
8. Kőhalom környékének földtani viszonyai,

TeLEGDI E oTH KÁROLY-tÓl.

Az 1908. év tavaszán a m. kir. földtani intézet igazgatóságától 
azt a megtisztelő megbízatást kaptam, hogy két hónapig terjedőleg 
végezzek földtani felvételeket a nagyküküllőmegvei Kőhalom környékén. 
Mikor most munkám eredményéről alábbi jelentésemben röviden beszá
molok, legyen szabad hálás köszön etemet kifejeznem dr. Szontagh Tamás 
kir. tanácsos, főgeologus úrnak, az intézet akkori vezetőjének, ki e föl
vételi munkámat lehetővé tette.

Az a terület, amelyet bejártam, az 1:25,000 méretű táborkari tér
kép 21. öv, XXXII. rov. DK és 22. öv, XXXII. rov. ÉK jelzésű lap
jaira és pedig Kőhalom, Sövénység, Ugra, továbbá részben Homoród, 
Kacza, Pálos, Szász-Pehéregyháza és Garat községek környékére terjed 
ki. Dél felé az Olt folyóig, keletre a N.-Homoród patakig, illetve az 
abba ömlő Pálosi patakig, észak felé az Olt és a Küküllő vízrendszere 
között emelkedő vízválasztógerincig, nyugati irányban pedig a Szász- 
Fehéregyháza és Garat között folyó Zekel patakig, illetve az Oltba tor
kolló Gara völgyig dolgoztam. Területem hullámos-dombos vidék, leg
magasabbra az említett vízválasztó 786 m-es Gergeleu nevű kúpja 
emelkedik. Fővize a Homoród község mellett a N.-Homoród patakba 
ömlő Kösd patak; ez fogadja magába a mellékvölgyek vizeit, míg a 
déli részlet egyes völgyei közvetlenül az Oltba vezetik vizüket.

Kőhalom környékének földtani viszonyaival H auer-Staohe 1 és 
H erbich2 adatain kívül különösen Koch A. foglalkozik bővebben a kinek *

* H auer F. v.-Stache G. : Geologie Siebenbürgens. Wien, 1863.
2 H erbich F . : A Székelyföld földtani és őslénytani leírása. A M. Kir. Föld

tani Intézet Évkönyve. Y. k. 2. f.
3 Az erdélyrészi medence harm adkon képződményei. II. Neogen-csoport.
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az oltmenti basaltelőfordulásokat ábrázoló térképe területem egy részét 
is magába foglalja. E térképvázlat azonban nemannyira a neogén eme
letek elterjedésének ábrázolása, mint inkább az egyes basaltelőfordulá- 
sok megállapítása céljából készült, az e tekintetben legfontosabb része 
pedig már területemen kívül esik.

B asa lt.

A kőhalomi Várhegy kúpját alkotja ez a kőzet kb. 120—130 m-es 
átmérőjű köralakú kiterjedésben. Eészletes kőzettani és vulkanologiai 
leírását, valamint a régebbi irodalom felsorolását Kominál1 találjuk. 
A Várhegy DK-i oldalán basalt-breccia lép fel, a felett foglal helyett a 
tömör, táblásán elváló basalt láva, míg a hegy csúcsán hólyagos basalt 
található. Ami az egész feltörésből ma látható, alig több a kráterkitöl
tésnél.

F e lső  m e d ite rrá n  em elet.

A területünkön fellépő képződmények között a mediterrán emelet 
rétegei a legidősebbek. K och említett térképvázlatán a Kőhalom vidéki 
mediterrán rétegeket sóagyagnak jelöli, tehát a felső mediterrán emeletbe 
tartozó ú. n. mezőségi rétegekhez sorolja a belőlük eredő sósforrások 
alapján. Ilyen sósforrások több ponton találhatók; így a Kösd patak 
alluviumán Kőhalomtól kissé K-re, a N.-Homoród patak alluviumán az. 
ú. n. Salzgraben bejáratánál, a Garat Ny-i oldalán D-nek haladó völgy
ben. A közvetlenül a kőhalomi Várhegy basaltja alól, annak DK-i olda
lán feltörő és az ottani fürdőt tápláló forrás kevés szabad kénhydrogént 
és aránylag nagy mennyiségben — kétségkívül a basaltból eredő — 
vasvegyületeket tartalmaz, a kivált suliidtól fekete víz ezektől az alkotó 
részektől eltekintve, jódsók nyomait is tartalmazó igen tömény kősó
oldatnak mondható.2

