
19. Az erdélyi medence geológiai alkotása Segesvár, Ápold, 
Jakabfalva, Rozsonda. Malomkerék és Dános környékén.

(Jelentés az 1912. évi nyári működésről.)

(Az I. táblával és 7 szövegábrával.)

T e LEGDI R oTH LAJOS-tÓl.

Az 1912. év nyarán részletes geológiai felvételemet, a megelőző 
évben végzett térképezésemhez K felé csatlakozva, a 21. zóna, XXXI. 
rovat-jelzésű, Erzsébetváros-című osztálylapon folyta/ttam olyképp, hogy 
bejárásaimat Nagyszentlászlótól K-re a nevezett osztály lap K-i széléig, 
e lapszél mentén D felé a lapszél D-i végéig s e déli peremen Ny felé 
az osztálylap DNy-jelzésű lapjáig végeztem. Ilyformán a 21. zóna XXXI. 
rov. jelzésű osztálylap ÉK-jelzésű lapján feltüntetett területnek túlnyomó 
(3/4) része, a DK-jelzésű lap területe pedig egészen felvételre került, 
minek folytán az Erzsébetváros-című osztálylap teljesen elkészült és 
kiadásra készen áll.

Kirándulásaimat jórészt Segesvárról végezhettem, hol Dánosig a 
vasúti fővonal, a terület D-i részén pedig a Segesvár—szentágotai kes- 
kenyvágányú vonal (Rozsondáig) állott rendelkezésemre s csak azután 
költöztem Jakabfalvára, Almakerékre és Keresdre.

Az itt körülírt területen, főleg a Nagyktiküllő-völgy mentén, vala
mint e völgy közelében konstatálható a diluviális lerakodások fellépte, 
a terület főzömét a pannoniai rétegek alkotják és csak az osztálylap DK-i 
szögletén nyúlnak a K és D felől szomszédos osztálylapok területéről a 
szármátiai rétegek is át.

Az ide mellékelt szelvény mutatja az Erzsébetváros-című osztály- 
lap pannoniai rétegeinek hullámos ráncosodását (1. az I. táblát).

A pleisztocén lerakódások a Nagyküküllő-völgy mentén Ny—K-i 
irányban terülnek el. Dánostól Ny-ra, az erzsébetvárosi országúton és a 
Sand-Reeg-en a lösz és diluviális agyag alatt kibukkanó diluviális homok 
apró kavicsot (nagyobb kvarcszemeket) zár magába. E homok borította 
területen, melynek alját a pannoniai agyag képezi, forrás lép napvilágra. 
A dánosi evang. templomtól Ny.-ra a dombon 2 m vastag diluviális kavics 
van feltárva, melyet egy ember betonkészítésre fejt. A kavics kvarc, pan-
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noniai homokkő és konglomerát gördült darabjaiból áll. Fölötte fél méter 
vastag diluviális barnássárga, kemény agyag, alatta pedig a pannoniai 
agyag települ s így a kavicsból szintén források bugyognak ki. A község 
DNy-i végén lévő téglavetőben a diluviális agyagot a közbe települt ho
mok- és kavics-sávok rétegzetté teszik; Succinea oblonga stb. fordul benne 
elő. A kúpokon D-re (442 m-es pont) vörös babérces agyag és alatta kavics 
rakódott le. A Nagyküküllő-völgy túlsó (jobb) oldalán, a Nagy-Szőllőstől 
K-re emelkedő 489 m-es kúpon és lejtőjén szintén megvan a vörös babér
ces agyag.

Ezek az agyag- és kavicslerakodások azután Segesvár felé folyta
tódnak, hol főleg a Nagy-Küküllő-völgy bal oldalán vannak elterjedve; 
a kavicsot magukkal hordó legfiatalabb pliocén és diluviális vízfolyásnak 
t. i. itt leginkább a mostani Nagy-Küküllő bal oldalán volt a menete, a 
jobb oldalon a kavicslerakodások csak egyes alacsonyabb, a víz sodrába 
eső pontokon mutathatók ki. A hajdani folyam 4 km szélességben höm- 
pölyögtette hullámait K-ről Ny felé. Itt négy kavicsterrasz különböztet
hető meg. W achner Henrik1) hármat már felsorolt.

