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ADATOK
"TORONTALMEGYE FÖLDTANI VISZONYAINAK ISMERETÉHEZ.

HALAVÁTS GYTJLÁ-tÓl.

(Egy táblával.)

A m. kir. földtani intézet II-dik felvételi osztálya, mely 1877 óta van 
elfoglalva Délmagyarország földtani viszonyainak tanulmányozásával s föld
tani térképének elkészítésével, eddig inkább Krassó-Szörény- és Temesmegye 
területén operált s Torontálmegyének csak kis részét, a Berzava, illetőleg 
Ternes és Duna közötti háromszöget vizsgálta át ; és ez utóbbit én végeztem. 
Ennek a körülménynek köszönöm tehát azon szerencsét, hogy Torontál- 
megye* földtani viszonyairól írhatok ; de ugyancsak ez a körülmény szolgál 
mentségül aztán, ha az adott kép ki nem elégítő, vázlatos ; annál is inkább, 
mert a bejártam terület határán túli részéről alig áll rendelkezésemre vala- 
metyes irodalmi adat.

Különben hazánk azon déli része, mely három oldalról természetes 
határok — északról a Maros, nyugatról a Tisza, délről a Duna —  s csak keletről 
van mesterséges határ által bekerítve, s mely közigazgatásilag ma Torontál- 
megye, földtani szempontból tekintve egyike a legegyszerűbb területeknek.

Földtani alkotásában a legifjabb képződmények : a diluvium és allu
vium, a geologiailag vett tegnap és ma képződményei vesznek részt meg nem 
zavart eredeti helyezkedésben. Az idősebb diluvium a magasabb földhátak 
alkotásában szerepel, míg a mostkor még folyton képződő üledékei, a mé
lyebben fekvő sík területeken jelentkeznek. A földtani alkotás tehát itt is 
a domborzati viszonyokkal szoros összefüggésben van.

1. Diluvium.
Az e korú képződmények azokat az alluviális területekből kiemelkedő 

fensíkszerű, többé-kevésbbé hullámos földhátakat alkotják, melyek egyúttal 
megyénk legmagasabb pontjai.

í: 1888-ban Torontálmegye számos községe belügyminiszteri engedélylyel meg
magyarosította a nevét. Jelen közleményemben ezeket az új neveket használom már ; 
miután azonban a közkézen forgó, a es. és kir. katonai földrajzi intézet által kiadott térké
peken még a régi nevek szerepelnek, kikerülendő a zavart, a régi nevek zárjelben 
vannak.
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Három ily földhát különböztethető meg. Az egyik a Maros, illetőleg 
Aranka és Béga közt a szomszédos Temesmegye területéről, Yinga környékéről 
húzódik Ny-i irányban Zsombolya, Nagy-Komlós, Nagy-Kikinda vidékére. 
Tengerszín feletti magassága, mely még Yingánál 140 m volt, 95-—83 m-re 
sülyed (Csatád 92 m, Nagy-Komlós 85 m, Zsombolya 82 m, Nagy-Kikinda 
83 m) ; majd I)-nek tart s kis megszakítással Melencze környékére húzódik. 
A Béga és Ternes közt van a második— 87 m — és legnagyobb tengerszín feletti 
magasságú pontokkal s ez egész Csentáig (Leopoldova) ér le. Végül a harma
dik az ugyancsak Temesmegyéből áthúzódó, a Berzava, illetőleg a Ternes és 
a Duna közt jelentkezik, mely egyúttal megyénk legmagasabb területe is. 
(Dolova 113, Petrovoszelo 131, Béva-Ujfalu 106, Lajosfalva 120, Számos 100 m, 
Lajosfalva és Béva-Ujfalu közt találkozunk azonban oly pontokkal, melyek 
150 m tengerszín feletti magasságban feküsznek.)

Ez utóbbi, a Berzava, illetőleg Ternes és a Duna közt fekvő, és be is 
jártam földhát két, kőzettanilag elkülönülő, bár egymással átmenetek által 
szoi’osan összefüggő s egykorú kőzet •— a lősz és homok —  által alkottatik.

A lősz a diluvium azon képződménye, mely homokos, meszes, rétege- 
zetlen sárga színű agyagból áll. Szárazföldi csigák és emlősállat-maradványok 
találhatók benne s szeszélyes alakú márgakonkrécziókat (márgagömbök, 
ú. n. Lösskindel) is tartalmaz. Eredetét B ichthofen  báró elmélete szerint 
a mozgó levegőnek köszöni. Magyarországon s majdnem egész Közép-Euró- 
pában, de különösen Kínában tetemes vastagságban jő elő, s nagy kiterje
désnek örvend. Neve rajna-melléki népies kifejezés, hazánkban a nép sárga 
föld-nek nevezi.