A szóban lévő rétegcsoport kőzettani kiképződését tekintve, meg
lehetősen elüt a jellegzetes sóagyagtól. A palás agyagmárga egyáltalá
ban nem uralkodó, vele egyformán fontos szerepet játszanak a homo
kos agyag, homok, laza homokkő és kemény homokkőpadok. A kor meg
állapításában a sós forrásokon és a később megemlítendő kövületeken 
kívül foraminiferák jelenléte is vezet. A felső mediterrán rétegcsoport 
több pontjáról iszapoltam agyagot és homokot és ezek egy részében 
igen szórványosan ugyan, de azért akadtam kétségtelen globigerinákra* *

* I. h. 267—275. és 308. 1.
2 Jungling K. brassói tanár minőségi elemzése 1892-ből.
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Fontos a dacittufák fellépése is. Nagyobb függőleges kiterjedésben sehol 
sem találtam azokat, de l —2 m vastag telepek eléggé gyakoriak. Bár 
tudjuk, hogy dacittufák,1 vagy azokhoz nagyon hasonló andesittufák a 
előfordulnak az erdélyi medence területén a szarmata emeleten belül is, 
területemen a kövületek alapján határozottan szarmata és az egyéb 
okokból szarmatának tartott rétegekben nyomukra sem akadtam. Végül 
nagy számban gyűjtöttem elkovásodott fatörzsdarabokat is, amilyeneket 
a Kőhalom keleti végén nyíló Blumenthal-Grabenből már H auer és 
S tache is említenek,1 2 3 sok ponton, mindig felső mediterrán rétegekből, 
kimosott állapotban.

A felső mediterránkorú rétegek telepedésének egymásutánja a Kösd- 
pataktól E-ra eső területen jól megfigyelhető. Itt ugyanis a dűlés állan
dóan átlag ÉNy-i, 20—50°-os. Kőhalom ÉK-i szélén, közvetlenül a 
házak mögött, valamint K-i végén az országút mellett is, de különösen — 
vagy 20—30 m vastagságban — a Homoród felé vezető országút É-i 
oldalán (közvetlenül Homoród előtt) vízmosásokban jó feltárások lát
hatók. Itt a homok és laza homokkőrétegek pár dm-es vagy csak cm-es, 
ugyanilyen vastag szürke és sárga agyagmárga betelepedésekkel válta
koznak, amelyek között ritkábban vékonyabb kemény homokkőpadok is 
előfordulnak.

Ez agyagos-homokos képződés széles övben követhető a csapás 
irányában Garatig, ebbe tartozik a basaltkúpos kőhalomi Várhegy kerü
lete is. Több pontjáról kerültek ki globigerinák, valamint agyagos részei
ben gipszkristályokat, sőt pár mm-es gipszrétegecskéket is megfigyelhet
tem. Felső részében foglal helyet a dacittufa öve. A vékony telepek 
kis, gyakran alig térképezhető foltokban bukkannak a felszínre, de — 
összefüggő láncolatot alkotnak — kb. 12 km hosszúságban és kitünően 
kijelölik az egész rétegösszlet csapásirányát. A dacittufákat tartalmazó 
agyagos-homokos rétegcsoport felett homokból álló rétegek fekszenek, 
amelyekkel szemben az agyagos képződmények itt nagyon alárendeltek. 
Ez a homokos öv legszebben a Kaczától Ny-ra eső Stirnreeg Ny-i 
oldalának vízmosásaiban látható. Ebben a képződményben felső medi
terrán kövületekre akadtam. A Homoródhoz tartozó Sandberg kúpján 
mogyorószemnagyságú kavics és az abból összeálló konglomerát darab
jai között kövült fadarabokon kívül ostrea-cserepek és pederi-töredékek 
hevernek, melyek egy sima ostreától származnak, illetve az Ostrea cf. 
digitalina, D u b . és a Pecten cf1 Leythajanus, P artsch fajokhoz állanak

1 T. Roth L .: A M. Kir. Földtani Intézet évi jelentései. 1906. 128. 1.
2 Koch A. id. munka 166. 1.
* I. h. 582. 1.
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legközelebb, bár pontos meghatározásuk a rossz fenntartási állapot 
miatt nem lehetséges.