A legmagasabb s egyúttal legrégibb terrasz 500—510 m absolut 
magasságban fekszik. Ide tartozik a segesvári Galt-hegy 494—511 m 
magas platója és a Kulterbreite-nevű fensík alapját képező kavicslerakó
dás. Az ennél fiatalabb terraszok 460—470 m magasságban vannak. Ezek: 
a Seariatine-emlék fölött DK felé emelkedő hegyhát egy része, a kilátó- 
torony koronázta ,,Sárgahegy“ fensíkja, a ,,Kulterbreite“ É-i lejtőjén 
fekvő kis fensík, az iittila-hegytől D-re és DNy-ra eső 3 fensík, valamint 
a N.-Ivüküllő jobb oldalán — babérces agyag alatt — fekvő kavicslera
kódás a Siechen-erdő területén, ik harmadik, az előbbieknél fiatalabb fen- 
síkokat 440—447 m abszolút magasságban találjuk. Ezek az Attila-hegyen 
és Dánostól D-re terülnek el. A legalacsonyabb és legfiatalabb terraszok 
370—380 m abszolút magasságban, a mostani völgy talpánál 30 m-rel 
magasabban fekszenek és a Kronbühelt, Burgsfcadlt, Wietenberget, Steil- 
aut, Kreuzberget, a segesvári Várdomb É-i alsó részét és a város K-i 
végén „An dér Hülle“ táján elterülő kis platót alkotják.

A legmagasabban fekvő kavics lerakódása talán már a legfiata
labb pliocénkorban történt, utána 40 m, 20 m, 70 m, és 30 m-nyire, te
hát mind mélyebb nivóra szállt le a régi vízfolyás, mielőtt a Segesvár 
melletti völgytalp mostani, 353—342 m-es abszolút magasságába vágódott 
volna be.

A Nagyküküllő jobb partjáig orrként előretolt keskeny dombvonu
lat D-i végén, az említett Wietenbergen, a diluviális agyag alatt telejiülő i)

i) Földtani Közlöny XLI. köt. (1911) 745. lap.
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kavicsot kiszedik és útkavicsolásra használják. E kavics kvarc mellett 
kristályos palák, mezozóos mészkő, krétakorú homokkő, andezit és a pan- 
nóniai rétegekből eredő agyagvaskő és homokkő gördült darabjaiból áll. 
Wachner állítását (idézett hely) tehát, hogy t. i. e diluviális kavics gör
getegei közt andezit is előfordul, az e tényből levont következtetésekkel 
együtt a magam részéről is megerősíthetem.

A Wietenberggel K felé szemközt lévő Kreuzberg-nevű elődombon 
(domborron), dr. K r a u s z  H e n r i k  birtokán, a vékony diluviális agyag 
alatt települő kavics 2 m vastag. E kavicslerakodás É-i vége felé a Bison

1. ábra. A segesd i patak  m esterséges á tv á g á sa  S egesvárn á l, a legalsóbb  sz in tb en  
P in u stob ozok  g y a k ra n  fordulnak  elő.

priscus teljes csontváza fordult elő. E Bison a nagyszebeni természettudo
mányi egyesület múzeumában van felállítva. Az említett birtok D-i vége 
felé, a kavicslerakodás valamivel alacsonyabb nívójából az Elephas prinii- 
genius agyara, lábszárcsontja és zápfogai kerültek elő. Segesvártól D-re, 
a Schofis-árok torkolatának jobb oldalán akadtam még kis — helixeket és 
clausiliát magába záró — diluviális agyaglerakodásra.

Délen, a Hortobágy-völgy bal oldalán, az Újváros-község DK-i vé
gén levő téglavetőben 2 m vastag sárga és kékes, Helix hispidát és Succi- 
nea oblongát tartalmazó kis diluviális agyaglerakodást, az említett völgy 
jobb oldalán, Jakabfalván és a prépostfalvai állomással szemben pedig — 
amott sárga lösznemű — emitt pedig diluviális agyagot (mindkettőt kis 
foltokban) választhattam még ki.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1912. 13
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A terület főzömét — mint említém — a pannoniai rétegelt alkotják. 
Nagyszöllőstől Ny-ra, a 482 m-es, erdőborította pont Ny-i lejtőjén nagy 
területleszakadás látható. A feltárt rétegek homokból állanak, melybe ké
kes réteges agyagmárga van közbetelepedve. A homokkő a homokban 
részben konkréciók alakjában, egy darabon azonban padszerűen van be
telepedve. A rétegek 5—10° alatt KÉK-nek dőlnek és lignitnyomokat mu
tatnak. Nagyszöllős és a hétúri országút között sárga agyagmárga terül el.

