
3. Jelentés az 1885. év nyarán a Maros-völgyben és Temesmegye 
éj szaki részében eszközölt földtani részletes fölvételekről.

L óczy L ajos-íó L

Múlt nyári munkám az Arad és Odvos közti Maros-szakasz partjain 
négy, egymástól nagyon különböző domborzati Tádékén oszlott meg. Az ké
pezte föladatomat, hogy az 1 : 75,000 mértékű specziális térképek 21. zóna 
XXV. rov. jelzésű lapjának földtani fölvételét befejezzem. E lapot a pere
mekkel párhuzamos közepes metszővonalak úgy osztják négyfelé, hogy 
mindegyik negyed nagyjában a következő területeket foglalja magába: 
az éjszakkeleti negyed a «Hegyes» nyugati végződését; a délkeleti a lippai 
halomvidéket; a délnyugati negyed Temesmegye alacsony fensíkjának egy 
nagy részét ábrázolja; végül az éjszaknyugati negyed az aradmegyei Alföld
ből foglal magába jó darabot.

A megelőző két évben létesített fölvételeim jobbára a «Hegyes»-ben 
foglalkoztattak, az idénre csakis Milova és Odvos határában maradt a He
gyesben kevés elvégezni való; a lapnak dél-nyugati és éjszak-nyugati részé
ben ábrázolt vidék ellenben idei működésem főfeladatát képezte.

Kirándulásaimat azonban kiterjesztettem a szomszédos lapok terüle
tére is.*

Az említett négy különböző domborzati vidéken gyűjtött tapasztala
taimnak rövid foglalatját czélszerűnek tartom megfelelő négy csoportban 
terjeszteni elő. Jelentésem tehát fárgyazza:

I. A «Hegyes#-ben,
II. a lippai halomvidéken,

III. az éjszak-temesmegyei fensíkon és
IV. az aradmegyei Alföldön

tett kirándulásaimnak és gyűjtéseimnek vázlatos leírását.

* Idei fölvételeim a következő térképlapokra esnek : K .ll. K.12. L .ll. (1 : 144,000) 
20. zóna XXIV. rov., 20. zóna XXV. rov., 21. zóna XXIV. rov., 21. zóna XXV. rov., 
22. zóna XXIV. rov., 22. zóna. XXV. rov., (1 : 75,000). bejárásaimat az utóbbiaknak 
alapjául szolgáló 1 : 25,000 mértékű eredeti katonai fölvételek fotográfiái másolataival 
kezemben tettem meg.
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I. A «Hegyesi) földtani viszonyai.

A »Hegyes» ben gyűjtött észlelések következőkben adhatók.
Odvos, Milova, Taucz és Konop helységek erdőségeiben ugyanazokat 

a képződményeket találtam föl, melyekről múlt évi jelentéseimben elég bő
ven volt szó. Éjszakról, délfelé a Hegyes csúcsától kezdve: a fillit, a régi 
homokkő és grauvakke, a diorit, granitit vonulatok ugyanolyan szélességben 
érnek a térkép keleti széléig, mint tavaly Solymos-Aranyág területén őket 
kartiroztam. Idei tanúlmányaim és a múlt évben fölfedezett tanúlságos pon
tok ismételt bejárása mindjobban megerősítette bennem azon nézeteket 
és véleményeket, melyeket múlt évi jelentésemben 1 a grauvakke, a fillit, a 
diorit és a granititnak egymáshoz! viszonyaira vonatkozólag kifejeztem.

Az a déli űllitrészlet, melyet a solymosi és a milovai kincstári erdők 
halárán a Valea Jernová-tól kezdve kelet felé föltaláltam a milovai nagy 
völgytől keletre megszűkül: az odvosi területen egy nagy diorit-tömzs ül 
benne, mely több vékony telér (dyke) mellett, egy szélesebb kiágazást is 
nyűjt a fillitbe, ennek általános keleti csapása irányában. Az idevaló 
fillit nagyobbára vékonylemezes, gyűredezett, kékesszürke, típusos (kripto- 
kristályos) agyag-csillámpala, helylyel-közzel magnetittel (B—4 mfm átmé
rőjű oktaéderek is találhatók a milovai nagy völgy bal oldalán, a helység 
éjszaki végén, szemben a malommal).

Több helyt fordúlnak elő a fillitben kvarczos arkóza betelepedések, 
ezek elterjedése igen szabálytalan, a milovai Jezuthal és Le-Uhl nevű völ
gyekben lévő vékony arkoza-telepek közül csak egy ér a milovai nagy 
völgybe; az odvosi határon lévő nagyobb arkoza homokkő-foltnak pedig, 
mely a gosau-homokkő feküjében található, sem kelet, sem nyugat felé nin
csen folytatása. Hasonlóképen a Valea Jernová-ban a fillit közt talált agyag
pala és kvarczos homokkő (grauvakke) előfordulások izolálva maradtak.

Múlt évi közléseim kiegészítéséül még esak azokról a sericites fillit- 
szalagokról emlékezem meg, melyek a régi milovai rézbányák környékén a 
gránititban és a dioritban előfordúlnak. A Parea Burdis nyílása közelében 
három vékony szericzites-fillit van a granititban mintegy 1*5 kilométerrel 
följebb a dioritban födöztem fel egyet, melyet azután a Dimbu Glamm déli 
árkainak valamennyijén keresztül délkelet felé nyomoztam.

E szericzites fillit-szalagok csekély vastagságúak, egy méternél ritkán 
vastagabbak, folytonosságuk nem tökéletes, a mennyiben a tömeges kőzet 
szálkásan megszakítja csapásukat, néha a pala folytatása a fedőben vagy a 
feküben csekély távolságban van. A Valea Kosják1 2 elején a régi vízfogó

1 Földtani Közlöny. XV. kötet, 1885. évf. 250. lap.
2 A katonai térképen Valea lui Cosacu.
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falzata fölött láthatni a szericzites fillit foszlányos megszakadásait a grani- 
titban.

Rendesen kvarczitban bővelkedő szericzites pala e szalagoknak kőzete ; 
a dioritban levők sötétebbek és tömörebbek. A régi bányák a patak bal 
partján chloritpalát tártak föl, a hányok anyagának tanúbizonysága sze
rint. A palaszalagoknak meglehetősen állandó csapása van KDK—NÉN 
(19h- 12°), dőlésük általában meredeken déli (40°-nál nagyobb, néhol füg
gélyes). Igen gyakran kvarcz és kvarczit-erek ágazzák be e palaszalagokat, 
melyek khalkopiritet és piritet tartalmaznak, az egykori bányám ívelés érczeit.

Sűrű erdő borítja a milovai területet, a geológiai viszonyok szigorú 
vizsgálatát ez szerfölött megnehezíti, a régi bányavájatok is járhatatlanok, 
beomlottak, alig sikerűit azoknak a bányaszájaknak elmosódott nyomait 
föltalálnom, melyeket egy régi (1786) bányaterv1 másolata föltüntetett. 
E palaszalagokat azonos eredetiteknek tartom a solymosi várhegy környé
kén előfordulókkal. Egészben véve az ércztelepekhez hasonló képet nyújta
nak e sericites pala-részletek; mintha hasadék-kitöltések volnának; vagy 
mintha hasadékok mentén dinamikai metamorfizmus következtében alakul
tak volna. Lehet azonban, hogy mégis csak zárványok a milovai fillitszala- 
gok; noha csekély vastagságuk, nagy függélyes és vízszintes kiterjedésük 
nem szól mellette ama föltevésnek, hogy diorit-granitit föltolulása a meglevő 
fillitből ily vékony, de nagy kiterjedésű táblákat képes lett volna magával 
ragadni. A milovai völgyben lévő nagyobb fillit-terület közelében lévő két
ségtelen zárványok egészen más természetűek; legnagyobb dimmenziójuk 
nem mindig a csapás irányában van, telepedésük rendetlen, granitit és 
diorit elágazások szelik át őket. A' milova-odvosi fillit-területen a csapás és 
dőlés elemei nem oly állandók, mint a «Hegyes» északi lejtőjén. A csapás
irány 16—21h- közt változik.

Az odvosi gosau-rétegekről dr. P ethő Gyula úr, ki azokat térképezte 
és kövületeiket bőven gyűjtötte, már a múlt évben adott ism ertetést.2

II. A  L ippa-vidéki halm ok földtani viszonyai.

Lippa város, Hosszúszó (Hosszúaszó), Dorgos, Petirs, Labasincz, Kö
vesd és a Beregszó-patak mentén fekvő Romját (Lichtenwald), Sintár 
(Buchberg), Bogda (Neuhof), Rekisel (Altringen), Baricza (Charlotten- 
burg), Máslak (Blumenthal), Keszincz és Újfalu (Neudorf) temesmegyei 
helységek veszik körül az általam bejárt és földtanilag fölvett halomvidéket,

1 Ezt. dr. Hofmann Károly főgeológ úr szívességéből használtam, ki azt édes
atyja néhai Hofmann Zachariás hátrahagyott iratai közt találta.