Szálban álló eredési helyük a Sandbergen nem látható, az előfor
dulási körülményeket a Stirnreeg említett részen ismertem meg. Itt a 
homokban egyes nagyobb homokkőgömbök foglalnak helyet, melyek 
rétegekbe sorakoznak, vagy egészen 0*5 m-es s még vastagabb padokká 
olvadnak össze1 és amelyekhez tapadva kisszemű kavicskonglomerát 
fordul elő; ebben vannak az említett kövületek is. Hasonló körülmé
nyek között akadtam kövületnyomokra a Eömerweidenbach-völgy ketté- 
ágazásába lenyúló gerinc «Vor dem Kirschenreeg»-nevű részén is. Ez az 
egész homokos öv homokköveire és homokjaira jellemző, hogy helyen
ként dacittufa mogyorónyi, diónyi, de egészen 15—20 cm es átmérőjű 
zárványai fordulnak elő bennük. Különösen jellemző ez a Kacza melletti 
Dealu Teiusului EK-i oldaláról kiinduló árokban. Ez a kőzettani ki
fejlődése és kövületei alapján partközeli fa^iesnek tartható — képződ
mény fedőjében É felé egészen Pálosig agyagos rétegcsoport következik, 
melynek kékesszürke agyagmárgáját csak ritkán szakítják meg a vékony 
komokrétegecskék. Nyugat felé a Gergeleu konglomerátja szakítja meg 
ezt a rétegcsoportot, amelyet kövületek híján egyelőre még szintén a 
felső mediterrán emelethez számítok, főleg ama 0*5 m es dacittufa-telep 
alapján, amelyet a pálosi Bolovanului-völgyben agyagmárga rétegek 
közé telepedve találtam.

A kőhalomi Várhegy basaltja ezt az ÉK—DNy-i csapású felső 
mediterrán rétegcsoportot töri át. Sajátságos, hogy míg az oltmenti 
hasaltok a másodkorbeli Persánv hegység szélén — Ivoch szerint — 
nagyjából É — D-i irányú törési vonal mentén sorakoznak, addig a Vár
hegy basaltja nem kapcsolódik valami hasonló nagyszabású tektonikai 
vonalhoz. Ez különben összhangzásban áll e kis basaltkúp egészen el
szigetelt helyzetével is. Ez az alárendelt feltörés a felső mediterrán 
rétegek alkotta észak-déli irányú félív centruma tájékán lép fel, 
ahol egyszersmind kisebb eltolódások is jelentkeznek. Egészen loká
lisan (az ÉK-i oldalon mért 2^-ás, tehát kifelé tartó dűléstől eltekintve) 
nagyjából a kráter felé dűlnek a környező üledékek; ez magyarázhatja 
meg a Várhegy ÉNy-i oldalán, közvetlenül a hasalt alatt, de már medi
terrán rétegekbe mélyített (egy feljegyzés szerint 1904-ben), 37*5 m 
mély, 26*5 m es vízoszlopú s naponként 300 hl hideg, jó ivóvizet szol
gáltató kút létezését, amely sajátságos ellentétben áll a hegy ellenkező 
oldalán feltörő és hihetőleg a hasalt feltörési repedéséhez kötött, nagyobb 
mélységből eredő, már említett ásványos forrásvízzel.

1 Keletkezési módjukat lásd Koch id. munka 161. lap ján : feleki homokkövek.
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A Kösd pataktól délre eső területen a felső mediterrán rétegek 
csapásirányát az a dacittufatelep mutatja, mely a Varas patak felső 
végétől DDK-i irányban az Olt melletti országúiig követhető. Azok az 
elszórt kibukkanások, melyek a Garavölgy felső részében kimutathatók, 
mintegy e telepnek a Kőhalomon átvonuló dacittufa-vonulattal, illetve 
egy a Blumenthal-völgy közepe táján lévő kibukkanással való kapcsola
tát jelzik.