A lősz a szomszédos Temesmegye területén két, DK— ENy-i irányú 
vonulatban jelentkezik s közbe fogja azon homokterületet, melyből a jelenkor
ban a futóhomok képződik. Az északi vonulat —  a grebenácz-károlyfalvi —  
megyénk területére Alibunárnál lép be; Alibunár és Kevő-Szellős (Szelens) 
közt (a két helység szélső házai által kijelölt területen) megszakad, Kevő- 
Szellősnél (Szeleus) azonban megvan s tovább követhető Illáncsa, Ferdinands
dorf, Dobricza tájára. A déli vonulat —  a deliblat-mramoraki —  Dolova, 
Béva-Ujfalu, Lajosfalva, Antalfalva környékére nyúlik át megyénkbe. 
A közre zárt homok is átnyúlik s Petrovoszelo, Alibunár, Kevő-Szellős közt 
még észlelhető, lassanként azonban vonulata keskenyedik, kiékül s háta mö
gött a lősz két vonulata egyesül úgy, hogy Ferdinandsdorf és Lajosfalva 
közt és Szamos környékén már csak lősz jelentkezik a felszínen. E területen 
a diluvium e két képződménye orografiailag jól elválik az alluvialis terület
től s ennek síkságából több méterre kiemelkedve, hullámos íelszínü platót 
képeznek, melynek hullámai DK— ENy-i irányúak.

A lősz itt is az ő szokott arczulatával lép fel, mint homokos, meszes 
(sósavval élénken pezsgő) rétegezetlen sárga agyag. A homokrégiók felé 
közeledve azonban mindinkább több és több homokot vesz föl s lassan
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a homokba megy át úgy, hogy e két képződmény között a határ korántsem 
éles. Márgagumókat mindenütt tartalmaz.

Réva-Ujfaluról —  a téglavető gödrökből —  hozott lőszpróba, s a 
Petrovoszelóról —  a helység északi végén az országút mellékéről — hozott 
lőszös homokpróba Kalecsinszky Sándor t. barátom, a m. kir. földtani 
intézet vegyésze által mechanikai ellemzésnek vétetvén alá, a következő 
összetételűnek találtatott :

B. u. p.
iszap ...   ... 69,60% 55,85%
szénsavas sók _ 23,20 « 22,60 «
quarzhomok   ... 7,20 « 21,55 «

A szárazföldi csigák sem hiányoznak benne, bár nem ép nagy mennyi
ségben. Réva-Új falunál a téglavetőkben feltárt löszből Helix kispida L inné, 
Bulimus tridens Müll. ;  Petrovoszelónál, a helység utolsó házainál, az Újfa
lura vivő út mellett lévő agyaggödörben pedig Helix hispida L in n é ; Succinea 
oblonga Dbap., Clausilia pumila Z ieg., Cionella ( Zua)  lubrica Müll., Pupa 
muscorum L inné héjait gyűjtöttem. Hogy nagyobb emlős-maradványok (pl. 
mammuth) kerültek-e ki belőle; nem hallottam, a lehetőség azonban megvan.

A Temesen túl lévő részben Farkasdnál (Farkasdin), a kompnál 
magam is észleltem, W olf * pedig Orlovát-Csenta (Leopoldova) közötti ré
széről a Ternes jobb partjának említi úgy, hogy bátran mondható, miszerint 
a Csenta és Nagy-Becskerek közötti földhátat szintén lősz alkotja. Hogy azon
ban EK felé hol végződik ? azt teljes bizonyossággal nem mondhatom.

Ép így csak nagy valószínűséggel állíthatom azt, hogy a lősz Melencze 
környékére is áthúzódik, adatom azonban erre nincs.

A mi végül a Nagy-Kikinda és Nagy-Komlós környékbeli földhátat 
illeti, kevés adat áll csak rendelkezésemre. Lóozv L.** Yinga környékét át
tanulmányozván, az ottani területen a diluviumkori képződményeket babércz- 
és márga-gumókat tartalmazó veres agyag- és lőszrétegek többszörös válta
kozásából alkotottnak találta. Ha pedig tekintetbe veszszük, hogy a szóban 
forgó földbát annak a folytatása, igen valószínű, hogy az alábbi rétegsorozat 
felsőbb része azzal azonosítható.

E vidék altalajának alkotását pedig a Grabácz községében 1889-ben 
lemélyesztett három fúrólyuk szelvényeiből ismerhetjük meg, a melyekre vo
natkozó adatokat F ischer Géza községi jegyző úrnak köszönöm.

*  W o lf  H., A u s  den Gebieten des Deutsch-Banater und Serbisch-Banater 
Grenz-Regimentes. (Verb. d. k. k. geol. B. Anst. Jhg. 1870. p. 230.)

* *  L óczy  L., Jelentés az 1885 év nyarán a Marosvölgyben és Temesmegye E .- i 

részében eszközölt földtani felvételről. (A m. kir. földtani intézet évi jelentése 
1885-ről).
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A község 88 m-nyire van a tenger színe felett.
Az I-ső artézi kút az iskola sarkán van s fúrásához 1889 évi április 

16-án fogtak hozzá, s május 3-án czélt értek vele. 85 m mély, s 24 óránként, 
a felszín felett 0,5 m magasan kifolyatva 40.000 liter 12 B° vizet szolgáltat. 
A fúró itt a következő rétegsorozaton hatolt át :

m-től
kezdve

(a réteg 
vastagsága)

0,00 m (4,5) humusz;
4,50 « (4,5) sárga agyag (tán lősz) ;
9,00 a (5,2) szürke agyag ;

14,20 « (3,3) sárga agyagos homok ;
17,50 a (3,0) kék quarzhomok ;
20,50 « (12,5) kekes szürke agyag;

33,0 « (3,0) kék quarzhomok;
36,0 « (9,0) sárgás, barnás szürke agyag;
45,0 « (1,5) szürke homokos agyag;
46,5 « (4,9) csillámos quarzhomok ;
51,4 « (12,4) kék agyag;
63,8 « (2,2) szürke homokos agyag;
66,0 « (9,0) barnás szürke agyag;
75,0 « (1,0) csillámos quarzhomok;
76,3 « (2,0) sötétszürke agyag ;
78,3 « (6,7) quarzhomok.

