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A Székelyföld geológiája .*)
Irta: Dr. Herbieh F.

(Felolv. a társ. 1877. jan. 10-iki szakgyülésén.)

Miután a magas kormány megbízásából a Székelyföl
dön eszközlött geológiai fölvételeimet az 1870— 1874. évek
ben befejeztem, az arra vonatkozó földtani munkálatomat a 
in. k. földtani intézetnek beadni volt szerencsém. A vélet
len úgy hozván azt, hogy a földtani társulat mai ülése épen 
Budapesten való tartózkodásom idejébe esik, föltételeztem, 
hogy ezen sok évi munkálatom tartalmának rövid közlése 
némi érdeklődéssel fogadtatik a t. gyűlés által, annál is 
inkább, minthogy a tárgy honunknak legtávolabb és leg
hiányosabban ismert vidékére vonatkozik.

Művem a Székelyföld 215 négyszögmértföldnyi terüle
tének földtani és őslénytani leírását foglalja magába és 
két részre oszlik, melynek elseje a vidék topographiai, oro- 
és hydrographiai viszonyait, — másika annak geológiáját 
tárgyalja.

I.
Három hatalmas hegyláncz húzódik a Székelyföldön 

keresztül: a Kárpátok, a Hargitta trachyt-hegysora és a 
perzsányi hegyláncz.

Legnyugatibb vidéke Erdély középmedenczéjének egy 
részét képezi.

Az ország geológiai alkotásában következő képletek 
vesznek részt:

*) A fentebbi czim alatt legközelebben megjelenő munkának e 
rövid kivonatát, melyet szerző' a m. földtani társulat 1877. évi 
jan. 10-én tartott szakgyülésén felolvasott, annál szívesebben közöljük, 
minthogy t tagtársaink figyelmét, ezen felette érdekes munkálatra fel- 
költeni óhajtjuk.
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Aj Ő s k é p l e t e k .
I. Ampliibolos kőzetek.

1. Syenit.
2. Miascit.
3. Ditroit.

II. Jegeczes palakőzetek.
I. Jegeczes mészkő.
.2. Kovapala.
3. Chloritpala.
4. Csillámpala.
5. Agyagcsillámpala.
6. Gneisz.

Ezen kőzetek csoportja 24 négyszögmértföldnyi terü
letet foglal el.

B) P a 1 ä o z ó i k é p l e t e k .
I. Siluri  )

II. Bevont > képletek hiányoznak.
III. Carboni j
IV. Dyas: quarcitos kőzetek, vörös quarcbrecciák, 

ezek a nagyhagymási kegylánczolatia szorít
koznak.

Cj Me s o z o i  k é p l e t e k .
V. Triaszlcéjplet

a) alsó triász: 
dolomitos mészkő 
werfeni pala 
guttensteini mészkő

b) felső triász : 
halstatti mészkő.

A mesozói korszak eruptív kőzetei a triászra szorít
koznak.
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1. Porphyr: felsitporphyr.
2. Porphyrit.
3. Melaphyr és mandolakő.
4. Olivingabbró (Schillerfels)
5. Serpentin.
6. Labradorkő.

VI. R ä t h i képlet: kérdéses.
VII. J u r a k é p l e t .

1. Li  á s z :  d) alsó liász: itt a legalsó képződések 
gersteni rétegek, szénelőjövetellel. Ezekre következik 
a Ceratites Bucklandi szintája, s talán még fölötte 
az Anialtlieus oxynotus rétegei; végre b) felső L .: 
a Harpoceras bifrons-ot tartalmazó rétegek.

2. Do g g e r :  a klausretegek dús faunával.
3. Mai m és ti  t h o n.

A maim mint acanthicum-réteg dús faunával szerepel; 
a tithont pedig a Terebratula moravica rétegei, a 
strambergi mész, a Nerinea- és Diseras-mész rétegjei 
képviselik.

A Cephalopodák faciese teljesen hiányzik.

VIII. K r é t a - k é p l e t .
Legtöbb nehézséget okoz a krétaképletnek kárpáti 
homokkő neve alatt ismert kiképződése. Ez a Székely
földön 65 négyszögmértföldnyi területet foglal el, 
miből 40 négyszögmértföld, a Kárpátoknak a Duna- 
fejedelemségek felé néző oldalán egészen lakatlan.

1. Világos-sárgás és fehér, meszes homokkő nagy fíí- 
szinű focoidokkal, — fölötte

2. Conglomerátok ésbrecciák mészkő- és paladarabokkal.
3. Alsó sötétszürke krétakorszakbeli kárpáthomokkő, 

melyet a bécsi geologok az eocän flyschhez számí
tottak (v. ö. a keleti Magyarorsz. térképét).

d) Aptychos márga,
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b) rössfeldi rétegek,
c) sphärosiderit behelyezkedések.

