
5. Felvincz és Bágyon környéke Torda-Aranyos megyében.

(Jelentés az 1896. év i részletes geológiai fe lvételről.)

T. Koth L ajostól

1895. nyarán a krassó-szörényi hegységben 13 éven át folytatott rész
letes geológiai felvételeimet befejezvén, részemre új munkaterület kijelölése 
vált szükségessé. Ily új munkaterületül a ^ -^ j- je lz é s ű  (1: 75,000 méretű) 
osztálylapon ábrázolt terület lett részletes bejárásra és térképezésre részemre 
kitűzve.

A nevezett osztálylap az Erdélyrészi Erczhegység EK-i szakaszát s 
az Erdélyrészi Felföld Ny-i szélének kis részét tünteti fel, közvetlenül dr. 
Koch Antal egyet, tanár úrtól 1886— 1887 években f e l v e t t z°°  ̂ -jelzésü, 
(Torda vidéke) czimű osztálylaphoz csatlakozik dél felé, Felvincz, Toroczkó 
és Nagy-Enyed, mint a legjelentékenyebb e területre eső községek környé
két ábrázolja, s az ábrázolt terület E-i része Torda-Aranyos-, déli része 
Alsó-Fehér megyéhez tartozik.

Felvételemet e szerint 1896. nyarán az osztálylap EK-i részén, tehát a 
sxixZ<roT~ ÉK jelzésü lapon indítottam meg, de minthogy elodázhatlan szer
kesztői teendők folytán és mint az ezredéves országos kiállítás egyik sze
rény jury-tagja, egyúttal pedig kimondhatatlan szomorú és fájós családi 
esemény következtében a szokott időnél jóval tovább voltam a fővárosban 
visszatartva, csak augusztus második felében indulhattam új területem szín
helyére.

A nevezett ÉK jelzésű lap területén Bágyon s majd Felvincz
községe felől végeztem bejárásaimat; a felvett terület határai a lap E-i 
szélétől dél felé az Aranyos-Bákos —  Hosszúoldal-hegy —  Felső-Füged- 
Maros-Décse jelölte vonaltól, délen —  a lap K-i pereméig —- a Maros folyó 
által adva vannak, míg K felé a lap K-i széle jelöli a bejárt terület hatá
rát. így tehát a lap K-i fele került felvételre.

A körülirt terület, mint a medenczeszerű Erdélyrészi Felföld Ny-i 
szélének kis része, átlag 300— 600 m. t. sz. f. magasságot elérő dombos 
vidéket tüntet elénk, mely a Maros folyó jobb partján emelkedve, ez és az
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Aranyos-folyó közt terül el. Fővízere a Felvincz-patak, mely közvetlenül a 
Marosnak szolgáltatja vizét, ép úgy, mint a fügedi patak, míg a bágyoni, 
kövendi és rákosi patakok az Aranyost s így csak közvetve táplálják a Ma
rost vizökkel.

A bejárt terület geológiai alkotása igen egyszerű és egyhangú. Ezen 
mint a tordai (E) s a maros-újvári (K) kősótömböket magába záró medi
terrán «sóagyag» közt elterülő dombvidéket itt is —  főleg a terület K-i 
részén —  sárga márgás agyag képezi, melyben az egészen alárendelten fel
lépő dacittufa mellett a homokos-kavicsos üledék szintén csak igen aláren
delt szerepet visz; ez utóbbi a Ny-i részen, a hegység felé való közeledés
sel jut aztán jobban túlsúlyra. Az egész komplexus bázisán pedig kékes
szürke palás agyagmárga települ. A diluvium meglehetős magasra húzódik 
a dombokon fel.

Vegyük most a szóban forgó terület egyes pontjain észlelteket kissé 
behatóbban szemügyre.

A bágyoni szőllőkben, Padtető K-i oldalán s a Büdöskút (nem a tér
képen így elnevezett) forrással szemben, nemkülönben K felé, a Tordára 
vivő út melletti útkaparóház felől a Dezső-bércz és Kastetőre vezető úton 
a sárga márgás agyagban, mely gyakran kis fehér mészgumókat tartalmaz, 
vékony dacittufa-betelepedések láthatók. A dacittufa fehér, vékonyan réteg
zett, sokszor gömbszerűen repedezett és morzsálódott.