A fúrás mélysége 85 m.

A II-dik artézi kút a 193 sz. ház előtt van. A fúrást 1889 május 6-án 
kezdték s tartott junius 4-éig. A fúrólyuk 104 m mély s 0,6 m magasan 
a felszín felett kifolyatva 24 óránként 50.400 liter 14 E° vizet ád. A fúró 
itt a következő rétegsorozatot tárta fel :

m-töl ( a réteg
kezdve vastagsága)
0,0 m (1,3) humusz;
1,3 « (9,2) sárga agyag (tán lősz) ;

10.5 « (4,8) barnás szürke agyag;
15.3 « (1,3) sárga agyagos homok;
16.3 « (8,7) kavicsos, kék quarzhomok ;
25.0 « (25,5) íeketés szürke, sárga, kék agyag váltakozva;
50.5 « (2,3) szürke, homokos agyag;
52.8 « (11,0) kék agyag;
63.8 « (1,7) szürke, homokos agyag;
65.5 « (4,5) szürke agyag;
70.0 « (1,4) agyagos homok;
71.4 « (8,6) fekete és sárga agyag egymással váltakozva;
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m*töl (a réteg 
kezdve vastagsága)

80.0 m (2 ,0 ) csillámos quarzhomok;
82.0 « (2,5) kavics ;
84,5 « (10,5) szürke s fekete agyag egymással váltakozva ;
95.0 « (5,2) szürke, homokos agyag ;

100,2 « (3,8) szürke, finomabb quarzhomok.

A fúrólyuk 104 m mély.

A III. fúrólyuk a 101. sz. ház előtt van, 1889 évi junius 6 -án kezdték 
fúrni s julius 27-én 120 m-ben abba hagyták eredmény nélkül. Itt a követ
kező rétegsorozat alkotja az altalajt :

m -töl (a réteg 
kezdve vastagsága)

0 ,0  m (2 ,8 ) humusz ;
2,8 « (5,9) sárga agyag (talán lősz) ;
8,7 « (5,8) fekete s zöldes agyag;

14.5 « (1,8) sárga agyagos homok ;
16.3 « (2,7) kék quarzhomok;
19.0 « (7,0) agyag;
26.0 « (2 ,0 ) szürke, homokos agyag;
28.0 « (5,5) kék quarzhomok ;
33.5 « (3,0) sárga agyag;
36.5 « (2,0) kék quarzhomok;
38.5 « (6,9) kék, fekete, szürke agyag;
45.4 « (7,8) quarzhomok ;
53.2 e (18,0) kék agyag;
71.2 « (3,1 ) quarzhomok ;
74.2 a (1,6) fekete agyag ;
75,8 « (5,6) csillámos quarzhomok;
81.4 « (14,9) szürke agyag;
96.3 « (3,2) agyagos homok;
99.5 « (4,5) sárga, finomabb homok ;

104,0 « (16,0) durvább quarzhomok.

A fúrólyuk 120 m mély.

Hogy pedig e 3 fúrólyuk szolgáltatta adatokat szemlélhetőkké tegyem, 
az ide mellékelt táblán a rétegsort összevonom.

Sajnos, a fúrópróbák nem állanak rendelkezésemre, s így semmi ada
tom sincs arra nézve, hogy mily korban rakódtak le a rétegek. Csak annyi 
bizonyos, hogy a legfelsőbb rétegek a diluviumban képződtek. De hogy hol 
van az e korú lerakodás alsó határa ? —  azt az adott körülmények közt nyílt
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kérdésnek kell hagyni. A Il-ik fúrólyuk 82— 84 m-ben levő kavics azonban 
már plioczén is lehet, s nem lehetetlen, hogy annak a kavicsnak a folytatása, 
melyet L óczy (1. c.) Temesmegyében a part szélén Muránynál tapasztalt, 
s a melyből a m. kir. földtani intézetnek Mastodon arvernensis Guiv. marad
ványai (állkapocstöredék s 3 zápfog) vannak. A legalsó homokok aztán nagy 
valószínűséggel már a pontusi emelet képviselői.

2. Alluvium.
Az elébb tárgyalt diluviális képződmények alkotta területeknél azon

ban földmívelési szempontból sokkal fontosabb megyénk azon nagyobb része, 
mely a mostkori folyók ár- és mocsárterét foglalja magában s melyen még 
folyvást rakódnak le a rétegek, mert ezek a területek a legtermékenyebb 
helyek. Miután pedig ezen alluviális képződmények szorosan összefüggnek 
a jelenkor folyóvizeivel, itt kívánok néhány sort megyénk hidrografiai viszo
nyainak is szentelni.

Torontálmegye folyóvizei a Duna folyamvidékéhez tartoznak, mely 
hatalmas folyam a déli határt képezi. Beléje szakad a balparton Pancsovánál 
a Ternes s Titel alatt a Tisza. A Tisza a megyét Ny-ról határolja s beléömlik 
a balparton Perlasznál a Béga ; Pádénál az Aranka és Szőreg közelében 
a Maros.