Az ezen legdélibb dacittufa-telepet bezáró rétegek átlag NyDNy— 
Ny-i dűlést mutatnak s ezt innen keletre Ugra mellett is megtartják, 
ahol fiatalabb képződések telepednek rájuk.

A Stirnreeg gömbös homokkövei a hozzájuk tapadt vékony kon- 
glomerátrétegekkel és a dacittufa-zárványos homok és homokkő ezen a 
területen a Varas patak alsó részében, tehát a dacittufa-telepnél vala
mivel mélyebben fordúlnak elő.

A Kösd patak, Gara-völgy és Ugra között elnyúló területet tehát a 
dacittufa övnél idősebb mediterrán rétegek alkotják. Kőzettani kifejlő
désüket tekintve, ezek agyagos-homokos jellegűek s főleg kékesszürke 
agyagmárgából állnak a helyenként nagyobb mennyiségben is fellépő 
homok és palás homokkő mellett. Több ponton, így a Blumenthal- 
Graben felső részében, a Kőhalom melletti sós forrástól D-re húzódó 
kis árokban, a Hiilten-Grabenban, valamint Ugra mellett, a községtől 
E-ra a N.-Homoród patak felé haladó völgyben és a Varas patak leg
alsó részében is az agyagos képződményekhez kötve többé-kevésbbé 
elszenesedett növényi foszlányokra (leginkább meg nem határozható 
szárrészekre), sőt fénylő fekete barnaszén pár mm vastag lencséire is 
akadtam. Ilyen növényi nyomok a sóagyagból jellemző módon isme
retesek.1

A felső mediterrán emeletbe tartozó rétegek tehát a következő soro
zatot mutatják: legalul a mélyebb tengeri sóagyag van, általában az 
erdélyi medence széle felé lévén azonban, a tipusosnál homokosabb ki
fejlődésben; ennek felső részében dacittufák, felette homokos, konglo- 
merátos, gyéren partközeli kövületeket tartalmazó képződmények van
nak, majd újból agyagos rétegek következnek. A sóagyagra vonatkozó 
eddigi kutatások alapján a mediterrán emelet felső részébe sorolom az 
egész képződményt, annak alsó részével együtt, mert az utóbbira vo
natkozólag a telepedési viszonyokon kívül egyéb korhatározó adatom 
nincs.

1 Koch: I. b. 83. 1.
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S zarm a ta  em elet.

A szarmatakorú képződmények Kőhalomtól Ny-ra és ÉNy-ra, 
Garat, Szász-Fehéregyháza és Sövénység községek határában fordulnak 
elő. Sövénységet mint szarmatakorú kövületek lelőhelyét Koch ismertette.1

Sövénységen egy konglomerát-öv húzódik keresztül, amely víz
választó gerincül szolgál és a Chilia és Gergeleu csúcsokból kiindulva, 
Sövénységen át Sz.-Fehéregyháza felé vonul — mint általában az egész 
szarmata rétegcsoport — átlagos ENy i dűléssel, tehát ÉK—DNy-i csapás
irányban. Ez a konglomerát sajátságos és jellemző kőzettani kifejlődéssel 
lép fel. Lazán összefüggő, ökölnyi, sőt egészen fejnagyságú kavicsok és gör
getegek alkotják, melyeknek anyaga kárpáti homokkő és konglomerát, 
tömött másodkorbeli mészkő, kristályos pala (gneisz) és főleg quarcit. Ez az 
a konglomerát, amelyet mint az erdélyi medence több pontján fellépő 
szarmatakorú kőzetféleséget H erbich, K och,1 2 Pá l fy3 és mások említe
nek. E durva konglomerát padjai közé helyenként homok és laza ho
mokkő, valamint — ahogy azt pl. a Gergeleu-csúcs déli oldalán meg
figyelhettem — palás kékes agyagrétegek is telepednek. Lefelé murvás 
kavicsba megy ez a képződmény át, amely igen nagy mennyiségben 
tartalmaz szarmata kövületeket, s ebbe tartozik Koch sövénységi, országút 
melletti kövületlelőhelye is. Ennél sokkal gazdagabb lelőhely a köz
ségtől É-ra eső árokelágazás, ahol százszámra hevernek a széthulló 
kavicsban csaknem kizárólag a Cerühium pictum, B ast. és Tapes 
gregarici, Partsch fajokhoz tartozó kövületek, melyek között csak alá
rendelten fordulnak elő a Cardium obsoletum, E ichw. és az Ervilia 
podolica, E ichw.

