
f) A Déli Kárpátokban.
21. Nagy sink környékének földtani alkotása.

(Jeleirtés az 10lő. évi részletes földtani fölvételről.)

H a LAVATS GrYIJLÁ-tÓl.
(Egy térképpel a IV. táblán és 5 szövegközti ábrával.)

Az 1915. év nyarán, keletről közvetlenül csatlakozva az előző év
ben fölvett területhez, a 22. öv, X X X I . rovat ÉN y, É K , D N y, D K  jelű 
(1: 25,000 méretű) lapokon Morgonda, Nagysink, Kissdnk, Kisprazsmár, 
Gerdály, Brúlya, Mártonhegy, Szászház, Kürpöd nagyküküllő-. Kolun- 
Oláhújfalu, Földvár, Rukor fogara s-vármegyei községek környékén foly
tattam a részletes földtani fölvételt, s ekkép betelt az a hézag, mely az én 
nyugati területem és P á v a i V á jn á  FEKENC-nek a földgáz érdekében meg
tett keleti kutatásai között volt.

A  bejárt terület határai: Xy-on az előző években elvégzett rész K -i 
határa; É-on ia megjelölt térképlapok É-i széle; K-en ugyané lapok K -i 
széle; D-en az Olt-f oly ónak Kissink és Kolun közötti szakasza.

A z ekkép határolt terület az Erdélyrészi Medencének D-i része, erő
sebben tagozott dombság, helyenként, főleg az Olt partján, meredek, álta
lában azonban lankás ereszű dombhátakkal, melyek között széles árterű 
patakok völgyei húzódnak. A  lankás lejtők jól termő szántóföldek, de föl
tárás nincs, s a felvevő geológus csak nagy ritkán jut egy-egy adathoz, 
melyből a vidék földtani alkotását kell hogy megszerkessze. A  dombság' 
legmagasabb pontjai a 600 m tengerszin feletti magasságot nem sokkal ha
ladják meg. a völgyek feneke 420 m mélyen van, míg az Olt medre átlag 
400 magasságban terül el.

Földtani alkotásában:
ártéri üledékek (alluvium), 
pontusi-, 
szarmata- és 
mediterrán (neogén)-

korú üledékek vesznek részt, melyeket az alábbiakban, képződésük sor
rendjében, fogok részletesebben megismertetni.
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1. Mediterrán korú üledékek.

Az a mediterránkorú rétegekből álló, eruptiv-tufát tartalmazó rög, 
melyet előző évi fölvételi jelentésemben1) Vérd környékéről ismertettem, 
a Rohrweicher-pataknak azon részében, ahol Vesződ községe felől jőve 
N y — K -i irányát, nagyot kanyarodva Kürpöd irányában hirtelen É —  
D-ivé változtatja, mind két parton D, illetőleg K  felé, hasonló petrografiai 
kifejlődésben egy darabig még tovább terjed s aztán a, fedő szarmatakorú 
rétegek alá merül.

Jobb parti részében, a megyei határ mentén levő árokban rétegei 
16h felé 60 fokkal dőlnek. Az előző évben tovább É-ra a Hohedorn oldalá
ban a rétegek 24h felé irányuló 30° dőlését mértem, tehát a mediterránkorú 
üledék egy meredek antiklinális ráncot vet. A  balparti részben a rétegek 
14h felé 25 fokkal dőlnek s így a dombhát déli ereszén levő rétegek az 
átellenben levő antiklinális ránc I)-i szárnyát jelzik. Erre a részletre 
különben később, a tektonikát tárgyaló részben még visszatérek.

*

A  nagyszeben— szentágotai vasút építkezése alkalmával a hídfők és 
átereszek építéséhez alkalmas követ keresőik Hortobágyfaivától DNy-ra a 
Diskul déri mat előre ugró É-i ereszén egy sárgásszínű mészkőrögöt tártak 
föl, mely mészkő sok kövületet tartalmaz, melyekből gyűjtöttem is, bár a 
gyűjtés a szívós mészkőből nem könnyű. Dr. Sem;éter  Z o l t á n  kollégá
mat kértem föl e kövületek meghatározására, amit ő készségesen teljesí
tett, mit e helyen megköszönök neki. Szíves közlése szerint itt a következő 
fajok fordulnak elő:

Pectunculus pilosus L in n é

C aráit a transsylvanica M. H orn.
Lucina sp.
Arca clathrata D uj.
Venus ? sp.
Lima cfr. squamosa L mk.
Teredo sp.
Cypraea cfr. Lanciae Baus.
Conus (C hely conus) cfr. lapugyensis R. H oern . & Au.

(Leptoconus) cfr. Du jav dini D esk.
Mitrularia hungarica L ö r e n t .

Litkothanfnium sp.
A le coli na meló d’Orb.

i) A m kir. földtani intézet évi jelentése 1914-ről. 359. I.
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E fauna alapján mészkövünk a mediterrán emelet vindobonai szint
jének képviselője (lajtamész).

