
4. Jelentés az 1886. év nyarán Arad-, Csanád- és Temes- 
megyékben eszközölt földtani részletes felvételekről.

L óCZY L ajos műegyetemi ny. rk. tanártól.

A magyar kir. Földtani Intézet Igazgatóságától a Nagyin élt. földmí- 
velés- ipar- és kereskedelemügyi Minisztérium jóváhagyása alapján azt a 
megbízást vettem, hogy megelőző évi felvételeimet folytatva mindenek előtt a 
K n  jelű, 1: 144,000 mértékű specziális térképre eső terület földtani 
térképezését fejezzem be; azután pedig az Lio és L n  jelű lapokon 
keletfelé nyomuljak elő.

Ezen terv értelmében ezidei feladatom az volt, hogy a megelőző 
években fölvett területet északnyugati szegletétől egész délnyugati csúcsáig: 
az Ötvenesi pusztától Batonyán, Szemlakon, Varjason (Temes m.), Orczifal- 
ván át Kövesdig kiegészítsem, s azután a Hegyes geológiai tanulmányozá • 
fiát Aranyág és Odvos déllőjétől keletfelé folytassam.

Az így körülírt feladatot teljesítve ezidei felvételeim a megelőző három 
évi campagne alatt térképezett területet a horizontnak több mint felerészén 
gyűrűsen veszik körül. Önkényt érthető tehát, hogy e jelentésemben kevés 
újat sorolhatok fel, minthogy működésemnek java része abból állott, hogy 
a megelőző években felismert és leírt földtani képződményeket és tér
színi alakulatokat a Kio térkép-lap keretéig nyomoztam. Hogy az a kevés 
jegyzet, melynek közzétételét itt szükségesnek tartom, könnyűszerrel hozzá
csatolható legyen múlt évi jelentésem eredményeihez, ugyanoly fejezetek
ben csoportosítom őket mint az 1885. évi jelentésembelieket. I.

I. A  dHegyesi) geológiai viszonyai.

E hegységnek északi lejtőjén a Csiger folyó vízkörnyékét jártam be 
tüzetesen. Dél és kelet-felé Nádas helység szélessége és déllője szolgáltatja 
határát a térképezett vidéknek; míg északra a Fehér-Körös völgye felé a 
Csiger medre választja el felvételi területemet Dr. P ethő Gyula kir. osztály- 
geologus munka részétől.
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Egy harmadkori medenczének partján és alaphegységének lejtőjén mű
ködve, változatos összetételt ismertem fel Draucz, Duud, Taucz és Ná
das községek halmos környékén. Az altalajnak különböző képződmé
nyekből való felépítését szembetünőleg illusztrálja az a változatosan 
tagolt térszín, mely Taucz felé közeledve a ternovai völgymedenczében előt
tünk kifejlődik. A Hegyes meredek lejtői hirtelen olvadnak bele abba a 
200— 250 ̂ -n y i magasságban a tenger színe felett lévő dombvidékbe, mely 
a Csiger alsó völgyrészét a Fehér-Körösnek butyin— boros-jenői síkjától elvá
lasztja ; de Taucz körül ezen alakulatnak vízszintes körvonalaiból közvetlenül 
a 140— 150 méternyi völgyszintből 300 méterre nyúlnak fel meredek 
oldalú, kúpos hegyek, melyeket a Hegyes magasabb lejtőitől egy széles völ
gyelés választ e l; a Taucz vidéki ormok valamelyikére felhágva konstatál
hatjuk, hogy az a magassági vonulat, mely a völgysíkból olyaténkép emelke
dik ki Draucz és Taucz között, hogy a Hegyesről lefutó patakok (számszerűit 
ö t : Száraztó völgy, a duudi fővölgy, a duudi Megyes, a tauczi Megyes és a 
Csimercse) szűk völgyszorosokban metszik át és az agris-almási hasonló hegy
formák irányában, tehát EKE— NyNyD-i csapás szerint nyúlik el. Kúpos 
tagozatát a völgyátmetszések okozzák. Egy ilyen tájékozó oromról azt ig 
konstatálhatjuk, hogy a Hegyes magaslatai nyugat felé is hirtelen lelapul
nak ; s délkelet felé Nádas irányában tágas nyílásban vész el a Csiger és a 
Maros vízválasztója, melyre a Hegyes és a tauczi magassági vonulat közti 
mélyedés észre nem vehetőleg emelkedik fel.

Kelet és keletdélkelet felé azonban a Csiger jobb partján, a vaszojai 
600 méteres tetők bárha ezek már a Drocsa kristályos tömegének kiága
zásain emelkednek, felismerhetőleg a Hegyes kvarczos szericites fillitjeinek 
csapásvonalába esnek.

E változatos orografiai alakulású területen a következő képződmé
nyeket fedeztem fe l :

I. Réteges kőzetek

Kristályos és félkristályos palák:

1. Fillit, kvarczos (szericites) csillámfülit, zöld palák.
2. Kvarczit-homokkő és konglomerát.
3. Andezit-tufa és konglomerát.
4. Pontusi agyagoshomok.
5. Óriás kavics, lateríte3 homok
6. Babérczes vörösbarna és sárga
7. Alluvium.
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II . Eruptív tömeges kőzetek :

Granitit és Diorit.

I. BETEGES KŐZETEK.

1. A  f i i l i t  ugyanolyan változatokkal képezi a Hegyes északi lejtőjét 
és a Csiger jobbján emelkedő kresztaménes és vaszojai magaslatokat, milye
neket Aranyág és Ágris-Almás környékéből 1883. és 1884-ik évi felvételi 
jelentéseimben* leírtam. Amott a lágyabb agyagcsillámpala, zöldes fol
tos és csomós palák uralkodnak, a Csigeren túl a kvarczcsomós kvarcz- 
breesiás padok lépnek uralomra.

A rétegek dőlése átalában déli, 25— 40° között, de a pontosabb irányra 
nézve nagyon változó. A dőlés irányok csaknem 90°-nyi szög nyilásá- 
ben nyugatról keletfelé haladva DK és Dy között változnak. A fillít válto
zataiból csak azokat a zöldes csomópalákat emelem ki, melyek a lúgos- 
völgyi alsó erdőkerülő laknál, a tauczi Megyes Nagy-Lomota nevű felső 
árkában és a Csimercse völgyben ennek Szovelu nevű felső elágazása 
körül előfordulnak. Majd foltos palák, majd felzitcsomós zöldes szürke 
palák kerülnek itt htunkba; Yalea Szovelu közepetáján egy a völgymentén 
közel 1 kilométerre követhető diorit-tömzs körüli mállott aműbolos palák
hoz csatlákoznak e zöldes palák.

