
6. Az erdélyrészi medence földtani alkotása Baromlaka, 
Nagyselyk és Veresegyháza környékén.

(Jelentés az 1908. évi részletes földtani felvételről.)

T. Roth Lajos-íóL

1908 nyarán a 21. öv XXX. rov. jelzésű balázsfalvi osztálylap 
geológiai térképezését — a két megelőző évi munkámhoz D felé csatla
kozva — a nevezett osztálylap DK- és DNy-i lapjain ábrázolt vidéken 
folytattam akként, hogy Baromlaka, majd Nagyselyk, Mikeszásza, Soros- 
tély és Veresegyháza felől a területet bejártam. E két lap (DK s DNy) 
térképezését el is végeztem úgy, hogy az egész balázsfalvi osztálylap 
felvétele elkészült és így a lap kiadásra készen áll.

A DK-i lap K-i határa felé a terület mindjobban emelkedik s a 
«Vier Hotter Haufen»-nek nevezett csúcsban éri el a legnagyobb 613 m 
abs. magasságot.

A rétegek, amelyek Baromlaka táján nagyjából inkább az É—D-i 
csapásirányt észleltetik, Nagyselyk közvetlen D-i környékétől kezdve a 
határozott DK — ENy-i csapásirányt követik, mely csapásirány azután 
Ny felé Veresegyházán túlig állandóan tart. E csapásirányt ama medi
terránkorú üledékek alkotta vonulat írja elő, mely Nagyselyktől D-re s 
Ny-ra a Hödl-hegy felől Sorostélyon át a szászcsanádi «Wolfen»-hegy 
E-i lejtőjéig nyomozható, hol kiékelődik. E dislocatiós vonalon ugyanis 
a mediterrán üledékek az alsó pontusiak közt oly módon nyomódtak 
fel, hogy nevezetesen a Hödl-hegy táján a csapásirányon belől ismételt 
synklinális és antiklinális ráncosodást mutatnak, mi mellett a rétegek 
35—70° alatt dűlnek, sőt egy helytt merőlegesek, míg Sorostély Ny-i 
végétől kezdve a közvetlen déli határukon elvonuló alsó-pannoniai 
(pontusi) rétegekkel megegyezően csakis az ÉK-i dűlést észleltetik, úgy 
hogy itt a pannoniai (pontusi) rétegek a mediterrán a lá  kerültek.

A mediterrán rétegek e f e l r á n c o s o d á s a  alighanem a s ó t e s t  
erős  g yű r őd é s év e l  függ össze és minthogy az alsó-pannoniai (pon-
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tusi rétegek közt indult meg, melyeket magával rántott, természetesen csak 
a fiatalabb pontusi kortól kezdve mehetett a rétegek e mozgatása végbe.

Az említett mediterrán vonulat É-i folytatását azután Szászcsanád- 
tól É-ra találjuk, hol az a Costa Mircii É-i lejtőjétől kezdve, szarmata
korú foszlányokat hord a hátán és Farkastelkén át Monorára s tovább 
É-felé folytatódik.

A sorostélyi mediterrán vonulatot kék, rétegzett, tömött vagy leve
lesen elváló és sárga, a felületen repedezett s ilyenkor rendesen kárfiól- 
szerűen összezsugorodott agyagmárga, sárga homok, laza és kemény 
homokkő vagy homokkőconcretiók és gömbök alakjában, valamint 
ismételten vékonyabb dacittufa-rétegek alkotják. A sárga agyagmárgában 
sok a fehér mészgumó, egy helyt valóságos lithothamnium-gumót is 
észleltem, a meszes homok finom és részben vékonyréteges laza homok
kővé áll össze. A dacittufát az említett nagyselyki Hödl-hegy 584 m-es 
kúpja DNy-i és D-i lejtőjén útkavicsolásra fejtik.

A Hödl-hegytől ÉNy-ra fekvő Coliba din capu dealului mellett 
K s azután E felé vonuló nagy árokban a 40—50° a. dűlő, antiklináli- 
san ráncosodott és tovább ÉK felé a fedő irányában, már csak 20°-nyi 
dűlést észleltető rétegek közt dacittufa vékony betelepedései szintén 
ismételten megfigyelhetők. A kékesszürke rétegzett agyagmárgában itt 
növényfoszlányokat, halpikkelyeket és egy melania-féle lenyomatot ész
leltem.

