
12. Az Erdélyi Medence geológiai alkotása Erzsébetváros, 
Berethalom és Mártonfalva környékén.

T. R o tH LAJOS-tÓl.

(Jelentés az 1911. évi részletes felvételről.)

1911. nyarán mindenekelőtt néhány napra a Krassószörényi Közép- 
hegységbe rándultam, hol a Szokolártól K-re fekvő Valea beé-nevű 
völgy mentén D r . S c h r e t e r  Z o l t á n  geológus úr társaságában egyes, a 
térképezés szempontjából még kérdéses pontokat felkerestem. Itt nevezete
sen konstatálhattuk, hogy a Doszu Sztrminős táján a callovien és alsó 
neokom közti törési vonal mentén egy darabra a völgy bal lejtőjén a liasz- 
pala és homokkő nyomódott fel, melyen belül régi szénre való kutatások 
nyomai még láthatók.

Bejárásaimat itt végezve, az Erdélyi Medencébe utaztam, hogy 
a 21. öv X X X I. rov. jelzésű osztálylapon az előző évben Medgyes és 
Ecel táján megkezdett részletes geológiai felvételemet folytassam. Ez 
alkalommal, a már térképezett területhez ív s majd D-felől csatlakozva, 
Erzsébetváros s azután Berethalom, Magaré, Mártonfalva és Muzsna 
felől folytattam bejárásaimat, úgy, hogy az említett 21. öv X X X I. rov. 
jelzésű osztálylap ÉNy-i és DNy-i lapja teljesen elkészült, az ÉK-i lapon 
feltüntetett területnek pedig az ÉXy-i szélesebb sávja került bejárásra 
és térképezésre.

E területet —  mint a legrégibb felszínre lépő lerakódások —  a pan- 
nóniai rétegek alkotják, a pleisztocén üledékek leginkább csak a Nagy- 
Küküllő-völgy és az ebbe torkolló oldalvölgyek mentén vagy a fővölgy 
szomszédságában emelekedő hegyhátakon rakodtak le, a DNy-i lap terü
letét csaknem egészen a pannóniai rétegek borítják, az alluvium a völ
gyeket tölti ki. A  pannóniai rétegek, melyeknek főzöme homok, itt is a 
lapos hullámzást észleltetik, amennyiben átlag 5° a. dőlve, szinklináliso- 
kat és antiklinálisokat formálnak.

A  terület W  részén a magyarsárosi antiklinális SSE-i irányban 
Muzsnán tűiig követhető. Ettől Nyugatra Mártontelkén konstatálhattam
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antiklinálist, mely SSE felé Rovásig nyomozható. Jóbban keletre 
Szászernye táján mutatkozik megint antiklinális vonal, mely Szászsáro
son át a berethalmi völgyben és Berethalmon át egyrészt Riomfalvánál 
és Nemesnél, valamint Riomfalva, Magaré és Szászzalatna táján SSW 
felé, másrészt ÍBerethalomtól SSE-re a nagykapusi völgyig s onnan 
SSW irányban a fettenclorfi hegyeken át a Magaré felé folytatódik, mely 
utóbbi község táján a riomfalvi-szászzalatnai vonallal találkozik. Az 
utóbb nevezett községek környékén tehát a rétegek SSE csapásirányukat 
SSW-re változtatták. Erzsébetvárosnál szintén antiklinális mutatható ki, 
mely ívalakban délfelé Nagykapusig vonul és végre Nagyszentlászló és a 
nagyküküllői völgy túlsó (jobb) oldalán levő téglavető közt újra egy 
SSE felé vonuló antiklinális veszi kezdetét. Ennek nyugati szárnya 
Nagyszentlászlónál 20° dőlést mutat, de délfelé csakhamar megint a 
rendes 5°-nyi dőlésbe tér át.

Az antiklinálisokat összekötő szinklinális vonalak általában véve 
amazoknál szélesebbek és nevezetesen keleti szárnyuk jobban kiszélesedik.

Ezek után a terület egyes pontjainak részletesebb tárgyalására tér
vén át, felemlíthetem, hogy Erzsébetváros maga egészen alluviális terüle
ten épült s csak a város Ny-i végén emelkedik ki kis dombocska, amelyen 
a huszárkaszárnya áll és mely a honvédkaszárnyáig terjed. E dombocska 
alja pleisztocén kavicsból és homokból áll, melyet sárga pleisztocén agyag 
borít. Ezt az utóbbi agyagot a régi örménykápolnánál, a Grropa pe dupa 
vii nevű völgy torkolatánál a lejtőn is megtaláljuk.