2. A  szarmata korú rétegek.

Bejárt területem javarészét a szarmata korú rétegek alkotják.
A  legalsóbb réteg elterjedésük e részében is sötét ham vasszürke, 

jól rétegzett agyag, amelynek felsőbb részében helyenként vékony kék 
homokrétegek is közbetelepedtek és homokkőréteggé is tömörültek. A  
kék agyag felsőbb részében helyenként sárga színű agyag telepedett 
közbe, mely aztán még feljebb vastagabban van kifejlődve. Felsőbb 
részében betelepedett vékony sárga homokrétegek észlelhetők. Erre sárga 
finomabb homok következik, rétegesen elhelyezkedett nagy, kenyéralakú 
homokkőkonkréciókkal és közbetelepedett vékony agyagos szalagokkal, 
melyek a homokot padossá teszik. Kürpödnél a homokkőkonkréciók 
némelyike fehér oolit-gömböcskéket tartalmaz, melyek a homokkő kék 
színéből jól kiválnak. A z üledék felsőbb részében Kürpödtől K-re, Mor- 
gondától D-re vékony foszlós dacittufa is van. oly kép, mint azt már 
előzőleg Fenyőfalvánál, Grlimbokánál is láttam.

Morgonda táján a dombhátakon lágyabb sárga homok fordul elő, 
melyet P á v a i  V á j n á  F e r e n c 1) már pori tusi korúnak vett. Én ezt a 
nézetét nem vehetem magaménak azért, mert itt nem találtam meg az 
alsópontusi korú agyagot, mely különben nyugaton mindenütt megvan, 
hanem ezeket a homokokat is szarmata korúnak tekintem.

A  szarmata korú üledékben az idén nem sikerült kövületeket talál
nom. Támaszkodva azonban az előző években tovább X y-ra gyűjtöttem 
kövületekre és a P á v a i  V aj  n a  F e r e n c -tői tovább K-re, már fölvételi terü
letemen túl lévő dombságból fölsorolt fossziliákra (i. h. 130. 1.), továbbá 
arra, hogy a szóban levő részen a rétegek egymásutánja és petrografiai 
kifejlődése azéhoz hasonló: nem lehet kétség tárgya, hogy az, amit tér
képemen szarmata korúnak jelöltem ki, tényleg az.

3. A  pontusi korú üledék.

A z 1915. évi fölvételi területemtől Ny-ra eső részében, a 22. öv, 
X X X I . rovat jelű lapnak oly igen nagy területen jelentkező pontusi 
üledéknek az idén már csak K -i szélével volt dolgom. Kolun környékéri

1) Az Erzsébetváros—-Héj jasf alva, Fogaras— Kukkor közötti terület tektonikai, 
sztratigrafiai és morfológiai viszonyai. (Jelentés az érd. med. földgázelőíord körül 
eddig végzett kutató műnk eredni. II. rész. 1. füzet 139. lap, III. és IV. tábla.)
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ni ég a szarmata korú rétegek fedőjében a dombhátak felső felében kon
statálható jelenléte, azon túl É-ra azonban, majdnem egyenes vonalban 
a dombgerincen jelenik még meg. Hirtelen. D — É-i vonalban való elvágó- 
dása a tektonikai viszonyokkal áll összefüggésben, amint azt alább 
látni fogjuk.

4. Ártéri üledékek [alluvium.)

Területein folyóvizei, a tektonikai viszonyoknak megfelelően, java
részben É— D irányúak, rendszerint lankás lejtők között széles ártéren 
folydogálnak és az Olt folyóba torkoltának.

Útjuk a laza, javarészben homokos üledékből álló térszínen halad, 
ennek következtében ártéri üledékük, melyet nagyobb esőzések és hóolva
dások alkalmával, medrükből kilépve, leraknak, iszapos homok, melyen 
bő fűtermés van, jó kaszáló.

A tektonikai viszonyok.

Am íg úgy az 1915. évben, valamint az előző években bejárt terü
letek sztratigrafiai viszonyai egyszerűek, amennyiben csak a neogén kor
szak mediterrán, szarmata és pontusi korú üledékei vesznek részt föld
tani alkotásukban, a szarmata és pontusi korú üledék nagy felszínes 
elterjedésében, addig a tektonikai viszonyok annál bonyodalmasabbak és 
mibenlétük csak nagyon részletes bejárás után deríthető ki. De még így 
sem teljes részletességgel, mert a völgyeket kísérő lejtők rendszerint 
lankásak, szántóföldekkel, vagy sűrű erdővel vannak borítva, a térképen 
jelzett árkok sekélyek, fűvel, akáccal benőttek s a lejtőtörmeléken túl 
nein terjednek, kevés az olyan föltárás, mely a rétegek települését meg
figyelni engedi s ekkép ritka az az adat, mely a vidék tektonikai viszo
nyainak tüzetes megismerését lehetővé teszi. Hozzájárul ehhez még az 
is, hogy a völgyek ereszein sok a megcsúszott, rogyott részlet, a föld- 
folyás, melyek aztán csak hibás adatot nyújtanak s nem a valódi tény
állásnak megfelelő képet adja az, aki csak elnagyolva, kellő kritika nél
kül figyel meg, mint az tényleg a közel múltban meg is történt.

Már előző évi fölvételi jelentésemben1) rámutattam a tektonikai 
viszonyok bonyolultságára, megemlítve azt, hogy amíg a nyugati rész
ijén a konstatált ráncok iránya N y É N y— K D K -i, addig keleten, Szent- 
ágota környékén egyszerre csak É— D irányú ráncokkal találkozunk.

i) A  m. kir. földtani intézet évi jelentése 1914-ről, 362 1.
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A  kétféle ráncosodást tavaly még nem tudtam összefüggésbe hozni, de 
annak a reményemnek adtam kifejezést, hogy az 1915. év talán világot 
vet erre is, és ime. nagy örömömre, ez a reményem teljesült, ma meg
rajzolhatom világos képét a szóban levő vidék tektonikai arculatának.