8 Földt. Közi. XV. köt. 1885. évf. 266. lap és köv.
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melynek központjában Sistarovecz és Mész-Dorgos fekszenek. E halomvidék 
a Maros és a Temes (Bega) közti vízválasztót foglalja el.

Ismételve rámutattam, miszerint hegyszerkezetileg e halomvidék a 
Maros jobbján lévő hegységhez tartozik; ez különösen a Hosszúszó és Sista
rovecz közti kárpáti homokkő-területre áll, mely marosmenti mezozói vonu
latnak nyugati végződését képezi.* Erre hajlanak reá a neogénnek pontusi 
rétegei, az általuk alkotott halmok, habár nem sokkal alacsonyabbak, a 
kárpáti homokkőből állóktól domborzati sajátságaikban is megkülönböz
tethetők.

Kopár, terméketlen talajú a kárpáti homokkő, mely kerek dómszerű 
tetőket képez, a hegyoldalak meredekek és egyenletes hajlásúak; mély víz
mosások bontják meg a kárpát-homokkő alkotta halmokat, melyek hol 
erdő nem fedi őket, hovatovább a puszta szikláig kopaszodnak a diluviális 
agyagfödő lemosatása következtében. A pontusi rétegekből álló halmok, 
még ha a diluviális babérczes agyag egészen beburkolja is azokat, a víszintes 
rétegzést mindenütt elárulják. Ez a lépcsőzetes hegyoldalakon világosan ki 
van tüntetve, rendesen két vagy három lépcsőfok van a domoldalakon; a 
völgyekben a vízszintes lépcsőfokok messze elnyúlnak, folytonosságukat csak 
a csuszanilások szakítják meg. A lépcsőfokok meredek falát a laza homokkő 
vagy összeálló homoktelepek, a lépcsőfokok lapját az agyag- vagy márga 
közbetelepedések alkotják. E lépcsőzetes domborzat szembetűnő, általános 
jelensége az egész éjszak-bánsági pontusi neogén-területnek. A halomvidék
nek nyugati bejárt részében a Dimbu Oveste (a térképen hibásan, fölcse
rélve D. Vedeste áll) a legmagasabb tető 339 m] , a dombhátak középma- 
gassága kerekszámban 250 ^ -re l fejezhető ki. A pontusi rétegek területén 
a tetők csak kevéssel emelkednek 300 '"j fölé; közel a halmok nyugati 
végződéséhez Keszincz határában az Orasiu 272 már egy kulmináló 
csúcs; Aljos és Máslak (Blumenthal) fölött a halmok 238 mj  magassággal 
hirtelen végződnek, mintegy 70 ”/-el magasodva ki az itt körülbelül 170 mf  
abszolút magassággal bíró éjszak-temesmegyei fensíkból.

Elágazó völgyek és árkok barázdálják a lippai halomvidéket, mely
nek hidrografiáját a következő leírás vázolhatja.

A Maros felé két nagyobb patak gyűjti az árkok vizeit. A Hosszúszó 
dorgosi pataknak — mely Dorgos fölött már a térkép ábrázolta területen 
kívül, a Zabálcz és a Petirs felől jövő patakokból egyesül — csaknem egész 
vízterülete mezozói területen fekszik, csupán Zabálcz és Petirs fölötti forrá
sai vannak a pontusi rétegek közt.

A lippai savanyúkútnál nyíló völgy ellenkezőleg alsó részében pon
tusi rétegek közt és diluviális-területen fekszik. Néhány kilométernyire a

* V. ö. Földtani Közlöny i. h. 252 lapjának ** jegyzetét.
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savanyúkút fölött a völgy két ágra szakad, a sistaroveczi völgyre és a 
Valea Gauroloveczre; amaz DDK irányában fölfelé Sistarovecznek tart, és 
egész vízgyűjtője neogén-területen marad; a Gaurolovecz-völgy ellenben 
fölfelé csakhamar a mezozói rétegeket éri és forrásait jobbára ezekből veszi.

E két nagyobb patakon kívül a hosszúszói Maros-medenczébe több 
árok a kárpáti homokkőről és a lippai diluviumról viszi le a csapadékokat. 
Míg a lippai Savanyúkút és Hidegkút helysége közt a pontusi halmok 
éjszaki lejtőjét négy nagyobb és két rövid völgy csapolja le.

Dél felé idei fölvételi területem déli szegélyétől keleten a Ménes 
(Minis) pataka, Kizdia-patak és a kövesdi Répás-patak forrásai erednek, 
mind e patakok Susanovecz közelében gyarapítják a Béga-folyó vizét.

A halomvidék nyugati részét a Béga-Temes lapályára a Beregszó vize 
csapolja le ; ez veszi föl a temesmegyei fensík patakjait is Máslak és 
Fibis felől.

A Lippai halomvidék fölépítésében részt vesznek :
Alluvium a völgyekben.
Vörösbarna és sárga, babérczes agyag 1 ....Tr . ° diluviumKavics J
Pontusi rétegek: homok, laza homokkő és agyag-neogén.
Kárpáti homokkő
Porfir- és diabásztufás laza mészkő tithoni mészkő- 

tömbökkel
Kvarczporfir és diabász kicsiny előjövetelekben. 1

1. Tufás mészkő és kárpáti homokkő. A nyugot-erdélyi határhegység 
egyik legelterjedtebb rétegsorozata, a krétakori kárpáti homokkő NDN 
felé a Hegyes-Drocsa déli lejtőjén egy elég széles sávot nyújt végig, mely 
Lalasincz és FIosszúszó helységek közt a balpartra is átcsap. A kárpáti ho
mokkő-vonulat szélessége Hosszúszó déllőjében a csapásra merőlegesen 
mérve körülbelől 8 '3%i. E vonulatnak déli szegélyén Mész-Horgos körül 
mintegy két '%,-nyi szélességben egy sajátszerű képződmény a kárpáti 
homokkőtől anyagával élesen különválva lép föl.

Mész-Dorgosnál a Dimbu Oveste (régibb térképen helyesebben Delu 
Ovetze) begy vízmosásaiban a Zabranu Dorgosului nevű erdős völgy felső 
részén és a petirsi vasbányához vezető völgy közepe táján található föl e 
tufás képződmény. Az utóbbi helyen a petirsi Gsetátye hegy diabász töme
gével érintkezik, mely a völgyben a tufás mészkőnek egy keskeny részletét 
körülfogja. A petirsi diabász-szigetet, mely csak nyugati sarkával nyúlik 
térképünk területére, mindenfelől tufásrétegek környezik. Délről és nyu
gatról hasonló magasságú halmokban a pontusi emelettel határosak azok.

Vastag meszes, kristályos kalciterekkel beágazott laza mészkő alap-
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anyagban aprószemű,, középszemű és ökölnyi diabász, kvarczporfir és egy 
sötétbarna kovagos tömör kőzet (regenerált porfirtufa ?) darabjai ülnek. 
E rendes elegyrészeken kívül, melyek rétegesen hol vékonyabb, hol vasta
gabb rétegekben fordulnak elő, több helyen a csapás irányában kisebb-na- 
gyobb mészkődarabok tűnnek föl. Különösen Mész-Dorgos helységben az 
ököl egész fejnagyságú mészkődarabok a tufában oly számosak, hogy való
ságos mészkőnglomerátot képeznek; a Dimbu Oveste-hegy (az új térképen 
D.-Vedeste) több pontján ismétlődik ez. Mind e helyeken egyszersmind sza
bálytalanul elszórva egyes nagy mésztömbök láthatók, melyek a felületen 
valóságos mészkőszirtek módjára mutatkoznak.

Mész-Dorgos helység keleti szélén a Zabranu Dorgosului völgy olda
lán egy nagy kőfejtő van, melyből csaknem egészen kimerítették a mész
követ. E kőfejtő a legjobb, legtanulságosabb föltárást adja a meszes tufa- 
rétegek itteni területén. Már 9 év előtt ismertettem e föltárást akkori fejtési 
állapotában,* bárha azóta a művelés nagyon előrehaladt és a mészégetés a 
mészkőtömbök kifejtése következtében megszűnt, vagy csak időszakosan 
történik, ha a munkások elegendő mészkövet innen-onnan összehordtak, 
akkori leírásomhoz nem sok újat fűzhetek.