A  sárga meszes agyag itt mészkonkréciókat és pleisztocén csigákat 
(Succinea oblonga, Helix arbustorum stb.) zár magába. Kemény lösz- 
agyagnak lehet nevezni; alatta a pleisztocén homok és ez alatt a pannóniai 
homok és agyag települ. Erzsébetvárostól nyugatra, az állami csemete- 
kertnél torkolló ároknál pleisztocén homokos agyag és alatta a megyei 
úton kavics van feltárva. Az erzsébetvárosi vasúti állomástól és a vasút
vonalat keresztező országgúttól keletre a ,,Wüste Erde“ N lejtőjén két 
téglavető van eg3̂ más mellett. A  nyugatiban a pleisztocént, a keletiben 
az ez alatt települt kék pannóniai agyagot fejtik. A  pleisztocén dombocs
kából már sokat lefejtettek. Ez valóságos löszből áll. A  mélyebb részben 
rétegezett homok van betelepedve, a löszanyagban kevés kavics van be
hintve és a Succinea oblonga, Succ. putris, Helix arbustorum, H. hispida, 
Cionella lubrica, Clausilia stb. nevű csigákat tartalmaz. A  keletibb 
(T örök és társa) téglavetőben a pannóniai márgás agyag közt vékony 
homoksztrátumok vannak betelepedve. A  rétegek lapos hullámzást észlel
teknek, egészben véve azonban 4° a. W N W  felé dőlnek; ostracodákat, 
Limneus sp.7 Pisidum sp. és Hydrobiát észleltem benne.

Míg a pleisztocén anyagot a völgyek lapos lejtőin részben, mint pl.



(3) F E L V É T E L I J E L E N T É S . 123

Szász-Kisalmás vagy most Ivüküllő-Almásnál (G-yákos völgy), Erzsébet
város JsTW végén (régi örmény kápolna), Szászsárostól W-re és E-re (189. 
sz. vasúti őrház táján és a vasúti állomástól Iv-re levő első téglavető), va
lamint a keleti folytatásban Nagyszentlászlónál valódi lösznek lehet ne
vezni, addig a hegygerinceken (fennsíkokon) Erzsébetvárostól NW-re és 
NE-re, Szászsárostól SW-re és SE-re, Válthídnál, valamint Nagyszent- 
lászlótól SW-re babérc tartalmú sárga vagy vörhenyes, kemény, gumósán 
repedezett, mészmentes agyag terül el szép egyenesen, melyet —  mint 
mélyebb pleisztocén tag —  mindig kavics kísér. Minthogy pedig a nagy- 
szentlászlói csárdánál (194. sz. vasúti őrház), az Ében-árok torkolatánál 
levő első téglavetőnél, kevés lösz alatt kemény, kékes és sárgaszínű, 
kompakt, oszlopszerűen elváló, mészmentes, pleisztocén csigákat és kis 
kavicsfészkeket magába záró agyagot és ez alatt homokot és homokkő- 
konkréciókat tartalmazó kavicsot, valamint délebbre, a két Ében-árok 
egyesülése táján, a pleisztocén agyag alatt szintén pleisztocén homokot, 
mely csaknem kártyapapir-vékonyságú homokkőtábláktól réteges és ez 
alatt rozsdásbarna és sárga homokot és kavicsot figyeltem meg, mely 
utóbbi alatt a pannóniai homok és kékes márgás agyag települ, arra a 
következtetésre jutunk, hogy a lösz (lenn) és a mészmentes babérces 
agyag (fenn) egy időben képződhettek ugyan, de a lösz még az agyag
képződés befejezése után is rakódott le.

Az itt, az Erdélyi Medence kellős közepén, valamivel nagyobb 
mérvben lerakódásra került lösz tehát a pleisztocén rétegsornak mégis 
csak legfiatalabb tagja (túl a Dunán (Somogymegye) a babérces vörös 
agyag a pleisztocén bázisán települ), az említett rozsdásbarna kavics és 
homok pedig a pleisztocén kort közvetlenül megelőző legfiatalabb pliocén- 
korban ülepedhetett le. A  l e g f i a t a l a b b  p l i o c é n  i d ő t ő l  
k e z d v e  t e h á t  a f i a t a l a b b  p l e i s z t o c é n  k o r i g ,  s ő t  r é s z 
b e n  a f i a t a l a b b  p l e i s z t o c é n b e n  i s  (kavicsfészkek a 
mészmentes agyagban) f o l y ó v i z e k  s z e l d e l t é k  a s z ó b a n  
l e v ő  t e r ü l e t e t .

