
13. Bolya, Yurpód, Hermány, Szenterzsébet környékének 
földtani alkotása.

Halavats G.YULÁ-tól.

(Jelentés az 1911. évi részletes földtani fölvételről.)

Az 1911. év nyarán az országos részletes földtani fölvételre szánt 
idő kezdetén a Krassószörényi Középhegységben, Dognácska, Vaskő, 
Lupák táján tanulmányoztam az újabb föltárásokat, hogy az im
már megjelent 24. öv, X X V . rovat, Dognácska-Gáttá ja jelű, 1:75,000 
méretű, földtanilag színezett laphoz tartozó Magyarázat szövegében érvé
nyesíthessem a legújabb adatokat is.

Aztán folytattam Nagyszeben környékén a részletes földtani föl
vételt az előző évben bejárt területhez keletről és délről közvetlenül csat
lakozó dombságban, Isztina, Bolya, Salkó, Sáldorf nagyküküllőmegyei, 
Vúrpód, Hortobágy falva, Veresmart, Szászújfalu, Dolmány, Hermány, 
Vesztény, Moh, Bongárd, Szenterzsébet, Nagyszeben szeben-vármegyei 
községek környékén, a 22. öv, X X X . rovat ÉK, DK, a 22. öv, X X X I. 
rovat ÉNy, DNy és a 23. öv, X X X . rovat ÉK jelű, 1:25,000 méretű 
térképlapokon.

Határai: É-on a 22. öv, X X X . rov. ÉK és a 22. öv, X X X I. rovat 
ÉNy jelű térképlapok É-i széle; K-en a Saldorf és Hortobágyfalva között 
húzódó gerinc; D-en a Hortobágyfalva és Vesztény közötti gerinc; Ny-on 
pedig az előző évben fölvett terület K-i határa.

Az ekkép határolt terület erősen tagozott dombság, lankásereszű 
dombhátakkal, a völgyek mentén több helyütt meredek lejtőkkel, melyek
nek legmagasabb pontjai a 600 m tengerszínfeletti magasságot nem sok
kal haladják meg, míg a völgyek feneke valamivel a 400 m abszolút ma
gasság alatt terül el.

Földtani alkotásában: 
a pontusi emelet, 
a pleisztocén és 
a jelenkori üledékek

vesznek részt, melyeket a következőkben részletesebben ismertetek meg.
A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1911. 9
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1. A  pontusi korú üledék.

A  pontusi korú üledék alkotja a dombságot, úgy, hogy az 1911. 
évben bejárt területnek térképe majdnem teljesen ezt a kort jelző színnel 
van befestve.

A  pontusi korú üledéknek legalsó részét, úgy, mint a nyugati, az 
előző években fölvett területen, Congeria banatica R. H oerx. teknőit tar
talmazó agyagos rétegek alkotják. Petrografiailag azonban itt már nem 
oly szívós az agyag, mint tovább nyugaton, hanem már homokos az. Az 
elébb megnevezett, az alsópontusi kort jellemző kagyló teknőit Szász- 
újfalutól Ny-ra, a Steinberg alatti vízmosás alsó részében gyűjtöttem. 
Ez az agyagos üledék különben több helyütt a térszín mélyebb pontjain, 
a völgyek fenekén föl van tárva.