A Bágyontól K-re fekvő Sósvíz-bérezen (térképen Tó-oldala) szintén 
a fehér dacittufa, az itt ú. n. pala, van kis túrásban feltárva; a bérez déli 
oldalán (völgyben) vezető úton e tufa háromszor ismétlődik mint vékony 
betelepedés^ sárga márgás agyag közt. A völgyület jobb lejtőjén a tufából 
forrás fakad, mely igen gyengén sósízű. A völgyület eredeténél valamivel 
jobban Ny-ra szintén gyengén sósízű víz bugyog ki, melyet a barom elő
szeretettel iszik. A Sósvíz-bérez dacittufáját, minthogy itt közel más, építési 
czélokra alkalmas kő nincs, pinezék és házépítéseknél alapzatra használják. 
A tufa kompakt nagyobb darabokban is fejthető, a legfelső, felszíni rétegek
ben azonban kis, rendesen gömbös darabokra hull szét.

A bágyoni (találóan elnevezett) Padtető lejtője tényleg padszerűen 
tűnik elé, úgyszintén a Kapus-hegy E-i lejtőjén az alárendelten homok
követ s kis dacíttufa-részt magába záró sárga márgás agyag terrasz-szerű 
darabokan szakadt el s ugyanezt látni a tordai úttól K-re fekvő Dezső-bér- 
czen is, hol szintén nagy darabok a lejtőn elszakadtak és lecsúsztak.

A Szemere-dombról dr. Pálfy Móe 1895-ben kemény, meszeshomokkő- 
darabot gyűjtött, melyet megtekintésre szives volt nekem átengedni. 
E homokkőben mészhéjak apró foszlányai láthatók, a melyekből azonban 
csak némi biztonsággal valamit kibetüzni nem lehet. A Szemere-domb foly
tatását képező Sósvíz-tető Ny-i, Kenderalj felé lejtő oldalán nagyobb sza-
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kadás van. Itt fehéresszürke vagy sárga homokkal és kavicscsal váltakozó 
finom-homokos sárga, palás agyagmárga van feltárva. A homok- és kavics
komplexus nagyobb, gyakran legömbölyödött tuskókban kemény homok
követ és konglomerátot zár magába, a márgában pedig dacittufa is van 
betelepedve.

Bágyon községében, a patak bal partján, oláh templomtól DDK-re 
leásás látható. Itt sárga, kompakt és finom-homokos, vékonyréteges márgás 
agyag, közbetelepült zöldes és fehéres agyagos homokkal van feltárva. 
A homok helyenként csaknem laza homokkővé tömörült. A rétegek itt 
50° a. 17h felé dőlnek. A sárga márgás agyagot a padlók tapasztására, a 
homokot a padlóra való ráhintésre hordják. Az agyagban és homokban 
barna limonitos agyaggumók is észlelhetők.

A Bágyonból Kercsedre vezető úton (Nagyles K.) a vékonyréteges, 
finoman stratifikált, finom-homokos, sárga és világosszürke márga 30°-kal 
\dh felé dől. Apró halpikkelyeket és rossz növényfoszlánykákat, valamint 
sok kis fehér mészgumót tartalmaz. A völgy lejtőjén vezető úton homok, 
kemény homokkő alárendelt részeivel, márgás agyag, azután pedig homok 
és márgás agyag váltakozóan és homokkő-tuskók, melyek gömbösek is, 
következnek. A túlsó lejtőn (419 m /A -tó l Ny-ra) mutatkozó dacittufa 
növényfoszlányokat észleltet.

Kérésednél D-re az úton, mely a szöllők kerítése mentén az oláh 
templom mellett el s az Omláson át Mohácsra visz, a sárga és kékesszürke, 
kompakt márgás agyag közt vékony szalagként gipszkristályok, valamint 
dacittufa-betelepedések jelentkeznek, mely utóbbiak a lejtőn a szőllőkbe 
felhúzódnak. Dacittufa-betelepedések itt átalában —  nevezetesen Mohács, 
Dumbró és Alsó-Fügéd táján is — gyakoriak, de mindig csak kis, korlátolt 
s rendesen csakhamar kiékelődő közrótegekben jelennek meg.