A kőfejtő 40—45 széles és vájat falán mintegy 25—30 m/ mély,
lemélyesztett szintjében befelé talán 100—120 méter hosszaságú. E mére 
teliben azonban korántsem mind égethető meszet vájtak ki. Úgy látszik, 
hogy az ép hegyoldalban, hol a völgy árkában egy bővizű forrás fakad és 
még most is sok mészkőtömb hever, egy nagyobb mészkő-szikla adott alkal
mat a kőfejtő megnyitására; az egymás mellett sorakozó mészkemenczék 
romjai azt gyaníttatják, hogy kezdetben bőven volt mészkő. Befelé azonban 
nemcsak a lefedési munka szaporodott, de a mészkő is fogyott. 1875-ben, 
mikor a mészégetés még javában folyt, a kőfejtő vájatvégén tárnaszerűleg 
törtek egy paraszt ház nagyságú mészsziklát, mely mindenfelül hasznave- 
hetlen tufás-mészkővel volt környezve, ez a vájat szélességének alig bh-ét 
foglalta el, azóta kivették egészen ezt a mészkőtömböt is. Jelenleg a vájat 
végén két mészkőtömb ül a tufában, egyik a fenéken alig mered elő a meddő 
omladékból, a másik fent a vájat peremén legföljebb 5—6 négyzet mJ-nyi 
átmetszettél látható.

E mészkőtömbök ép úgy mint a tufás mészbe zárt kis mészkődarab
kák szegletes, vagy csak a mállás által legömbölyített felületűek (tehát 
aligha görgetegek). Kimállott, részben kovagos kövületek igen gyakoriak 
bennök. A mészkő tömör, szürke, föltonkint kávébarnaszínű, ritkábban fehé
res. A kimállott mészkő felületére olykor a tufa meszes és sötét felzites da
rabkái tapadnak.

* Földtani Közlöny VI. köt. 1876. évf. 93. lap.
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A mészködarabok felületén elég sűrűn találhatók korái, crinoidea, 
diceras és nerinea (Itieria), ritkán brachiopoda-kimállások. A kövületeket 
dr. Pethő Gyula úr segédkezése mellett gyűjtöttem, ki marosvölgyi fölvéte
leinek befejezése után egy egész napot szentelt a mész-dorgosi kőfejtőben 
a kemény mészkőből kifejtett fosszii-fauna gyarapítására. Az eredmény 
innét, valamint a mész-dorgosi szirtterület más pontjairól igen sovány 
volt; épségben levő egész kövesülés nem jutott birtokunkba.

Dr. P ethő a következő adatokat közölte velem a gyűjtött anyag m eg
határozása alkalm ából:

«A sistarovecz-mészdorgosi szirtek kövületei egyetlenegy példány kivé
telével mind igen fogyatékosak arra, hogy faj szerint is méghatároztassa- 
nak. Legnagyobbrészt szirtképzö korátok s ezekkel diccrasolc töredékei for
dulnak bennük elő, bár az egyes korátok maradványai sem hiányzanak 
egészen, de ezek is igen fogyatékosak s annyira fosszilizálódtak, hogy meg
határozásukról le kellett mondanom. Néhány echinida kicsinyke tövistöre
dékén kívül a mészdarabok egyikében-másikában kisebb termetű cjastropo- 
dák (alkalmasint cerithiumok és nerineák) elkalczitosodott átmetszetei s egv 
astarte-féle kayyló töredékdarabja képezik a kicsiny faunát.

«Az egyetlen pontosabban meghatározható faj a Sistarovecz és Mész- 
Dorgos közötti «Zabranu Dorgosuluj»-ból került Gryptoplocus succedens, 
Z ittel , mely a felső tithonnak egyik gyakori alakja (Stramberg, Koniakau, 
Richalitz, Ivotzobenz, Williamowitz, Grodischt), de Z ittel szerint az alsó 
tithonban (Inwaldon, Wimmisnél és Szicziliában) s a würtemhergi legfelső 
fehér jurában, valamint S chlosser szerint (Fauna v. Kelheim, Palaeontogr. 
XXVIII.) a kelheimi diceras-mészben is előfordúl. Magyarországon az erdélyi 
Érczhegységben Gsáklya mellett a Szindjekava mészkőszirtben meglehetős 
gyakori (Herbich, Paleont. tanúlmányok. Földt. Intézet Évkönyve. VIII. köt. 
41—42. lap. XII., XIII, tábla.)

(illa ehhez hozzáveszem az Itieria Staszycii, Z euschn sp. ama példá
nyát, melyet a Maros túlsó (jobb) partján a Mészdorgossal rézsútosan szembe 
eső Konop egyik szirtdarabjából ütöttem volt ki (Fölvételi jelentés 1884-ről. 
Földt. Közi. XV- köt. 272. 1.) e két, pontosabban meghatározott kövület 
szerint, minthogy mind a kettő a felső s az alsó tithon rétegekben egyaránt 
előfordúl, a geológiai zóna kérdését még most sem dönthetjük el teljes sza
batossággal, csak azt mondhatjuk ki határozottan, hogy a Konop, Mész- 
dorgos, Sistarovetz határában előfordúló mbzszirl-tömb'ók tithonkori ere
detűek. »

Ezek az alakok biztossággal rámutatnak, miszerint a poríir-diabász 
tufás laza mészkő tömör mészkőzárványai a felső jura szisztémának tithon 
emeletéből valók és kövületeik a stambergi rétegek fácziesével mutatnak 
rokonságot.
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A meszes porfir-diabásztufában eddig kövületet nem találtam, ennek 
geológiai kora tehát élesen és szűk határokban nem állapítható meg. Az 
itteni körülmények szerint fiatalabb képződmény lesz azon mészkőzárvá
nyoknál, melyeket sűrűn magában foglal. Minthogy pedig ezek a jura
szisztémának a kárpáti vidéken legfelsőb rétegosztályát képezik, a tufakép
ződmény már a krétaszisztémába szorul.

A krétabeli kárpáti homokkő-vonulatnak e tufás réteg tagját nagy 
valószínűséggel a homokkő-képződmény legmélyebb tagjának vélem tekint
hetni és pedig a következő okokból:

1. Benne fordulnak elő a felső jurabeli mészkődarabok legsűrűbben. 
A marosvölgyi kárpát homokkőben több helyen találtattak már kisebb-na- 
gyobb jura mészkődarabok,* de csak néhány mészkőtömbnek magánálló 
előfordulásából állanak.

2. A tufavonulattól éjszakra fekvő kárpáti homokkőben porfir- és 
diabász-zárványok, legalább makroszkoposan, nagy mennyiségben nem fór- 
dóinak elő.

3. A kárpáti homokkő egész általam ismert marosvölgyi vonulatában 
délről éjszakra egész a rátelepedő gosau-rétegekig mindig fiatalabb és fiata
labb rétegosztályok látszanak egymásra következni.

Bárha a kárpáti homokkő a leírt tufás kőzettel éles határvonalban érint

* Földtani Közlöny XV. köt. 1885. évf. 272. 1., valamint az én régibb nem publi
kált észleléseim szerint Monorostián, Groson stb.

Jegyzet. A tufa elnevezést ismételten nem egészen petrografiai értelemben alkal
mazom az épen leírt rétegosztályra. Porflr-, diabász- és melafirtufa név alatt ugyanis a 
petrografla felsites, agyagos, vagy meszes finomszemű kemény kőzeteket ért, a mint 
azokat a középeurópai paleozói porfir és diabász nyújtják. A mészdorgosi tufa laza, 
túlnyomóan meszes kalczit eres kőzet, melyben az igazi felsites barnaszínű porfirtufa 
csak apró darabokban fordúl elő, a diabásznak zöldes-vörösös szemei pedig por vagy 
homok alakjában találhatók benne ; sósavval oldva azonban a maradék a meszes záró
anyagból valóban tufaszerű.

Meszes voltát tekintve tehát a tufa a diabász szülötte volna; ellenben a hol a 
tufa konglomerátos vagy brecscsiás, ott a kvarczporfir-darabok és az olyan barna felsites 
tömör kőzet, milyenhez hasonlót dr. Koch ugyancsak e kárpáti homokkőnek távolabb 
eső helyéről — Zöldes (Aradmegye) — regenerált porfirtufának határozott volt meg 
(Földt. Közi. VIII. köt. 1878. évf. 179. 1. 42. sz.) gyakoribb zárványok a diabásznál.

Egyelőre geológiai értelemben használom a porfir-diabásztufa elnevezést annak 
alapján, hogy mind a két kőzetfajnak darabjait magában foglalja; ez megfelel annak a 
tapasztalásomnak, hogy a marosmenti kárpát homokkő-területen a porfir (felsit- és 
kvarczporfir) és a diabász egymás mellett ide s tova mint egyidős képződmények for- 
dúlnak elő.