Legmarkánsabb, vezető vonása ennek: a mediterrán korú üledék
nek a felszínen való megjelenése a nagy medence tárgyalás alatt levő 
részének É-i határa mentén. Legnyugatibb röge Hasságtól ÉK-re, a 
vesződi vasúti megállóhely átellenében, a Vizapatak jobb partján van 
jól föltárva, hol rétegei 1 óra felé 40 fokkal dőlnek. Ez É N y-i irányban 
T. R otii L ajos  fölvételi területére tovább terjed, aki Szászcsanádig nyo
mozta.1) A  Viza balpartján folytatódnak a rétegek a Szászvesződnél lévő 
pleisztocén korú terrasz alól bújva ki a mélyebben bevágódó árkokban, 
hol is a rétegek 3 óra felé 45 fokkal dőlnek. Tovább I)K-re Ríisz felett 
lévő domboldalban húzódnak tovább s itt a horzsakőtufa 3h felé 35 fok

kal dől. A  mediterrán korú üledéknek ez a részlete egy nagy sugárban 
hajló törés mentén kiemelkedett tábla, melyet már a térszín is határozot
tan jelez, amennyiben a rétegfejek a lankás térszínből meredek ereszű, 
az általános nívó fölé jóval magasabban kiemelkedő dombhátat formál
nak. Tovább DK-re való nyomozását az erdővel benőtt dombháton a föl
tárások hiánya lehetetlenné teszi. Szelindektől KÉIv-re azonban olyan 
jelenséggel találkozunk, mely valószínűleg folytatását jelzi. Itt ugyanis 
a Heves Talban a patak melletti tortyogótól nem messze délre nagy 
területen háromszögű sülyedés észlelhető, melyet nemcsak a meredeken 
kiemelkedő domboldalak, hanem 5, a sülyedés határa mentén jelentkező 
tó is jelez. É K  felé Szászvesződnél a már lankásabban dűlő szarmata 
korú rétegek fedik, míg D-i kontaktján a pontusi üledék van, mely 
Rüsznél erősen ráncos, mint ezt az 1. ábra feltűnteti. Hasonló viszonyok 
vannak T. R oth L ajos  szerint tovább ÉNy-ra Sorostélynál. hol ugyan-

i) A  m. kir földtani intézet évi jelentése 1908-ról. 84. 1.
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csak a D-i kontakton a p on tusi korú üledék meredek antiklinális rán
cot vet.

Tovább K-re Felsőgezésnél jelenik meg a felszínen a mediterrán 
korú, horzsakőtufás üledék és keleti irányban egészen a Hortobágypatak 
völgyéig követhető. Felsőgezéstől D-re, felszínes elterjedése D-i felében 
antiklinális ráncot vet, melynek D-i szárnyán a rétegek 13 óra felé 
35 fokkal dőlnek, míg É-i szárnyában 1 óra felé *15 fokkal, É felé nem 
sokára azonban repedés mentén vetődés van s ennek az elvetett részében 
a községtől K-re lévő dombhát oldalában a két horzsakőtufa pad újra 
megjelenik, melynek rétegei 24 óra felé 25 fokkal, tovább K-re 1 óra 
30 fokkal; míg Alcinától É-ra a Leu Grabenben 2 óra felé 25 fokkal 
dőlnek. A z itteni települést a 2. ábra van hivatva szemléltetővé tenni.

A  mediterrán korú üledékre É felé Felsőgezésnél is a szarmata 
rétegek következnek; míg D-i határa mentén a pontusi üledék jelentkezik, 
mely itt is ráncot vet a kontakton.

Még tovább K-re Bendorfnál, a község felett lévő dombhát olda
lában vannak meg a mediterrán korú rétegek. A  közbetelepedett horzsakő 
rétege 23 óra felé 20 fokkal dől. Ez a részlet a Gezésnél konstatált elve
tett résznek a folytatása. Bendorfnál a mediterránt fedő szarmata korú 
üledék a községtől ÉNy-ra 23 óra felé 25 fokkal, míg ÉK-re 3h felé 
25 fokkal dől. A  községtől D-re, a Hortobágypatak árterén túl a pontusi 
korú agyag 14 óra felé 25 fokkal dől. az antiklinális ránc tehát a Hor
tobágypatak alluviuma alatt lehet,

A  mediterránkorú üledékkel még tovább K-re, a Hortobágypatakon 
túl, mely S alakot formálva a rétegek csapását derékban szeli át, Vérd- 
nél találkozunk, még pedig az A lt Bach és a Zieder Bach mindkét part
ján s K  felé egészen Vesződig. Felszínes elterjedésének D-i részében, 
ott, ahol a K-ről jövő Zieder Bach hirtelen D-re kanyarodik, egy anti
klinális ráncot formálnak, melynek D-i szárnya 16 óra felé 60 fokkal, 
míg É-i szárnya 2h felé 30 fokkal dől. A  völgy baloldalán a dombhát 
D-i ereszén 14 óra felé irányuló 25 fokos dőlést, míg Yesződtől É-ra, 
a patak jobbpartján 3h 25 fokos, a fedőben lévő szarmata korú üledék
ben pedig 3 óra felé 15 fokos dőlést mértem. Yérdtől É-ra pedig, az Alt- 
bach jobbpartján a meredek ereszű Yerder Berg D-i lejtőjén a horzsakő
tufa 2 óra felé 30 fokkal dől. Ezt a települést a 3. ábra szemlélteti.