Sorostély K-i végén, a Kisselykre vezető úton a rétegek antikli- 
nálist alkotnak, 60—70° a. dűlnek, sőt merőleges állásban is láthatók, 
miközben az agyag a homok közé és megfordítva tolódott. Kissé tovább 
É-ra azután a rétegek már csak 20° a. dűlnek ÉK-nek. A sárga agyag
márgában sós kivirágzások, gipsz-kristályhalmazok, növény foszlányok 
(helyenként tömegesen), a leveles agyagmárgában pedig halnyomok mu
tatkoznak.

A Sorostélyról ÉNy-ra, a Raristye nevű magaslatra vezető úton 
a dacittufa-betelepedések 7 cm, 20 cm, 1*5 m vastagon, a 480 m-es 
kúp Ny-i oldalán 22 m szélességben figyelhetők meg, a község Ny-i 
végén, a Szászcsanád és Veresegyháza felé vezető út É-i oldalán (a völgy 
bal lejtőjén), azután világos sárgásszürke, növényfoszlányokat tartalmazó 
agyagmárga alatt világossárgás, laza meszes homokkő, ez alatt világos 
kékesszürke márga növényfoszlányokkal, ez alatt megint világos sárgás, 
márgás homokkő és márga vékony rétege, ez alatt 8 cm-es s majd 
34 cm-es dacittufa van feltárva, mely alatt homokos márga települt 
növényfoszlányokkal és világosszürke agyagmárga kövületekkel. Gipsz
kristály-halmazok ismételten mutatkoznak a kövületes rétegben is Tovább 
a dacittufa vagy 5 m vastag feltárásban látható, a hol fejtés alatt áll.
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Alatta még sárgás, kékes vagy fehéres rétegzett márga betelepedett 
40 cm-es dacittufával és vékony rostos gipsz-rétegecskével látható, mire 
a pannoniai (pontusi) rétegek, mint azt már fennebb jeleztem, úgy mint 
a mediterrán, 40° a. eoncordansan a mediterrán alá dűlten következnek.

Az imént emlitett világosszürke agyagmárgában előforduló kövüle
tek vékonyhéjú kagylócskák, amelyek közül csak az Ervilia pusilla 
P h il . volt biztosan meghatározható, a többiek fenntartási állapotuknál 
fogva közelebbről meg nem határozhatók, közülök az egyik a Circe 
minima Mont., a másik a Pisidium priseum EicH.-ra emlékeztet leg
inkább.

A pannoniai (pontusi) rétegek az említett ÉNyű csapásirányon 
belül ismételt hullámszerű ráncosodást (5—10° a. dűlés) észlelteinek. 
Sorostély Ny-i végén — mint előbb említettem — a völgy bal lejtőjén 
40° alatt a mediterrán alá dűlnek, a völgy jobb oldalán pedig 40—60° 
alatt az ellenkező DNy-irányú dűlést mutatják (1. a mellékelt szelvényt, 
2. ábra). A laza, de padokként megjelenő anyag (finom csillámos ho
mok, betelepedett vékony, rétegezett agyagmárgával) e meredek felegye- 
nesedése a csapásirányban 3 km-re konstatálható. Az antiklinális a 
völgybe esik, honnan a 424 m-es magassági ponton át Szászcsanád 
ÉNy-i végéig, a mediterránnak újra való naprakerüléséhez közel, nyo
mozható. A sorostélyi völgy jobb oldalán 40 — 60° a dűlő homokfeltárás
tól kb. 375 m-nyire a fedő felé a rétegek (agyagmárga) már csak 5°-nyi 
dűlést mutatnak, az erős rétegzavarodás tehát hamar kiegyenlítődik és 
tovább DNy-felé, 5—8°-nyi dűlés mellett, Veresegyháza táján, synkliná- 
lis ránc vagy hullámvölgy jön létre (1. a 2. ábrát).

A pannoniai (pontusi) rétegek anyaga ezen a területen is finom csil
lámos homok, amely betelepedett vékony agyagmárgával váltakozik. A ho
mokban a homokkő, mely helyenként elég kemény kőzet, nagyobb dara
bokban vagy táblákban, concretiók vagy gömbök alakjában fordul elő. 
A baromlakai Pareu gravului nevű árokban vagy 10 m-re terjedő 20 cm 
vastag homokkő padot észleltem, melyet fejtenek is. A mély árkokban több 
ponton látható, talán az 50 m-es vastagságot is meghaladó feltárások alján 
kék tömött agyagmárga települ, legfelül, a dombhátakon pedig sokszor 
apró kavicsos homok jelenik meg. Limonitos concrétiók és mészgumócs- 
kák, továbbá egészen vékony gipszbetelepedések és lignitnyomok gyako
riak. Baromlaka táján lignit-foszlányok, darabkák vagy lignitté vált 
kisebb fahasábok mutatkoznak, sőt a homokban egy 6 cm-es, csak
hamar kiékelődő lignitsávot is észleltem (2. ábra).