A konglomerátöv alatt finomabb és durvább szemű homokos kép
ződmények következnek, melyek Sövénység É-i szélén, de kölönösen jól 
Sz.-Fehéregyháza mellett a Zekel patak elágazásaiban vannak feltárva 
és amelyek — agyagos rétegekkel váltakozva — lefelé kékesszürke palás 
agyagba mennek át. Ez az egész homokos-kavicsos-konglomerátos kép
ződmény bázisa jól megfigyelhető annak egész DK-i szélén, mint a 
Wallengrund völgyben és mellékágaiban, a sövénységi patakban, a 
Kompéi-Grabenban és a Zekel patakban.

A magasabb homokos rétegekből a következő, általában rossz fenn
tartású s azért csak többé-kevésbbé pontosan meghatározható faunát 
gyűjtöttem:

1 I. h. 166. 1.
2 Id. munkák.
:i Adatok Székelyudvarhely körny. geol. és hydrolog. viszonyaihoz. Földt. 

Közi. 1899. 6. 1.
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Cerűhium pictum , Bast.
Rissoa inflata, Andrz.
Trochus sp.
Hydrobia sp. (cf. acuta Drap.).
Macira podolica, E ichw.
Tapes gregaria, Partsch.
Ervilia podolica, E ichw.
Cardium obsoletum, E ichw.

« plicatum, E ichw.
« Cardium cf. Suessi, B rbt.

Modiola, sp.

A kékesszürke agyagmárga, melyben alárendelten homokrétegek 
is előfordulnak, D-felé a Weiners Bergig terjed. Kőzettani szem
pontból semmiben sem különbözik a felső mediterrán rétegek agya
gosabb részeitől, hacsak abban nem, hogy dacittufának nyoma sinca 
benne. Kövületekre e rétegekben nem akadtam. A főoka annak, hogy 
mégis a szarmatához számítom ezeket, az, hogy bázisukul a Weiners 
Berg konglomerátuma szolgál, amely pedig, alkotórészeinek nagyságát, 
minőségét és összefüggési módját tekintve, tökéletes kőzettani hason
mása a Sövénység mellettinek és amely szembeszökően eltér a felső- 
mediterránkorú rétegek kőzettani minőségétől. A Weiners Bergről lejövő 
árkokat és vízmosásokat egészen hasonló — a konglomerátból eredő — 
görgetegek borítják el, mint a sövénységi konglomerát-vonulat árkaik 
A Weiners Berg déli oldalán kiálló konglomerát rétegfejek alatt 
egyező dőléssel szürke agyagmárga bukkan ki, amelyben növényi fosz
lányokon és egy halpikkelyen kívül elég gyakran akadtak igen rossz 
állapotban lévő, vékonyhéjú, apró Ervilia sp. (?) kagylók. Ezekkel tel
jesen megegyező alakokat gyűjtött és ír le Schréter Z. Syndosmia 
sp. néven (Modiola marginata, Cardium cf. Suessi, Hydrobia Trau- 
enfeldi és ostracodák társaságában) a Jablanica melletti Szeliste patak 
medréből, a Karánsebes-Mehádiai öböl alsó szarmata emeletének mé
lyebb rétegeiből.1

A felső mediterrán és szarmata rétegek határa a Weiners-hegy és 
a Sövénységről Kőhalom felé folyó patak közti területen állapítható jól 
meg. Itt, ahol az apró kagylókat tartalmazó kék agyagmárga, a típusos 
szarmata konglomerát és a fölötte lévő dacittufamentes, uralkodóan 
agyagos rétegcsoport a Garat községtől ÉK-re eső dombok és a kitűnő