Yérdnél tehát a felsőgezésihez hasonló a település, amennyiben 
mindkét helyen a mediterrán korú üledék délibb felében egy antiklinális 
ránc van, melyen túl É-on törés mentén elvetődtek a rétegek, s a réteg
sorozat újra megjelenik a felszínen. Ezt különben a térszín is jelzi: az 
elvetett rész rétegfejei e területen szokatlanul meredek lejtőt hoznak létre, 
melyben a fehér horzsakőtufa már messziről látszik.
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A  mediterrán korú üledék a Vesződ és Kürpöd között lévő hegy
háton a Breiter Wald-ban még megvan, de azután csakhamar a fedő 
szarmata rétegek alá bukik. E háton azonban a Dicker Hotter és Honers- 
weierten nevű csúcsok között egy kis kőbányában' a szarmata homokkő 
rétegei 20 óra felé 65 fokkal dőlnek; tovább D-re, Kiirpödtől K-re a 
Teufelsgraben felső részében 21 óra felé 80 fokkal. Kiirpödtől DK-re  
a Dareif en-árokban aztán egy meredek antiklinális ránc van föltárva, 
melynek N y-i szárnyában 18 óra felé 85 fokkal, míg K -i szárnyában 
6 óra felé 80 fokkal dőlnek a rétegek. A  tőle D-re lévő Kalteiíengraben 
felső részében 19 óra felé 75 fokos dőlést mértem. Majd Szászháztól 
ÉK-re az ottani vízmosásokban 17 óra felé 20 fokkal, illetőleg 6 óra felé 
40 fokkal; a községtől K-re a Glimenau árkában 17 óra felé 75 fokkal 
dőlnek a rétegek. Tovább D-re a dombhát N y-i ereszén nincs föltárás, 
de a K-in, a már Mártonhegy határában lévő Tiefer Grabenben 5 óra 
felé 25 fokkal dőlnek a rétegek.

Mindebből pedig az tetszik ki. hogy itt egy hosszan jól konstatál
ható antiklinális ránc van. melynek Felsőgczéstől a vesződi Breiter 
Waldig közel N y— K -i (19— 7 óra) iránya hirtelen D felé kanyarodik. 
E z az antiklinális ránc a szóbanlevö terület tektonikai gerince, mely 
'nyitját adja annak az 1914. évi fölvételi jelentésemben1) jelzett problé
mának, melyet ekként 1915-ben sikerült megfejtenem.

A  vesződi Breiter Waldtól egy É— D-i irányú dombhát húzódik 
a Dicker Hotter, Honersweierten, Teufelsberg, Stierberg. Stoffenberg, 
Gyalu Murguluj. Birkenberg csúcsokon át a mártonhegyi patakig. A z  
antiklinális ránc azonban nem ezen a dombháton van, hanem ettől kissé 
K-re a N y-i ereszen. Maga az antiklinális csak néhány lépés széles, igen 
meredek (75— 85 fokos) szárnyakkal, melyek erőszakosan döfik át a 
rétegeket. Tőle nem messzire már nagyon ellaposodik a rétegdőlés (25—  
15 fok), alig 1— 15 Km-nyire pedig már vízszintesen feküsznek azok, 
a nyomban tárgyalandó többi antiklinális ránc között széles, terjedelmes 
szinklinálist formálva.

Hogy az antiklinális ráncunk felsőgezés— vesződi részétől É-ra lévő 
távolabbi területen minők a tektonikai viszonyok, mennyiben érezteti 
hatását ? —  arról én nem adhatok számot, mert ez már kívül esik föl
vételi területem É-i határán. K-re azonban igenis megérzik hatása, arneny- 
nyiben itt több, vele párhuzamos É— D-i irányú antiklinális van.

Szentágotától K-re, a Hortobágypatak és Altbach közötti domb
háton, a Weinberg táján vízszintesen feküsznek a szarmata korú rétegek. 
Tovább K-re azonban erős fölpuffadás van. melyet az Alte Burg 641 m-re

A) A ni. kir. földtani intézet évi jelentése 1914-ről. 364 1.
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kiemelkedő tömege már térszínileg jelez. É-ibb részében, a szentágota—  
lesesi országút mentén a rétegek 18 óra felé 35— 40 fokkal dőlnek, míg 
a lesesi völgy túlsó partján a Fussreclier Grabenben 3 óra felé 5— 10 fok
kal s ilyen a település a Schulberg táján is. Ezt tehát a dombszerű 
fölpuffadás É-i szélének vehetjük. Dél felé azonban ellaposodik s itt —  
sajnos —  nem akadtam megbízható adatra, mert Morgonda táján erős 
csúszásokkal, földfolyással találkozunk. Ezek a völgy felé történt csú
szások Morgondától K-re. a Grundgraben É-i ereszén jelentkeznek erő
sebben s a levált részek párhuzamos, hosszan elnyúlt dombhátakat, ott 
pedig, hol a Százhalomra vivő út fölkanyarodik a dombhátra, egymás 
alatt sorakozó, dolmenszerű dombokat formálva a tájék festői arculatát 
előnyösen emelik, de a rétegek települése iránt nem nyújtanak fölvilá- 
gosítást.