További beható vizsgálattól várom annak megállapíthatását, vájjon vulkáni tufá
val van-e itt dolgunk, olyannal, mely a kitörésekkel egyidős; avagy olyannal, mely 
függetlenül a kitörésektől közönséges vizi üledékek módjára keletkezett és az eruptiv kőze
tek anyagát csak úgy, mint a mészkődarabokat, mint passziv törmeléket vette föl.
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kezik is, ettől azt stratigrafiai tekintetben különválasztani egyelőre nem látszik 
előttem időszerűnek. Nem jogosít fel erre még a telepedés sem; rétegzés dol
gában a tufa és a kárpáti homokkő rétegosztálya közt legkisebb diskordán- 
ság sincsen, a fentebbiek szerint a tufa is már valószínűleg a kréta-sziszté
mába való miként az itteni egész kárpáti homokkő-képződmény, melyet 
azonban az egyes kréta-emeletek közt megosztani eddig megkísérteni nem 
lehetett.

A. lippai Gaurolovecz-völgy felső árkaitól és a dorgosi Zabranu dorgo- 
suluiból egész a Maros-völgy síkjáig a kárpáti homokkő rétegei unalmas 
egyhangúságban találhatók. Általában délről északra a rétegek következő 
csoportban következnek egymásra:

a) Meszes kalciteres, kékesszürke homokkő; vastagabb, néha konglo- 
merátos padok vékony, finomszemű, agyagos, márgás lemezekkel váltakoz
nak, melyek valamivel több meszet tartalmaznak; ezekben egyszer szene
sük növénymaradvánnyok foglaltatnak benn; másszor felületüket az úgy
nevezett hieroglifák borítják.

b) A Marosvölgybe nyíló árkokban durvább szemű, sokszor konglo- 
merátos, vastagabb padokban telepedett homokkő uralkodik; üde állapot
ban kékesszürke, mészben gazdag; felületén rozsdásbarna kimállott mész 
üregeket hagy vissza rajta, úgy, hogy a kőzet tetemes mélységig lika- 
csossá válik.

c) A Maros jobb partján a milovai-halmon aztán ismét az a-hoz ha
sonló márgalemezes homokkő-öszlet következik, barnaveres palásagyag
gal benne az odvosi kőfejtőknél néhány apró brekcziás mészkőpad fordul 
elő. Ez a sorozat leginkább az által a tömeges homokkő által különbözik 
az a) csoporttól, mely a milovai és odvosi jóhírű kék homokkövet szol
gáltatja.

E rétegek nagy mértékben gyüredezettek; csapásuk átalában KED— 
NDN, fő dőlésirány déli 35—50° közt. Semminemű meghatározásra alkal
mas szerves maradványt eddig az itteni kárpáti homokkő nem szolgál
tatott.

±A Neogén pontusi emelete. Fölvételi területemnek déli szélén kísebb- 
nagyobb szabálytalan körvonalú foltokban fordulnak elő a pontusi rétegek. 
Nem lehet abban kétség, miszerint a konstatált feltárások keretén belül 
összefüggőleg képezik az altalajt a pontusi emelet vízszintes rétegei. A dom
borzaton is fel lehet ismerni előfordúlásukat; a kárpáti homokkő közelében 
és mindenütt a pontusi rétegek közé mélyedő völgyben a hegyoldalnak lép
csőzetes alakja határozott ujjmutató; nyugat felé pedig a temesmegyei fen- 
sík felé a vastag diluviális agyagtakaró daczára élesen előtűnik a pontusi 
rétegek határa, abban a hirtelen kiemelkedésben, mely körülbelül 60—70 mj
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lépcsőfokával Keszincz és Máslak (Blumenthal) helységeknél az itt 170 m] 
abszolút magasságú fensíkból kiválik. Miként a Hegyes nyugati végződésén, 
úgy itt is a diluvium vastag takarót képez; nem csak a halmok külső kerü
letén, hanem a meszsze benyúló völgyekben is hólepel módjára borítja a 
hegyoldalakat. Belőle csak ott bukkannak elő az alapot képező rétegek, hol 
a lejtők meredekebbek vagy e völgyek eredeténél, hol a viz mélyebbre véste 
a völgyfeneket; azok a tetők is, melyek 280 mj  fölé emelkednek rendesen a 
a pontusi rétegek homokját a felszínen mutatják.

A pontusi emelet Temesmegye éjszaki részében túlnyomólag piszkos
fehér, sárga és sárgásbarna homokból és homokkőből áll. A homokkő igen 
laza, meszes kötszerű. A kőzet kvarcz, kvarczit, földpát és néhol tetemes 
mennyiségű magnetit-szemekből áll, gyéren mogyoró egész dió nagyságú 
kvarczit görgetegek is vannak behintve.

Néhány ponton a homokban vékony kavicstelepeket láttam, melyek 
túlnyomólag valami nagyon mállott eruptív-kőzetnek (valószínűleg amfibol 
andezit) borsó, egész mogyoró nagyságú görgetett darabjaiból valók (Sista- 
rovecz, Altringeni szőllők).

A homok és homokkő vékonyabb és vastagabb rétegekben fordúl elő 
sok helyt tömeges, fluviatit rétegzésű belső szerkezettel.

A homokos réteg között vékony agyag- és márgarétegek mint messze- 
terjedő közfekvők mindenütt léteznek, ezek képezik a lépcsők lapját, míg 
azok homloka a homok és homokkő rétegfejeiből áll. Keszincz helység szőlői
ben a Balhát- és a Gzigány-hegy déli és nyugati oldalain a homokkő között 
néhány djm egész 1 d/m vastag hófehér szétporló telepek vannak, ezek rend
kívüli finom lisztnemű szénsavas mészből állanak. Ugyanitt a völgy alján 
lévő rétegek szürkésfehérek — trachittufa (palla) — külsejűek. Fínomszemű, 
homokos-szürke, kissé meszes agyagból állnak, melybe apró, fekete pontok 
vannak behintve.

A pontusi rétegek vízszintes telepedésűek, meredek állású, avagy füg
gélyes hasadási síkok bennük gyakoriak, ezek néhol vetődésekkel is társul
nak. A rétegek vastagságát azon mély fúrás alapján lehet becsülni, melyet 
az 50-es években Aljostól délre Va mfld. távolságban a pontusi halmok 
lábánál az abszolút kormány mélyesztetett le.

E mély fúrás 493' mélységben márgát és homokkövet ért, melyről 
W olf H. kétségben hagyta, vájjon még a neogénhez avagy már az alap
hegységet képező krétabeli rétegekhez tartozik. E mélységig homok és 
homokkő váltakozott egymással.*

* Jahrbuch dér k. k. Geol. Reichsanst. XVII. köt. 1867. 535—536 1. Nem távol 
fölvételi területem keleti szélétől Zabálcz községben is történt 1860-ban egy mély fúrás, 
mely körülbelül szintén 200 m.-nyi abszolút magasságban kezdődve 101 m. (320') mély-
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Fia a fúrlyuk nyílását a térkép nyomán 200 mj  tengerfeletti magas
ságra tesszük és az általa átfúrt 156 7nj  (453') vastagsághoz még a felette 
emelkedő legközelebbi kulmináló tetőnek a 272 mj  abszolút magasságú 
Orasiu begynek különbségét, a (272—200) 72 métert hozzáajuk, úgy a pon- 
tusi emelet valószínű vastagságát e helyen 156 +  72 — 228 méterre be
csülhetni.

Szerves maradványokban a pontusi emelet fölvételi területemen rend
kívül szegény; a geológiai kor meghatározása mindamellett nem lehet vitás, 
mivel a fölvett terület délkeleti szegletéhez igen közel fekszik a pontusi eme
let puhatestű faunájának klasszikus lelőhelye Radmanyest, melynek kövüle
tekben bővelkedő rétegei ugyanazon vízszintes homok és homokkőhöz tartoz
nak, melyek fent leírva lettek.

Állati szervesektől épen nem találtam maradványokat. Növény-lenyo
matokat. Rekisel (Altringen) szőllői fölött egy mély útban gyűjtöttem; a homok 
közötti márgás telepek telve vannak itt lombos fák leveleinek lenyomataival.

3. A dilumum. Ezt barnavörös, vagy sárga babérczes agyag képviseli. 
A hol ez a pontusi homokra vagy alatta helyenkint előfordúló vízszintes 
kavicstelepeken nyugszik, függélyesen álló mészmárga-konkrécziókat, gümő- 
ket tartalmaz; ezek között az agyag néha meszes, likacsos löszszerű, sőt még 
csigahéjakat is tartalmaz (Rekisel felett a keszinczi úton). A veres agyag 
felső függélyes határa körülbelől 280 mj  tengerfeletti magasságban van.

Az a diluviális kavics, mely a Marosvölgy oldalán, a lippai szállások
nál nagy vastagságban van meg az árkokban, azonos azzal, melylyel múlt
évi jelentésemben bővebben foglalkoztam,* mint régibb diluviális telepeket 
írva le azt. Alább látni fogjuk, miszerint igen fontos lesz annak eldöntése, 
vájjon e jobbára helyi eredetű, óriás-kavics egyidős-e azzal, mely a temesi 
fensíkon a diluvium alatt előfordúl és melynek rétegeit Hidegkúttól Keszin- 
czen át egész a lippai Savanyúkút tájékáig lehet nyomozni. 4 5

4. Az cdluvium. Alárendelt jelentőségű a völgyekben. A lemosott és 
alluviumként másodhelyen a völgyekben felhalmozott diluviális agyagot 
mutató darabokban az eredeti anyagtól igen nehéz megkülönböztetni. Az 
olyan széles völgyek, melyek alján az alluviumot a lehordott diluviális agyag 
képezi, igen vizenyősek és nedves kaszálókkal borítvák.