Taucz és Draucz között a kvarczit-homokkő vonulatot átszelő völgyek 
mélyén a kvarczit-homokkő alatt több helyen előtűnik a fiilit. így a tauczi 
Megyes völgyben a vasbányához vezető úton, a duudi Szárasztó völgyben 
és a Lúgos völgyben, a chiciora-i szőllőkkel szemközt álló malomnál, végre 
a kavnai Brémia völgy felső részében. Mind e helyeken nem világos a két 
képződmény érintkezése, de azt bizton lehet állítani, hogy átalában disz- 
kordáns települési viszony van köztük; mivel a fillít igen gyürede- 
zett és a Lúgos völgy elején 40°-os északi lejtést mutat, ellenben a 
kvarczit-homokkő rétegei az érintkezés közelében lankás déli hajlásban 
láthatók. Azonfelül azt is észrevettem, hogy a fiilit a határon rendkívül 
mállott; különösen a duudi Szárasztó-völgy felső részén látható az jól, 
hogy a 20°-al délnek dűlő kvarczit-homokkőpadoktól nehány lépésnyire a 
patak mederben 60°-al délnek hajló fillít földpátos-felzites padjaival együtt 
földesen elmállott, sárgás, kaolinos és csillámpikhelyes tömegé változott, mely
ben azonban a palásság még kivehető. Ezen mállási kéreg nehány méternyi 
közön át fokozatosan a normális kőzetbe átmegy.

* A Magyar Kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1883-ról 41. lap. (Földt. Köz
löny XIY. köt. 1884.) 203. lap. és Évi jelentése 1884-ről 39—41 lap. (Földt. Közlöny 
XV. köt. 1885. 253—255. lap.)
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Ha a íillitnek felbukkanásait a felemlített helyeken és különösen még 
Felménes mediterrán rétegei alatt és a Bremia völgy felső részén vizsgál
juk, úgy világosan áll az a bizonyosság előttünk, miszerint a Fehér-Kőrös 
medenczéjéből ismeretes későbbi üledékek lerakodása előtt a fillit-hegység 
tetemes denudácziónak volt alávetve. Már a kvarczit-homokkő egy lenye
sett fillit-alapra telepedett le, mely a Hegyes északi lábánál elterülő síkot 
képezte. Egy későbbi denudáczio a neogén kor üledékeit előzte m eg; azok 
mint látni fogjuk Felménes és Taucz vidékén a kvarczit homokkőnek és 
íillitnek olyan régi mélyedéseiben nyugosznak, melyek a mai völgyfenék 
felé csekély magasságra emelkednek. A tenger hullámai által okozott denu
dácziónak a.legelőször Hamsat által kimutatott és Bichthofen báró által 
újból fölelevenített «Abrasio»-nak működése a Fehér-Kőrösvölgy meden- 
czéjének alakításában a felsorolt pontokon jó  bizonyítékokat találhat.

2. K v a r c z it-h o m o k k ő , k o n g lo m erá t és d olo m it. A. tauczi 
kúpos hegyek kőzetei ezek. Az általok képzett vonulat a mélyen tagolt tér
szín daczára élesen van körülírva; világosan látható miszerint az agris- 
almási Vurvucz csoport keleti folytatása mint a fillithegységtől különváló 
képződmény, e vonulatnak altalaja.

A csapás irányában a duudi csúcstól (Verfu de Duud) a Bremia völgyben 
lévő felbukkanásig a képződmény hosszkiterjedése 12‘5 legnagyobb
szélessége a tauczi Zsirnova-csúcs és a Tyetrás-tető közt (Verfu Zsirnova és 
Verfu Cietraruluj) közel 5 kilométernyi.

A kvarczit-homokkő elmosódott rétegzéssel, vagy vastag tömeges 
padokban fordul e lő ; a rétegek közt ritkán fillítes válaszlapok is előfordul
nak. Finomszemü változatokban a szegletes néha, gömbölyített tiszta kvracz- 
szernek uralkodnak, de gyakoriak a tejfehér kaolinos földpát szemek is. 
Durva, érdes, limonitkérges homokkő és konglomerátos-brecsiás rétegek 
szintén elég gyakoriak a rétegöszletben. A homokkő feküjében mindenütt 
fényes fehér (szericzites) kvarezleveles, csomós pala fordul elő, melylyel a 
legalsó homokkőpadok váltakoznak. Fehér kvarcziterek szelik át a rétegeket, 
üregeikben víztiszta kvarczkristálykák lelhetők, táblás hematit-kristályhal- 
mazkákatis gyűjtöttem belőlük. Afolyó vízben való lerakodásnak világos jeleit 
mutatja a homokkő-rétegek belső szövete, melyben a réteglapokra ferdén 
álló (fluviatil) anyagelrendezés több helyen világosan mutatkozik. A dőlés
irány déli 20— 30° közt változó hajlással; csupán a Zsirnova-hegy malomkő 
fejtőiben, mértem meredekebb, 50°-os dőlést. A rétegcsapás, ép úgy mint a 
fillitben, igen szabálytalanul változó, a miből bízvást gyakori vetődésekre 
lehet következtetni, melyek közt a helyükből kimozdúlt tömegek eredeti 
NyN'yD— KKF, csapásukat chaotikusan változtatják. A Zsirnova különálló 
kúpját is valószínűleg egy a csapással párhuzamos váltó-vetődés (Wechsel)
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választja el a Yerfu Moczuluj magasabb csúcsától. Vetődések föltevése 
mellett nem könnyű dolog a kvarczit-homokkő komplexus vastagságát meg
becsülni. 25° közepes dőlést föltételezve, vetődések kizárásával 850 és 1600 
méterre tehetni kvarczit-homokkő vastagságát.

A kavnai Bremia-völgy felső részében, mindenfelül trachittufával és 
konglomeráttal körülvéve, a völgy mélyén rejtőzködik a kvarczit-homokkő- 
nek és a rajta nyugvó dolomitos mészkőnek és kristályos szemcsés dolomit
nak ez idei területemen legkeletibb előfordulása. Az egész fölbukkanás nem 
foglal el nagyobb területet, mint 10— 12 hektárt. Az ágrisi és galsai sötét
szürke mészkő, dolomitos mészkő és dolomit tökéletes hasonmását találtam 
itt fel. Valaha mészégetők is voltak itt, de a túlnyomóan dolomitos mészkő 
nem nyújthatott jó  eredményt a kísérleteknek.