Dánostól D-re, a keresdi hegy 507 m-es pontja táján a pannoniai

2. ábra. A segesdi patakon átvezető kid a Pinustoboz lelőhelyen alul.

homok és réteges agyagmárga növényfoszlányokat zár magába. A keresdi 
völgy bal oldalán vezető úton, a 456 m-es ponttól DK-re, az apró kavicsos 
durva homokban Congériák búbjaira és cardium héjtöredékeire akadtam.

Nagyszöllőstől DK-re, a K. Kíiküllő közvetlen jobb partján a kék 
réteges agyagmárga 10—20° alatt ÉK-nek dől; itt csak növény foszlány ok 
mutatkoznak.

A Bese-patak völgye bal oldalán, Bese községtől É-ra, a 388 m-es 
ponttal szemben, a pannoniai homok és agyagmárga közé padszerűen vagy 
sávként betelepedve látható egy darabon — a vékony konglomerátum. A 
konglomerátumban kvarcszemek mellett mezozóos sötétszürke és világos 
vörhenyes mészkő-darabkák vannak beágyazva.
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Segesvártól ÉNy-ra, a 204. számú vasúti őrháztól ÉNy-ra, a N. 
Küküllő közvetlen jobb partján 40—50 m magas feltárás látható. Az egész 
homok, amelybe vékony agy a gmárga-részek vannak betelepedve. A homok 
közt elég gyakoriak a nagy kenyéralakú homokkő-tömbök (konkréciók). 
Ezek a dombvonulatnak az országút mentén elhúzódó Ny-i oldalán is 
megvannak és itt több ponton építkezési célokra szedetnek ki. A rétegek 
az említett meredek parton 5—10° alatt ÉÉK felé dőlnek. Az innen K-re 
êső ,,Schustergraben“ nevű árokban a pannoniai rétegek vastagon feltárva

3. ábra. Iszapvulkán Segesd-nél.

láthatók és 10° alatt ÉK-re dőlnek. A homok, mely durvább is, sok ho
mokkő-gömböt és egészen vékony lignitsávot zár magába; apróbb kavics 
is mutatkozik a rétegek közt. W a c h n e r  tanár (1. id. h.) ebből az árokból 
a Congeria Brandenburgi Brus.-t idézi, Dr. P á v a y - V a j n a  F e r e n c  pedig, 
aki pár nappal előttem járt ott, a Congeria Partschi Czjz.-et gyűjthette.

A Siechen-erdő D-i és K-i lejőjén a pannoniai homokkomplexum 
egészen vékony, alárendelt agyagmárga-betelepedésekkel terül el. A ho
mok homokkő-konkréciókat és agyagvaskő-gumókat zár magába és a vé
konyréteges agyagos homok helyenként telve van növény foszlányokkal; 
egyéb szerves maradványt nem sikerült találnom. A Klossel-árok torko
lata közelében van L e t z  építőmester gőztéglagyára. Itt kékesszürke réte

13:
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ges agyagmárga közbetelepült vékony sárga liomoksávokkal van feltárva. 
A rétegek 5°a. 2—3h felé dőlnek, kövületeknek a nyomára sem tudtam itt 
ráakadni.

A segesvári Várdomb Ny-i nyúlványán a rétegek (homok, homokkő 
és márga) DDNy-nak dőlnek és közel ide a segesdi patak mesterséges át
vágásában, a fedett hidalatti bal parton van a Pinus transsylvanica Pax1) 
és egyéb tűlevelesek tobozainak a főlelőhelye. W a c h x e r  tanár úr szívessé
gének köszönöm ezeknek néhány példányát, amelyeket Dr. Tuzsox J. egy. 
m. tanár úrnak közelebbi tanulmányozásra átadtam. P a x  F. ezt az új fajt

(6 >

4. ábra. Segesvár, Bajor-utca 1912. szept. 8—9-én.

az idézett helyen1) leírta, de a rajzát nem adta. A P a x  által leírt e fajnak 
példánya az ide közel eső Schleifengraben nevű árokból származik. E& 
utóbbi árokban feltárt homokrétegek NyDNy-nak (16h) dőlnek s ugyan
azt a dőlést az árok bal oldalán a hegyre felvivő úton az agyagmárga is 
mutatja. A homokban rétegesen is elrendezett homokkő-gömbök, az agyag- 
márgában agyagvaskő-gumók, az árokban papirvékonyságu lignitsávocs- 
kák is észlelhetők.