5. Eruptív kőzetek. Azok a tömeges eruptív kőzetek, melyek a mész-

ségben érte el az alaphegységet, ehhez hozzáadva 70 m értért: a legmagasabb tetőkig 
Zabálcznál 101 70 =  171 m. a pontusi rétegek vastagsága. Zabálcz jóval közelebb
fekszik az alaphegységhez mint Aljos.

* I. h. 259—261. lap.
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dorgosi tufaterületen előfordulnak egy savas és egy bázisos eruptív kőzet
ből állnak. Dr. Koch és dr. P rimics urak, az általam régebben itt gyűjtött 
mutató-darabokat tüzetes vizsgálat alá vettek.

Egy Mész-Dorgosról származó porfirpéldányt dr. Koch felzitporfirnak 
(Vitrofiros felzit) határozott meg.1 A petirsi Gsetátye-hegy kőzetét pedig 
d r .  P r i m i c s  disszertácziójában tömör szövetű normáldiabászporfiritnek is
merte föl.1 2

A Gsetátye-hegy diabászporfiritja nyugati csücskét benyújtja idei fel
vételi területembe. Azonkívül a Zabranu Dorgosului nevű völgyben a tufás- 
mészkő által eltakarva felsitporflrral érintkezve található egy kis részlet.

A DimbuOveste tufájában több helyt találtam kisebb-nagyobb feizit- 
porfir és diabász darabokat; vájjon dyke-okból válók ezek, avagy a tufá
nak tömbjei azt a hiányos feltárásokból eldönteni nem tudtam. Csak a hegy 
déli oldalán akadtam a legmélyebb árokban egy irányban csapó kaolinos 
telérre, mely talán egy porflr-intruziónak elmálló maradványa.

III . A  T em esm egye éj szaki részében  elterülő fensík
geológiája.

Lippa, Keszincz, Máslak (Blumenthal) helységeknél indúl ki a pontusi 
halmok aljából e fensík és a Beregszó-völgyét jobbról pártolva Csernegyház, 
Gyarmatha községekig környezi azokat. Nyugat felé a fensík túlmegy fölvé
teli területem határán és körülbelül Perjámos déllőjében olvad egybe a 
torontáli lapálylyal. A fensík átlagos tengerfeletti magassága Hidegkút vidé
kén 170 ; az arad-temesvári országúton már csak 145 mj  a legmaga
sabb pont; Űj-Aradnál a Maros alluviális lapályából csak 5—6 méterrel 
emelkedik ki és Perjámosnál mintegy 90 mj  tengerfeletti magasságban olvad 
össze a régi folyóágyak lapályával.

Az a terrasz, mely Gsicsér és Ó-Arad közt a Maros jobbpartján az 
ártérből 3 — 1 mf-e\ kiemelkedik, felületének alakulásával és altalajával egy
aránt még a temesi fensíkhoz látszik tartozni; a rajta levő kútak bizonysága 
szerint, éjszakfelé a simándi úton levő postacsárdáig terjed; Szt.-Leányfalva 
és Fakert falvak e terraszon állnak. Észrevétlenül megy át a terrasznak 
diluviuma Szabadhely, Uj-Panát ésSzt.-Anna felé azon kavicsterületre, mely 
nézetem szerint a Maros ó-alluviumáúl tekintendő.

Ó-Aradnál a pályaudvar éjszaki fele még rajta van és az Arad-Gsanádi

1 F öld ta n i K özlöny. VIII. köt. 1878. évf. 179. 1. 142. sz.
2 Primics Gy. Erdély és a Hegyes Drocsa-Pietrosza hegység diabásporphyritjei- 

nek és melapliyrjainak vizsgálata. Kolozsvár 1878, 25. lap. 47. sz.
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vasút kiágazásánál (az 1. számú őrház mellett egy agyagverem kitűnő föl
tárást ad, az ó-aradi vár éjszaki oldalán, a Maros mindkét partján a dilu- 
viumot mossa és értesüléseim szerint a várnak árkaiban is löszt vetnek föl 
a vakondtúrások. Az ó-alluvium Ötvenes felől a Száraz-ér medréből az 
aradi Gáj külvárosnak tart és innét keletnek kiterjedve Arad város homo
kos, kavicsos altalaját képezi.

Eltekintve az anyag azonosságától a jobbparti terrasznak felületi 
alakzata szintén a mellett szól, hogy a balparti diluviális fensík kiágazása az, 
melyet Gsicsér és Arad közt a Maros metszett el a temesí fensíktól. Glogo- 
vácz és Szt.-Leányfalva közt egy száraz meder fejlődik ki, mely több mel- 
lékárkot fölvéve az Üj-Telepnél Ó-Arad alá kerül és a város éjszaki oldalán 
nagy kanyarulatokban, Holt-Maros névvel jut ki a Maros árterére és Pécská- 
nál szakad a Marosba. Szembe állítva a Holt-Maros felső árkait a Száraz-ér 
egész hosszának szabálytalan kanyarulataival és a régi ártér mélyedéseivel 
Új-Panát vidékén világosan kitűnik a két mederalakulás közti különbség: 
a Holt-Maros a temesi fensik völgyeinek módjára fejlődik ki, a Szárazér 
melléke a Marosnak mostani árterére emlékezetet.

Az éjszak-temesmegyei fensíkon az altalajt kavics, lösz, vörösbarna 
és sárga babérczes agyag képezi.

1. Felső neogén kavics. A fensík keleti részén a lippai savanyúkúttól 
Keszincz, Hidegkút környékén sok helyen bukkan elő a diluviális agyaggal 
fedett partokban egy homokos, fehér, szürke vagy vasoxidhidrát által sár
gára festett kavics, mely a kútfúrásokból merített tapasztalás szerint, 
12—13 mj  vastagságú agyagtakaró alatt összefüggő telepet képez. Keszincz- 
Szépfalú, Máslak-Fibis és Zsadány-Murány helységek közei jelölik meg a 
kavics elterjedését. A Vingai szőllőkben és a flbisi nagy völgyben vannak e 
kavicsnak legjobb természetes feltárásai. Meglepő az, hogy a vingai szől- 
lőknél a kavics még 10— 15 ’̂ -nyi magasra emelkedik a völgy talpától, de 
nyugatra és éjszak-nyugatra hirtelen megszűnik, úgy 4 távolságban a 
Vinga körüli jó föltárások ugyanazon, sőt valamivel mélyebb tengerfölötti 
magasságban, a kavicsnak nyomát sem mutatják többé, ugyanez áll a fen- 
síknak Szépfalunál és Kisfaludnál a Marosra néző meredek, 12—14 mj  ma
gas partszelvényeire is. Szépfalunál a part kavicsot mutat ; Kisfaludnál a 
Maros medréig csupán sárga és barnavörös agyag váltakozása látszik. 
A természetes föltárások adta tapasztalat szerint ennélfogva a kavics Ke
szincz és Szépfalutól kezdve DN felé egy köi'ülbelől 14 széles foltban 
nyúlik el a Maros és a Béga között.

A kavics egyenetlen, nem osztályzott, dió-tojás nagyságú, sima görge
tegekből áll; ezek sok helyen túlnyomó kvarczhomokban vannak; a hol a 
kavics egyöntetű, gyengén összefügg. Fibis határában fordúl elő a legjobb

6A. m. kir. földtani intézet évi jelentése 1885-rÖl.
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kavics. Néha a kavics márga- és homoktelepekkel váltakozik, pl. a szécsányi 
szőllőknél a fibisi úton. A kavics a közelfekvő marósvölgyi kristályos hegy
ség, jól legömbölyített gránitos és fülites anyagából áll, csak ritkán fordul elő 
egy-egy darab mállott trachit az erdélyi (?) andezitekből. Találtam a kavics
ban kisebb-nagyobb, egész 1 köbláb térfogatú agyag-márgadarabokat is.

Én magam a kavicsban nem találtam szerves maradványt, melyből 
geológiai korát a helyszínén meghatározhattam volna. Szerencsére azon
ban a Magyar Nemzeti Múzeum ásványtárában már voltak Vingáról és Zsa- 
dányról származó emlősfogak. Dr. Krenrer S. J. úr, az ásványtár őre, még 
1875-ben szerezte e maradványokat, midőn az akkori meteorhullás darabjait 
gyűjteni utazott le Temesmegyébe. Dr. Krenner úrnak biztos értesülései 
szerint a Múzeumban őrzött fogak kavicsban találtattak. Később dr. Scha- 
farzik F. barátom figyelmeztetett, miszerint Temesvárott a Délmagyar
országi Természettudományi Társulat múzeumában látott olyan mastodon- 
fogakat, melyek lelőhelye Vinga vidéke.