A  pleisztocén babérces agyag fellépését még 500 m abszolút ma
gasságban konstatálhattam.

Az Erzsébetvárostól Ny-ra vezető megyei út melletti téglavetőnél 
a pannóniai homokba betelepedett márgás agyagban cardium-lenyomat 
mutatkozott, a homokban padosán elrendezett nagyobb konkréciós dara
bok alakjában homokkő van kiképződve. A  város északi végén, a Vale 
nevű völgy torkolata bal oldalán levő városi téglavetőben, fenn pannóniai 
homok és márgás sárga agyag váltakozva, alatta vastagabb kékes márgás 
agyag alárendelten betelepedett homokkal van feltárva. A  kék márgás 
réteges agyagban Valenciennesia sp., Cardium sp., Visidium sp. és Ory-
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goceras sp. találkozott. A  völgy baloldali árkaiban észak felé magasabb 
szintben tiszta homok, gömbök és táblák alakjában magába zárt homok
kővel, figyelhető meg. A  várostól NE-re fekvő Schrawen-patak balolda
lán levő téglavetőben váltakozó kék agyag és homok van feltárva. A  már- 
gás agyagban hosszabb keresés után elszenesedett növényi részek mel
lett Orygoceras-T& és ostracodára akadtam.

Erzsébetváros és Holdvilág közt az országút mentén alig észre
vehetően kiemelkedő dombocskákat ó-holocén lerakodások képezik, melyek 
agyagból és ez alatt homokból és kavicsból állanak. A  keletibb részben 
a kavicsot az út burkolására ássák. E kavics mészkéreggel hozzátapadt 
kvarcszemeket mutat, az evangélikus temetőnél Holdvilágon a pleisztocén 
agyag alatt települő pleisztocén kavics laza és mészkérget nem mutat.

Holdvilágtól északra, az országút melletti oláh temetőnél nagyobb 
leásás látható. Itt pleisztocén agyag (lösz) és homok váltakozva van fel
tárva. A  lerakodás pleisztocén csigákat tartalmaz, a homok finoman réte
gezett. A  községtől NE-re eső Pfaffenberg SW sarkán levő téglavetőben 
feltárt agyagmárga cardiumoh és pisidiumoh mellett a Card. syrmiense-1 
tartalmazza, feljebb a sárga, mélyebben a kék márgás agyag jelentkezik. 
E ponttól SE-re, az erdő ,SW sarkán, hol az erdő és szőllő közt a terület 
leszakadt, a leszakadt részen lenn, a pannóniai agyagban és homokban, 
forrás kerül napvilágra és az anyagon glaubersó-kivirágzások láthatók.

Szászsáros déli vége felé, hol a völgy bal oldalán a lejtő lecsúszott 
és az ott állt házakat elpusztította, pleisztocén agyag alatt a pannóniai 
rétegek bújnak ki, amelyekben homokkő és részben konglomerátumos 
homokkő padszerűen van feltárva. E homokkő és konglomerátum homo
kos agyag kíséretében a Völgy jobb oldalán is megvan és itt messze dél
felé (345 m-es pont) követhető. A  Szászsárostól ESE-re fekvő Breitberg 
489 m-es pontjától W N W  felé, az erdő szélén, a pannóniai homok van 
feltárva, amelyben cardiumoh apró héjtöredékei mutatkoznak. A  terület 
itt már régebben leszakadt és félköralakúan az árok felé lecsúszott. Az 
imént említett hegy hátát (489 m) babérces agyag borítja, mely alatt 
kavics s ez alatt a pannóniai homok települ. Ez utóbbiba vékonyabb 
agyagmárga van ismételten betelepedve, itt-ott pedig homokkő, valamint 
agyagvaskő vagy tiszta limonit-darabkák is mutatkoznak benne. Az erdő 
szélén N-ra a 438 m-es pontig a terület szintén már régen leszakadt és a 
Heves-völgy felé lecsúszott, minek folytán a homok eléggé magasan és 
vastagon feltárva látható.