Az agyag fölé, a pontusi kor fiatalabb üledékeként, itt is homokos 
rétegek ülepedtek le. Területem északibb részében szürke, kék, sárga, 
csillámos, finomabb-durvább homok egymással váltakozó rétegei, melyek 
közé vékony agyagos szalagok telepedtek s teszik rétegessé, 0 ’5—1 m 
vastag padokká osztván azt föl, jelentkeznek. Dél felé nyomozva e felső- 
pontusi korú üledéket, azt tapasztaljuk, hogy a homokszemcsék mind
inkább nagyobbak lesznek, az üledék durvább, sőt eleinte vékonyabb 
rétegekben apró, egész borsónagy kavics is telepedett közéjük, mely mind
inkább durvább lesz, úgy, hogy területem déli részében, a Hortobágy- 
patak mentén egészen ökölnagy kavicsrétegek jelentkeznek. A  kavics a 
durva, csillámos homokban lencséket formál, s az üledéknek fluviatilis 
szövetet kölcsönöz. A  kavics javarészben fehér kvarc, de találkozik kö
zötte fekete kvarcit, gránit, pegmatit jól legömbölyített darabja is. Ez 
a kavicsos üledék a községek közelében több helyütt jól föl van tárva, 
miután a lakosság innét szerzi be az útak föntartására szükséges kavicsot; 
a Hortobágy-patak mentén, a Kavicsbánya nevű vasúti megállóhelynél, 
a mélyen bevágódó vízmosásokban előforduló kavicsot pedig messzebb 
helyekre is elhordják az útak kavicsolása céljából.

A  kavicsos üledék felső részében vastagabb agyagos homokréteg 
van, mely többi közt Szászújfalutól ÉÉNy-ra, az A uf dér Won és Am 
Berg közötti, 576 m magas csúcs oldalában lévő csuszamlásban van föl
tárva s melyből Limnocardium cfr. arcaceum, B ru s . teknőjét és levél- 
lenyomatot gyűjtöttem. Ugyanez.az agyagos réteg az, melyből Szerda
helynél1) és Szelindeknél1 2) fossziliákat gyűjtöttem s amely idei területem 
kavicsos üledékének felsőpontusi korúságát immár kétségtelenné teszi.

1) H a l a v á t s  Gy . és T. R o t i i  L .: Szászsebes környéke. (Magyar, a magy. kor. 
orsz. részi. geol. térképéhez. 22. zóna. XX IX. rovat jelű lap, 23. 1.)

2) A m. kir. Földt. Int. évi jelent. 1910-ről, 161. 1.
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Múlt évi fölvételi jelentésemben1) Szelindektől DK-re, a Kicserer- 
hegy környékéről kavicsos üledéket ismertettem, melyet ott ideiglenesen 
levantei korúnak (?) mondtam. Az idén paleontológiái alapon meggyő
ződvén arról, Hogy az e vidéki kavicsos üledék felsőpontusi korú: a ta
valyi kormeghatározást ezennel módosítom.

A  felsőpontusi korú homokos-kavicsos üledékben eléggé gyakoriak 
a nagy gömbalakú homokkő-konkréciók, melyeket a lakosság földarabolva 
építkezéseinél rég alkalmaz és X III. századbeli román stílusú templomaik 
is már ebből a homokkőből épültek. A  nagy, lapos konkréciókból pedig 
kapubálványokat készítenek.

Aminő egyszerű a pontusi korú üledék sztratigrafiája, annál bonyo
dalmasabb tektonikája, melyet a sűrű erdővel fedett, vagy szántóföldnek 
használt dombságban csak gyéren meglévő föltárásokból megállapítani 
nem könnyű föladat s az adott föltárási viszonyok közt nem is sikerül 
olyan részletességgel, amint az kívánatos lenne. Mert rétegeink nem fe- 
küsznek vízszintesen, amint ilyen fiatal korú üledékek szoktak, hanem

5S3m-

eredeti településükben meg vannak zavarva: laposabb-domborúbb hullá
mokat vetnek; repedések mentén el vannak vetve.

1908. évi fölvételi jelentésemben2) említettem, hogy Hasságtól 
ÉK-re a pontusi korú üledékből, egy törés mentén fölemelkedve mediter
rán korú rétegek jelennek meg a felszínen, a térszín legmagasabb részét 
formálva. A  Viza-patak jobb partján is követhető egy darabig ez a medi
terrán korú üledék, Rüsz és Szászvesződ között azonban a pontusi korú 
üledék alámerül, de hatását érezteti abban az antiklinális ráncban, mely 
Rüsztől DK-re konstatálható, Rüsztől É-ra pedig az alsópontusi agyagot 
erősen összeráncolta D Xy-i határa mentén.3) 1911. évi fölvételi területe
men aztán ÉK-i határa mentén hasonló jelenséget tapasztaltam. Szász- 
vesződtől K-re ugyanis az alsópontusi korú agyagrétegek magas térszíni 
helyen jelennek meg s rétegei 4 hóra felé 8 fokkal dőlnek. Ha aztán a *)