Kérésemre a délmagyarországi természettudományi társulat Elnöksége 
e leleteket tanulmányozás végett átengedte.* T hemák Ede és Valló urak, 
(Valló úr mint a társulat titkára) kérésemre lekötelező készséggel adták meg 
a szükséges felvilágosításokat. Benső köszönetemet fejezem ki e helyen is 
azokért. A felküldött leletek T hemák úr szives közlése szerint: Murány község 
éjszakkeleti részében, körülbelül az utolsó (?) ház udvárában 4 méternyi 
mélységben egy kavicsbányában találtattak. Néhai Manassy Gyula, a község 
földesura küldte azokat vagy 5 év előtt a Délmagyarországi Természettudo
mányi Társulatnak. A murányi csontmaradványok 6 fogból és egy állcsont
töredékből állottak, a 6 fogdarabból kettő-kettő összeillett és összeragaszt
ható volt; úgy hogy egészben véve a leletet 4 zápfog és egy állcsont-töre
dék képezi.

A fogak a Mastodon arvernensis, Croizet és Jobert jellemző, kiváló 
szépségben és épségben megtartott maradványainak bizonyúltak. Előzetes 
tanúlmányozásuk alapján, a következő felsorolást közölhetem róluk ; a fogak 
közt van:

a) egy alsó jobb legutolsó zápfog hátsó fele;
(3) egy alsó bal középső (4) zápfog mellső része, nagy foggyökérrel 

(2 darabból ragasztatott össze);
Y) egy felső jobb legutolsó .zápfog tökéletesen megtartott koronával;
S) egy felső bal legutolsó zápfog csekély csorbával (két darabból).
A fogak nagyságából,, az egyenlő koptatásából azt következtetem, hogy 

valamennyi ugyanegy álattól származik; nyomósán támogatja e nézetemet

* E maradványok időközben és csere útján, egy igen számos példányból álló kö- 
vületgyűjteményért, a M. kir. földtani intézet tulajdonába mentek át. Szerk.
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y) és S) szimetrikus hasonlósága és az, hogy a) jól beillik y) rágó felü
leteire.

Az álldarab fogyatékos megtartása daczára is, a Mastodon arvernensis 
jellemző tulajdonságait mutatja, nevezetesen azt, hogy az állcsúcsa nem 
hajlik le, sem pedig vízszintesen messze előre nem nyúlik, mivel La r t e t  
szerint, az alsó állkapocsban a M. arvernensis metszőfogakat (agyarakat) 
nem viselt.

A M. N, Múzeum birtokában lévő fogak, melyek tanulmányozhatásáért 
dr. Krenner J. S. úrnak köszönetemet fejezem ki, Rhinoceros-iélékhez tar
toznak. Tudvalevő dolog az, miszerint magános rhinoceros-fogakat biztosan 
meghatározni igen nehéz feladat, nem csak különböző pboczén és negyed
kori rhinocerosok fogai, hanem még az orrválaszfallal nem bíró acerathe- 
rium fogai is annyira közel állnak egymáshoz, hogy a koponya vagy az egész 
alsó állkapocs hiányában, a fogak alapján történt meghatározás bizonytalan 
marad.

A jelen esetben mégis nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy e leletek
ben az Aceratherium incisivum, K aup. maradványaival van dolgunk.

Egybehasonlítva a M. N. Múzeum ásványtárában őrzött pompás Eh. 
tichorhinus koponyák és állkapcsok zápfogaival, a temesmegyeiek jóval 
kisebbek, alacsonyabbak. Az irodalomban található leírások és rajzok közül, 
mind nagyság, mind pedig a zománczfal alakzatai tekintetében az Acerathe- 
riumra ütnek.

És pedig a vingai fog az A . incisivum alsó jobb 5-ik zápfogával, a 
zsadányi pedig ugyanannak 
felső jobb 6-ik zápfogával volt 
legjobban összeegyezhető. —
Ezek szerint tehát az éjszak 
temesmegyei f'ensíkon egy 
felső neogén-korú (plioczén) 
kavics van elterjedve, mely 
a pontusi rétegekkel nincsen 
rétegfolytonosságban. —- Ke- 
nszicz helységnél meggyőződhettem, hogy a pontusi emelet tufás-agyagos 
rétegei a Balhát-hegy éjszaki vízmosásaiban a helységmelletti kavicsvermek 
anyagával egy magasságban feküsznek; ez kizárja azt, hogy a kávics a pon
tusi emelet mélyebb telepe lehetne. Az alj ősi fúrólyuk szelvénye is konsta
tálja, hogy a fensík kavicsa a felszínre kibukkanó pontusi rétegek mélyebb 
szirtjeiben fordúl elő.- E plioczén-kavics helyzetét a pontusi rétegekhez a 
mellékelt vázlatos szelvény világítja meg.

Nevezetes jelenségek és balneologiai tekintetben is megérdemlik a 
figyelmet, a neogen kavics-területen fölbugyogó szénsavas források.

6*

1. Pontusi homok. 2. Felső neogén kavics. 3. Babérczes 
diluviális agyag.
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Öt forrást láttogattam meg. 1. A lippai savanyúkutat; 2. A Bordos 
árok forrását Fibis (Füves ?) határában; 3. Egy bővizű forrást a brucke- 
naui erdő szélén, Bruekenau, Murány és Szécsány községek hármas hatá
rán ; 4. A fibisi nagy völgyben a szécsányi út melletti itató kutat és 5. az 
ettől délre a völgy-síkján lévő Forocsis nevű bugyogó tócsát. Még egy 6.-ik 
forrásról van tudomásom, mely a bruckenaui erdőben, nem messze a lippa- 
temesvári országúitól bugyog föl.

Valamennyi forrás a kavics területén fekszik 1. 4. 5. a völgy alluviu- 
mából emelkedik föl csekély mélységből, 2. barnavörös agyagban támad és 
3. közvetlenül a kavicsból fakad.

A lippai savanyú-víznek a felszín alatt 2‘30 mf  kútban szept.hó 14-én 
délelőtti 11 óra tájban 16° C. légbeli hőmérséklet mellett J2‘ 4° G. volt a 
hőfoka. A Bordos forrását (szept. 15-én délelőtti 11 órakor) 14° G. hőmér* 
sékletünek határoztam meg. E forrás a felszínre bugyog és vize akadálytala
nul folyik le 2‘30 mf  mély foglalatából: a lefolyó vízmennyiséget 21 perez 
alatt körülbelől 44 liternek mértem, perczenként tehát kb. 2 liter a forrás 
vízbősége. A víz igen vasas és sok vasoxidhidrátot rak le. A bruckenaui erdő 
szélén lévő forrás szintén a lelszínre bugyog, vízének hőmérséklete 13° (20° 
légbeli hőmérsékletnél); vize tiszta, csapadékot nem rak le és 4—5-szörte 
több vizet ad, a bordosinál. 4. gyengén savanyú vizű, marhaitatóúl szolgál. 
5. a Forocsis pedig az előbbitől délre egy 2—3 ml  átmérőjő sekély bugy
borékoló víztócsa, melynek vízét bizonyára a nap által hevítve szept. 15-én 
délután 24° C.-nak találtam; piszkos, barnasárga, iszapos vízét a nép gyógy- 
forrásúl használja.

A lippai savanyúkútnál régtől fogva egy elhanyagolt fürdő áll. A 2. és 
3. számú források vize kellemes italul, borvízűl szolgál és hébe-hóba magá
nosok által el is szállíttatik.

2. Diluvium: Lösz, barnavörös és sárga agyag. Miként fent említettem 
a felső-neogén kavicsot körülbelől 12—13 vastag barnavörös v. sárga
babérczes agyag borítja a vingai szőllők kavicsbányaiban, hol az agyagnak 
rátelepedése a kavicsra jól látható, kitetszik az is, miszerint az érintkezés
ben egy meszes, mészmárga gümőkben bővelkedő, lősznemű réteg van az. 
agyag és a kavics között az agyag alsó részében és e lősznemű rétegben 
igen sok a konkréczió: a kavicsnak legfelső rétege fehér, lisztnemű mész 
által valóságos konglomeráttá van összefoglalva.

. Olyan helyeken, hol a kavics nincs meg, mint például Fibis közelében, 
a Beregszó völgyben, az agyag alatt sárga, majd halványszürke, nagyon me
szes lösz fordúl elő.*

* E helyén, Hazay Gyula úr szives meghatározása szerint, a következő vízben 
élő csigák fordulnak elő:
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Igen tanulságos az a föltárás, melyet Vinga város keleti oldalán a 
Murányi-út melletti agyaggödör ad.

