
5. Szászváros környékének földtani viszonyai,

(Jelentés az 1901. év i részletes fö ld tan i fö lv é te lrő l.)

H alaváts GvULÁtÓl.

Az 1901. év nyarán Szászváros környékén folytattam Hunyad vár
megye részletes földtani fölvételét, É-ról közvetlenül csatlakozva az 1899. 
és 1900. évben földolgozott területhez.

Az ez évben bejárt terület a 22. zóna, XXVIII. rovat DK, ÉK, és 
DNy jelű, 1 : 25,000 méretű lapokra esik: Alkenyér, Benczencz, Piskincz, 
Vajdej, Gyalmár, Romosz, Romoszhely, Szászváros, Kásztó, O-Sebeshely, 
Berény, Szarkafalva, Alsó-Városviz, Perkász, Tordos, Tormás, Tamás
patak, Nagy- és Kis-Denk, Martinyesd, Lozsád, Magúra, Kőboldogfalva, 
Nagy- és Kis-Petróny, Nagy- és Kis-Tóti, O-Piski, Pad községek környé
kén s határai D-ről a jelzett lapok D-i széle, az 1899— 1900. évben föl
vett rész É-i határa; —  K-en e lapok K-i széle egészen a Maros- 
folyóig; —  Ny-on a Sztrigy-patak e lapra eső szakasza egészen torkola
táig ; —  É-on pedig a Maros-folyó Alkenyér— Sztrigy-torok közötti sza
kasza.

DK-i csücskében ez a terület még hegység a Gyalu Cinngu 969 mj  
magas csúcsával. Javarészben azonban dombság 480— 490 mj  magas pon
tokkal, míg a Gyalu maguri 594 mj -nyíre nyúlik föl. A Maros mentében, 
a dombság alján húzódó terrasz 250— 280 ™j, maga a Maros ártere pedig 
203— 188 mí -nyíre van a tenger színe felett.

Földtani alkotásában >
1. a folyók ártéri üledékei (jelen-kor);
2. az ártereket kisérő terraszok (Diluvium);
3. a szarmata-kor márgás, meszes és
4. a mediterrán-kor homokos, agyagos üledékei (Neogen);
5. a kristályos palák középső csoportja vesz részt, mely képződ

ményeket az alábbi sorokban részletesebben írom le.
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1. A kristályos palák.

A szóbanforgó területen a kristályos palák a DK-i csücsökben lévő, 
a dombságból O-Sebeshely és Romoszhely között hirtelen meredek par
tokkal kiemelkedő hegységet alkotját, melynek legmagasabb csúcsa a 969 ™f 
magas Gyalu Cinngu.

Folytatását képezvén a hegység ez a része a délibb vidékekről 
már ismertetett kristályos pala-hegységnek: itt is a középső kristályos 
palacsoporthoz tartozó erősen csillámos palák jelentkeznek. A felsőbb ré
szekben szemes biotitgnajsz, míg, a térszin alsóbb részeiben csillámpala, 
köz betelepedett muszkovitgnajszszal fordúl elő.

Ó-Sebeshelynél a rétegek még, megfelelően a délibb vidéken lévő 
nagy színklinálénak I) felé, (11 hóra) 50 fokkal, míg Romoszhely táján 
K-nek (6 hóra) 35 fokkal dőlnek.

2. A mediterrán-emelet.

Területem javarészét a hegység aljában elterülő dombság képezi, 
melyet a neogén-szisztéma két idősebb alosztálya: a mediterrán- és szar
mata-emelet üledéke alkot.

A mediterrán-kor üledéke észak felé való folytatása annak az 
öbölnek, melyet előző évi fölvételi jelentéseimben Hátszeg környékéről 
már ismertettem s melylyel ez évben Piskincz, Vajdej, Romosz, Romosz
hely, Kásztó, O-Sebeshely, Alsó-Városvíz, Szászzáros, Tormás, Marti- 
nyesd, Tamáspataka, Nagy- és Kis-Denk környékén találkoztam. Itt is az 
üledék mélyebb részét agyagos, felsőbb részét pedig homokos, kavicsos 
rétegek alkotják.