4. Oáprotina-mészkő és conglomerátok.
5. Felső-kárpáti homokkő: ez valószínűleg egyenértékű 

a Godula-homokkővel, vagyis gaulttal. Fölötte ho
mokkő fekszik, melyben kövületeket nem bírtam 
találni; ez a Cenoman-emeletet képviseli.

6. Inoceramus márga, a Senoni emeletből. Ezenkívül 
Magyarország, illetőleg Erdély legkeletibb részében, 
Ojtor-Sóosmezőn, menilithpalák és petroleumtartalmú 
rétegek lépnek fel, melyek talán még a krétába valók.

D) K á n o z o i k é p l e t e k .
IX. E o c ä n  - k é p l e t .

Feltűnő, hogy a Székelyföldön nem sikerült olynemű 
képleteket kimutatnom, melyek biztosan az eocitn- 
képlethez tartoznának. Mindazon képződmények, me
lyeket az átnézeti felvételek alkalmával az eoeänbe 
számit 4tak a geológok, határozottan a krétakorheli 
képletek sorába tartoznak. Csak némely cse
kély elterjedésit conglomerátok és homokkövek állá
sára nézve forognak fen még némi kételyek. Ä pa- 
läontologiai támpontok teljes hiánya és a helyezke- 
dési viszonyok határozatlansága mellett én sem jut
hattam biztos meggyőződésre.

X. N e o g e n- k é p 1 e t.
ú

Valamennyi képlet közt a neogenkor lerakódmányai 
foglalják el a legnagyobb területet, mely, ha az ide 
tartozó trachytos és bazaltos eruptivképlctek födötte 
tért is beszámítjuk, 90 négyszégmértföldre rúg.

A képlet négy emelete, u. m. az aquitani, a mediterán 
vagyis tengeri, a szármád és a congeria-emeletek 
közöl az elsőt, vagyis az aquitani emeletet sehol
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sem bírtam kimutatni, míg- a többi három emelet 
nagy elterjedésben található.

a) a tengeri emelet, mely sós agyag, kősó és quarz- 
andesit tuffák által van képviselve, azon területen 
lép fel, melynek keleti határát a Hargitta hegység 
képezi.

b) A szármád emelet, mint szürke tályag és gömbalakú 
concretiókat tartalmazó homokkő, Székelyföld egész 
nyugati részében, mely a középmedenczéhez tartozik, 
lett kimutatva jellemző kövületei nyomán.

c) A congeria-rétegek a háromszéki völgyet foglalják 
el, és ide tartozik- a Hargitta-hegység trachyt-tuffái- 
nak és conglomerátjainak nagy része is. Ezen réte
gek hatalmas barnakőszéntelepeket és sphärosiderit- 
behelyezkedéseket tartalmaznak. Gazdag faunáját 
leírtam.

A n e o g e n k o r s z a k  e r u p t i v  kőze t e i .
Két csoportba oszlanak ezen kőzetek, u. m. : a tra- 

chytok és a bazaltok csoportjai, melyek kiilön-külön vidé
ken lépnek fel.

1. A trachytesoport kőzetei az ide tartozó törmelékes 
kőzetekkel: tuffák, brecciák és conglomerátokkal együtt a 
Székelyföld alkotásában közvetetlenül a krétakorbeli lerakó
dások után játszák a legnagyobb szerepet, miután körül
belül 50 mértföldnyi területet foglalnak el.

A Hargitta hegység trachytnemü kőzeteit számos 
vegytani elemzés, valamint makro- és mikrospopi vizsgála
tok alapján 4 csoportba osztottam, u. m .:

aj 4 l e g s a v a s a b b  k ő z e t e k :  oligoclas-amphibol- 
biotit-trachyt, mely a Büdöshegy tömzsét képezi és 
csakis e helyre szorítkozik. A kovasav középtartalma 
a vegyelemzés szerint =  65.13“. Élenyhányadosa 

0,365, fajsúlya 2'47 és 2-56 közt ingadoz. As-
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ványi összetétele: oligoklas-amphibol, biotit, mely
hez gyakran még titanit já ru l; szövete porphyros. 
Friss állapotban a közetek perlitszerü fényt és mi
nőséget mutatnak. Ezek mellé sorakozik a Büdös - 
(begy) íetején található trydimittartalmú kőzet is, s 
melynek kovasavtartalma 64%-re megy fel. 

bj Andesit-kőzetek : andesin angit-amphibol-andesit.
Ezen csoportba való kőzetek kovasavtartalma, 

4 elemzés szerint, 59*98 és 61-09°/o között ingadozik ; 
középérték: 59*92%.

Elenyhányados: 0502.
Fajsúly (18 meghatározás szerint): 2-526—2 734, 

középérték : 2 65.
Alkotó ásványai: andesin, angit és ampbiből. —- 

Szövete porphyrszerü. Friss állapotban szine kékes 
vagy barnás, ritkábban feketésszürke. Törése érdes 
gyenge zsirfénynyel. Mállás következtében a kőzet 
különböző színeket ölt fel.

