszédos falu 
határából hoztam, a Körös meredek partjának felső részéből. Az sovány 
agyagos talaj vastagsága 1 —2‘. Kövület nincs benne. (1, 7/g 1863.)

Alatta kavics kopott s inállott Trachyttal 8 — 10'. (2, 7/g 1863.)
A legalsó látható réteg veresbarna homok 4 -5 '. Ez a patakig 

tart le.
A Fehér-Körös magát, ezen negyedkori felsikba vágta be s készí

tette medrét és árterét, melynek talaja gyakran korhanyos agyag; igen 
termékeny, de esak kis területű. Ezen alsiknál a negyedkori feleik 
30—35 bécsi lábbal emelkedik magasabbra. E felsikon fekszik Álgyesén 
kívül ENy-ra Bokszeg is

Só kivirágzást több helyen észleltem, s az csaknem mindenkor 
kősó tartalmat is árul el izénél fogva. Nagyobb mennyiség azonban sehol 
sem tűnt fel.

A fönebbi viszonyok ismétlődnek egy más ponton is Álgyest felé, 
a hol egy kavics falnál tisztán kivehető volt, felül az agyag egészen oly 
minőségben, mint az előbbi (1, 7/g 18631. alul pedig a homok, melyben 
iszap-hömpölyök rétegesen feküdve mutatják az egyező települési irányt.

\lgyesti határban, a Csungán völgyében, a homok réteg (3, 7 /s
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1863), uralkodik annyira, hogy az agyi#  és kavics összevéve alig egy
kéi. láb, inig alattuk n< liomokréteg látható 'vastagsága 18—20 láb. Kö
vület seintni, mikroskop' alatt seWi. .Savval sem pezseg, Csilláin pikkelyek 
gyakoriak s a törmelék részek legmuryát kéj) zik. Szilié sárgás.

Még egy-két szakadásban vizsgáltam a rétegsort, az hasonló. Irá
nya csaknem szintes. Általában mondhatni, hogy kelétnek tartva, a ma
gas hegység felé a felső rétegek vékonyodnak, sőt kifogynák, az alsók 
vastagodnak s jobban kijönnek, a felületre.

Álgyesen Maki András lelkész ur az ö udvarában egy kútnak uh 
jáltól egy kissé összeálló homokot, adott (4, 7.-„ 1863) Ö1/* ölnyi mély
ségből, hol fehér homokkal váltakozva jött e lő ; 4—5 ölre még kavics
volt. Csigát nem talált. A homok világos sárgás szürke, igen apró szemű. 
Puszta szemmel csiUánipikkolyek látszanak benne nagy számmal és ezek 
egyszersmind a legnagyobb törmelékek. Mikroskop alatt is ez látszik s 
a. m kívül piszkos sárgás apró szögletes törmelékek, valószínűleg Quarz. 
.Savval nem pezseg. .Szerves maradványokat a mikroskop alatt nem ta
láltam benne.

.Mindezen pontokhoz azonban a legtanulságosabb illustrátiút egy kút 
adja, melyet Barkassy ur a legújabb időben Álgyesthez nyugatra a vaj- 
vodjeni, vagy magyarul; vajdafalui határban a Mqgos-nevü erdőben ásat. 
Ennek legalján, összesen 7—8 bécsi öl között, nagyobb márgagömbök és 
kagylók jönnek elő, mely utóbbiak egészen határozottan a congeria-kép- 
letre utalnak.

Ezen kertben a rétegsor a következő : 
felül az általános fehéres sovány agyag 1' 
alatta vereses kemény agyag, kövület nélkül 12' 
kavics és homok kövület nélkül 9' 
homok változó szilinél, leebb szürke 27'.
Ezen legalsó réteg alján a szürke homokban találtatnak a kövü

letek, melyek között egy Congeria kagyló feltűnő csinos a Leijében elő. 
forduló Vaskéneg által. Mikroskop alatt ezen vaskéreg csupa apró octae- 
derekből áll, a melyek egymásból kinőve, ritkán egészen kiképződve, de 
mindenkor szorosan egymáshoz fűződve találtatnak. Feltűnő a világos 
bronz-szin, párosulva igeu erős fémfénynyel. A pyrites példánynál a 
kagyló két féle össze van nőve, de a vékonyabb rész úgy ezen, mint 
minden más példányon el van törve, úgy hogy a faj nevét megmondani 
nehéz volna ; azonban a többi kagyló társaságánál fogva bízvást állít
hatni, hogy Congeria triangularis Partsch, a balatoni s pesti kőbányai 
kecske- s ökörkörmök.

A eongeriákou kivid igen jól megtartva van Hantken ur megható

é
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rozása szerint Cardium egy uj faj több példányban, valamint egy csigá
nak veresbarna homokból álló kőmagva; de ez nem batározliató meg.

Azon homok, mely ezen kerületekhez van tapadva, savval nem 
pezseg, még a kövületek legközelebbi szomszédságában sem ; szilié vi
lágos szürke csillámpikkelyek, mint az elegyrészek legnagya vehető ki, 
szóval: egészen olyan, mint az álgyesti papiak udvara kutjából a 87* 
ölnyi mélységből kikerült homok, csakhogy itt kövületek nem fordultak 
elő, a melyek, Barkassy Kálmán ur szerint, ki e kövületeket gyűjtötte, s 
általam a magyarhoni földtani társulatnak ajándékozza, a Mogos erdei 
kutban is gyéren mutatkoztak.

Egészen hasonló hozzá, a szint kivéve, mely elégülés folytán a 
kékes szürkéből sárgássá lett, az álgyesti határban a Csungán völgyben 
észlelt homokréteg (3, 7.8 1803), . úgy hogy a kavics alatt előforduló 
homokréteget az egész felsikon Congeria-képletnek lehet tartani.

A birodalmi földtani intézet I8f>l-ki áttekintetes térképén Algyest- 
Silingyia felsikja egészen negyedkorunak van színezve, s a eongeriakép- 
let. csak távolabb keletre a hegység felé lép lel jól kifejlődve. Ezen 
most bemutatott köriiloteknél fogva azonban bízvást mondhatjuk, hogy a 
kavics réteg alatt akár a vízmosásokban, akár néha a felületre feljövő 
quarz- és csillámtörmelékből álló finom homok már a congcria-korszak- 
hoz tartozik, s azt hol vékonyabban, hol vastagabban fedi a mállott 
traehythömpölyöket tartalmazó kavics, mi negyedkorunak vehető, valamint 
az ezt boritó vereses s fehéres agyag is, úgy hogy felül lefelé a réteg
sorozat ez lesz:

fehéres sovány agyag 
vereses agyag negyedkori
trachyt-kavics
sárgás vagy szürke homok, harmadkroi (congeriaréteg).

B elebb a hegység felé a neogen durvamész is fellép, de Algyest 
vidékén nyomát még nem találtam.