A  szentágota— lesesi földpuffadástól DNyD-re. a Löwenberg táján 
azonban egy meredek antiklinális ránc van, melyet a felszínen a Löwen- 
berg és a Blosseln erősen kiemelkedő, 648 m magas csúcsa jelez. N y-i 
szárnyában, a Löwengraben felső részében a rétegek 17 óra felé 75 fok
kal dőlnek, míg a Blosseln alatt a vesződi Zwillengrabenben megtaláljuk 
magát az antiklinális ráncot N y-i szárnyában 19 óra felé 55 fokos. Iv-i 
szárnyában 5 óra felé 75 fokos dőléssel. Tovább D-re Brulya irányában 
azonban már nem konstatálható folytatása, mert a brulyai Boltnerbach 
É— D irányú völgye is egyike azoknak a lankás. szántóföldekkel borí
tott ereszű völgyeknek, ahol az árkok még nem olyan mélyek, hogy a 
rétegek települése iránt biztos fölvilágosítást nyújthatnának. Támasz
kodva azonban arra az elméletre, mely szerint a sós források és gázömlések 
az antiklinális ráncok tetején jelennek meg: megtaláljuk valószínű foly
tatását. Ugyanis Mártonhegytől É-ra, a Honnerbach völgyében a patak 
jobbpartján egy sós forrás fakad, melyből kb. félpercenként nagy bubo
rékban gáz tör föl; tovább délre pedig a balparton tortyogó van. Ezt 
a jelenséget tehát a leses— vesződi antiklinális ránc dél felé való foly
tatásának vehetjük, hol is az északon meredek ránc már ellaposodik. Ez 
a völgy is egyike azoknak a lankás lejtőjűeknek, hol megbízható föl
tárást hiába keresünk. Ilyen viszonyok alapján aztán nem igazolhatom 
dr. P app S.-nak azt a föltevését, hogy a leses— vesződi antiklinális ránc 
Kisprazsmárnak tart. valamint P ávai V a .j na F.-nek valószínűleg épp 
erre alapított azt a térképi ábrázolását sem, mely szerint ez a nyomban 
tárgyalandó nagysink— rukkorival függ össze.

Papp Simon dr.1) a szentágotai blosselnhegyi. fentebb leírt anti-

i) Papp Simox dr.: Szentágota. Leses, Morgonda. Prazsmár és Vesződ közötti 
terület földtani viszonyai (Jelentés az erdélyi medence földgáz-előfordulásai körül 
eddig végzett kutató munkálatok eredményeiről. II. rész; 1 füzet. 86. 1.).
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klinális ránctól K-re egy második antiklinális ráncot rajzol közölt met
szetében, abból az elméletből indulva ki, liogy a sósforrások és fortyogok 
az antiklinális boltozatán jelentkeznek, mert hát Szentágotán és Lesesen 
is vannak ilyenek. Én ezt a második antiklinális ráncot nem konstatál
hattam azért, mert ezen a részen is hiányoznak a jó föltárások.

A  blosselnhegyi antiklinális ránctól K-re elterülő dombságban Kis- 
prázsmártól és X  agy sink tői É-ra a szarmata korú rétegek vízszintesen 
feküsznek.

Xagysinktől D-re azonban újabb antiklinális ránc húzódik É— D-i 
irányban, mely a nagysinki völgytől X y-ra lévő dombhátat alkotja. 
Északi részében félkörben záródik. Gerdálynál az Alter Weiher Bach-ban 
a rétegek 21— 22 óra felé 70— 30 fokkal dőlnek; Kisprázsmártól DK-re  
a Xagysinkre vivő út alatti árokban 3 óra felé 6 fokkal. Xagysinktől 
D-re a Xächste Au árkában á óra felé 10 fokos a dőlés, a Fernster A li
ban 5 óra 15 fok, ugyanígy az Im Bärenloch, a Kretschunen. a kissinki 
Laxen Seifen Graben-ben, ez tehát antiklinálisunk keleti szárnya. A  
dombháttól Ny-ra lévő ereszen Gerdálytól DK-re a Wiesenbach árkában
17 óra felé irányuló 10 fokos. Rukkortól É-ra a vad szakadékokban
18 óra felé irányuló 10 fokos dőlést mértem a nyugati szárnyon. xA P á v á i V á jn á  FEKENC-től2) rukkori antiklinálisnak mondott ráncot magam 
is jól konstatálhattam. De különben ez az antiklinális ránc a Rukkor- 
tól K-re, az Olt folyó jobbpartján lévő meredek lejtőben is jól látható 
s itt még az is határozottan megállapítható, hogy a ránc teteje a V rí. 
Malaluj nevű 639 m magas csúcs.

A  fentebbiekből kitetszik az, hogy a felsőgezés— vérd— szászházi 
fő antiklinális ráncnak É— D-i irányú részétől K-re, vele párhuzamosan 
két kisebb antiklinális ránc: a szentágota— vesződ— mártonhegyi és a 
rukkori ránc van. Ez a két antiklinális azonban nem függ össze egymás
sal. Olyan nagy a végeik közötti távolság, hogy a kettő közötti össze
függést csak az erőszakoskodó tendencia veheti összefüggőnek. Eről
tetett dolognak tartom a magam észleletei alapján az antiklinális ráncok
nak nagy területen való egybekapcsolását, összevonását. Szó sincs róla, 
az erdélyrészi nagy medence szóbanlévő déli részében is vannak, amint 
azt fentebb láttuk és később látni fogjuk, antiklinális ráncok, melyek 
brutálisan törnek ki a különben vízszintes helyezkedésben lévő üledék
ből. de ezek csak helyi jelenségek, egyes fölpuffadások és nem rendszeres, 
irányukat következetesen hosszú vonalban megtartó földráncok.

Ennek a megjegyzésemnek részbeni megokolására nyomban egy *)

*) Az Erzsébetváros— Héjjasfalva. Fogaras— Kukkor közötti terület tektonikai, 
sztratigrafiai és morfológiai viszonyai. (Ugyanaz 119 1., III. tábla.)



3 8 6 H A L A V Á T S  G Y U L A Ó D

olyan antiklinális ráncról szólhatok, mely ugyancsak ellentétbe kerül 
a tendenciózus szabállyal.