Segesvár K-i végén, a kilátó torony alatt a lejtőn épült és ,,An dér 
Hülle“-hez tartozó házaknál homokkő mellett konglomerát-betelepedés is 
látható a homok közt. Az innen K-re eső, az osztálylap szélén Segesvár és

J) Englers botan. Jahrb. XXXVIII. köt. 1907. 310. 1.
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Fehéregyháza közt levő Határárokban Hő he, segesvári tanár, a M. im- 
pressához közel álló Melanopsis Martiniana Fér. és Congeria sp-1, a Schlei- 
fenárokban pedig Cardium sp. töredékét gyűjtötte.

A segesvári K-i Bajor-utcának a Hundsbach-árokba torkoló végével 
szemben, az árok bal partján, nagy part látható. Itt nagy homokkő-göm
böket magába záró sárga homok alatt homok következik, mely itt-ott szin
tén homokkő-gömböket, agyagvaskő-gumókat, valamint növényfoszlányo
kat és lignitnyomokat tartalmaz. Legalul kékes kemény agyagos homok

5. ábra. Segesvár, vizáradás 1912. szept. 8 —9-én.

települ, mely egy-egy homokkő-gömböt zár magába. — A feltárt kom
plexus rétegzett és 3—4°a-i dőlést mutat.

Segesvártól DNy-ra, a Kulterbreite 504 m-es pontjától ÉK felé el
ágazó hegyháton 2 cm-es tufa-betelepedés található a pannoniai agyag- 
márga közt. E tufa, melyet az id. helyen Wachnek is említ, inkább dacit- 
mint andezittufának mondható és így, bár előfordulása egészen alárendelt, 
fellépése mégis azt bizonyítja, hogy a vulkánok a pannoniai lerakodások 
korában még működésben voltak.

Innen D-re, Segesd felé, a pannoniai rétegek folyton 5°a., a Ny- 
DNy—DHy-i dőlést észleltetik, Iv-re, a Yolkányra vezető úton és ez út 
fölött az ellenkező ÉK-i dőlés konstatálható s így antiklinális fejlődik ki, 
mely kb. a Wietenberg felől kiindulva, a segesvári Várhegyen és a Gált-
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hegy 511 m-es pontján át a volkányi útra húzódik és a Kern-hegy 692 m-es 
pontjának déli lejtőjén Yolkány felé folytatódik.

A Yolkányra vezető úton és az út fölötti lejtőn a homokrétegek a 
betelepedett agyagmárgával 6°a. dőlnek, mint azt előbb mondtam, ÉK-re; 
az út Ny-i oldalán több elszigetelten kiálló dombocska látható, melyek 
mindegyike már régebben az úttól K-re emelkedő és túlnyomóan agyag- 
márgából álló vonulattól elszakadt és lecsúszott. I)Ny-felé az „Umgefug^ 
nevű telep és Segesd közt a segesdi patakig azután nagy csuszamlási te
rület van előttünk. A segesdi patak jobb oldalán épült Segesd községe

6, ábra. Segesvár,'vizáradás 1912. szept. 8 —9-én.

és a 444 m-es pont mögött láp terül el, amelynek közepén 6—7 m vas
tag tőzeget konstatáltak. A láp É-i része, mely árokszerű folytatású, rész
ben le lett csapolva, déli részén, mely D-felé lejt, a lecsapolás nem sike
rült, mert a tőzeget nem vágták a fekvő agyagmárgáig át. A láp K-i 
oldalán magasabb dombsor emelkedik. Maga a láp vagy 30 m-rel a köz
ségnél magasabban fekszik. A 444 m jelölte dombsor a magasabb K-i, 
488 m és 493 m-es Weiher Reeg-nevű domboktól elszakadt és már ré
gibb (talán ó-alluviális) időben lecsúszott, az összegyülemlő víz a be- 
sülyedt és köröskörül magas domboktól elzárt területen lefolyást egy
általán nem vagy csak csekély mérvben talált s így képződött a láp 
és tőzeg.