Az egész kibukkanás csillámfilliten nyugszik, melynek azonban csak leg
felsőbb rétegei vannak a legfelsőbb árokoszlás déli ágában feltárva; felette 
nehány m] - nyi vastagságban fényes (szericites) kvarez-leveles csomós 
pala és palás kvarczit-homokkő nyugszik, reá konkordánsan (?) hasadékos 
szürke, tömör, agyagos mészkő és vele váltakozó sötétszürke bitumenes 
apró szemcsés dolomit következik, mely a felületen sötét dolomitmurvára 
omlik szét.

A kvarczithomokkőben megmért telepedés DDK. irányú 20°-os dő
lést mutat; függélyes irányban a völgy talpa felett az előfordulás nem több 
40 méternél. A Brémia völgyi kis kvarczit és dolomit sziget mintegy 2-5 
kilométernyire esik az összefüggő tauczi kvarczit-vonulat keleti végétől, de 
a mészkő 19 kilométerre fekszik az agris-almási mészkőfejtőktől. Összetar
tozásukhoz mindamellett kétség nem férhet, akár a kőzettani analógiát 
akár az előfordulási helyeket a csapás mentén tekintsük. De a mészkőnek 
és a kvarczitnak ez eldarabolt előjövetele világosan illusztrálja azt a nagy
mértékű denudácziót, valószínűleg az erózió és az abrazio együttes műkö
dését, mely e képződményeknek tetemes részét a neogen idő óta elhordta.

Kövületeket nem sikerült ezen üledékekben fölfedeznem ; a brémia 
völgyi márgásabb mészkő-rétegekben vannak ugyan crinoida nyélátmet
szetek, de a meghatározásra teljesen alkalmatlanok.

E rétegeket később sokkal nagyobb kiterjedésben és összefüggő vonu
latokban ismertem fel a Iíodru hegységbe Mennyházáról (Monyásza) inté
zett tájékozó kirándulásaim közben. Habár mindeddig onnét sincs kövesült 
maradvány birtokomban, ott legalább a biztosan osztályozható rétegek 
feküjében fordulnak elő és így az eldöntöttnek vehető, hogy az alsó-triász
nál fiatalabb keletkezési kornak föltevése őket illetőleg ki van zárva.

3. Andezit-trachittufco és konglcnnerát. Azon nagykiter- 
edésű és tetemes rétegvastagságot adó neogénkori tufarétegek, melyek a
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Feher-Körösvölgy teknőjét szélességben kitöltik, e medenczéből, mennek 
tanulmányozása Dr. Pethő munkaköréhez tartozik, észak felöl beleérnek a 
Csiger-völgyébe is.

Taucznál e folyócska aránylag egy szűk völgykapun át lép ki a Gyalu- 
rosu lapos teteje és a Zsirnova erdős kúpja közt a silingyai völgylapályra. 
E szorosnak alsó végétől fölfelé mintegy 3 kilométernyire, addig a pontig 
a hol a felménesi és kresztaménesi út a Csigert áthidalja, a völgy mindkét 
meredek oldalát kvarczit-homokkő képezi. A jobb parton azonban nem ter
jednek messzire a kvarczit-sziklák, hanem az oldalárkokban megfigyelt fel
tárások bizonysága szerint neogenkorú rétegeknek adnak helyet; melyek 
az alaphegységre ráborulnak és a kvarczit felett a jobb völgyoldal maga
sabban fekvő részeit képezik.

A trachittufa a felménesi völgy tágas nyílásán át az alaphegységre 
rátelepedve, Nádasig és a Csimercse völgy felső részéig elszigetelt foltokban 
mutatkozik. Taucz helység körül is több kisebb nagyobb tufarészlet látható 
az árkokban.

Míg a Bremia-völgyben és Felménes felé jól rétegezett, tuskós augit- 
andezit-konglomerátok az uralkodók, melyek között finom hamuszürke tufa
részek sőt a Bremia-völgyben a dolomit sziget közelében legalul fehér 
kovasavas ( diatomacea-)  palák és sötét hidrokvarcz fordul elő, addig a Csiger 
öblébe nyomuló tufafoltok rétegzés nélküli szürke kemény agyagos tömegek, 
melyekben nagy fehér kaolinos és horzsaköves szemek vannak. Igen 
sajátságos a Yalea-Szovelu tufa-előjövetele azon a helyen, hol a katonai 
térkép-felvételek egy vasbányát (Eisenstollen) jelölnek meg.

A trachittufa itt vasoxidhidrát beszüremkezések által sötét barna, 
töréseiben limonitkérges; az erdővel benőtt régi gorczok is bizonyítják, 
hogy a tufában folytak a bányavájási kísérletek, melyek idejére Taucz leg
öregebb emberei sem emlékeznek többé.

4. P o n tu si h om oh . Taucz körül, nevezetesen a Valea-Megyes 
elején a Parázsine nevű majornál és a Gyalu Ditiuluj gerinczén, a 
Csimercse völgy felső részén sárga és fehér, vasoxidhidrátos laza, agya
gos homoktelepek láthatók ; a Brémia és a Berdovicza-völgyben a traehit- 
tufán nyugosznak, a Csiger jobbján pedig közvetlenül a kvarczitra támasz
kodnak. A homokban ritkák a keményebb homokkőpadok, de gyakoriak a 
vastartalmú agyagmárga-konkrecziók; a Csimercse völgy felső malmánál 
évekkel előbb e homok-telepekben szénre kutattak.

A Valea-Medves-völgy jobb oldalán, a régi temető felett, mélyvízmo
sások tárják fel a lejtőt; e szakadékok egyikében a Melanopsis Martiniana, 
F ér . és M. Vindobonensis, E uchs lenyomatait egy a Cardium Schmidti 
héjjához hasonló kagylóalakot és még néhány cardium-lenjomebtot talál
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tam. E bárha fogyatékos maradványok a megemlített homoktelepeket 
teljes biztossággal a pontusi emelet képviselőiül határozzák meg.