Hagyszentlászló északi végén a pannóniai homok a betelepedett 
vékony agyagmárgával és homokkő gömbökkel van feltárva. A  községbe 
bemenve, az út nyugati oldalán (szőllők E végén) falakat alkot a ke
mény lösz.
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Berethalom N végén, a Táblás-Ecel felé elágazó úton, a pannoniai 
homokban kis planorbist észleltem. A  Szászsárosra vezető úton lenn, hol 
a felső Tobvölgy torkollik, agyag és lösz látható, amelyben homokos, 
vékonyan rétegezett részek vannak és mely pannoniai homokkőtáblát is 
zár magába s a Helix arbustorum, H. pulchella, Succinea oblonga, Cián- 
silia sp. stb. csigákat tartalmazza. A  Táblásra vezető úton fenn, az 
504 m-es vízválasztón a pannoniai rétegekben (homok betelepedett vékony 
agyagmárgával) elszenesedett növényi részeken kívül más szerves ma
radványt nem észleltem. A  gerincen észak felé pannoniai homok és kavics 
figyelhető meg. A  nagy Wois-völgy torkolata jobb oldalán felvezető úton 
a pannoniai homokban és agyagmárgában vékony lignitsáv mutatkozik, 
a Euhrmanns-völgy jobb oldalán pedig kis részben kemény, likacsos, 
kissé kvarcos mésztufa jelenik meg, mely kékes és sárgás, pleisztocén csi
gákat tartalmazó meszes agyag társaságában lép fel. A  mésztufa teljesen 
megfelel a felsőbajomi (báznai) fürdőnél lerakódottnak és régibb pleisz
tocén korú (homok és kavicscsal egykorú). A  Berethalom és Nagy kapus 
közti 464 m-es vízválasztón feltárt pannoniai homokkomplexus laza ho
mokkővé összetömörült részeket és vékony agyagmárga-betelepedéseket 
észleltet. Az utóbbiak ki is ékelődnek és egy homok és vasas agyag- 
márga-darabokból álló konglomerátum is jött létre. Az agyagmárgában 
egyes elszenesedett növényfoszlányokon, a homokban pedig piciny kagy
lók héjtöredékein kívül egyebet nem fedezhettem fel. Az innen SW-re 
eső Grosstal torkolata bal oldalán levő téglavető agyagmárgájában ellen
ben orygoceras és ostrcicodák vannak jelen.

A  Yálthidtól NW-re elterülő Waldhüttner Breite-nevű fennsík köz
vetlen keleti lejtőjén élénk sárga és rozsdásbarna agyagos homok jele
nik meg, melyet a fentemlített rozsdásbarna kavicscsal egykorúnak 
tekintek.

Szászsárostól délre a Wiesenberg nyugati tövében elterülő „bérét - 
halmi rétek“ -en, a pfaffenaui dűlő holocén területén, a szászsárosi köz
ségi jegyző szőlőtelepén van egy 6 m mély kút. A  víz felületén gyenge, 
alig észrevehető gázbuborékok szállnak fel, 4— 5 m mélységben már 
nehéz a lélegzés. A  víznek vasas íze van, az analízis állítólag kéntartal
mat mutatott ki. A  kimerített víz elég tiszta, ottlétem alkalmával alig 
1 m víz volt a kútban. ü gy  látszik, rothadó szerves anyag van a fene
kén, a lélegzési nehézségeket a képződő szénsav és szénhidrátok okoz
hatják.

Berethalmon szintén figyelmeztettek egy, a 219. sz. ház udvarán 
levő kútra, amelybe két ember belefulladt. E kút az antiklinális vonal 
közelébe esik ugyan, de a benne fejlődött, légzésre veszedelmes gázok 
valószínűen szintén csak rothadó szerves anyagokra vezethetők vissza,
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mert azóta, hogy a kútat kitisztították és mélyítették, rendben van min
den és a vizét élvezettel isszák.

Riomfalvától SSE-re, a Kirchtal 543 m és 560 m-es kúpok közti 
háton homokleásásra bukkantam. Itt homok alatt, amelybe márgás agyag
gumók konglomerátumszerűen vannak beágyazva, réteges homok, majd 
laza homokkő települ, mely utóbbi alatt homok, márga és limonitos már
gás pala és agyaggumókkal, apró kavicsos homok és finom szürke csillá- 
mos homok, ez alatt pedig homok, vékony agyagmárga-betelepedésekkel 
következik. Az apró kavicsos homokban Melanopsis vindobonensis, Con- 
geria sp. búbjai és Cár dilim-töredékek fordulnak elő.