*) A m. kir. Föleit. Int. évi jelent. 1910-ről, 161. 1.
2) U. a. 1908-ről, 76. 1.
3) A m. kir. Földt. Int. évi jelent. 1910-ről, 162. 1.

9*



132 U A L A V A T S  G Y U L A (4 )

szászvesződi völggyel ív felől párhuzamosan haladó völgyben nyomozzuk 
rétegeinket, az oldalakat alkotó homokos üledék alatt a völgy fenekén 
megjelennek az agyagrétegek, melyek itt rövid vonalon erősen össze van
nak gyűrve s 22—10 hóra csapású több ráncot vetnek. Tovább pedig, ott, 
ahol a völgy elágazódik, 4— 16 hóra repedés mentében a rétegek el van
nak vetve, melyen túl az agyag rétegei 4 hóra felé 5°-kal dőlnek (1. ábra).

Ezekkel a redőkkel párhuzamosan Bolyától DK-re, a Valea Celin- 
ben is van egy szinklinális ránc. A völgy É-i lejtőjén a homokrétegek 
3 hóra felé 10 fokkal, míg a Salkó községéből a Kicsorára vivő mély útban 
14 hóra felé 40 fokkal dőlnek.

Érdekes módon jelentkezik e szinklinális és a rüsz-szászvesződi 
antiklinális ránc között egy másik szinklinális ránc. Bolyától D-re, a 
Heves-völgynek már Szelindek határában levő részében nagy területen 
háromszögű sülyedés észlelhető, melyet nemcsak a meredeken kiemelkedő 
domboldalak, hanem öt, a sülyedés határa mentén jelentkező tó is jelez;

legészakibb csücskében pedig kékesszínű iszap tódul föl a felszínre. Ez 
az iszapömlés nem képez kúpot, mert nem egy lyukból, mint a rliszi 
iszap, hanem egy egyenes repedésből ömlik ki.

Tovább délre, a jó föltárások hiánya lehetetlenné teszi a tektonikai 
viszonyok pontosabb megállapítását. Fölvett területem D-i részén, a Hor- 
tobágy-patak mentén azonban jó hosszan, Hortobágyfalvától Mohig ter
jedő vonalon egy antiklinális ráncot sikerült konstatálni, mely nem tar
tozik az eddig ismert ráncok rendszerébe. Amíg ugyanis az előbbeniek 
ÉNy— DK (22—10 hóra) csapásúak, addig ez ÉK— DNy (3— 15 hóra) 
irányú, azokat tehát derékszögben metszi. A  Hortobágy-patak hortobágy- 
falva— mohi szakaszán ép az antiklinális tengelyében folyik, úgy, hogy 
a jobb parton a rétegek 21— 22 hóra felé 30— 40 fokkal, míg a balparton 
9 hóra felé 35 fokkal dőlnek, amint azt a 2. ábra feltünteti. Leg
tisztábban láthatók a települési viszonyok a mohi Kavicsbánya nevű 
vasúti megállóhelynél, hol a völgy fenekén, de a vasút mentén is kék
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réteges agyag, közben sárgás márgás rétegekkel jelentkezik, e felett kék. 
majd sárga csillámos homok, benne nagy homokkő-konkréciókkal, követ
kezik. A homokot a közbetelepedett vékony agyagsávok teszik rétegessé. 
A  sárga homok fölfelé mindinkább durvább lesz s közéje vékony abb-vas- 
tagabb durva kavicsrétegek telepedtek, mely konglomeráttá is tömörült, 
gömbalakú konkréciókat formálva.