5. Ó riás k a vics  és lateritos hom ok. A pontusi homok felett 
és ott is hol az hiányzik a régibb kőzetek által képezett oldalakon, ugyan
azon magasságban a völgytalpa felett, Taucz körül egy durva kavics szegélyzi 
a völgyet; ebben nagy görgetegek hevernek, fehér kvarczit és kvarczos- 
szericzites fillit 2— 3 köblábnyi tökéletesen simított darabjai a leggya- 
koriabbak. Taucz körül e kavicstelepek mintegy 35— 40 méternyire a 
völgy talpa felett úgy tűnnek fel, mint a Csiger-folyó hajdani terraszma- 
radványai. Azonban nem csak a Csiger mellett látható e kavics, hanem a 
kvarczit-vonulat sziklás tetőitől délre fekvő völgyülés is színhelye az óriás 
kavics előfordulásának. A babérczes sárga agyagtakaró alatt az aranyág- 
duudi lapály terraszszairól a durva kavics Nádas felé mindinkább magasabbra 
emelkedik; a Hegyes északi völgyeinek mindegyike keresztben átszeli e kavics
vonulatot, mely az ó-diluviális vízfolyás útját jelöli. A görgetegek kivétel nél
kül helyi eredetűek és leginkább a Hegyes főgerinczéről valók. DuudésDraucz 
vidékén a kavicstelepek 30— 33 méternyi vastagságot képviselnek; itt fordul
nak elő a kavicsrétegek közt laterites téglaveres homokrétegek, vagyis 
limonitos konkrécziókkal telt képződmények. Duud körül a jónevű fehér 
fazekas-agyag szintén a kavicstelepek közé van beágyazva. A Lúgos-völgy 
sziklás nyílásának jobbján álló Chiciora-hegy északi oldalán ássák az agya
got, melynek előfordulási módja és földtani kora teljesen megegyezik a 
lippai fazekasagyagéval.

Nehány év előtt még téglavető állott itt, mely szép fedélcserepet és 
padozatkoczkát gyártott.

A kavicstelepek északfelé a ternova-duudi terraszok mélyebb rétegeit 
képezik, a völgyek oldalán számos helyen bukkannak ki a kavicstelepek, a 
drauczi és a ternovai szőlőkertek talaját a kavics szolgáltatja; a Csigerre 
néző alacsony terraszfokon is kibúvik a kavics. De a míg a hegység alján a 
kavics durva, nagy görgetegekkel teli; északiéi é mindinkább finomabbá lesz, 
úgy hogy Ternovánál a Csiger alluviális síksága felett már csak mogyoró
dió nagyságú és jobbára fehér kvarczitból áll a kavics.

A mit megelőző évi jelentéseimben az aradhegyaljai és lippavidéki 
régibb diluviális kavicsról mondtam, mindaz a Taucz vidékire is ráillik. 6

6. B a b érczes  sá rg a  a g y a g . A meredek oldalak leszámításával, 
tehát a tauczikvarczit tetők és a völgyoldalak kivételével, hol az altalajtképező 
kőzetek szabadon jutnak a felszínre, mintegy 350 mj  magasságig a Hegyes 
északi oldalát és a Fehér-Körös völgymedenczéjének halmait az a babér-
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czes sárga agyag borítja, melyet hazánk déli vidékein a diluviumkoz soro
zunk és geológiai szempontból a lösszel egyenértékűnek vehetünk.

7. A Csiger folyónak CbUuviumcb, mely apró kavicsból és homokból 
áll annyiból érdemel említést, hogy Taucznál hordalékának legnagyobb 
görgetege diónagyságú, miáltal nevezetes ellentétet képez a régi diluviális 
kavics nagy görgetegei ellenében.

II. ERUPTÍV t ö m e g e s  k ő z e t e k .

JJ grcLTbitit a Gyalu-rosu-hegy északi fokánál, a hol a Csiger a 
silingyiai síkságra lép, a vizmosta sziklákban látható; előfordulása nagyon 
csekély kiterjedésű, mivel a rátelepedő kvarczit alatt csakhamar eltűnik.

A kőzet egy középszemű, mállott, biotit-gránit, melyet Dr. Koch 
1878-ban leírt; petrographiai jellemére nézve a galsai gránittal teljesen 
megegyezik.1

D io r it  a Csimercse völgynek Yalea Szovelu nevű mellékágában fordul 
elő ; a mennyire a hiányos feltárásokból és a patakhordalékokból ítélhetek 
az előfordulás csupán e helyre szorítkozik. A diorit tehát tömzs alakban a 
völgy hosszának mentén ül a fillitben, melynek érintkező részei kemény 
zöldes padokká látszanak átalakítva lenni, úgy hogy a fillitből a tömeges 
dioritba kemény palás padok és palás dioriton keresztül, amfibólpalán 
fokozatos átmenet észlelhető. A diorit is mállott, középszemű amfibólkris- 
tályai zöldes fényevesztett lapokra vagy biotitos lemezekre hasadoznak.

Ip ari tekintetben je len tőséggel biró ásványok és építő  anyagok.

1. Eézérczek a Lugosvölgyben; szegény kuprit és borait behintések 
kvarcz-csomós fillitben a Lugosvölgy felső részében. Itt 1875— 76-ban 
bányamívelés folyt, akkori látogatásomból származó jegyzeteimet közzé 
tettem.1 2

2. VasérczeJc. A Csetrár északi oldalán kitűnő limonit ásatik, melyet a 
nadrági vas-ipar-részvénytársulat szállít el nadrági kohóiba. A vaskőnek elő
fordulásáról a fennidézett közleményben nehány rövid jegyzetet már 
közrebocsátottam; azóta Maderspach L ivius úr is meglátogatta és leírta 
a vaskő települési viszonyait.3 Jelentésem geológiai adataival Maderspach 
jegyzetelés az általa közölt földtani szelvénynek részletei nem egyeznek meg

1 Föleit. Közlöny VIII. évfolyam 1878. 16B. lap. 2. ez. kőzet.
2 Fölélt. Közlöny VI. évfolyam 1876. 278. lap.
3 Magyarország vasércz-fekhelyei 89. lap.
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teljesen. A bányaszájak a 302 mj  -nyi Csetrár északi oldalán egy 250 mj  magas
ságban elterülő széles vízszintes párkányon vannak. Vastagon borítja a 
terraszfélét a sárga dilnviális agyag, melyen át több akna vezet le a vaskő
telephez. Egyetlen tárna nyúlik be menedékes eséssel az 5— 6 h. közt csapó 
6— 7°-al délnek hajló telepre, melynek legnagyobb vastagsága 5'6 méter 
vala. E telep azonban nem volt állandó vastagságú, hanem minden 
irányban vékonyodott, úgy hogy lencseszerű betelepedés a jellem e; látoga
tásom idejében julius hó 10-én a legmélyebb vájatvégen már csak alig 1 
méternyi vastag gyengébb minőségű vaskőtelepet láttam, a vezér-istoly pedig 
meddő kőzetben végződött.