Rukkor és Földvár között az Olt folyó jobbpartjáról nincs számot
tevő adat. A  dombhát. D-i eresze csúszott, rogyott, földfolyásos. Föld
vártól Ny-ra, a részben még Mártonhegy határába eső Goldbach völgyé
ben azonban olyan antiklinális ránccal találkoztam, melynek iránya 
merőben eltér az eddigi irányoktól és hegyes szögben csatlakozik hozzá
juk. A  Goldbach völgyének ereszein szarmata homokkövek jelentkeznek, 
melyek azáltal, hogy a völgy épen az antiklinális ránc tengelyében van, 
különösen a jobbparton jól föl vannak tárva. A  Padina alatti részében 
a homokban lévő homokkőpadok 24 óra felé 5 fokkal dőlnek. E padok 
alatt vannak a rétegesen elhelyezkedett nagy kenyéralakú homokkő- 
konkréciók. Lejebb a völgyben a nagy homokkő-konkréeiókat tartalmazó 
sárga homok alatti kék palás, közben kék homok- és homokkőrétegeket 
tartalmazó agyag van föltárva, mely 22 óra felé 10 fokkal, míg az átelle- 
nében lévő oldalban a homokkő 9 óra felé 20 fokkal dől. Még lejebb ott, 
ahol a Nagykükiíllő és Fogaras megyék közötti határ a völgyet metszi 
megjelenik a patakban már maga az antiklinális ránc is, melynek csapása 
16— 5 óra s rétegei 45— 75 fokkal dőlnek. Ennek az antiklinális ráncnak 
a magja is hirtelen emelkedik ki s átdöfi a rétegeket, fedő rétegei azon
ban már néhány lépésnyire ellaposodnak s a mélyebb szarmata agyag 
rétegei már csak 15— 20 fokkal dőlnek 22 óra. illetőleg 11 óra felé. Ez 
az antiklinális tovább É-ra annyiban érezteti hatását, hogy a marton- 
hegyi patak völgye, eltérően a többi patakok É— D-i irányától. É K —  
D N y-i irányban halad.

A  felsőgezés— vérd— szászházi fő antiklinális belső részében, tőle 
Ny-ra, nag}^ szélességben a rétegek vízszintesen feküsznek. Felsőgezéstől 
Ny-ra, Salkótól DNy-ra egy lapos szinklinális jelentkezik, s tán ez vezet 
ahhoz a 19— 7 hóra csapású, a főránc felsőgezés— vérdi részével pár
huzamos antiklinálishoz, mety Alsógezés— U jegy háza táján konstatál
ható. Ujegyházától ÉNy-ra a Wolfsgrabenben van jól föltárva e ránc, 
hol is D-i szárnya 19 óra felé 10 fokkal, É-i szárnya pedig 1 óra felé 
10 fokkal dől. Kern tartom valószínűtlennek azt, hogy ez az antiklinális 
összefügg a tovább Ny-ra Rüsznél lévő töréssel, mely ekkép kissé É-ra 
kanyarodik. Hogy K  felé tovább terjed-e ? az a Hortobágypatak bal- 
partján elterülő dombságban föltárások hiánya miatt nem állapítható 
meg és talán keleti végét jelzi az Illembaknál lévő lapos antiklinális. 
Itt a községtől ÉK-re 22 óra felé 10 fokkal, K-re a Gyalu Dumbraviin 
24 óra felé 5 fokkal, míg a községtől D-re a Yalea Sesulujban 14 óra 
felé 5— 10 fokkal dőlnek a rétegek. Ettől K , D, Ny-ra azonban vízszin
tesen feküsznek.
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A z alsógezés— ujegyházi antiklinális ránctól DNy-ra egy széles 
szinklinális terül el és csak jó messze tőle, a Hortobágypataknak Moh—  
Hortobágy falva közötti szakaszán jelentkezik egy újabb antiklinális, 
melynek tengelyében vájta ki medrét a Hortobágy patak. A  jobbparton, 
a Kavicsbánya, megállóhely táján az antiklinális ÉN y-i szárnyában a 
rétegek 22 óra felé 40 fokkal, míg a balparton, a D K -i szárnyban 9 óra 
felé 35 fokkal dőlnek (4. ábra). Maga az antiklinális ilyen csapásban 
valamivel Hermányon túl nyomozható, azután azonban hirtelen könyök
ben megváltoztatja irányát. Hortobágyfalvától DNy-ra a Piscul derimat, 
melynek kiugró fokán a lajtamészkő-rög van föltárva, D N y-i ereszén 
a szarmata korú rétegek 15 óra felé 20 fokkal, míg az ÉK-in 4 óra felé 
20 fokkal dőlnek. A z ekkép megkanyarodott antiklinális a Gyalu Chir- 
moguluj 592 m magas csúcson át halad egészen az Olt folyó völgyébe,

hol a N y-i szárnyban a szarmata korú rétegek 14 óra felé 35 fokkal, míg 
a Iv-i szrányban, Oltszakadáttól Ny-ra 6 óra felé 10 fokkal dőlnek. Ez 
az antiklinális ránc különben már azzal is elárulja jelenlétét, hogy a 
pontusi korú üledékben ékszerben közbetolódva egyszerre nem széles 
övben a szarmata korú rétegek jelennek meg a felszínen. Az itteni tele
pülési viszonyokat az egyszer már közölt1) 5. ábra teszi szemlélhetővé, 
melyből továbbá az is kitetszik, hogy e főránctól Ny-ra Fenyőialvánál 
van egy oldalránc, melynek N y-i szárnya 17 óra felé 15 fokkal, míg 
Iv-i szárnya 4 óra felé 15 fokkal dől; a főránctól K-re Glimbokánál jelent
kező második oldalránc N y-i szárnyában 21 óra felé 10 fokkal, míg 
K -i szárnyában 3 óra felé 5— 10 fokkal dőlnek a rétegek.