A Maros messze keleten, a Hargita-hegységben ered s Perjámosnál 
lép megyénk területére, és perjamos-szőregi, K— Ny-i irányú részevei 
egyúttal az északi határt képezi. A Maros e része már a síkságon folyik 
s esése 1 :4800*, mint ilyennek kanyargós, néhol több ágra szakadó ágya, 
s Perjámos, Egres, Német-Csanád, Kis-Zombor, Szőreg táján széles, mocsa
ras ártere van, melyen áradásai alkalmával finom iszapból álló, humuszban 
gazdag rétegeket rakott le.

Beléje Torontálmegyében egyetlen patak sem ömlik, hanem Fönlaknál 
a balparton ketté szakad s képezi azon mellékágat, mely Aranka név alatt 
ismeretes s mely Bácz-Szt.-Péter, Szárafalva, Nagy-Szt.-Miklós, O-Besenyő, 
Valkány, Monostor, Jazova mellett kígyódzik körülbelől EK— DNy-i irány
ban s Pádénál szakad a Tiszába. A Maros magas vízállása mellett az Aranka 
folyóvá dagad s óriási területeket önt el, finom iszapból álló termékeny ré
tegeket rakván le. Perjámosnál még egy ágat is ereszt, mely Pészak, Lovrin, 
Nagy-Komlós, Nákófalva, Nagy-Kikinda mellett egy szárazér képében vonul 
s ezentúl a Valom-bara mocsaraiba, illetőleg ennek közvetítésével a Tisza 
mocsaraiba vész.

A Tisza azon ponttól kezdve, melyben a Maros szakad beléje, egészen

*  H u n f a l v y  J. A magyar birodalom földrajza, 259. 1.
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a Dunába való folyásáig megyénk Ny-i határát képezi. Kanyargós folyásá
nak iránya itt E— D-i s esése Szegedtől torkolatáig 7,58 m, kilométerenként 
csak 0,25 m (1 :30,320) úgy, hogy a Duna vizének magas állása mellett 
a Tiszának e szakaszon semmi esése sincs. Szegednél a tengerszín feletti 
magasság 73,79 m*. Mint minden E—D-i irányú folyó, úgy a Tisza is 
a Baer-féle törvényhez képest a nyugati (bácsmegyei) partot mossa, a keletit 
(torontálmegyeit) pedig iszapolja, s itt találjuk ama széles, mocsaras árteret, 
melyen finom, humuszos iszapját rakja le áradásai alkalmával. Mocsár
területe Beodra táján keskeny csatornával a Béga mocsárterületével köz
lekedik.

A Tiszába a bal parton a már emlitett Arankán kívül még csak a Béga 
szakad.

A Béga ugyancsak keleten, Krassó-Szörénymegye területén, a Pojana- 
Buszka hegységben ered s Bálincztől Temesvárig a Temessel közös ártéren 
folyik K—Ny-i irányban. Temesváron túl megyénk határát Németnél lépi át 
s még egy darabig, Bókusig, megtartja irányát, aztán pedig körülbelől 
EK— DNy-i irányban folytatja útját. Klek és Nagy-Becskerek közt, a már 
fentebb említett lősz-hátat töri át, keskeny csatornát mosván belé; Nagy- 
Becskereken túl pedig a Tisza árterén lévő Beloblato mocsárba vesz el. 
A Béga ma Kiszetótól Klekig, illetőleg a Titellel szemben lévő, a Tiszába 
való torkolásáig ásott, egyenes mederben folyik, melynek átlagos esése 
1:6266, Klektől torkolatáig 1 : 7384. Azelőtt azonban szeszélyesen kígyózva 
folyt széles, mocsaras árterén, mely Topolya és Nagy-Becskerek környékén 
keskeny csatornával függ össze a tiszai ártérrel. A Béga ezen ártere átlag 
80 m magasan fekszik a tenger színe felett ; mely széles, medenczeszerű, 
közel 2 0 0 ,0 0 0  holdnyi árterét a fentebb említett lőszhátnak köszöni, mely 
vizét nem engedte lefolyni, hanem felduzzasztottá,

A Bégába a jobb parton, Németnél a Beregszó-patak szakad, melynek
vizét a régi ágy vezeti el./

Árterén szintén finomabb anyagból álló humuszdús üledéket rakott le, 
sőt a tőzegképződés nyomaival is találkozunk.

E vidék altalajának összetételét két, Nagy-Becskereken fúrt fúró
lyuk szelvényében mutathatom be, mely két szelvény az itt lerakodott réte
gek egymás utánját tünteti fel, s melyet Nagy-Becskerek polgármestere, 
K ulifay  L ajos úr bocsájtott rendelkezésünkre.

Az ottani mérnöki hivatal feljegyzései szerint:
az I-ső fúrólyuk a Ferencz Jozsef-téren mélyesztetett le. A pont tenger

szín feletti magassága 79,713 m.

* T oula F., A temesvári kereskedelmi éá iparkamara területének földrajzi és 
földtani viszonyai. (A temesvári keresk. és iparkamara jelentése az 1879— 1881. évek
ről, 8 1.)

( I á i )
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A fúró a következő rétegeken hatott át :

m -töl a (réteg
kezdve vastagsága)

0 ,0 0  m (8 ,0 0 ) termőföld ;
8 .00  « (6 ,0 0 ) sárga, puha agyag ;
9.00 a (5,00) sárgás kék homok, agyagsávokkal ;

14.00 « (20,75) kékes homok;
34,75 « (15,25) fehér, kékes agyag, mely eleinte tiszta volt, később azon

ban mindinkább több és több homok keveredett közé ;
50.00 « (11,64) csillámos quarzhomok.