Tisztelt barátom Franzl Ernő úr a nadrági vas-ipar-társulat gond
noka, kérésemre szives volt a társulat birtokában levő tauczi vasércztele- 
peknek fekvés viszonyait leírni és írott közlését világos rajzokkal illustrálni. 
A mellekeit ábrák (p. 108.) Fbanzl úr l'oOO mértékű rajzairól vannak 
kisebbítve ; a leírás fordításban így szól:

«Az ércztelep fedője mindenütt sárgásbarna vagy barna agyag; mely
ben kisebb nagyobb meglehetősen szegletes grauvakke (kvarczit homokkő) 
darabok foglaltatnak. Közvetlenül, az érez felett az agyag 0'5— 2’0 mj  vas
tagságig mogyorónagyságú gömbös fekete magánérczet tartalmaz, mely 
néhol bőségesen van jelen.

Az éreztelep feküje, mindennütt hol az áttüzetett, az érintkezésen 
fehér, mélyebben szürke kövér agyag. A telep vastagsága 1— 5-6 m]  közt 
változik; szilárd szurokfeketeségű barnavaskő foglalja el néhol az egész 
vastagságot, máshelyt a fekü felé lágyabb világosbarna barnavas for
dul elő.

A fedőnek mintegy 0‘2-— l'0*/-nyi vastagságú részeiben az érez ren
desen jelentékenyen magántartalmú, a miért is az ilyen részek nem fej
tetnek ki.

A barnavaskő átlagosan 52%  fém vasat 6°/0 mangánoxidult és man- 
gánoxidot tartalmaz, fosfor tartalma miatt csak korlátott alkalmazást 
nyer. Nadrág kohója öntéshez való nyersvashoz évenkint körülbelöl 12,000 
mótermázsát használ fel a tauczi érczből.»

E leírásból valamint a szelvényekből igazolva látok egy oly magya
rázatot mely szerint a tauczi vaskő nem a kvarczit-hommokkő rétegei között 
telepedik, hanem az ezen nyugvó diluviális (?) agyagban foglaltatik tehát 
olyan természetű mint a Dézna vidéki (Eestirátai) babércz-előfordulás, 
mely a régibb üledékek felett mélyedésekben, teknőkben, tölcsérekben 
későbben rakódott le. Míg Eestirátán leginkább a triász-dolomit szolgál a 
vasércztelepek alapjául, Tauczon a kvarczit-homokkőnek jut e szerep.

Mindkét helyen az érez jóval későbbi eredetűnek látszik, az altalaját 
tevő régibb mezozoi korú rétegeknél. Keletkezésének pontosabb idejéről és
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A tauczi vasbánya vázlatos terve.
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geneziséről konjékturákat formálni mindaddig korainak tartom, míg a 
restirátai előfordulások alapos tanulmányozása el nem készül.

A telep jóformán ki van merítve a meddő kőzettel betömött vájátok 
felett, a fedő sok helyütt beszakadt, ezért a bánya környéke süppedékes és 
horpadásokkal teli.

Alig méltók említésre azok az agyagvaskő és babércz nyomok, melyek 
a Yalea Szovelu felső részében trachittufa közt, és a régi diluviális kavics 
laterites telepei közt több helyt előfordulnak.

3. Fazekas agyag. A duudi agyagvermek miként ezt Putrik L ajos és 
L ászló Ede Dezső urak* vizsgálatai megállapították, jó  minőségű fazekas
agyagot szolgáltat, melyet L ászló iszapolva majoliea-gyártásra is ajánl. 
Petkik szerint az agyag csak a Deville-féle kemenczében, László szerint 
pedig csak fehér izzásnál olvad meg.

4. Malomkő- és köszörükő. Taucz szegényebb lakosai téli időben kész
séggel vállalnak el megrendeléseket sódarálók és kisebb malomkövek 
elkészítéséhez. Anyagúi a Zsirnova csúcs és a nádasi völgy nyílásánál emel
kedő lapos tetejű baloldali előhegy kvarczit-homokköve és brecsiás konglo- 
merátja haszDáltatik fel. Óhajtandó volna, hogy e czélra ügyesebb munkások 
is megkísértenék a munkát.

Yégre egy emlékezet előtti bányaművel és érdekes maradványaira óhaj
tok még rámutatni. A nádasi völgy balján emelkedő előkupon még a Lúgos 
völgy balján levő Gyalu Boiloru-csúcson, a kvarczit-homokkőben számos 
horpadás, górcz és beomlott istolyvájat látható; érdes, kilúgozott kissé 
limonites homokkőnél egyebet e régi bányahelyek környékén nem láttam 
és sejteni sem tudom minő czélból vájták e hegytetőkön a sziklát.

Bégi óhajtásom teljesült, midőn Taucz környékének bejárása után 
nehány napra Mennyházára mehettem, honnét a Kodru-hegységbe és a 
restiráta-vaskohi karsztplatóra nehány kirándulást intézhettem. Főleg az 
a törekvés vezetett ide, hogy a Fehér-Körös harmadkori medenczéjének 
északi szegélyhegységét a Hegyes északi lejtőjével összehasonlíthassam.

A Kodru-hegység összeségében egyike hazánk legkevésbbé ismeretes 
vidékeinek, melynek geológiája Petees rövid közléseiben** van ismertetve, 
ki amaz emlékezetes expediczióban, melyet 1858-ban Albrecht főherczeg

¥  Matyasovszky J. és Petrik L. Agyag-, üveg-, czement- és ásványfesték 
iparnak szolgáló anyagok részletes katalógusa. (A m. kir. földtani intézet kiadványai.) 
László E. D. Magyarországi agyagok ehemiai és mechanica ielemzése Budapest, 18S6. 
18., 19., 38. lap.

* *  Peters K. F. A Geólog. u. miner. Studien a. d. südöstlichen Ungarn etc. 
(Sitzungsb, d. kais. Akad. d. Wiss. Wien. XLIII. Bd. I. Abt. p. 385.)
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Ő Fensége a Bihar hegység kikutatására szerveztetek, Mennyházáról nehány 
kirándulásban a Kodra hegységet és a vaskohi mészplatót is tanulmányozta.

Minthogy előreláthatólag a közel jövőben e hegyvidék geológiai rész
letes felvétel alá kerül, felesleges dolog lenne ez idei följegyzéseimet 
kimerítően közé tenni.