Délnek, az ú. n. fettendorfi hegyek („Fettendorfer Grebirge“ ) felé a 
terület mindjobban emelkedik és e fettendorfi hegyek, melyek a bejárt 
területen 658 m absz. magasságban kulminálnak, a Maros és Olt közt 
képezik a vízválasztót. A  vízválasztón fenn is csak a pannoniai finom 
sárga csillámos homok látható a betelepedett agyagmárgával. A  604 
m-es hágótól NE-re és E-re árkok és völgyek kezdődnek, melyek a Rohr- 
bach nevű völgybe torkolnak s mely völgy vizét ép úgy, mint a nyuga
tibb apátfalvi, magáréi, szászzalatnai patakok stb. délfelé az Oltnak szol
gáltatja. A  Rohrbach-völgy jobb oldalán, az 592 m-es ponttól keletre emel
kedő dombon áll a két berethalmi erdőőrház. Ezek közelében észak felé 
a holocén területen forrás száll fel. A  víz zsombékos talajban ered, kor
hadt növényi részecskéket tartalmaz, tehát zavaros, foglalva és tisztítva 
nincsen, de a finom csillámhomokot hozza fel. Az erdőőrházak közelében 
délre azután tőzeg van jelen. A  völgyön S-felé haladva, a talaj ingová
nyos és az 502 m-es dombtól keletre, a vízér baloldalán (már szentágotai 
területen) a fekete humuszos homok alatt szintén tőzeg van, mely a 
vízér fölött emelkedő lejtőn vagy 3 in vastagságban látható és amely
nek összes vastagságát a patakig kb. 10 m-re becsülöm, mert felülről (kb. 
10 m szintkülönbség) le a patakig tart a helybeliek állítása szerint a 
tőzegképződés, ami valószinű is. Az említett két berethalmi (fettendorfi) 
erdőőrház oly szép helyen fekszik, hogy érdemes volna néhány villa eme
lésével e tájat nyári üdülőhelynek alkalmassá tenni.

A  szóban levő területen hasonlóként, mint a nyugat felé szomszé
dos vidéken, ismételten látszanak a hegytesttől elszakadt, lecsúszott és 
idővel a víztől lekerített és elszigetelten álló kis dombok. A  pannoniai ré
tegekben helyenként sok az apró mészgumó.

A  Magárétól NW-re fekvő vízválasztó (Neuweg) 592 m-es pontján 
az apró kavics fölött még nehány babércszemet találtam, ami arra utal, 
hogy még ebben a magasságban is a pleisztocén agyag került lerakodásra, 
mely azonban épen csak a térképen ki nem választható kis foltban van 
ezidőszerint jelen. Közel ide a vízválasztón N felé, az 564 m-es pontnál az
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úton, pannoniai homok —  a betelepedett márgás agyaggal —  van fel
tárva. A  rétegek itt 5— 8° 20h felé dőlnek, az agyagmárgában ostracodák 
és kis cardiumok lenyomatai mutatkoznak. Magaré közelében a vékony 
agyagmárgával váltakozó homok lignitnyomokat is észleltet. A  homok 
sárga vagy szürke, finom vagy durva is. A  Magárétól SSE-re fekvő víz
választón, hol az 531 m és 542 m-es kúpok közt a térképen Chinisleul 
cél mare-nak nevezett árok és völgyecske nyugat (a magáréi völgy) felé 
lehúzódik, 1— 2 m vastag pleisztocén homokos agyag alatt számos fehér 
mészgumó és apró kavics s ez alatt az okkersárga, világos sárga és szürke 
finom csillámos pannoniai homok vékony márgás agyag-betelepedésekkel 
következik. A pleisztocén takarót a térképen —  mint az egész köríve
ken —  alárendelt vékonyságánál fogva nem hoztam kifejezésre.

Nagykapus, de különösen Magaré és Apátfalva környéke források
ban gazdag és valószínű, hogy az Apátfalvától keletre fekvő Rohrbach- 
völgyön kívül a Bürkösre vezető fővölgyekben és némely oldalvölgyben 
is a most művelés alatt levő legfelső kéreg alatt tőzegképződés volna 
konstatálható.