A Kercsednél E-ra levő Hója-hegyen (476 m.) finom és durvább 
homok lép fel, mely részben laza homokkővé tömörült. A szöllők közt a 
helységbe levivő úton vékonyréteges márga mutatkozik, melyben sárga 
homok-betelepedések, vékony dacittufa-beágyazások és gipszerek észlelhe
tők ; a rétegek 50° a. 19/! felé dőlnek. A Hója-hegy DNy-i lejtőjén a medi
terrán anyagtól körülzárt mezozói (kréta- vagy jurakorú) mészkő-rögre 
akadtam, melyet a mediterrán kor vízáramlata valószínűen a közel Ny-ra 
fekvő hegységből ide sodort.

Bágyon DNy-i végén (Sövénykút-laposán) az árokban márgás agyag
gal homokkő-gömbök láthatók, a lejtőn pedig lecsuszamlott diluvium mutat
kozik. A vízválasztón túl aztán, Kercsedtől ÉNy-ra, Nagylestől Ny-ra és 
a 526 m.-es A -tól D-re, út mellett az «Aranykút»-árokra akadunk, mely 
Keresed felé a térkép szerint az itt különben ismeretlen «Petres-patak» 
nevét felveszi. A szakadás itt bátran 20 m. mélyre vehető. A feltárt rétegek
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íőtömege homok, a mely közé vékonyabb közrétegekben gyakran ismételve, 
agyagmárga van betelepedve. A homok kavicsos is lesz, valamint nagyobb 
táblákban és gömbökben homokkő is van benne kifejlődve. Arétegek 5— 15° a. 
19ft felé dőlnek. A homokkő-darabkákon, a melyeket dr. Páley úr innen 
hozott, picziny congeriákat és cardium vagy arcától eredő lenyomatot és 
kőbelet konstatálhattam. Ugyanez a homok-márga-komplexus a Kerek-begy 
déli lejtőjén Keresed felé húzódó árkokban is, szintén biztosan 20 m. mély 
szakadásokban, van feltárva.

Kövend DNy-i végén, a tó mellett s a patak bal oldalán, úton alól, a 
diluviális sárga homokos agyag és kavics alatt a mediterrán homok és 
agyag települ. A márgás agyag, mint rendesen, vékonyan rétegzett és vilá
gos kékesszürke vagy sárgás színű, a homok kemény homokkövet is zár 
konkréciószerű nagyobb gömbalakú vagy táblás részekben magába. A főtö
meg itt is homok, a mely közé a márgás agyag betelepedett. A rétegek 
NyDNy—D felé dőlnek 50— 70° a., de merőlegesen és átbajoltan is lát
hatók. Lignites barnaszén-darabkák és szilánkák mutatkoznak s akövendiek 
állítólag széntuskót is szedtek itt ki. Az innen D-re eső vízmosásokban a 
kövendi patak bal oldalán a homokkal váltakozó vékonyréteges agyag
márga laposan (10° a.) 18— 19h felé dől. Tovább D-re a homokkomplexus
ban kavics is lép fe l; a Palaczkos-kút közelében, völgy alluviumában, a 
rétegekből víz kisodorta, megkovásodott fadarabot találtam.

Az Aranyos-Rákostól D-re és Gerendás-úttól Ny-ra fekvő Hosszú- 
oldal-hegyen ismét egy a kavicsos homokkomplexusba beágyazott mezozói 
mészkő-rögre bukkantam rá. A mediterrán kavics egészben véve aprószemű 
(borsó-, mogyoró-, diónagyságú), a görélyek azonban nagyobbak, néha ököl- 
nagyságuak is. A körülzárt mészkőtömbök a két akós hordók nagyságát érik 
el, de, mint Kérésednél, nagyobbak is.

Bágyontól DNy-ra, a Nagyszoros-tető déli oldalán bevágott Geren- 
dás-út szintén váltakozó homokot, kavicsot és vékonyan betelepedett, réteg
zett agyagmárgát tár fel, mely rétegek igen laposan dőlnek. A túlnyomóan 
apróbb szemű kavicsban itt

Ostrea digitalina, Eichw.
Pecten Lejthajanus, Paktsch,
Lithothamnium ramosissimum, Reijss,

és kopott ostrea-cserepeket gyűjtöttem. Az innen DK-re a mohácsi 
völgybe levezető líton a homok-, kavics-, márga- és homokkő-rétegek 10° a. 
NyÉNy-nak dőlnek.