A mélyebb agyagos rósz Kásztó és O-Sebeshely között van meg, a 
Sebeshelyi-patak jobb partja mentében, a diluvialis terrasz alól bukkanik 
ki a kék réteges agyag. Romoszhelynél is a legmélyebb rétegeket a sár
gával váltakozó kék agyagrétegek képezik, melyek a völgy mentében 
Romosznál is több helyütt vannak föltárva a patak mentén.

A domboknak legnagyobb részét azonban a magasabb homokos ré
tegek alkotják. Fehér, kék, sárga, finomabb, durvább, helyenként (főleg a 
part közelében) kavicsos homokrétegek váltakozásából áll az üledék. 
A finomabb homok Nagy-Denken agyagos, s vékony rétegekben válik el, 
melyek itt, 24 hóra felé 25 fokkal dőlnek. A durvább homok pedig az 
üledék felső részében homokkővé tömörül, mely homokkő Romosznál, 
Yajdejnól nagy konkrécziók alakjában jelentkezik, Tamáspataknél is a 
falu közepén torkolló vízmosásban a föltárás alsó részében, egy réteg
ként rendezkedve a nagy, kenyéralakú homokkő konkrécziók vannak,
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felsőbb részben azonban egy homokkőpad áll ki falszékképen a meredek 
falból. Homokkőpaddal találkoztam Tordosnál a 108. sz. vasnti őrház kö
zelében lévő leásásban, s a Maros partján lévő föltárásban, mely tovább 
K-re Perkásznál is megvan. De a kavicsos üledéket is meszes kötőszer 
konglomeráttá formálja át. Ilyen konglomerátpad előfordúl Romoszhely- 
nél a Kudzsirra vivő úttal párhuzamos árokban; Kis-Denknél a völgy 
felső részében, míg lejebb a határozottan réteges, agyagosabb homokban 
egy kókesszínű bomokkőpad van.

Romosznál pedig a homokos rész közepe táján nagy mennyiségben 
gipsz fordúl elő. A község É-i végén, a keleti lejtőben vannak a gipsz- 
fejtők. A gipsz vékonyabb-vastagabb- rétegekké rendezkedő kenyéralakú, 
lapos gömbökben fordúl elő," 5— 6 mf  vastagságban. Az egyes gömbö
ket, valamint a. rétegeket is vékonyabb-vastagabb, gipsztől átszőtt kékes 
agyag választja el egymástól. Ép azért az egyes gömbök külső része ké
kes színű, csak belsejük fehér. A gipsz-rétegöszlet alatt kék, felette sárga 
agyag van. A gipszet Szászvároson megörlik s műtrágyaként hozzák a 
kereskedésbe.

Az altalaj összetételét annak a fúrólyuknak a szelvénye van hivatva 
megismertetni, melyet Berény község közelében szénre való kutatás ezél- 
jából Brejcha J. Y. mélyesztett le.

Az intézetünk térképtárában meglévő rajza szerint itt a fúró a kö
vetkező rétegsorozatot tárta föl:

®/-ig (a réteg vastagsága).
3’50 (3'50 mj)  kavics (diluvium).
7'00 (3 ‘50 mj)  kék agyag.
1900 (1200 mj)  szürke agyag.
140-18 (121-18 ™/) agyag.
17D80 (31’62 mf) 7— 9 mf  vastag agyagrétegek, köztük 0 0 3 — 006 m' 

vastag bomokkőrétegek.
204’ 14 (32’30 m/) 7-—13 mj  vastag bomokrétegek, melyeket 006— 

008 vastag homokkő-padok választanak el egymástól.
220-50 (16-46 mj)  kavicsos homok.
33000 (109 50 mj) 5— 30 mj  vastag bomokrétegek, köztük 004— 

007  ’”/ vastag homokkő-padok.
38500 (5500 mf)  kavicsos homok.
40600 (2100 mf)  agyag.
427-20(21-20 mj)  homok, homokkő-paddal.
447-20 (2000 agyag.
455‘20 \8O0 mj)  homokkő.
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485'00 (29-80 mj)  agyag, számos hóm okkő-réteggel közben.
560'00 (75'00 mj)  veres homokos agyag, felszálló sós vízzel.