Segesddel szemközt, a völgy bal oldalán torkolló árok jobb partján
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téglavető van. A rétegek itt ép úgy, mint a segescli patak bal lejtőjének 
É-i részében, NyDNy-nak (16h) 5° alatt dőlnek és itt az agyagmárgában 
két kis planorbis-fajt, limneust, hydrobiát, pisidiumot, ostracodákat és 
orygocerast gyűjthettem. Segesd É-i végén, a völgy jobb oldalán levonuló 
árok mentén két téglavető van. A rétegek e lecsúszott, de itt már jóformán 
megállapodott területen KÉK-felé dűlő helyzetbe kerültek, minek folytán 
az imént említett völgy baloldali eredeti NyDKy-i dőlést észleltető kövü- 
letes rétegekkel szemben lokális an/fciklinálist formáltak, melynek az 
alluviális területre eső nyeregvonalán, a segesdi patak bal partján s az 
evangélikus templomtól NyDKy-ra, ÉÉKy—DDK-i irányú iszaptöl-

7. ábra. Segesvár környéke 1912. szept. 8 —9-éru

csér- (iszapvulkán)-sor keletkezett. Az 1912. év júliusában ott működés-- 
ben látható volt tölcsér, melynek mellékelt képét W a c h n er  tanár úr szi- 
vességének köszönöm, az iszapot vízzel egyetemben fellökte, a lyukba 
pedig botot beletaszítva, gázbuborékok szálltak fel.

Ápold ÉKy-i végén, a Spiegel-liegy K-i és É-i tövében vannak 
nagyobb feltárások. A rétegek (homok a betelepedett vékony agyagmár- 
gával) épp úgy, mint a segesdi völgyben, NyDKy-nak dőlnek. A homok 
otromba nagy homokkő-konkréciókat és sárga spharosiderit-gumókat zár 
magába. A homokkőben Cardium sp. héjtöredékére akadtam, a kékes ho
mokos agyagban sok a növényfoszlány. A községtől D-re, a szentágotai 
vasútvonal mentén a sárga kompakt és kék, finom-homokos-csillámos 
agyagmárga 5° a, csaknem Ny-nak dől. Fölötte, az „Altér Busch“-nevű
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erdő K-i lejtőjén a barna és meglehetősen összeálló homok és homokkő, 
mely helyenként egy darabig pados, NyÉNy-felé, a vasúti őrház táján 
és a vízválasztón D-re az agyagmárga és homok NyDNy-ra dől és ezt a 
dőlést találjuk Hégentől Ny-ra is egészen Nétusig. Ezeknek a rétegeknek 
a synklinális Ny-i ellenszárnya Dános, Keresd, Almakerék és Szászúj
falunál konstatálható.

A múlt évi felvételi jelentésemben említett nagyszentlászlói anti- 
klinális D-felé csakhamar elenyészik.

Nétustól Ny-ra, az Anzel-Graben-nevű árok torkolatától kezdve 
a rétegek Ny-felé fordulatot észleltetnek, amennyiben innen és Szász- 
halomtól kezdve Jakabfalva, Prépostfalva és Rozsondán át állandóan 
ÉNy-nak dőlnek. E rétegek tehát az imént említett synklinális felé É-ra 
előre toltak és minthogy Dr. P á v a y  V á jn á  F e r e n c  megfigyelései szerint 
a Hortobágy-patak völgye DK-i (bal) oldalán a rétegek Szászhalomig 
az ellenkező DK-i dőlést mutatják, az így létrejött antiklinális É-i szár
nyát formálják, az antiklinális nyeregvonala pedig Szászhalom tájáról 
a Hortobágy-völgybe tér le, melyen Ny-felé folytatódik.