2. Pleisztocén korú üledékek.

1908. évi fölvételi jelentésemben1) Vízakna környékéről pleisztocén 
korú üledéket ismertettem meg, mely ott az öregebb képződményeknek 
kb. 400 m magasságban való vízszintes abradálása következtében képző
dött s a Viza-patak jobb (Iv-i) partját alkotó dombok tetején, a későbbi 
erózió következtében elszigetelt foltokként ÉK-i irányban egészen Szász
vesződ környékére követhető. E községnél a pleisztocén korú folyóvíz 
iránya hirtelen megváltozik I)Iv-ire s folytatását az 1911. évben bejárt 
területen, a Hidegvíz balpartját alkotó dombok tetején, ugyancsak elszi
getelt foltokban, már valamivel magasabb térszínen, egészen Bolyáig 
követhettem, ezentúl azonban megszűnik, vagy legalább a mostani föl- 
tárási viszonyok között nem konstatálható a folytatása.

Itt is a pleisztocén-korú üledék alsó részét egészen ökölnagy kavics 
alkotja, mely fölött 1—2 m vastagságban sárga iszapos agyag terül el. 
jó szántóföldeket alkotva.

Pleisztocén-korú üledéket ezenkívül Újfalutól ÉNy-ra, ott, ahol a 
Langer Bach-ba a Hartengrund völgye torkollik, találtam. Itt nagyobb 
területen fluviatilis szövetű homok fordul elő, melybe a pontusi korú üle
dékből származó kavics lencséket formál. A kavicsot útak burkolására 
nyerik s ennek következtében ez az üledék jól föl van tárva a leásásokban.

Valószínűleg bejárt területem egyéb helyein is vannak pleisztocén- 
korú üledékek, de ezeknek jelenlétet a mostani föltarasi viszonyok között 
nem lehet konstatálni. Erre vallana az az Elephas primiyenius, B l m b . 
zápfog, melyet B r a n d sc h  K a r o l y  ágost. hitv. evang. lelkész úr A lupé
don szíveskedett intézetünknek ajándékozni, melyet a községtől É-ra 
egyéb csontváz-alkatrészek társaságában, melyek a nagyszebeni term. tud. 
múzeumba kerültek, ástak ki.

3. Jelenkori képződmények.

A szóbanforgó területet számos, széles völgy hálózza be s teszi a 
dombságot tagozottá, melyeknek fenekén lesiető víz két folyónak: a Nagy-

1) A 111. kir. Földt. Int, évi jelent. 1908-ról, 78. 1.
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küküllő- és Szeben-patakoknak a vizét szaporítja, a kettő közötti víz
választó területemen vonul át. Az Isztina, Bolya, Salkó, Sálclorf környéki 
völgyek vizeit a Hidegvíz-patak gyűjti össze, mely Nagyselyknél a Viza
patakba, ez pedig Kiskapusnál a Nagyküküllőbe torkollik. A  Vurpód, 
Szászújfalu, Veresmart, Dolmány, Hermány környékbeliek pedig a Hor- 
tobágy-patak vizét szaporítják, mely Mohnál a Szeben-patakba torkollik, 
míg a Szenterzsébet, Bongárd vidékiek közvetlenül szakadnak beléje.

E folyóvizek völgyei mindenütt jó szélesek s az ártéren lerakodott 
iszapos, homokos talaj dús füvű kaszálókat hoz létre.

Jelenkorú képződmények a Bolyától D-re, már Szelindek határá
ban, föntebb már említett tavak és iszapömlés is.

*

Végül kedves kötelességemnek tartom e helyütt is megköszönni azt 
a készséget, mellyel engem W a g n e r  H e n r ik  s z . k. v. cs. és kir. főhad- 
nagy, földbirtokos úr Bolyán, valamint S ü m e g h  I g n á c z  m. kir. erdőtaná
csos úr és L e n c s é s  A m b r u s  m. kir. erdőmérnök Nagyszebenben, nehéz, 
föladatom teljesítése közben támogatni szíveskedtek.