A fúrólyuk 61,64 m mély.

A Il ik fúrólyuk pedig a váraljai-utczában mélyesztetett le. A pont 
tengerszín feletti magassága 76,550 m.

A fúró a következő rétegeket tárta fel :
m-töl (a réteg 
kezdve vastagsága)

0,00 m (4,00) termőföld ;
4.00 « (2,00) sárga agyag gyarapodó homoktartalommal ;
6 .00  « (2 ,0 0 ) sárga homok, agyagsávokkal ;
8.00 « (7.00) kék homok;

15.00 « (1,60) mogyoró nagyságú kavics;
16.60 « (13,00) laza homok;
29.60 « (14,40) kekes, kövér agyag ;
44.00 « (1,00) kékes, lágy agyag;
45.00 « (8,00) kék homok ;
53.00 « (3,50) kék, mindinkább kövérebb agyag;
56,50 « (4,50) kék, öregszemü homok ;
61.00 « (12 ,0 0 ) kék agyag;
73.00 « (6,40) homok és kavics.

A fúrólyuk 79,40 m mély.

Az I-ső fúrólyuk meddő, míg a II-dik a felszín alatt 1,3 m-nyire fel
szállott vizet adott. A víz mennyisége eleinte naponként 16 hl volt, később 
azonban 7 hl-re szállt le.

Igen szerettem volna, ha a fentebbi adatokon kívül a fúrópróbá
kat is megkaptam volna. Kaptam ugyan két kékes agyagpróbát, melyek 
mindegyike sósavval élénken pezseg, tehát meszet tartalmaz, de hogy melyik 
rétegek képviselői? az nincs feljegyezve. Szerves maradványt csak egy 
Sphaerium rivicolatum L each.-t eredményezett a fúrólyuk, mely faj folyó
vizeinkben még most is él.

Hogy e rétegek mely korban ülepedtek le ? azt — szerves maradványok
( 122)
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hiányában —  még megközelítőleg is bajos állítani, s csak annyi bizonyos,, 
hogy a legfelsőbb rétegek a jelenkorban képződtek.

Északról délre menve, a Ternes a következő folyó, mely megyénket 
átszeli s mely már közvetlenül a Dunába ömlik. A Ternes szintén Krassó- 
Szörénymegyében, a Muntye-Szemeniken ered s eleinte K-nek, majd Karán- 
sebes-Lugos mellett DK— ENy-i irányban folyik, aztán Ny-nak, illetőleg 
DNy-nak veszi útját egész Csentáig (Leopoldova), hol már a Duna árterére- 
érve számos ágra oszlik, míg a főág DK-i irányban tovább folyván Pancso- 
vánál a Dunába ömlik. Mellékágai : Gsentánál a Karas ; Opovánál a Duna- 
vecz ; Sefkerinnél a Borosa, mely utóbbi Sibnicza Sebes név alatt ágazik el ,- 
végül a Pojanicza, úgy, hogy a Temesnek, a mint látjuk, igen bonyolódott 
torkolati hálózata van.

A Temesnek a szomszédos Temesmegye területén a Bégával közös az 
ártere, megyénk területén azonban kettőjök közé, a már említett löszből 
álló s legmagasabb pontjaiban 86— 99 m-nyire a tenger színe fölé emelkedő 
földhát nyomul, melyet Tomasováez-Csenta (Leopoldova) közt tör át. Me
gyénk határát a Ternes Uj-Pécsnél lépi át s Módos környékén egész Toma- 
sováczig széles ártéren folyik át; Tomasováczon túl egész Csentáig (Leopol
dova) ártere megszükül, azontúl pedig a Dunával közös ártere van. Esése 
Ságtól Botosig 1 : 6000, Botostól Opováig 1 : 30.000 ; végül Opovától Pancso- 
váig 1 : 2 1 .0 0 0 .

Beléje Torontálmegye területén, a balparton a Berzava szakad. E folyó 
ugyancsak Krassó-Szörénymegyében a Muntye-Szemeniktől DNy-ra Ferencz- 
falvánál ered, s ezen, valamint Temesmegyén át K— Ny-i irányban folyik. 
Torontálmegye határát Partosnál lépi át s Botosnál a Temessel egye
sül. A hegységet, illetőleg a dombvidéket elhagyva, a síkon több ágra sza
kadva, kanyargós ágyban, széles, mocsaras ártéren folyt, ma azonban ez is 
ásott ágyba van szorítva s ártere száraz. A csatorna melletti helységek ten
gerszín feletti magassága a következő : Partos 88  m, Újfalu (Krivabara) 82 m, 
Kanak 80 m, Kis-Margita (Margitica) 81 m, -Jarkovácz 80 m.*

Terjedelmes mocsárterülete ma már száraz s számos helység van rá 
telepítve. Ezeknek tengerszín feletti magassága: Nagy-Gája 85 m, Zichy- 
falva 82 m, Istvánvölgy (Hajdusicza) 80 m, Szt-János 80 m, Sándorfalva 
(Sandorf) 77 m.