A völgysík fölött mintegy 6 m]-re a mellékelt szelvény van csaknem 
függélyes falban föltárva:

E szelvényből az tűnik, ki miszerint két löszréteg között mintegy 4‘50 
vastagságú babérczes telep van, mely ismét színkülönbségre és a mészmárga- 
konkrécziók (gumók) helyzeténél fogva elég élesen három rétegre oszlik; 
minden ilyen rétegben ugyanis a meszes gumók függélyesen állnak és a 
réteg felső vonalától, hol legvastagabbak, fürtösen lefelé nyúlva mindjob
ban vékonyodnak.

Vinga nyugati oldalán a téglavetőkben a sárga lösz alatt a völgyökön 
0’30—0'40 rnj  meszes leveles agyag ez alatt pedig szürke meszes lösz, kon- 
krecziók nélkül következik; a jóhírű vingai téglavetők ezt használják föl. 
Németség és Keresztes vidékén az arad-temesvári vasút bevágásaiban a 
felső lösznemű réteg a fensík legmagasabb pontjain már 1'20 mf -nyíre a fel
szín alatt eléretett.

V a lva ta  v r is ta ta , Müll.
— f lu v ia t i l is ,  K o l b .

—  depressa, P feiff.
P la n o rb is  c ris ía , va r. sp in u lo m s, Cless.
B y t l i in ia  ten ta c u lu ta , Lin. fedője.
S u c á n e a  P fe ijfe r í, va r. recta, Bal dón.

—  oblsmgat Drap.
Valamennyi jelenleg is él. E lerakodás, mely a vingai meszes lösz mélyebb 

részeivel látszik rokonságban lenni, tehát édesvízi lerakodás. Róla nem tudom még 
eldönteni vájjon a diluviumhoz, avagy a felső neogénhez tartozik-e?
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Űj-Arad mellett a zádorlaki úton a téglavető-verem fala ilyen szel
vényt a d :

. .. ; r m j

1-0 televény és sötétbarna kövér agyag,
1*75—2*0 sárgabarna agyag,

0*30 gumós agyag, felül világos,
0*75 « « lent sötét, sárgabarna mindinkább meszes,
2*70 világos, barnasárga, meszes agyag (lösz), vízzel telve.

6*50—6*75
Ó-Aradon az arad-csanádi vasút 1. számú őrházánál lévő anyaggödör 

falában ilyen föltárás van:
m j

0*80—1*0 fekete, barna, meszes televény,
1*80 sárga, nagyon likacsos meszes lösz, mészmárga gumókkal, 

apró babérczgömbökkel és igen sok csigahéjjal.
A Maros jobb partján Ó-Arad, Csicsér és a Fakert melletti Posta- 

csárda között, a durva likacsú, nagyon meszes, sok csigahéjat tartalmazó lösz 
úgyszólván a felületen, közvetlenül a mintegy 11" mf  Vastag televény alatt 
fekszik. E területen a kútak 4—4*50 '""j mélyek és e löszféle agyagban 
összeszivárgó vizet szolgáltatják.

Ezen és számos egyéb adatból térképeztem a diluviumnak elterjedé
sét és annak petrografiailag elkülönített két fő anyagát', amint az a felületre 
bukkan. A löszben számos helyen gyűjtöttem csigákat, melyeket Hazat Gyula 
úr, Budapest puhatestű faunájának szakavatott tudósa, kérésemre szives 
volt meghatározni. Az ide csatolt jegyzékeket H azay úrnak köszönhetem.

Vingán a Murányi út melletti agyagveremben következők gyűjtettek:
Hy(tlina(Vitrea)cristallina,M vLL.
Pupa muscorum, Linné.
Pisidium ( Fossarina) obtusale, P fefff,

Paulison a kristályos hegységre telepedő diluviumban ezeket szedtem
Helix (  VallaniaJ pulchdla, Drap.
Succinea oblonga, Drap.
Buliminus tridens, Müll.
Helix ( Fructicola)  fruticum, Müll. \ a felületről, talán már
— lutesccns, Ziegl. i  most élő egyének héjai.

Aradon az arad-csanádi vasút. 1. számú őrháza melletti agyaggö
dörből a következők kerültek elő :

Helix (Trichia j  hispida, Lin; igen gyakori.
— (Vallonia) pidcliella, Drap. kevésbbe gyakori.

Pupa muscorum, Lin. i. gy.
— (  Vertigo)  pygmaea, Drap. elég gy.
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Succinea Pfeifféri, R ossm. e. gy.
— oblonga, Drap. i. gy.
— putris, Lin. ritka (1 péld.)

H yalinia radiatula, Gray. e. gy.
H yalina (Conulus)  futva, Mull. k. gy.

— (V itrea) crystallina, Drap. r. (1 péld.)
Bulimus ( Chondrus) tridens, Mull. r. (1 péld.)
Carychium minimum, Mull. r. (1 péld.)
Cionella lubrica, Mull. r. (1 péld.)
Limnaea (Limnophysa) truncatula, Mull. e. gy.

— -— palustris, Mull. k. gy.
Planorbis ( Gyrorbis) spirorbis, Lin) e. gy.

-— ( Gy vauim) glaber, Jefrey. e. gy.
— ( Tropidiscus) marginatus, Drap. r.

A simándi úton lévő Postacsárda közelében a következő csigákat 
gyűjtöttem:

H elix (Trichia) hispida, Lin.
Papa muscorum, Lin.
Succinea oblonga, Drap.
H yalina (  Vitrea) crystallina, Mull.
Gionella lubrica, Mull.
Limnaea (Limnophysa) truncatula, Mull.
Buliminus reversalis, Bielz.

A legtöbb csiga ezek közül, R oth m. kir. főgeológus úr szóbeli szives 
közlése szerint, a nyugat magyarországi diluviumban is előfordul; kivételt 
képeznek a Planorbis glaber, Limnaea palustris, Carychium minimum, 
Buliminus reversalis, Helix lutescens és H yalinia radiatula, melyek a du
nántúli diluviumból eddig nem ismertesek. Valámennyi faj jelenleg is él 
hazánkban. IV.

IV . A z a ra d v id é k i la p á ly  aLLuvruma.

Ó-Arad vidékén a Maros jelenlegi alluviumától pusztán hidrografiai 
alapon választottam külön térképemen az ó-alluviumot; általában azokat a 
térségeket véve ilyenül, melyek a mai ártérnél magasabbak. Alluvium- 
nak hagytam az ó-alluvium keretén belül még a régi folyómedreket és 
azokat a mélyedéseket: is, hová a víz összehordja esők alkalmával az isza
pot. Az ilyen medrek és mélyedések egyszersmind az időszakos belvizek 
gyűlhelyei, bennük néhol zsombék és kákás mocsár támad, mely fekete bor- 
sónyi babérczgömbös humuszt rak le fenekén; az ilyen helyeket a zsombék 
jelével színeztem.
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Az alluviumnak és az ó-alluviumnak ugyanaz a petrografiája: durva 
homokos kavics, melyben a görgetegek nagysága nemcsak rétegenként, 
hanem ugyanazon telepben is. változik. A kavicson szűrkés vagy barna-sárga 
rozsdafoltos, savval gyengén fölpezsgő, nagyon homokos agyag települ. Ez 
hasonlít a Maros iszapjához, de valamivel meszesebb és keményebb annál 
és több agyagmárga-gumót (konkrecziót) tartalmaz. Friss vájatokbán ezt a 
földnemet nem könnyű a lösztől megkülönböztetni.

A termőföld, mely ezen földes altalajon, vagy a kavicson nyugszik, 
fekete, vagy barna agyagos televény, többé-kevésbbé homokos és kavicsos.

Az ó-alluvium Ó-Aradon a város altalaját a régi Maros medrek part
jait képezi és Gáj. külvárosnál a diluviális löszterületet veszi körül, keletnek 
egész a hegység lábáig nyúlik; egymagasságban bizonytalan határokban 
érintkezik a iösz éjszaki szélével és éjszak felé mindinkább magasabbra 
emelkedik.

Méltán magára vonta az Arad-Kőrösvölgyi vasút építő mérnökeinek 
figyelmét ez a körülmény Aradnál és a hegység lábánál Világosnál ugyanazt 
a tengerfölötti magasságot nivellálták, míg a közbeeső lapály közepén a 
Szt.-Anna körüli felszín 6 m]-rel magasabbra emelkedik.

A kavics tetemes vastagságú : az Arad-Kőrösvölgyi vasút nagy kavics
bányája a földvári pusztán 5 "V-re tárja föl a kavicsot, míg a talajvízre 
talál; a kavics az egész ó-al'luviális területen ilyen mélységben mindenütt 
feltalálható.

Ó-Aradon újabb időben több fúrás történt, melynek czélja volt a felső 
szennyes talajvíznél jobb ivó és gyári vizet nyerni. Tudtommal Neumann 
testvéreké az érdem az első kísérlet megtevésében.