Csupán két megfigyelést óhajtok röviden érinteni.
Egyik a Kodru-hegység kvarczitos-homokköveit illeti melyeket Peters 

liasz korabelieknek tartott. A taucz-videki homokkövek a Kodru-gerincz, a 
restirátai Magúra ésaPunkój-tető kőzeteivel kőzettanilag tökéletesen meg
egyeznek. A Plesz-Merisor-Arszura-gerincz e homokkövek kvarczbrecsiás 
padjaiból állanak és fokozatosan fejlődnek ki azokból a velük párhuzamos 
telepedésben EK-nek dűlő (25— 50°) képződményekből, melyeket Peters 
felzitporfirnak és pelitnek nevezett. Ez útóbbiak Nadalbestynél és Szu- 
szánynál mállott, aprószemű grániton nyugosznak. Mennyháza és Bes- 
tiráta körül konkordánsan a kvarczit-homokkőre az ágrisi, a galsai és a 
tauczvidéki sötét dolomitos mészkövekkel és bitumenes dolomitokkal 
azonos rétegek következnek; a vasbányák mind e dolomitokon van
nak. Ponorástól EEK irányban haladva folyvást EK-i 20— 80°-os dőlésű 
mészkő-rétegeket láttam. Felső-Ivimp szélső házcsoportjainál az új kocsi-úi 
bemetszései gyönyörű karr képződéseket tárnak fel. Ha Ponorás palotája és 
a szohodoli völgy között vetődések nincsenek, úgy a völgy déli oldalán el
terülő veres és fehér tömör mészkő egy olyan szakadatlan rétegsornak leg
felső tagját képezi, melynek legalsó padjai az Arszura-Magura ENy— DK-i 
vonulatának kvarczit-homokkő, illetőleg réteges felzitporfir (és tufa-) réte
geiben vannak feltárva.

Ez észlelés annyiban fontos, a mennyiben nem távol az uj út kul
mináló pontjától Kimp falunak első házcsoportjánál a tömör veres mész
kőben jellemző felső-triászbeli kövület nyomokat gyűjtöttem. A fogyaté
kos megtartású töredékekről biztosan egyelőre csak annyit említek; 
hogy egy-egy az arcestideák, a cladiscitideák ( Cladiscites cfr. tornatus; 
Biíonn) családjába és egy az aidacoceras nembe tartozó cephalopodát 
gyűjtöttem. Ezenkívül korái- és bryozoagyarmatokat és nagy crinoidanyél- 
átmetszeteket láttam a mészkőben. E maradványok az a'pesi felső-triász 
szisztémájába tartozóknak bizonyítják a kimpi mészkövet. Ebből azután az 
következik, hogy a délre elterülő rétegek, melyek felé diszlokációt nem vet
tem észre, mint a kimpi biztosan felismert felső-triaszbeli rétegek feküjében 
lévők, ezeknél idősebbek. A restiráta-vaskohi mészterületnek egy jelentékeny 
része tehát nem a jura és a kréta szisztémába tartozik, miként Peters tér
képén és a Hauer-féle osztrák-magyar monarchia átnézetes földtani térkép 
VIII. lapján föl van tüntetve, hanem a triász szisztémát képviseli.

A Mennyháza körül előforduló liasz-mészkövet illetőleg azt jegyeztem
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meg, hogy ez csapásra és dőlésre nézve egyaránt diszkordánsan telepedik a 
kvarczit-homokkövön. Geológiai korát Mennyháza kastélyával szemben a 

jobb völgyoldalon jellemző liaszbeli pecten-ek és grypheá-k gyűjtésével 
konstatálhattam.

II. Geológiai felvételek Tem esm egye északi részében.
A K10. jegyű specziális térkép geológiai színezéséhez a megelőző 

évekből délkeleten a Beregszó völgy felső forrásvidékét és délnyugaton az 
Új-Arad, Vinga, Baraczháza, Varjas és Székesút helységek közti diluviális 
fensik bejárása maradt fenn.

A Beregszó völgynek halmai a sistaroveczi vidéknek geológiai és 
orografiai folytatásai; a bennük lévő pontusi homok és laza homokkőről 
nem szükséges annál többet fölemlíteni, a mi múlt évi jelentésemben fog
laltatik.*

A pontusi rétegekben a Bigós fürdőcskénél és Német-Bemete helység 
közelében növénylenyomatok találhatók. A Bigós fürdő megetti kis völgy
katlanban egy kísérleti istolynak látszó üreg van, melynek «Bablóbarlang» 
a neve; ebben fatörzsek lenyomatai láthatók, egy 15 méternyi hosszú és 
0 3 0  méter átmérőjű törzsnek és ágainak üregei az istoly fötéjét egészen 
elfoglalják.

Múlt évi közléseimben elég kimerítően jellemeztem a temesmegyei 
diluviális fensik geológiáját és a torontálmegyei alacsony síkságba való 
lelapulását.

Szemre a fensik nyugat felé Nagyfalu, Varjas és Sándorháza irányá
ban egy alacsony, helyenkint elmosódott parttal végződik; ez alatt lápos, 
sásos mocsarak és elhagyott vízárkok terülnek e l ; egykori ó-alluvialis folyó
ágak maradványait gyanítom ezekben.

Ezen alluviális.mélyedések partjai Varjas körül löszből állnak. Figye
lemre méltó jelenség az, hogy a fönsíknak legfelső babérczes agyag-telepe, 
mely Vingánál mintegy 6 mf , Majlátfalvánál 3— 4 m]  vastag, nyugat felé 
mindinkább vékonyodva Baraczháza, Kétfél, Varjas és Német-Sz.-Péter 
helységeknél eltűnik, úgy hogy Varjas, Nagyfalu, Székesút lösztalajon fek
szenek. Innét keletre Vingáig a babérczes agyag alatt valamennyi termé
szetes és mesterséges föltárásban föltaláltam a löszt.