E terjedelmes mocsárterületen a felszínen sárgás színű (lőszszerü) 
homokos, sósavval pezsgő, tehát kevés meszet is tartalmazó agyag jelentke
zik ; mélyebb, még most is vizesebb részein pedig, hol pocsolyák voltak, 
növényi alkatrészekkel erősen kevert, humuszdús szívós agyag van. Szikes

* Ezen, valamint az összes itt felsorolt tengerszín feletti magassági adatokat a 
cs. és kir. katonai földrajzi intézet által a közelmnltban kiadott 1 : 75.000 méretű tér
képéről vettem.
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föld, az alluviális területek ez átka, aránylag kevés helyen s akkor is kisebb 
területen észlelhető.

Sándorfalva és Urményháza környékén végül a tőzegképződésre volt 
alkalmas a talaj s tényleg itt még e század elején nyertek is tőzeget, ma 
azonban e tőzeg-előfordulás már csak a történelmi múlté s a telep megma
radt része égetés és szántás folytán teljesen elveszett, jelenléte nem kon
statálható s helyén növényi alkatrészekkel erősen kevert fekete tőzeg
föld van.

A Berzava mocsaraitól DK-re egy keskeny s alacsony földhát által 
elválasztva, de vele összefüggésben van az ú. n. Alibunári-mocsár, melynek 
egy része még megyénk területére esik. Legmélyebb pontjai csak 75 m-nyire 
feküsznek a tenger színe felett.

E mocsár a verseczi szigethegyseg, déli és északi lejtőin összegyűlő 
vizek által, főleg azonban a Ternes- és Krassó-Szörény megyék határán, a 
verseczi szigethegységtől E felé vonuló dombhát Ny-i lejtőin leszaladó vizek 
által, melyek a Moravicza-patakban gyűltek össze, tápláltatok. Területén 
a felszínen a K i részben homokot, míg a nyugati már megyénk területére 
eső részben, a már fentebb említett lőszszerű sárga agyagot észleltem.

Az itteni földtani viszonyokat azonban, illetőleg alkotásában résztvevő 
rétegek egymásutánját legszebben egy Zichyfalván Seidl Gyula verseczi 
gyáros által fúrt artézi kút szelvényében mutathatom be, melyet a pró
bákkal együtt nevezett gyáros ur volt szíves rendelkezésemre bocsájtani.

A fúró Zichyfalván a következő rétegeken hatott át :

m -töl (a réteg
ke7(ive vastagsága)

0 ,0 0  m (2 ,8 -1) sárga, apró csillámlemezekkel vegyes, sósavval pezsgő 
homokos (lőszszerű) agyag, ugyanaz, melyet a felszínen 
észleltem ;

2,84 « (1,26) sárga, igen sok csillámlemezkével vegyes finom quarz-
bomok ;

4,10 « (1,27) sárga, részben rozsdabarna, csillámos finom agyagos ho
mok ; —  e két réteget hajlandó lennék a Vatinánál a fel
színen észlelt homoklerakodás folytatásának venni ;

5,37 « (0,95) kékes, részben rozsdabarna csillámos agyag;
6,32 « (4,74) hamvas kék, sósavval pezsgő agyag;

11,06 « (29,22) sárga agyag márga-konkrécziókkal, folytatása azon, Temes- 
és Krassó-Szörény megyékben nagy területen jelentkező 
babérczes, márgakonkrécziós sárga agyagnak, mely ott is 
nagy vastagságban borítja a pontusi homokrétegeket; 

40,28 « (4,74) hamuszínű, sósavval pezs,ő agyag;
45,02 « (0,63) sötétbarna színű, növényi részekkel és csigahéjtöredékekkel

vegyes, sósavval pezsgő agyag ;
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ra-töl (a réteg
kezdve vastagsága)

45,65 m (4,43) zöldes színű ag}Tagmárga;
50.08 « (6,00) sárgás, részenként kékes agyagmárga ;
56.08 a (1,90) kékes, homokos csillámos agyagmárga;
57,98 « (x) kék homok.

E rétegsorozatban
a felső 5, összesen 11,06 m vastag lerakódás a jelenkor képződ

ménye ;
a következő 3, összesen 34,59 m vastag lerakodás diluviumkori ;
míg az alatta lévő 4 réteget, melyeknek vastagsága a 13 m-t meg

haladja, támaszkodva a felszínen, a medencze szélén tett tapasztalataimra, 
a pontusi emelet képviselőjének tekintem.

Az Alibunári-mocsár ma túlnyomólag száraz, s a még visszamaradt 
nedves helyek kiszárítását egy holland szövetkezet végzi be. Egykori vizét 
a még a múlt században ásott Mária Terézia-csatorna csapolja le, mely Mar- 
giticzánál egyesül a Berzava-csatornával.

Végül a Duna, mely valamennyi eddig említett folyóvizeket magába 
gyűjti, a Tiszának belé való ömlésétől Gyurgyevóig való részével egyúttal a 
megye déli határa. A balparton széles ártér kiséri, melyen homokos, agyagos 
üledéket rak le. Jelenlegi árterének nívója felé pedig, behúzódva még a 
Ternes völgyébe is Antalfalva, Torontál-Vásárhely (Debelyácsa) Czrepaja, 
Glogon, Franzfeld, Almás (Jabuka), Pancsova, Sztarcsova, Homolitz, Bava- 
nyistye, Bresztovácz környékén egy széles, körülbelül 10 m-nyire kiemelkedő 
terrasz kiséri, mely homokos rétegekből áll, s melyet, miután benne még 
most is a Dunában élő kagylókat és csigákat észleltem, a jelenkor képződ
ményének konstatáltam, s ó alluviumnak tüntetek fel. Ezen ó-alluvialis 
terraszból emelkedik ki meredek partokkal az előbb tárgyalt lőszhát.