Könyökszerűen meghajlított ráncunknak N y felé való folytatását 
a Szebenpatak jobbpartján, föltárások híjján, nem lehet kinyomozni, de 
hogy a Szebenpatak árterén túl is terjedhet, azt valószínűvé teszi az 
a jelenség, hogy Nagydisznódtól DK-re az Oberer Hinterbachban egy

Ú A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1913-ról, 306 1.
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sóskút van. Itt csak egy helyütt mértem 8 óra felé 25 fokos dőlést, ami 
az antiklinális déli szárnyát jelölheti.

A  tovább DK-re lévő, a Hinterbach-al párhuzamos códi Yalea 
szeratá-ban pedig két sóskút van, ami újabb antiklinális ráncot jelezhet, 
mely esetleg a fenyőfalvi ráncnak könyökszerűen elkanyarodó folyta
tása, ami esetleg Fenyőfalva és Yesztény között a pontusi üledéknek 
É K — D N y-i irányú elvágódásában is kifejezést nyer. A  Yalea szeratá- 
ban nincs számottevő föltárás, csak tovább D-re a cód— nagytalmácsi út 
mentén a horzsakő-tufa dől 1 óra felé 5 fokkal, úgy hogy e gyér mérés 
alapján látszólag a Yalea Szerata szinklinálisban volna, ennek azonban 
ellentmond az e völgyben fakadó két forrás. E sóskutak zárt bódéban 
vannak, hozzájuk nem férhettem s így nem állapíthattam meg, hogy 
földgáz is tódul-e föl a sósvízzel együtt.

A  moh— hortobágyfalva— oltszakadáti antiklinális ráncnál meg
ismétlődik, tehát a felsőgezés— vérd— szászházi ráncnak az az esete, hogy 
a N y — K-i, illetőleg D N y— É K -i irány hirtelen É — D-ivé változik át.

Hogy mi okozza ezt, azt is megmondhatom. Ha ugyanis a domb
ságot D-i irányban vizsgáljuk, abban a félszigetszerű részben, melyet 
N y és D felől a Szebenpatak, Iv-ről pedig az Olt folyó ártere határol,, 
s melyből ez meredek partokkal emelkedik ki, Nagytalmácsnál, felső 
részében a jellegzetes horzsakőtufa réteget tartalmazó mediterránkorú 
üledékkel, melynek itt az északról ismert rétegein kívül alsóbb része is 
a felszínre kerül, találkozunk. Ez itt táblásán terül el 3 óra felé irá
nyuló 10 fokos dőléssel. Ez az az É K  felé irányuló ék, melynek hatása 
nemcsak abban mutatkozik, hogy tovább É K -en  ráncok képződtek, hanem 
tengelye irányában könyökszerűen meg is hajlította azokat. Hatása a 
moh— hortobágyfalva— oltszakadáti antiklinális ráncon kétségtelen, de 
nem tartom lehetetlennek, hogy a felsőgezés— vérd— szászházi antiklinális 
ráncnak az irányváltozását is ez az ék okozhatta.

A  szóbanlévő terület N y-i szélén, a hassági, mediterránkorú üle
déket felszínre hozott töréstől D-re nagy, lapos szinklinális van. mely 
egészen a kristályos palákból álló parti hegységig terjed. Ennek közepén 
Yízaknánál van az a dómszerű fölpuffadás, mely a sótömzsöt tartalmazza. 
A z ellipszis alakú sótömzstől a fedő szarmata és pontusi rétegek sugara
san elfelé dőlnek, de csakhamar ellaposodnak, úgy hogy a sótömzs erő
szakos föltörése nem nagy területen érezteti hatását. E résznek tektonikád 
viszonyait egyik régebbi közleményemben rajzban is bemutattam.1)

Ha már most a mellékelt térképemen föltüntetett tektonikai viszo-

A) Adatok az erdélyrészi medence tektonikájához. (Földt Közi. XLIII. (1913) 
köt. 187. 1. 11. ábra.)

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1915. 26
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nyokat, illetőleg az antiklinálisok vonulatait összehasonlítjuk clr. Böckh 
H ugó térképének1) területemre vonatkozó részével, hol É— D-i irányú, 
szeszélyesen kanyargó ráncosodást tüntet fel: nagy és lényeges a kettő 
közötti különbség az utóbbinak hátrányára. Ez azonban korántsem 
Böckh H.-nak a hibája. Ő e résznek földolgozásával megbízott munka
társának, Phleps Ottó íőreálisk. tanárnak adatait .jóhiszeműleg vette át, 
ezek azonban tapasztalásaim szerint olyan kevéssé megbízhatók, hogy
téves voltuknak helyreigazítása nagyon eltérne feladataimtól.

*

A  tektonikai viszonyokkal szoros összefüggésben vannak: a víz
aknai sótömzs, a sósforrások, a rüszi iszapkúpok és a fortyogok. Ezekről 
is megemlékezem röviden az alábbi sorokban.