III. Az arad- és csanádm egyei Alföld.
Arad városától és az Ötvenesi pusztától nyugat felé Tornya, Batonya, 

Kis-Pereg, Szemlak és Pécska helységek határait utaztam be. Megfigyeléseim

* A m. kir. földtani intézet Évi jelentése 1885-ről 77. lap.
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ama nevezetes jelenséget hozták bizonyságra, hogy azon ó-aliuviális terület, 
mely régi folyómedrekkel, holtvizekkel, félholdas mocsarakkal a Szárazér 
mentén Aradot Sz.-Anna felől körülveszi, nyugat felé nem folytatódik meg
szakítás nélkül a Tiszáig, hanem Pécska és Tornya közt véget ér, helyet 
adva egy lankásan felemelkedő diluviális földdomborodásnak, mely Csanád- 
megyének gazdag búzaföldjét szolgáltatja. Tornya, Batonya, Pécska, Szem
lak, Pereg stb., és tovább nyugatra Nagylak, Makó, Mezőhegyes, a meddig 
kirándulásaimat kitérj esztém, mind egy magas síkon terülnek el. A Maros 
jobb partján az ártér és az ó-alluviális terraszból Pécska és Szemlak 
között 10— 12 m]  magas meredek lépcsővel emelkedik ki a csanádmegyei 
diluviális síkság, melynek felszíne igen csekély eséssel nyűgöt és északfelé 
le jt; a Pécska és Szemlak közti partszéléről a katonai térkép adatai szerint 
110— 112 mj  tengerfeletti magasságból Mezőhegyesig a felszín csak 100 
rnj  -re sülyed. A Szárazér, mely Paulistól, Szt.-Annán és Zimándon át Sze
derhát gyarmatig ó-alluviális területen kanyarog nem követi ezt tovább a 
legnagyobb talajesés irányában, mely Pécskánál 102 méternél éri el vagy 
12 kilométer távolságban Szederháttól a Maros partját; hanem belép az 
alluviummal Szederhátnál egy szintben lévő diluviumba és ezen nagy 
kanyarulatokban Tornyán, Batonyán, Mezőhegyesen át Tót-Komlósig maga
sabb területenjár, mint a Maros völgye. Tót-Komlósnál a felszín tenger
feletti magassága a szegedi m. kir. folyammérnöki hivatal adatai szerint 
93— 94 mj ; ugyanazon déllőben Makónál a Maros ártere ellenében csak 
81— 82 méterben fekszik.

Annál feltűnőbb a Szárazérnek e talányos járása, mivel Szederhát 
tájáról Pécskáig a diluviális domborodás partja alatt lápos zsombékos meder 
nyúlik el, melyen át a Száraz-ér könnyűszerével volna levezethető a 
Marosba.

Domborzatra nézve a Csanádi fensík a Temesmegyeinek folytatása; 
a Maros baljának magas partjai Új-Arad és Német-Sz.-Péternél, és a pécska- 
szemlaki magas terraszfalak a jobb parton szemmelláthatólag szemközti 
oldalai annak a völgynek, melyben a Maros a diluviális domborulatot átvéste. 
A jobb parti diluviális területen a Szárazér kivételével nincsenek hosszú 
medrek és régi vízfolyások ; egészben véve a felszín egyenletesebb az aradi 
alluviális lapálynál. Azonban az erózió működéséből kiindulva meg
fejtés nélkülieknek látszanak azok az egyenetlenségek, melyek szabálytalan 
körvonalú, tágas üstféle sekély beborpadásokban és észrevétlenül emelkedő 
lapos domborulatokban nyilatkoznak és a térszínnek természetben és a tér
képen egyaránt szokatlan jellemet kölcsönöznek. Számos feltárást adnak 
a tanyák akna-kútjai, melyekkel e termékeny vidék sűrűn el van lepve, e 
kútak falazat és duczolás nélkül 5— 6 méterre leásva megállnak, mindany- 
nyija jellemző löszt tár fel. A helységek körüli téglavetők a Szárazér partjai,
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de különösen a pécska-szemlaki 10—  12 méternyi partfalak, melyek a pócskai 
szőlőkben megnyitott téglavetőkben és a Csanádi vasút mély bevágásában 
friss feltárásokat mutatnak, a fönsíknak löszből való felépítését világosan 
mutatják. A lősztalajt Makóig és Mezőhegyesig nyomoztam, és mindenütt 
0-50— I ‘40 ™j vastag fekete tele'vényföld-takaró alatt találtam meg.

Típusos márgagöcsös lösz uralkodik a Csanádi fönsíkon, benne sok a 
csigahéj és pedig kevesebb planorbis mellett, a szárazföldi csigák vannak 
túlnyomó számban.

A makói téglavetőkben temérdek csigahéjt foglal magában a finom 
típusos lősz. H azay Gyula úr a M. N. Múzeum tisztviselője ez évben is 
szives volt összegyűjtött csigáimat meghatározni, Makóról a következő 
csigahéjak sorolhatók fe l:

Helix f  Petasia) bidens, Chemn.
•— ( Fruticicola) granulata, Adler.
— — fruticum. Mull.
— ( Trichia)  hispicla, L in.
— (  Vallania)  pulchella, D rap.

Pupa muscorum, L in.
•— antivertigo, Drap.
— (Vertigő) pygmcea, D rap.

Succinea oblonga, D rap.
—• putris, Lin.

Hyalina (Vitrea) crystallina, Mull.
Bulimus (Cliondrus)  tridens, Mull. var. eximia Rossm.
Garychium minimum, Mull.
Cionella lubrica, Müll.
Limnaea (Linophysa) palustris, Mull.
Planorbis ( Tropidiscus)  marginátus, Drap.

— ( Spirodiscus) corneus, L in. var. banaticus, Láng.
( Gyrorbis) spirorbis, Lin.

— — septemgyratns Ziegl.

Szemlaknál a lőszfalban sárga agyagtelepek láthatók, de nem terjed
nek messze, hanem vékonyodva kiékülni látszanak. Ha az ily lencseszerű 
agyagtelepek széliében előfordulnak a diluviális síkon, úgy annak horpa- 
dásos felületét a lősz és a sárga agyag különböző mértékű —  az összeszára- 
dásból és plaszticzitásból származó — összehúzódása jó valószínűséggel 
magyarázza meg. E magyarázat szerint a lefolyás nélküli horpadások a 
lösznél jobban összezsugorodó vízszintes agyagbetelepedések felett volná
nak. Kövületeket a sárga agyagban csupán egy helyen, az arad-pécskai 
országúton, közelében a túrái Kettős csárdánál találtam.

8A m . kir. földtani intézet évi jelentése 1886-ról.
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Ezek H azay úr mepliatározása szerint a következők :
Succínea Peiferi, Eossii.
Bythinia tentaculata, Lin.
Paludina contecta, Millet.
Limnaea (Limnophysa) palustris. Mull.
Planorbis ( Spirodiscus)  Lin. corneus var. banaticus, L áng.
Az ó-alluviumot Arad és Pécska közt egész az Ötvenesi pusztáig 

homok és kavics jellemzi, melyben széles folyómedrek, a Maros régi ágyai, 
kanyarognak. Ennek partosabb helyein néhol lőszféle, meszes, agyagos 
homoktalaj fordul elő, melyet nem könnyű a diluviális lösztől jó  feltárá
sok hiányában megkülönböztetni. Ezért Szederhát-Tornya és Vargyas-Kur- 
tics környékén az ó-alluvium közt vont határ vajmi bizonytalan.

A Maros alluviális völgyében egy mélyfúrás adatai vetnek világot az 
altalaj természetére. Még az 50-es években mélyesztett az abszolút kormány 
egy fúrólyukat Pécskától keletre mintegy negyed mértföldnyire, az Aradra 
vezető országúton.