Ezen, a Duna jelenlegi árterének nívója felett lévő ó-alluvialis sík 
terraszt számos régi folyóágy metszi át, melyek különböző «bara» név alatt 
ismeretesek, s melyeknek egyes részei ma is vízzel vannak teli s apróbb 
mocsarakat képeznek. E « bará » - k közt kiemelendő a Sztarcsovánál végződő 
Nadela-bara, mely Czrepaja táján kezdődik s nem valószinűtlen, hogy egykor 
a Lajosfalvát átmetsző Boronka-völgygyel függött össze s a lőszterületen ösz- 
szegyűlő vizeket vezette le.

A felszínen e terrasz rétegei több helyütt fel vannak tárva, legszebben 
azonban Sztarcsovánál láttam. A Homoliczra vivő útnak a Nadela-barán- 
túli részében, a kereszt alatt ott jártamkor a martoldalban körülbelül 
8  m-nyire leásták a földet, mely leásás függélyes fala vékonyabb agyagos 
szalagokat tartalmazó sárga, kevés csillámot tartalmazó homokot tárt fel.

Pancsován pedig a gőzmalom udvarában akkortájt egy fúrólyukat 
mélj'esztettek, mely a helyszínén nyert adatok szerint —  átlag.40 m mély

(125)



176 HALAVÁTS G YU LA:

volt s belőle utoljára agyagos homokot, hasonlót ahhoz, minőt a felszínen 
észleltem, emeltek ki. O-alluviális agyagos homok lerakodásunk tehát Pan- 
csován a 40 m vastagságot meghaladja.

A szóban forgó lerakodást s az alatta levő rétegsorozatot azonban leg
szebben a Franzfelden fúrt artézi kút szelvénye mutatja be. E fúrólyukat az 
odavaló gőzmalom-telepen ugyancsak Seidl Gyula verseczi gyáros úr fúrta, 
s neki köszönöm az alább közlendő szelvényt s a fúrópróbákat.

Franzfeld szintén a szóban forgó ó-alluviális terraszon fekszik s a 
helység körül levő gödrökben agyagos homokot találtam.

A fúró itt a következő rétegeken hatolt át :

m-től
kezdve

0,00 m 
0,40 «

18.40 «
70.40 «

97,4 «
113.0 «
115.0 «
130.0 «
133.0 «
159.0 «
170.0 «
191.0 «
309.0 «
315.0 «

334,0 «

339,0 «

(a réteg 
vastagsága)

(0,4) televény;
(18.0) sárga, agyagos homok;
(53.0) sárga és kékes, finomabb-durvább homok;
(37.0) durvább homok, egész galambtojásnyi kavicscsal s unió, 

melanopsis, vivipara héjtöredékekkel ;
(14,6) váltakozva sárgás és kékes agyagmárgák;

(3.0) kékes színű, homokos agyagmárga;
(5.0) kékes sárga, alja felé mindinkább homokosabb agyagmárga ;
(3.0) márgás homok ;

(37.0) kékes, homokos agyag ;
(11 .0 ) márgás durva quarzhomok;
(31.0) sárga agyag, márgatörmelékkel ;
(18.0) kék agyag márgatörmelékkel;

(6 .0 ) agyagos durva quarzliomok;
(9.0) agyagos, finom qnarzhomok sok héjtöredékkel, melyekből —  

sajnos -— még a génust sem sikerült meghatározni, annyira 
el vannak aprózva ;

(15.0) kék agyag sok héjtöredékkel, melyek közt
Congeria sp.
Pleuroccra Badmanesti, F uchs 

sikerült meghatározni ;
(3,2 m-nél vastagabb) durva homok.

A fúrólyuk 241,20 m mély s meddő.

Hogy az ezen fúrólyuk által feltárt rétegsorozat egyes rétegei melyik 
földtani korban rakódtak le, erre biztos feleletet adni bajos, minthogy hiányoz
nak a tájékoztató adatok, a szerves maradványok. Annyi azonban kétségbe- 
vonhatlan, hogy a felső rétegek a jelenkor képződményei, míg az alsó 3, 
összesen 26,2 m vastag üledék nagy valószínűséggel a pontusi korban
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rakodott le, de hogy ezen kor és a diluvium közt hol kell a határt vonni? 
azt a rendelkezésemre álló adatok alapján nem jelölhetem meg, annál 
kevésbbé, mert itt a diluvium képződményei teljesen elütnek a felszínen ész
lelt ezen idejű képződményektől.

*

Nem zárhatom be azonban jelen közleményemet anélkül, hogy nehány 
sorban az ivóvíz kérdésével ne foglalkozzam.

Hogy mily fontos tényező az életben a jó, üdítő víz, azt fejtegetni 
felesleges, hisz mindenki tudja. Torontálmegye kútjainak vize pedig nem 
felel meg e kivánalmaknak azért, mert a közönséges ásott kútak a közvetlen 
felszínen összegyűlt, a legfelsőbb rétegbe szivárgott vizet fogják fel, mely 
azonban azon körülménynél fogva, hogy a kút közelében ott van a marha
istálló, trágyadomb, sok szerves, az egészségre káros hatású alkotórészt 
tartalmaz. Jó, üdítő, egészséges vizet csakis artézi kutak szolgáltathatnak.