Mártonf alvónál. a Fussberg N W  lejtőjén látható vízmosásban 
finom csillámos sárga homoktömeg van feltárva. E homok közé apró ka
vicsos homoksávok vannak betelepedve, amelyekben Melanopsis vindobo- 
nensis, Mel. Bonéi, Cardium-töredékek, Congeria-búbok és Hydrobiák 
fordulnak elő. E homok a pannoniai rétegek magasabb homokszintjét kép
viseli. A  Fussberg déli oldalán elterülő szőlőkben a vékony agyagmárga- 
betelepedéseket mutató homokkomplexus és m é l y e b b e n  a v a s t a 
g a b b  r é t e g e s  a g y a g m á r g a  települ. A  Fussberg 565 m-es 
kúpjától délre, az út mellett elvonuló árokban ez utóbbi réteges agyag
márga, mely talán cement előállítására alkalmas volna, vastagabban van 
feltárva; itt szépen rétegezett, 5° alatt NW-re dől és ostracodákat, vala
mint elszenesedett növényi részeket —  meglehetős gyéren —  tartalmaz. 
A  „Faules Tal“ torkolata baloldalán homok (agyagmárga-betelepedések- 
kel) van feltárva. Ezek az agyagmárga-betelepedések lefelé itt vastagab
bak, legalól pedig megint homok mutatkozik.

A  Kaltenbach-völgy jobb oldalán, Mártonfalvótól ÉNy-ra, az út 
mellett van egy nagyobb homokmárga-feltárás, hol a rétegek 5° a. AVNW 
felé dőlnek. Itt a durva (apró kavicsos) homok fölötti márgában növény- 
foszlányok mellett ostracodák, Cardium, Pleurocera, az aprókavicsos ho
moksáv alatt Cardium undatum, Cardium sp. és növényfoszlányok talál
koztak. Az anyag felületén glaubersó-kivirágzások láthatók.

Mardostól NE-felé, a Kaltenbach-völgyben elhaladó út burkola
tára Sólyától származó kavicsos homokot, helyenkint pedig, mint másutt 
a területen, e célra tégladarabokat is használnak. Rovásnál a homok-
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márga-komplexus magasabb részében növényfoszlányok mellett apró 
congeria, valószínűleg a C. banatica fordult elő.

Mártontelkétől SE-re, a Eahrloch-nevű oldalvölgyecske jobb olda
lán kékes agyagmárgával váltakozó sárga és kékeszürke homok látható, 
amely közt kis homokkőrész is van. Az egész elszakadt és lecsúszott föld- 
darab. Legalól —  szálban —  vastagabb kékesszürke, kissé homokos 
agyagmárga települ, mely fölfelé kékes homokba megy át. E homokban 
növényi részek s egyes lignit-darabkák mellett Cardium syrmiense mu
tatkozott, a rétegek 5° a. N W  felé dőlnek. A vízválasztón Mártontelkétől 
K-re (469 m-es pont az úton) az agyagmárgában Congeria banatica 
mutatkozott.

Muzsna környékén a források már nem oly bővek, mint amilyenek 
voltak. Némely forrás eredeti helyét elhagyta és kevesebb vízzel lejebb 
a lejtőn bugyog ki, más hajdanában bő források pedig egészen elapadtak. 
Ennek oka jórészt a sok csuszamlás lehet, amelyek következtében a víz 
kifakadási helye bedugult, a víz más irányt vett s esetleg a mélybe 
sülyedt. Szerves maradvány a bejárt vidéken egyáltalában meglehetős 
ritka és ami van, az apró. Növény foszlány ok is ritkábbak, mint a terület 
W-részén, lignit apró darabkái csak itt-ott mutatkoznak, gipszet pedig 
nem is észleltem. E jelenség a hegységtől, tehát a hajdani szárazföldtől 
való nagyobb távolsággal függhet össze.

Muzsnától északra a muzsnai-völgyben, a Wolfzelberg NE oldalán 
ingó talajon van egy álló mély pocsolya, amelyen 4 m-es rúddal nem 
érnek feneket, Szászivánfalvától délre pedig a völgyben, hol az út kelet
nek visz, pocsolya van, amelyben —  az ottaniak állítása szerint —  ha 
a vizet mélyebbre felkavarják, gázbuborékok szállanak fel, melyek meg
gyújtva kék lánggal égnek.

Végül még felemlíthetem, hogy Medgyes város vízvezetéki kér
dése is véglegesen meg van már oldva, amennyiben a várostól E-re fekvő 
Podé-nevű tájon 37 m-ig véghezvitt kémlelő-fúrások alapján 3 m vastag 
kavicsréteg jelenlétét konstatálták, mely vizet eléggé bőven szolgáltat. A 
víz ugyan mész- és vastartalmú, de vastalanítani fogják és a városba be
vezetik. Az analízisek szerint a víz iható, jó.