A Mikeszászától Ny-ra, Csicsóholdvilággal ferdén szemben levő 
Zapodia nevű árokban nagy leszakadás és csuszamlás látható. Itt a ho
mok a betelepedett agyagmárgával úgy az árok (hegyoldal) jobb oldalán,
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mint lejebb a torkolat közelében (bal oldalán) lecsúszott úgy, hogy a 
két tömeg találkozván, a völgyet elzárta, minek következtében tó ke
letkezett.

A jobb oldalon leszakadt rög olyformán csúszott le, hogy mindkét 
oldalt feltornyosodott, ami oldalmorénára emlékeztet, míg a középen a 
földtömeg össze-vissza hányódott és a földdarabok a mozgás irányára 
merőlegesen párhuzamos darabokká szakadtak szét.

Kövületeket ezen a területen is számos helyen gyüjthettem és ezek 
azonosak a megelőző évi jelentésemben (Zsidve, Felsőbajom, Asszony
falva környékéről) felsoroltakkal.

Itt is a Congeria banciticci és az ott felsorolt cardiumok (6. syrmiense 
stb.) vannak meg, a homokban Lyrcaea (Melanopsis) vindobonensis-t és 
egy neritinát is találtam, Yeresegyházától K-re pedig (a Groapa cser- 
gaului jobb oldalán lévő árokban) a kékes és sárgás agyagmárga közt 
vékony sávban előforduló barna, vasas agyagtól kőkemény konglome- 
ráttá összeragasztott anyag telve van éles élű, a Congeria iriangularis 
csoportjából való congériákkal; az agyagmárgában az említett cardiumok 
lépnek fel. Növényfoszlányok, ostracodák és halpikkelyek szintén mutat
koznak.

Nagyselyken a pontusi rétegek legfelső részében (csillámos ho
mokban és durvább, apró kavicsos homokba betelepedett vékony agyag
márgában) szintén még a Cardium syrmiense, piciny Congeria bana- 
tica és apró planorbis van jelen.

A pleisztocén vagy az alacsony völgylejtőkön, vagy a dombháta
kon terül el, hol még 470 m abs. magasságban is található. Mélyebb 
része homokból és kavicsból áll, mely a felszínen csak igen alárendelt 
elterjedésben észlelhető, magasabb részét sárga tiszta agyag vagy homo
kos agyag képviseli, egyes pontokon, mint pl Mikeszászán, de csak 
apró foltokban, löszcsigákat tartalmazó laza, egészen lösznemű sárga 
meszes agyagot is figyeltem meg.

Hidegviz K-i végén, a Dealu Georgioi felé felvezető úton a mé
lyebb kavicsos pleisztocén rétegekből egy Equus sp. láb;-zárcsontjaít 
áshattam ki, e kavicsot homokos agyag fedi, mely pleisztocén csigákat 
és concretiókat zár magába.

Csicsóholdvilágnál K-re az úton fenn pleisztocén agyag, alatta homok 
és kavics, ez alatt pedig a pannoniai (pontusi) homok és agyagmárga 
települtek. Az út mellett É-ra van egy gödör, amelyben a homokot és 
kavicsot ássák. A homok durva, a kavics apró (mogyoró- és diónagyságú). 
Quarc mellett kristályos palagörgetegek vannak benne, de előfordulnak 
krétahomokkő és pala, néha porphyrit gördült darabkái is, valamint a 
jpannoniai (pontusi) rétegekből származó agyagmárga- és limonitos darab-
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kák, legördült és belesodort congeria-búbokkal és cardium töredékekkel 
egyetemben.

A Sorostély Ny-i végén elterülő s az antiklinális vonalába eső völ- 
gyecskében az altalaj helyenként felduzzadt, t. i. a vízzel átitatott talaj 
feldomborodik, sőt egy helyen az iszap a felszínre is száll.

Sorostély déli végén a völgyben sóskút van, épúgy Csicsóhold- 
világtól DNy-ra is, a Yalea Tapului nevű völgyben.