W ole H. közlése szerint, a fúrólyuk Maros-alluviumban nyílt meg.*
A fúrás következő rétegsorozatot tárt f e l :

1’5 b. láb termőföld; Maros alluvium, barna mésznélküli televényes 
lápföld.

1'5 « durva görgeteg (zöldkő) cseréptöredékkel és Cervus claphus 
agancsdarabjaival.

72 « sárga csillámos futóliomok fél hüvelyk nagyságú kvarcz és 
gnajsz görgeteggel.

63 « kékesszürke agyagos homok sok csillámmal, egy kevés mész
tart alommal.

12 « durva szegletes szürke homok, borsó és diónagységú krist. 
anyagú görgeteggel.

69 « agyagos homok nagy kvarcz és kvarczit-pala görgeteggel.
71 « durva fehérszürke homok.
10 « mésznélküli zöldes szürke palás agyag, mészmárga konkre- 

cziókkal.
23 « laza kvarcz-homok.

323 b. láb
Az aradi kútfúrások 22— 25 méterig ugyancsak olyan kavicsban 

vannak mint a pécskai altalajé, és ezalatt kékesszürke agyagot érnek el.
Említést érdemelnek még a történet előtti kultur-telepek, melyek 

e tájon a hajdani sűrű népességről tesznek tanúságot.

* Geologisclie Skizze dér niederungariscben Ebene (Jahrb. d. k. k. geol. R. A. 
XVIII. Bd. 1864. 517. 1. Nr. 7. Pécska.)
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A Marosra tekintő lőszfal Pécskától Szemlakig folytonos összefüggés
ben emberlakta telepeket—  köztük több kúnhalmot —  mutat; Szemlaknál 
2'80 vastag, fekete kultur-réteg koronázza a Maros omladozó magas 
partján a löszt; e réteg telve van konyhalmlladékokkal, melyek közül az 
wm’o-héjak sehol sem hiányoznak. Azonfelül körsánczok is vannak a pécska- 
szemlaki diluviális terrasz peremén. Talán sehol az Alföldön nem áll oly 
sűrűn a Kunhalom mint Aradtól kezdve Makó, Mezőhegyes és Tornya felé. 
Nem esetlegesen vannak elszórva, hanem bizonyos tervszerűség vehető észre 
elrendezésükben, legtöbb a Szárazér folyását kiséri, a diluviális terrasz-falon 
szintén sok halom áll; Tornya és Ötvenes közt pedig az ó-alluviumnak 
zátonyféle domborodásai viselik a halmokat. Ez utóbbi helyen bír Dr. Szabó 
tanár úr amaz ismeretes magyarázata,* mely szerint az alföldi halmokat a 
víz örvénylő mozgása a forgók helyén képezte, a legtöbb valószínűséggel. 
A halmok szabályos alakja, a körülettük leledzőkulturmaradványok azonban 
még e helyeken is nagyrészt legalább emberkéz művének hirdetik a kun
halmokat. Aradváros határán a szőlősi jrasztán Megyaszai úr a múlt nyá
ron csaknem tövéig felásatta a 2-50 magas Putri-halmot; a halom egész 
magasságában fekete földből állott; nem nagy mélységben a felszín alatt 
egy 2— 3 vastag sárga földréteg világosan mutatta a mesterséges fel
töltést.

Néhány méternyire a halom lábától egy sírra is bukkantak, melyből 
üveggyöngyöket és állítólag bronz-tárgyakat ástak k i; az itt ásott gödörben 
1'50 mf  mélységig terjedt a fekete televény, míg az ottlétemkor a halomban 
2-30 *jf-rel teteje alatt még keresztül nem volt ásva,

A lősz, mely Pécskánál és Makón számos téglavetőt foglalkoztat, igen 
jó  könnyű téglát és fedélcserepet ad. A «makói» cserép az Alföldön szélié
ben jó  nevű. A löszt egyenlő arányban vegyítik fekete földdel a téglákat 
kévés homok hozzáadásával mintázzák. Az égetésnél szalmával tüzelnek, 
úgy látszik ennek kisebb hőkifejtése előnyösen hozzájárul ahhoz, hogy a 
téglák égetés közben meg nem repedeznek, meg nem görbülnek ; minthogy 
a gyenge tűz anyagukat meg nem ömleszti. Belsejük egyszínű marad hal
ványsárga, csaknem fehér külsejükkel; az égetett anyag törésben sűrűn 
finom likacsos, akár mint a lősz maga.

Nem ritkák Tornya vidékén a székes mezők, ezek a mélyedések kerü
letén a hol azok zsombékos talaja a lőszszel érintkezik és időről időre ki
szárad, leginkább jelenkeznek. Azt sejtem, hogy a székes talaj itt nem a 
vizes rétekhez és nem az alluvium mélyedéseihez van kötve, hauem 
inkább az ezekből kiemelkedő lőszdomborodásokat kiséri; jellemzi ezt az

* Dr. Szabó József. Egy kontinentális emelkedés és sülyedés Európa dél
keleti részén. Pest. 1S62. 45—48. lap.
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is : hogy az Alföldön «székhátak »-ról beszélnek a székes földekről szóitok
ban. Arad körül az alluvium területén a vizeket lágyabbaknak találtam 
mint a lőszterület kutjaiban; körülöttük a kiszáradó talajon sóki virágzás 
nem mutatkozott. Annál gvakoriabbak azonban a székes kivirágzások a 
lösznek alacsonyan fekvő részein, hol sekély teknők időnkint vízzel tel
nek meg.

Minden más magyarázatnál természetesebb az, ha e helyeken a szé
ket mint az időszakosan elpárolgó vízállások által a löszből kiáztatott sótar
talmat tekintjük. Hogy a löszben a széknek minden alkatrésze már sóalak
ban megvan, azt a lőszfalakon látható kivirágozások és a lőszkutak 
alkalikus, gyengén keserű vize eléggé bizonyítja.

Ha majdan az Alföld agronotnia fölvétele kezdetét veendi, az itt mun
kálkodó geológus kitűnő hasznát fogja venni. Dr. Szabó J. egyetemi tanár 
úr egy munkájának. Mint annyi más ágában a geológiának úgy az agronó
miában is Dr. Szabó volt az első, ki Békés és Csanád-megyék talaját* vizs
gálva az első magyar agronomiai munkát adta irodalmunknak.

* Dr. Szabó -József. Geológiai viszonyok és talajnemek ismertetése. I. Füzet. 
Békés és Csanádmegye Pest, 1861.