Sajnos! furópróbák nem állanak rendelkezésemre s így csak nagy 
valószínűleg mondom, hogy a diluviális kavics-terrasz alatt levő rétegek 
közül legfeljebb 19'00 mj  mélységig a mediterran-kor üledékén, azontúl 
egészen 560 -ig a felső-kréta rétegein hatolt át a fúró. A felső-krétá
nak itt az altalajban való jelenlétét az teszi valószínűvé, hogy a Maroson 
túl Algyógynál, Alvincznél ezen korú rétegek a felszínen vannak meg, 
s jelenlétük ott fossziliákkal konstatáltatott.

3. A szarmata-emelet.

Fölvett területem Ny-i részében, Lozsád, Magúra, Kőboldogfalva, 
Nagy- és Kis-Petrény, Nagy- és Kis-Tóti, O-Piski, Pad községek környékén 
a mediterrán-korú üledék felett a szarmata-emelet rétegei következnek.

A szarmata-korú rétegek egymásutánját legszebben a Lozsádtól 
Magúra felé húzódó vízmosásban láttam föltárva. Legalúl, a mediterrán 
kavicsos homok födőjében, tekintélyes vastagságban kék agyag van, mely 
Nagy-Tótitól Ny-ra a Sztrigy mentén s Szt.-György-Vályától É-ra a víz
mosásokban föltalálható. Felette kék csillámos homok, majd alsó részük
ben kavicsos homokkőpadok, s erre sárga homok következik. Nagy-Pet- 
rónynél a templom alatti kőbányában e durva sok macira, modiola, car- 
dium, cerithium-lenyomatot tartalmazó, kavicsos homokkőből patakmal
mok részére malomköveket készítenek. Eája vizes állapotban kék, szára
zon fehér színű, levelesen elváló, felső részeiben pados, homokos agyag- 
márga telepedett, cardiumokkal, modiolával. Rétegei ott, hol a vízmosás 
bifurkál, 22 hóra felé 5 fokkal dőlnek, E felett tekintélyes vastagságban 
durva homok, borsónagyságú kavicsokkal s sok kagylóteknő-cseréppel 
látható, mely réteg Lozsádtól Ny-ra is föl van jól tárva, miután a lako
sok innét hordanak homokot. Répásnál is jó l föl van tárva ez a kavi
csos homok. —  A durva homokon vastagon fehér márga, közben véko
nyabb-vastagabb homok és kavics rétegekkel, nyugszik. A márgák kö
zött lévő homokos, kavicsos rétegekből több helyütt bővizű forrás fakad. 
A márgarétegek fölfelé mindinkább vastagabb rétegüek, sőt padosak is, s 
lassan átmennek vékonyabb-vastagabb rétegű, helyenként homokos durva- 
mészbe, mely a rétegsorozat legfelsőbbb tagja, s melyek a 394 ma
gas Gyalu Maguri gerinczét képezik. Míg azonban az északi lejtő lanká- 
san emelkedik, addig a D-i igen meredek s itt szépen látható, hogy a 
durvamész 1— 50 vastag rétegekben, illetőleg padokban jelenik meg,
melyeket vékonyabb-vastagabb, helyenként homokos agyagmárga rétegek
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választanak el egymástól. Magúra községnél a durva mészrétegeket ki
sebb kőbányákban fejtik s itt, a rétegek 22 bóra felé 15 fokkal dőlnek

Fossziliát sok helyütt bőven tartalmaznak a rétegek, úgy hogy szar- 
mata-korúságnkat jó l meg lehet állapítani.

Fossziliakat gyűjtöttem:
Magurán, a községtől E-ra, az út mellett föltárt márgából:
Cardium obsoletum, Eichw. Ervilia podolica, E ichw.

Magurától D-re azon a. hágón, melyen az ösvény Szt.-György-Vályára 
visz, már ezen község határában. Itt egy tenyérni vastag rétegben a követ
kező fajok fordúlnak e lő :

Cardium plicatum, Eichw.
« obsoletum, Eichw.

Tapes gregaria, Partsch.
Ervilia podolica, Eichw.
Congeria sp.
Buccinum duplicatum, Sow.
Murex sublavatus, Bast.

Kőboldogfalvánál egyik durva mészpad tele van cardium- és ceri- 
thium-lenyomatokkal.