A  vízaknai sótömzs —  mint azt 1908. évi fölvételi jelentésemben") 
részletesebben előadtam —  ellipszis alakú, hosszabb tengelye É— D-i, 
dómszerű fölpuffadást formál és a mélységből tolták föl a magában a 
sótömzsben létrejött térfogat-megnagyobbodásából származó erők. A  
fedőt alkotó szarmata és pontusi korú üledékek —  melyeken át tört föl 
nagy erővel a sótömzs —  körvonala szerint az égtájak összes irányai 
felé dőlnek, a kontaktus közelében nagyobb fok alatt, majd kisebb lesz 
a dőlési fok, a település ellaposodik. Dacára az erőszakos föltörésnek, 
a fedőt fölemelő hatás nem nagy területre terjed, ép úgy. mint a fen
tebb leírt antiklinális ráncoké sem.

Sós forrás területemen több helyen fakad. íg y  Códtól ÉK-re a Yalea 
szeratában 2, Nagydisznódtól DK-re az Oberer Hinter Bach-ban pedig 1 
az e patakok völgyében gyanítható antiklinális ráncon Oltszakadáttól 
DNy-ra, az Olt folyó árterén, az itt kimutatott antiklinális ránc foly
tatásában. Szentágotától DIv-re, a Salzbergtől K-re lévő rövid völgyben, 
hol bőséges gázömlés is van. Dr. Papp S. (1. c. pag. 87.) közölt szelvé
nyében ezt antiklinális ráncon fakadónak tartja, amit nekem azonban —  
mint fentebb már elmondtam —  biztos föltárások hiányában nem sike
rült megerősíteni. Lesesen a községben a festőién szép templomerődtől 
Ny-ra, melyről szintén nem lehet biztosan kimutatni, hogy antiklinális 
ráncon fakad. Végül Mártonhegytől É-ra, a Honnerbach érterén. közvet
lenül a patak partján van egy sósforrás, melyből félpercenként nagy

1) Dr. B öckh  H : Rövid összefoglaló jelentés az Erdélyi Medence földgázelő- 
fordulásainak az 1911— 1912. években történt tanulmányozásának eredményeiről. (Je
lentés az Érd Med. földgázelőfordulásai körül eddig végzett kutató munkálatok ered
ményeiről. II. rész, 1. fűz. a 37. oldalt követő Az Erdélyi Medence antiklinális vonu
latainak vázlatos térképe )

2) Vízakna környékének földtani alkotása (A inagy. kir. földtani intézet évi 
jelentése 1908-ról. 72. 1.)
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buborékokban gáz száll föl. Köszvényes emberek a partra helyezett hor
dóba merítik vizét s fürödnek benne. Ez a forrás a szentégota— vesződi 
antiklinális ránc gyanítható folytatásában fakad.

Ä  rüszi iszapkúpok, melyek a község N y-i határa szélén az Iza 
völgyében, a M Á V  nagyszeben— kiskapusi vonala mentén a 12. és 13. sz. 
őrházaknál emelkednek ki 3— 4 m magasságra a mocsaras síkságból, 
amint azt már előadtam.1) természetes ártézi forrás jelenségek s annak 
a nagy szinklinálisnak a fenekén föltörő víznek építő eredményei, mely 
a hassági mediterrán és a vízaknai sótömzs között terül el.

Tortyogók is több helyütt fordulnak elő területemen, még pedig 
a sósforrások közelében, de magukban is. Jelesen:

Szelindektől KÉIv-re a Hevestalban a patak balpartján,2) ahol 
erősen átázott kékes színű iszap tódul a fölszínre. E ponttól délebbre 
nagy területen háromszögű sülyedés észlelhető, melyet nemcsak a mere
deken kiemelkedő domboldalak, hanem 5, a sülyedés határa mentén jelent
kező tó is jelez. Bizonyára tektonikai jelenség ez és a rüszi törés ez 
irányban való folytatásának az eredménye.

Lesesen a sóskúttól D-re a község N y -i szélén, Szentágotán pedig 
a sóskúttól É-ra az Altbach árterén vannak tortyogók. Ezek a lesesi dóm
mal függnek össze, bár az itteni föltárások hiánya ezt nem engedi min
den kétséget kizáró módon megállapítani.

Morgondától ÉK-re a Hebesgrabenben, a forrás átellenében, az ár
téren két terjedelmes tortyogó van, gyenge gázbugyborékolással. Ezek 
már szinklinálisban jelennek meg, amint azt P á v a i  V á j n á  F e r e n c  is 
kitünteti, de a tortyogókat ő nem jelzi térképén.

Tvisprázsmártól É-ra a Latten Dahlengraben felső részében, a patak 
jobbpartján az ártéren is van egy terjedelmes tortyogó. mely a szent- 
ágota— vesződi antiklinális ránctól K-re lévő szinklinálisban jelenik meg. 
P á v a i  V á j n á  F er e n c  ezt sem jelzi többször idézett térképén.

Mártonhegytől É-ra a Honnerbach völgyében a Sósforrástól D-re 
a patak balpartján is van tortyogó, mely eszerint az itt sejtett lapos 
antiklinális ráncon van; míg a községtől DK-re a Stempen Graben-ben, 
a patak balpartján két terjedelmesebb tortyogó jelentkezik, melyek tekin
tettel arra. hogy itt a rétegek vízszintesen feküsznek, szinklinálisban 
fordulnak elő.

Tortyogók tehát a szóbanforgó területen antiklinális ráncon, de 
szinklinálisban is mutatkoznak.

Ú Szelindek környékének földtani alkotása (A magy. kir. földtani intézet évi 
jelentése 1910-ről. 163 1.).

2) Bolya. Vurpód, Hermány, Szenterzsébet környékének földtani alkotása (A 
ni. kir. földtani intézet évi jelentése 1911-ről, 132. 1).
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