Legyen e tekintetben példa Hódmező-Vásárhely, Szentes, Szeged, 
Zom bor, Szarvas, Mező-Túr stb., mely városok nagy költséggel ugyan, de ily 
módon szerezték meg jó, üdítő vizüket, s hol az odavaló orvosok nyilatko
zata szerint, a közegészségügy lényegesen javult azóta, mióta a lakosság az 
artézi kút vizét iszsza.

Nagyon jól tudom azt, hogy azon oknál fogva, mert Verseez rendkívül 
kedvező földtani viszonyai közt már 30— 35 m mélyen, az ú. n. Alibunári-mocsár 
területén pedig 60— 70 m-ben meg van a víz, boldog-boldogtalan, minden 
cséplőgép gépésze, ki egyszer ott földfúrást látott, vállalkozik a fúrásra. Toron- 
tálmegyében is történtek e tekintetben kísérletek, melyek ha nem vezettek 
eredményre, annak nem az az oka, hogy a terület nem alkalmas artézi kútak 
fúrására, (sőt inkább nagyon is alkalmas, főleg a mélyebben fekvő medencze- 
szerű mocsár- és árterületek) hanem az, hogy egyrészt oly egyének tették a 
kísérleteket, kik erre sem képzettséggel, sem tisztességes eszközökkel nem 
rendelkeztek, s kik ha 50 m-nél mélyebbre kellett fúrni, kétségbe esve abba
hagyták a fúrást s az egész vidéken megdöntötték az artézi kútakba helye
zett bizalmat; —  másrészt meg maguk a kísérletezők, mert csekélyebb 
mélységből nem jött víz, elvesztették türelmüket s abba hagyták akkor, 
mikor már tán közel voltak az eredményhez.

Nem ilyen, más viszonyok teremtik meg az eredményes munkát!
A tapasztalás bizonyítja, hogy a nagy magyar medencze területén, 

melyhez Torontálmegye is tartozik, megvannak mindazon kellékek, melyek 
az artézi tóthoz megkívántatnak. S megtörténhetik, hogy csekélyebb mély
ségben is siker koronázza a fúrást, miután a föld belsejében léteznek kisebb, 
lokális víztartók, de ezek nem mindenkor tartósak, s teljesen ki is merülhet
nek. De ugyancsak az eddig eredmenynyel fúrt kútak azt is bizonyítják, 
hogy a kellő mennyiségű tartós, felszálló vizet tartalmazó víztartóréteg

Földtani Közlöny. X X I. köt. 1891. (1^7)
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nagy mélységben \-an (a hódmezővásárhelyi I-ső artézi kút 197,84 m ;a  
Il-dik, a Nagy András János kútja 252,60 m, a szegedi 253 m, a szentesi 
pedig 313,86 m mély) s csakis az Alibunári-mocsár területe képez kivételt, 
hol már átlag a 60 m-ben megvan a víz. Az ily fúrás nagyobb költségbe is 
kerül, de aztán annyi vizet ád, hogy pl. a hódmezővásárhelyi I-ső artézi 
kút ellátta az egész várost jó vízzel (24 óránként 94.254 liter vizet ád) s ha 
Nagy András János uram mégis nagylelkűen felajánlotta a második kút 
fúrására szükséges összeget, annak nem a vízhiány, hanem a város kiterje
dése az oka. (Ez a II-dik artézi kút 24 óránként 1,000.000 liter vizet ád).

Nem ajánlhatom tehát eléggé mindazoknak, kiknek a jó ivóvíz-nyerés 
érdekükben fekszik, hogy azt artézi kútak segélyével szerezzék meg; de 
egyúttal az ügy érdekében kérem arra is, fúrassák meg kútjokat szakszerűen 
képzett egyénekkel, ne dilettánsokkal, kik ha többet is kívánnak a munkáért, 
de sikerességéért biztosítékot nyújt szakképzettségük és múltjuk.

ÁSVÁNYTANI KÖZLEMÉNYEK.
Z imányi Ká ro ly -tó i.*

1 . Brookit T yrolból.

A múlt őszszel a nemzeti múzeum ásványtárának birtokába szép nagy 
brookit kristályok jutottak ; ezeket Dr. K renner J. Sándor műegyetemi 
tanár úr szívességéből alkalmam volt megvizsgálni, a miért neki e helyen is 
köszönetemet fejezem ki.

E szabad kristályok Eichalmról valók Pregratten mellett, előfordulá
sukat illetőleg semmit sem említhetek.

Tyroli brookitokat először említ B r e z in a ;* *  szerinte egy Pfitschről 
származó nem egészen üde gnájszon, anatas, periklin és chlorit társaságában 
apró, vékonytáblás, téglavörös brookit kristálykák ültek.

Jóval később v . Z epharovich* * *  ugyancsak ez ásványnak tyroli, nagy 
kristályait irta le, de a legközelebbi lelethely és az előfordulási viszonyok 
felemlítése nélkül.

Az eichalmi brookitok a harántlap a. (100) .o o p o o  uralkodása követ
keztében táblásak; méreteik: 20— 40 mm hosszúság, 15— 25 mm szélesség, 
2— 3 mm vastagság. A nagyobbak vörösbarnák és kevésbbé átlátszók, míg

* Előadta az 1891 januárius 7-én tartott szakülésben.
* *  T sc h e r m a k , Min. Mitthl. 1873, p. 49.

*** Zeitsehr. f. Kryst. 1884. VIII. p. 577.
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