A szarmata-korú rétegek azonban nincsenek ma már eredeti helyze
tűkben, hanem egy nagy szinklinálét alkotnak. Eltérj edésök D-i részében

Gyalu M aguri
5 0 8

átlag ÉNy felé (22— 23 hóra) dőlnek, a rétegek 5— 10 fokkal s itt a 
Gyalu maguri gerincze D-i lejtője nemcsak feltűnően meredek, de repe
dések mentében lépcsőzetesen el is vannak vetődve a rétegek. Erre a tek
tonikai jelenségre, melyet e helyen egyelőre csak konstatálni kívánok, 
a jövőben még visszatérek.

A Gyalu maguri gerincz Ny-i végén azonban hirtelen megváltozik a 
település, s itt, a rétegek ÉK felé (2 hóra) dőlnek 10 fokkal, míg Kőboldog- 
íalván, magában a községben 11 hóra felé 25 fokkal. —  Holott Nagv-

Cerithium pictum, Bast.
« rubiginosum, Eichw. 

Monodonta angulata, Eichw. 
Trochus piclus, Eichw .
Nerita picta, Fér.
Bulla Lajonkaireana, Bast.



(6) F Ö L V É T E L I JE L E N T É S . 95

Petrénynél ismét 23 hóra felé 5 fokos dőléssel találkoztam. De Ó-Piski- 
nél, a Sztrigymederben látható agyagrétegek K-felé lejtenek, Eépásnál 
pedig 14 hóra felé 20 fokkal dőlnek a rétegek.

4. A  diluvium.

Úgy a Marost, mint a Sztrigyet, mostani ártere fölé erősen kiemel
kedő, meredek ereszü és sík fölszinü terraszok kisérik, jelezve a folyóvizek 
diluviális kori épitő működését.

A Maros balpartján Alkenyér, Benczencz, Perkász, Tordos táj ángyán 
egy terjedelmes terrasz, mely Szászvárosnál összefügg a Város vizét ki
sérő s Kásztó, Berény, Alsó-Városvíznél jelentkező terraszszal. Mind e he
lyütt homoklencséket tartalmazó kristályos pala-kavics az üledék alsó, te
temes vastagságú része, mely fölé 1— 2 mj  vastag, sötétbarna, babérczes, 
szívós agyag rakódott.

A terrasz Maros felöli ereszén számos helyen forrás fakad, melyek 
közül különösen a Benczencztől EK-re lévő bővizű forrás emelendő ki.

A Sztrigy, mentén Nagy-Tóti és Ó-Piski között van egy nagyobb 
diluviális-korú terrasz, mely alól a folyó ágyában kibukkannak a szarmata
korú kék agyagrétegek, mely fölött durva kavics, majd barnaréteges 
sárga agyag van.

5. Mostkori ártéri üledékek.

Területemet számos D-E irányú patak szeli át, melyek javarészben a 
kristályos pala-hegységben erednek, s a hegység csapadékvizeit és hó
levét vezetik le a Marosba, így Vajdej-Piskincznél folyik egy patak, mely 
Benczencznél, Eomoszhely-Bomosznál a másik, mely Gyalmárnál szakad 
a Marosba. Az ó-sebeshelyi patakkal Szászvárosnál megszaporodott Vá
ros vize Perkásznál torkollik. A Nagy-Denk felől jövő patak Tormásnál 
a lozsadi patak vizét veszi föl, s Tordas-ér neve alatt Tordosnál ömlik a 
Marosba. Végül a területem. Ny-i határán tekintélyes patakká megnyúlt 
Sztrigynek Ó-Piskin alúl van a torka.

Mind e patakok széles ártérén folynak tovább, melyen kavicsos, 
üledéket hagynak hátra egy-egy nagyobb esőzés, vagy hóolvadáskor. Még 
a Maros ártéri üledéke is itt még elég durva kavicsos homok.

*

Végül kedves kötelességemnek tartom e helyütt is megköszönni azt 
a szívességet, melylyel engem a szászvárosi állami erdőgondnok, Ejrause 
K áboly kir. erdész úr, nehéz föladatom teljesítésében készségesen támo
gatott. ____