Ezen kőzetek képezik a Hargitta-hegység főtömegét.
c) A legbasisosabb kőzetek csoportja : angit-andesitek.

Kovasavtartalom (3 vegyelemzés szerint): 52-13— 
55 99, középszám: 54 17%.

Elenyhányados : =  0 553.
Fajsúly (19 meghatározás szerint): 2 685—2-793, 

középszám: 2 72.
Asvány.'ani összetétel: andesin vagy labrador t 

és angit. (A földpát faját a vegyelemzéseken kivtil 
még á Szabó-féle lángkisérletek segitségével hatá
roztuk meg.)

Ezen kőzet szine mindig sötét, kékesfekete vagy 
feketés szürke, gyakran gyenge zsirfénynyel.

A mi elterjedését illeti, a Hargitta-hegységben 
mindenütt a középső tájékot és a legkiválóbb helye
ket foglalja el.
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E/.en harmadik osztály kőzeteihez járulnak a némely 
helyen előforduló olivinsziklák, melyeket már a hasaitokhoz 
vagy doleritokhoz is állíthatnánk.

Ezeknek fajsulya középértékben 2*793;, kovasavtartal- 
műk pedig 50%-re és még alább sülyed.

2. csoport: Ba z a l t .
A földtanilag leirt területen a bazalt elterjedése az an- 

desitéhoz képest csekély. Másrészt ezen kőzet számos vál
fajt és helyezkedési módosulatot tüntet fel.

Legelterjedtebb a bazalt a perzsányi hegységben, még 
pedig annak központjában Hévíz mellett. Azon földpát-ba- 
zaltok csoportjába tartozik, melyek sok olivint tartalmaznak. 
Fajsúlya 2*760 és 2960 között áll. Ásványai: plagioclas, 
angit és magnetit; ezek fölött olivin és néha titanvasércz. 
Sok zárványdarabot tartalmaz azon kőzetekből, melyeken 
áthatott, p. o. quarc-andesit-tuffát. Takaró, telér vagy láva
folyam alakjaiban lép fel, az utóbbiak közt legérdekesebb 
a hévízi lávafolyó; itt t. i. a lávanemii bazalt az Olt völ
gyébe omlott; a lávaáron keresztül a folyó később uj utat 
vájt magának.

Igen érdekesek a bazalttuffák, melyek itt a congeria- 
rétegek fölött fekszenek.

D i l u v i u m  és Al l uv i um.
Diluviumot gyakran találunk a völgyben, valamint a 

hegyek lejtőin is. Nagy része a trackyt törmelékeiből kép
ződött képleteknek, melyek a Hargitta hatalmas hegyeinek 
oldalait födik, az özönvizi tényezőknek, sőt talán egyene
sen jégáraknak tulajdonítandó. A Székelyföld diluviumábau 
állati maradványok szerte találtatnak. Oly térségen, melyet 
215 négyszög mérföldnyi elterjedésében három nagy hegy- 
láncz és számos folyó viz hasítja át, természetes, hogy az 
alluviumoknak tetemes terület jut.

2
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Az egész munkálat körülbelül 25 nyomatott ívre terjed, 
31 táblával, 18 átmetszeti rajzzal és a Székelyföld egy 
földtani térképével.

IRODALOM.

(I. B.) —  Judd: on the anicent Volcano o f  the 
d istr ic t o f  Schem nitz. —  , Selm eczbánya vidékének  

régi vulkánja“.
(Quarterly Journal of tlie geological Society. Aug. 1876.)

A szerző, ki az 1875-iki év nyarán járta be országunk 
nevezetesebb vulkáni tájékait, Selmecz vidékén tett tanul
mányait és észleleteit az idézett értekezésben mutatja be az 
angol földtani társulatnak. Judd ur, ki már évek óta foglal
kozik a vulkáni képletek tanulmányozásával és nevezetesen 
mind Skótország, mind Olaszhon vulkáni területeit alaposan 
ismeri, ily módon nyert tapasztalatait hires bányavárosunk 
vidékre alkalmazván, az ottani kőzetek egymáshoz való vi
szonyára s az egész terület geológiai alkatára nézve uj és 
részben meglepő nézeteket fejt ki, melyek rövid közlése a 
magyar közönségre nézve is bírhatnak némi érdekkel.

Pettkónak régebben kifejtett nézetét felkarolván a szerző, 
Selmecz-és Körmöczbánya vidékének vulkáni képleteit egy régi, 
az Aetnánál is magasabb vulkán maradványainak tekinti, mely
nek kitörése a szarmát korszakba esett. Anyaga andesit- 
nemü láva és tufából áll, melyeknek kifelé dőlő rétegei egy 
óriási krátert tiiutetnek fel. Ezen kráter belsejében későbbi 
korokban újabb kitörések történtek: előbb rhyolitos lávák 
és tufák képződtek, legutoljára pedig bazaltok. Mindezen 
kitörések nem viz alatt, hanem a szárazföldön mentek vég
hez, noha édesvízi tavaknak és még a neogen tengernek le-