Jakabfalvától ÉÉK-re, a Wingerts-hegy 588 m-es DNy-i lejtőjén 
a sárga és világos kékesszürke agyagmárga-rétegek, hasonlóan mint a 
községnél, 5°-a ÉNy-felé dőlnek. Az agyagmárga fölött a homok magába 
zárt homokkővel települ, e fölött pedig élénk sárgaszinű agyagos homok 
és kavics (felső pannoniai rétegek) láthatók. A jakabfalvai alsó téglavető 
felső leásásánál a temetővel szemben és az evang. templom tőszomszéd
ságában, az árok baloldalán, az imént említett vékonyréteges agyag
márga van feltárva, melyben halpikkelyek és a fennebb említett vékony 
dacittufa-közrétegeket észleltem. A sárga agyagmárga alatt kék finom
homokos agyagmárga következik, amelyben vékony sárga homokbetele
pedések vannak. A rétegek 5° a. ÉNy-nak dőlnek. A világosszürke és 
sárga agyagmárgában az e leásással szemközt a temetőnél levő nagy fel
tárásnál többször ismétlődő 1 cm-es gipszbetelepedések mutatkoznak. Ügy 
az agyagmárgában, mint a homokban helyenként vékony sztrátumok 
vannak, melyek egészen tele vannak elszenesedett növénymaradványok
kal. E homokos-márgás komplexust barna homok és apró kavics fedi, 
az utóbbit pedig sárga és barnás, a szokott csigákat tartalmazó és fehér 
mészrészecskéktől átvont lösznemű agyag borítja, mely löszféle anyag 
mélyebb része homokos. Jakabfalvától DK-re a Hortobágy-völg}^ bal
oldalán emelkedő Pfingst-hegyen a lejtőn fenn homok, a homokkő kon- 
kréciókkal és összenőtt gipszkristályokkal, alatta agyagmárga figyel
hető meg.

Almakerék D-i végén az út mellett nagy feltárás látható. I tt tégla
vető volt. Fenn nagyjából sárga, vékonyréteges és sárga homokkal válta
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kozó palás agyagmárga, alatta kékes, sárga homokkal váltakozó agyag- 
márga, e fölött homok a homokkő-konkréeiókkal települ. Az agyagmár- 
gában hosszas keresés után orygoceras, ostracodák, apró cardium és 
pisidium, a község É-i végén most üzemben levő téglavetőben a mélyebb 
kékes agyagmárgában kis hydrobia és planorbis-ra akadhattam. A márga 
fölötti homok bizonyos fekvetei telve vannak elszenesedett növényi ré
szekkel, a limonitos gumók, valamint gipsz is van benne jelen. Almakerék 
és Szászújfalu közt a homok alatt telepedő sárga és kék kampakt réte
ges agyagmárga vagy 30 m vastagon feltárva látható.

A szármátiai rétegek, mint a bevezető sorokban felemlítettem, a 
terület DK-i szögletében jutnak a felszínre. Itt Százhalom Ny-i végén, 
a Zollberg 589 m-es pontjától D-re, az árok mellett elvezető úton élénk
sárga, csokoládészinű és kék, elszenesedett növényfoszlányokat tartal
mazó agyagmárga látható feltárva, melynek rétegei 3°-a ÉNy-nak, tehát 
még hasonlóan, mint a Hortobágy-völgy jobb oldalán, dőlnek. A márga 
közt települő vékony homokos réteg kövületek törmelékével van telve. 
Ezek között egy sűrűn bordázott cardium és a Cerithium pictum töredékei 
mutatkoztak. Százhalomtól K-re, a nagy csuszamlási területen túl, mely 
utóbbin csakugyan vagy száz halom a felszínt borítja, Dr. P á v a y  V á j n á  

F e r e n c  — szives szóbeli közlése szerint — kövületek alapján a szármátiai 
rétegeket kimutatta és éppúgy Százhalomtól Ny-ra, mely területet én 
a víz elárasztotta Hortobágyon át É-felől meg nem közelíthettem, ame
lyet ő azonban D-felől bejárhatott.

Segesvárott, a vasúti állomás és a 207. sz. vasúti őrház között, a 
Nagy-Küküllő baloldalán levő 354 m-es pont közelében, alluviális terü
leten, 10 m-re mélyítettek két kutat. E kutak, melyek vizöket a diluviális 
kavicsból nyerik, annyi vizet szolgáltatnak, hogy csak az egyik kút van 
használatban, melyből a vizet a városba bevezetik.

Végül, hogy az augusztus és szeptember hónapokban oly tartós 
esőzések — amilyenekre a hosszú évek során az országos geológiai fel
vételeknél eltöltött idő alatt, éppen a mondott hónapokban, nem emlék
szem — milyen árvizet idéztek elő Segesvár városában és környékén, 
annak illusztrálására legyen szabad itt W a c h n e r  tanár úr felvette képe
ket mellékelni (4—7. ábra), amelyekkel ő nekem kedveskedni szíves volt 
és mely szívességet e helyen is megköszönöm.