A czégnek gáji nagyszerű szeszgyárában fúratott az első ártézi kút, mely 
Neumann Adolf úr szíves közlése szerint egy 14 mj  mély gyári kút fenekén 
lemélyesztve további 14 "/-nek átfúrása után felszökő vizet szolgáltatott. 
Neumann A dolf úr biztosítása szerint a talajvíz körülbelől 7 ’T'-ig emelke
dik a fölszín alá míg a megfúrt víz csak 8 m.-ig közelíti meg a fölszínt, 
minél fogva negatív ártézi. kúttal volna itt dolgunk. Zsigmondy Béla úrral, 
kinek társaságában szept. 22-én a gyárat meglátogattam IB’80 G.-nak mér
tük a víz hőmérsékeletét. A 4" átmérőjű cső Neumann úr szerint 24 órán
ként 8000 hektoliter vizet ad. A Neumann-féle gyárban meg két fúrás tör
tént, egy szomszédos szeszgyárban ottlétemkor szeptember 18-án értek 
22 ™! mélységben a vízre. A Neumann-féle gyár sikere után Aradon a 
belvárosban még 5 fúrás tétetett, melyekből csak egy nem járt sikerrel; 
valamennyit Olaj. Terp és társa nevű kútfúró czég szabadalmazott mód
szerrel (a Fauvelle-féle iszapolási módszer egy lényegtelen módosításával) 
4" átmérővel létesítette. Alkalmas kazánvíz végett a M. kir. Allamvas- 
útak osztálymérnöksége is tett két próbafúrást egyiket a pályaudvarban, a
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másikat a Maros parton a radnai út közelében. Legvégül az új polgári és 
elemi iskola udvarában. Z sigmondy B éla fúrt egy 0‘20 mj  belső átmérőjű 
kutat.*

Kútfúrások Ó-Aradon.

Mérték == 1 : 200.

A városi iskola udvarán. A m.' k. Államvasutak fúrása a Marosparton.

Törmelék és 
iszap.

8-50

Víz.

Sárga-barna
homok.

Sárga-barna
kavics.

Kékes kavics.

Kékes-zöld
agyag

Durva homok, 
apró kavics ; 

ál '00 métertől 
agyag gumókkal.

Durva kavics.

Zöld homokos agyag. 

Fúrás vége.

Barna-szürke, rozsda
foltos homokos agyag.

Agyagos homok, borsó- 
nyi szegletes kavics
osai.

Agyagos homok sok gör- 
geteggel.

Kavicsos homok 
és homok 
váltakozása.

Galambtojásnyi kavics.

Sárgás, alól kékesszürke 
meszes agyag bab- 
érczczel.

Meszes homok.
Agyagos homok.

Durva homok.

Kavicsos durva homok. 

Sárgás agyagos homok.

* E fúrásnak eredménye állítólag jóízű tiszta ivóvíz. Ennek hőfoka 103/4° 
R. ? — 12*9° G, a vizvezető homokos kavics réteg 17 méter mélységben a felszín alatt 
éretett el egy 2*70 ^  vastag agyagréteg átfúrása után;, elég bőven azonban csak 
24 '"y-bői jött a víz és 4*30 ™ j - r e  a felszín alatt emelkedett, hol. állandóan megmaradt.
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Arad város területén körülbelül 106 mj' tengerfölötti magasságban 
tehát összesen 12 fúrás tárja föl az altalajt; ezek azt adják általános ered
ményűi, hogy az altalaj túlnyomólag kavicsból áll, mely vékonyabb agyag-

Kútfúrások Ó-Aradon.

Mérték 1 : 200.

A m. k. Államvasutak pályaudvarán. A gáji Neumann-féle gyárban..

A felső kavicsban levő víz (talajvíz) nívója a fúrási jegyzőkönyv adatai szerint 4-50—5 
közt a felszín alatt változott. Az új városi iskola kűtjában tehát a víz fölemelkedő, de 
nem a talaj fölé szálló.
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telepekkel váltakozik, 10 fúrás azt konstatálta, hogy 25—-27 ,n/-nyi mély
ségben a felszín alatt bő víz vezető réteg terül el.

Nagy köszönettel tartozom Czigler Gyula államvasúti szakaszmérnök 
és Z sigmondy Béla uraknak, kik a fúrások eredményeit rendelkezésemre 
adták, sőt Z sigmondy B éla még a fúrópróbákat is eljuttatta hozzám.

A különböző fúrások által felderített rétegek a mellékelt rajzban van
nak egymásmellé állítva. Együttvéve azt adják értésünkre e szelvények, 
miszerint a túlnyómólag kavicsból álló altalajban változó mélységben két 
agyag-színtáj fordúl elő, a felső 14-30-—17-0 méter mélységben, az alsó 
21 •50—27'0 között, ez utóbbi úgylátszik valamennyi fúrásnál a víz alsó
elzárója vala. Kellő próbákat és abszolút értékű megbízható fúrási szelvényt 
csupán a Zsigmondy által eszközölt fúrásból nyertem. Ebben a  víz vezető 
réteget fölül elzáró agyagréteg 2‘7Ó mf  vastagságú; az alsó agyagrétegbe 
csak I '90 mj  ment le a fúró; ebben sötét, valószínűleg szerves eredetű sávok 
és csomók láthatók. A kavics változó nagyságú laza kavics, néhol homok 
egészben véve mindenben a mostani maroshordalékhoz hasonló. Figyelmet 
érdemel a 10-dik méterből származó nehány amfibol-andezit-görgeteg, 
mely a dévai trachithoz hasonló kőzetből való.

Jogosan lehet azt a kérdést tenni, vájjon e kavicstelepek, melyeket 
Arad altalajában a fúró konstatált mindvégig le a 28-dik méterig még az 
alluviumot képviselik-e, avagy talán a diluviumnak egy tagja vagy a temesi 
plioczénbe tartozó kavics is részt vesz bennük? E kérdést csakis úgy 
lehetne eldönteni, ha a jobbparti löszterület valamelyik pontján vagy Uj- 
Aradon, a hol a diluvium korához kétség nem férhet, mélyesztetnék le a 
fúró. A körül fordúl ugyan meg a dolog, vájjon az aradi pályaudvar éjszaki 
részén konstatált lösz alatt minő telepek fordúlnak elő a 28-dik méterig. 
Hogy a Csanádi vasút 1. számú őrházánál a lösz mélyebbre terjed, mint a 
közeli ó-alluviális ó-kavics felszíne pl. Gájnál vagy Ötvenesnél, arról a 
vasutigazgatóságtól nyert nivellálási számadatokból meggyőződtem.

Az építő ipar czéljaira szolgálnak :

1. Mészkő. Mész-Dorgos körül a tufás mészkőbe foglalt felsőjurabeli 
mészkőtömbök. Ide-tova minden anyag a mi a felszínen mutatkozott elfo- 
gyasztatott már a mész-dorgosi kezdetleges égetőkben.

2. Diluviális agyag és lösz téglaégetésre, Vinga, Új-Arad és az ó-aradi 
új-telep téglavetőiben.

3. Alluvium homokos meszes iszapja, a jelenkori marosiszapot is bele
értve, széltében használtatik téglaégetéshez. Ó-Arad marosparti nagy tégla
vetői Szt.-Anna, Kovaszincz stb. téglavetői mind az alluvium homokos lösz
nemű iszapját dolgozzák fel.
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4. Felső neogén korú kavics, Keszincz, Máslak, Fibis, Vinga, Murány 
vidékéről kitűnő anyagot ad útkavicsolásra.

5. A jobbparti alluviális lapály szintén bővelkedik kavicsvermekben; 
a falvak közelében lévő kavicsvermektől eltekintve leginkább említésre 
méltók a vasutak kavicsbányái ; ú. m. a tiszavidéki vasúté Sofronya puszta 
közelében; az arad-temesvárié Mikelakánál; az első-erdélyi vasúté Győrö
kön és az arad-kőrösvölgyi vasúté a földvári pusztán.

Említést érdemelnek még balneologiai szempontból a temesmegyei 
íensík területén előforduló savangúvízek.

A mezőgazdaság érdekében pedig arra a körülményre utalok,-hogy a 
jpbb parti lapály ó-alluviumán az esetleges vízállásokat és belvizeket, me
lyek a lapály magasabb részein képződnek (tehát nem a mélyedések holt 
vizeit és tócsáit) könnyűszerével bevezethetni vélem épen nem mély kutak, 
vagy elnyelő gödrök által, melyeket csak 4—5 méterre szükséges a kavicsig 
lemélyeszteni és a vizet árkok segélyével levezetni; igen valószínű, hogy a 
szélesen elterjedő kavics minden időben tetemes mennyiségű vizet lesz 
képes elvezetni ilyen elnyelő kutak közvetítésével.