Az e ponttól EK-re és Kérésedtől DNy-ra levő Károlyás-on (566 
m /'A) a túlnyomóan kisebbszemű kvarczkavicsban újból mezozói fora-
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miniferás mészkő tetemes nagyságú hömpölyére bukkantam rá. Az úton 
itt a homok közé települt kékesszürke és sárga rétegezett agyagmárga szin
tén látható, a homok különben megint kavicsosai és fekveteket képező, 
konkréciószerű homokkővel és konglomerátos homokkővel társulva mutat
kozik. A homokban e helyt kis ostreá-nak a fedő teknőjét találtam. A kréta
szerű fehér mészgumócskák, valamint egészen vékony fekvetben a limonit, 
szintén jelen vannak. A Károlyás DK-i lejtőjén a mohácsi völgy felé 
levonuló árkokban a homokkomplexusban meglehetős vékonyan betelepe
dett rétegzett agyagmárga folytatódik. A homok itt is részben laza homok
kővé tömörül, de sorszerűen betelepedett gömbös vagy ellipsis-alakú, 
konkréciószerű, kemény homokkő is észlelhető. Ezen árkokat a víz époly 
mélyen mosta ki, mint a túlsó E-i, Keresed felé néző oldalon.

A Pedosu déli oldalán, Felső-Fügedtől K-re lehúzódó árkokban ismét 
vastagabb homokkomplexus homokkő-gömbökkel van feltárva, mely homok 
közt vékony márgarétegek települnek. A homokkomplexus alatt, mint leg
mélyebben feltárt lerakodás, a kék palás agyagmárga jelenik meg. A réte
gek 15— 20° a. KÉK-nek dőlnek. Fenn a hegy hátán (É-ra) a sárga már- 
gás agyag s tovább Ny felé kavics és homok mutatkozik. Ezen árkok köze
lében (K felé) —  mint rendes betelepedés a sárga agyagmárgában — dacit- 
tufa jut a felszínre.

Az említett árkokat (Pareu Alunyei) Dr. K och A.* is 1890-ben kereste 
föl. A tőle e helyt észleltekből levont következtetéseket a magam részé
ről nem oszthatom. Mert ha a kavics-homokból az imént felsorolt medi
terrán kövületek mellett itt tisztán csak a települési viszonyokat tekintetbe 
veszem, az derül ki, hogy a Pareu Alunyeitól K-re a rétegek (jórészt a 
dacittufa-rétegek) Mohács-Dumbró környékén és közel Felvincz felé ugyan
azt a dőlést mutatják, mint a Pareu Alunyeiban, hogy tehát K-felé itt 
mindjobban a fedőbe érünk. Ezen a felvett területem e részén igen szabá
lyosan mutatkozó település mellett a Pareu Alunyei rétegei e szerint a 
dacittufa feküjébe esnek, minek folytán azokat (t. i. a> homokkomplexust) 
pontusi rétegeknek nem tekinthetem, hanem e homokot az itt már hiányzó 
dacittufcíval egykorúnak, azaz sztratigrafiai helyzeténél fogva a tufát és sárga 
márgát helyettesítőnek tartom.

Ezen ároktól Ny-ra, Felső-Füged K-i végén következő árok szintén 
a vékonyan rétegzett vastag homokkomplexust tárja fel. Fenn, a homokba 
nagy gömbös vagy táblás konkréciókban betelepedve, homokkő és konglo- 
merát látható. Mélyebben a homokkődarabok egy vonalban sorakoznak s 
helyenként padot képeznek. Ez alatt kékes, vékonyréteges, finoman strati- 
fikált márgás agyag vékony rétegben van a homok közé betelepedve. Azután

* Orvos- természettudmányi Értesítő, Kolozsvár, 1890. évf. 331. 1.
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kavicsos homok és megint kékes, vókonyréteges, márgás agyag vékony fek- 
vetekben homokkal váltakozva következik, legalól pedig vastag homok, 
egyes vékony, palás agyagmárga-betelepedésekkel mutatkozik. Itt nehány 
congeriát találtam, melyek a baranyai mediterrán congeriákhoz, s mint 
ezek, egyúttal a C. triangularis-hoz hasonlítanak, csakhogy élük a baranyai 
mediterrán congeriákónál rendesen élesebb.

Mint mondám, az eddig tapasztaltak szerint legkevesebb okom sincs 
arra a feltevésre, hogy az innen DNy-ra fekvő Oláh-Lapádról ismeretes 
pontusi rétegek Felső-Fügedig és —  a felbozottak szerint (picziny congeriák) 
— közel Bágyonig, mely két utóbbi pont egyenes vonalába a Károlyás 
ostrea-béj jellemezte homok esik, folytatódnának, e rétegeket tehát a dacit- 
tufa-betelepedéseket tartalmazó rétegekkel egyetemben mediterránkoruak- 
nak tekintem. A fiatalabb neogén rétegek elterjedése tisztán ki fog tűnni 
majd további felvételeim folyamán.

Dombró Ny-i végén, a Mohácsra vezető úton feltárt s a sárga már- 
gába betelepedett 2 m. vastag dacittufa rétegei 40° a. KEK (5ft) felé dőlnek. 
A Dumbró, Mohács és A.-Füged közt fellépő dacittufa-betelepedések rende
sen kb. 20 lépésnyi széles zónát képeznek.

Az úton, mely mint a körtvélyesi völgy egyenes DNy-i folytatása a 
felvinczi völgyön át Dumbróra visz, a domb lejtőjén, a sárga márgás 
agyagba betelepedve, ismételten dacittufát és sárga, palás, finom-homokos 
márgát észleltem. A felvinczi szöllőkben a márgás agyagkomplexusban 
szintén dacittufa, valamint homokkődarabok is megvannak.

Felvincztől EÉNy-ra, hol Ny felől a kis árok a völgybe torkol és a Fel- 
vinczpatak bal partján malom állott, a patak mindkét partján az alluvium 
alatt sárga és túlnyomóan kékesszürke, vékonyréteges márgás agyag van fel
tárva, a melyben sárga és kékesszürke, vékony homok-közrétegek láthatók. 
A homok itt is részben homokkővé tömörült, mely vékony, de csakhamar 
kiékelődő padot képez. A kékesszürke márgás agyag tömött és kompakt, 
felületén hosszúkás darabkákra hull szét, növényszár-foszlányokon kívül 
nem találtam benne semmit; a homok szintén finoman stratifikált. A réte
gek e helyt 15— 20° a. EK-nek s valamivel fölebb a patak mentén 
ÉNy-nak dőlnek.

Felvinczen, a róm. katb. templomtól K felé húzódó utcza egyik házá
nál hátul a lejtőn ottlétemkor leásás volt látható. Itt márgás agyag beágya
zott kavicscsal, alatta kavics és finoman stratifikált finom homokos agyag- 
márga, szintén még beágyazott kavicscsal, ez alatt pedig dacittufa volt fel
tárva, melyet házépítésre fejtettek. Alárendelten homok-betelepedések is 
mutatkoztak. A rétegek itt 5° a. ÉNy-nak dőlnek.

Felvincz K-i végén, «Czigányváros»-nál, a holt Maros partján fent 
márgás agyag kavicscsal, alatta pedig meglehetős kemény palás márga tele



8 8 T. ROTH LAJOS. (7)

pül. A márgás agyag és palás márga cserépkószítésre volna alkalmazható, 
a márgás agyagból a czigányok vályogot vetnek ; a téglavető alluviális 
területen, a holt Maros-ágon túl van.

Az úton, mely Felvincz Ny-i végén DNy-i irányban a Nagy-Enyedre 
vezető útba levisz, váltakozó homok és kavics s alatta kis darabra tartó 
konglomerát-pad látható. E konglomerát-pad alatt vékony dacittufa-betele- 
pedés, márgás agyag, ismét vékonyróteges dacittufa s aztán palás márga 
következik; heverő homokkődarabok is jelentkeznek. Az egész komplexus 
bázisán, mint már említém, a kék, finom-homokos, kompakt, rétegzett 
agyagmárga települ, mely leveles is és legnagyobbrészt elszenesedett, de 
rosszul megtartott növényfoszlányokat (szárakat, leveleket is) tartalmaz. 
Az agyagmárga itt, a volt malomnál, hol az árok a nagy-enyedi útnál tor
kol, 20° a. KEK (4— 5h) felé dől.fBenne ujjnyi vastag, sárga, vitriolos réte- 
gecske észlelhető. Az árok jobb lejtőjén fakadó forrás konglo merát-padból 
lép a napra, mely konglomerát-pad ENy-nak dől.

Felvincztől Ny-ra, a gyalogúton, mely az alsó-fügedi útba vezet, a 
domboknak a fügedi völgy felé irányult lejtőjén, a rétegek 12° a. KÉK-nek 
dőlnek és itt a sárga márgába betelepülve, palás homokkő vékony rétegben 
ismételten, valamint dacittufa és gipszkristályok csoportokban és egyen
ként szintén figyelhetők meg.

A Kövendtől DNy-ra, Kérésedtől ENy-ra (Aranykút árka), Felvincz 
K-i végéről (holt Maros melletti part) és Felvincztől DNy-ra (enyedi útnál 
torkoló árokból) hozott agyagmárgát iszapoltattam, az iszapolási maradék
ban azonbon szerves maradvány nem találkozott.

A bágyoni szöllőkből, Dumbró Ny-i végéről és a felvinczi szöllőkből 
való dacittufából készült vékonycsiszolatokat dr. Schafarzik Ferencz volt 
szives mikroskop alatt megnézni, mely alkalommal mind a három kőzet 
tajtköves dacittufának bizonyult.

A mint már az előhozott adatokból is kitűnik, a mediterrán rétegek 
e bejárt területen egészben véve a bágyoni 500 m.-es Kapus-hegytől kiinduló, 
Keresed közepén áthaladó és Felsö-Füged felé tartó antiklinálét képeznek, 
amennyiben a Ny-i szárny rétegei kevés eltéréssel Ny felé, a K-inek 
rétegei csaknem K felé dőlnek, mi mellett a település túlnyomóan elég 
lapos. Csak helyenként mutatkoznak rétegzavarodások, valamint a csapás 
irányában való alárendelt redőzések.

*

A  cLihcvium  Bágyon és Kövend közt vörös és sárga homokos agyag
ból áll, mely 550 m. absolut magasságig is felhúzódik. Bágyontól DNy-ra, 
hol a Sövénykút-laposáról jövő út a Nagylesre vivő úttal egyesül, a sárga
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homokos agyag egyes kis kvarezkavies-szem mellett babérczet is zár ma
gába A bágyoni unitárius templomnál D-re kavicsos agyag van feltárva.

Nagyobb elterjedést nyer a kavics Kövend és Aranyos-Kákos közt, hol 
kavicsgödrök is vannak, a melyekből a kavicsot hordják. Többiben a sárga 
homokos agyag mellett a vörös babérczes agyag is mutatkozik itt szintén.

Kercsednél E-ra, a Nagyles DK-i lejtőjén, finom fehér mészerektől 
átjárt sárga homokos agyag látható, melyben löszbábok és Helix hispida 
találhatók. Ezen agyagot a bágyoniak és kercsediek a házpadlók tapasztá- 
sára viszik.

Izolált foltokban kavicsos és babérczes agyagot Mohácsnál D-re és a 
helységtől Ny-ra választhattam a térképen ki.

Alluviális területen, mint pl. Dumbrótól EK-re (kis vízfolyás men
tén a réten), székes kivirágzások is mutatkoznak.

*

Végül legyen szabad e helyt is őszinte hálás köszönetemnek kifejezést 
adni, melyet Pálfy Máté földbirtokos úr iránt érzek, azon igazi magyar 
vendégszeretetért, a melyben ő, valamint kedves családja Bágyonban való 
tartózkodásom alatt nemcsak engem, hanem anyátlanul maradt s így 
magammal vitt két kis fiamat is részesíteni kegyeskedett. A kegyetlen sors 
rám mérte csapás után e szives fogadás kétszeresen is jól esett.