1 Schréter Z. A Mehádia-Karánsebesi neogén öböl déli részének geológiai 
viszonyai. Budapest, 1909 21. oldal.
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feltárásokat nyújtó Weiners-völgy, Hoy-völgy és sövénységi patak erősen 
homokos képződményeivel érintkeznek, még élesebbé teszi a kettő közti 
-különbséget az a körülmény, hogy a Weiners-völgy felső részében, a 
Hoy-völgy közepe táján és a sövénységi patak azon pontján, ahol a 
Oergeleuról jövő patak beletorkollik, egy-egy dacittufa kibukkanás kon
statálható. A Hoy-völgy legfelső kettéágazó végződése szálban álló durva 
konglomerátot tár fel, amely itt hirtelen megszakad. A sövénységi patak 
említett pontjánál Ny-nak kiágazó kis árok tipusos homokos-agyagos 
mediterrán rétegekbe vágódik, míg az innen É-ra kiágazó Ny-i mellék
völgy erősen agyagos képződményeket tár fel. A két képződmény határá
nak ezt a részét ezek szerint — bár a külső formák az anyag laza
sága miatt, amely nagyobb egyenlőtlenségeket fennmaradni nem enged, 
támasztópontot erre nem igen nyújtanak ugyan — határozottan vetődéei 
vonalnak tarthatjuk. A legnehezebben állapítható meg a pálosi agya
gos mediterrán és a két konglomerát öv közötti szarmata agyagmárga 
határa — itt a Bolovanului völgy említett dacittufa kibukkanása jön 
számításba — míg a Gergeleu-Chilia gerinc konglomerátja megint éles 
határral végződik kelet felé, amely határ az előbbi egyenes folytatásába 
■esik. Hogy ez még a vetődési vonal folytatása-e, vagy pedig a Gergeleu 
konglomerátja reá telepedik-e a Pálos melletti (dacittufát tartalmazó) 
felső mediterránra, azt az innen E-ra fekvő terület átkutatása okvetle
nül el fogja dönteni. Ez a vetődési vonal párhuzamos volna egyrészt 
-az Olt melletti, K och konstatálta és a basaltkitörésekkel jelzett törés
sel, valamint egy a területemtől ÉK-re a Kis-Homoród völgyében lévő
vel, amelyet akkor volt alkalmam megfigyelhetni, amikor dr. Pálfy M ór 
főgeologus úr szives meghívása folytán az ő vezetése mellett az említett 
kerületet tanulmányozhattam.

A lsó  le v a n te i em elet, v a lam in t h a sa lt és an d es it k e v e r t
b recciá já .

Ez a két képződmény, amely szoros összefüggésben állván, egy
mással együtt tárgyalható, igen alárendelt kiterjedéssel Ugra (Lőrenthey 
alább megnevezett munkájában Gált) községben és annak közvetlen kör
nyékén lép fel. Az alsó levantei agyag sajátságos kőzettani minőségéről és 
faunájáról, valamint a felette lévő vulkáni brecciáról H auer-S tache, H er- 
bich és Koch A-on kívül különösen L őrenthey1 2 emlékezik meg bővebben.

1 Id. munkák.
2 Lőrenthey Imre : Orv. Term. Tud. Értesítő. II. Term. tud. szak. Kolozs

vár, 1893. XV. k. 28. 1. és U. a. 1895 XVII. k. 198. 1.
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Vörös, egészen téglaszerűvé égetett, helyenként sárga, barna és- 
ibolyaszinű s csak néhol kevésbbé átalakult szürke, különösen a tem
plomdombon egész 4—5 cm vastag calcitos repedés kitöltéseket és több
kevesebb palásságot mutató ez az agyag, amely discordansan, a tem
plomdombon ÉK-i 25—30c-os düléssel telepedik az alatta fekvő agyagos- 
homokos rétegekre, míg fölötte megint discordansan, teljesen vízszinte
sen kevert hasalt és andesit breccia foglal helyet. A vörösszínű agyag; 
feküje a Varas patak dacittufája alatti; rétegek állandó dűléséből kö
vetkeztetve is — mint a területemen föllépő legmélyebb horizonthoz 
tartozó — a felső mediterránkorú rétegcsoport tagja és a faluból a tem
plom dombja DNy-i oldalán lévő temetőhöz vezető úton, amely ezen 
egymásfölöfct fekvő mindhárom képződményt feltárja, az alsó-levantei 
agyag közvetlenül dacittufán nyugszik.

Az alsó levantei kort L őrenthey az itteni rendkívül nagyszámúi
dé legtöbbnyire egészen összelapított kövületeknek a Persányi-hegység 
keleti oldaláról származó gazdag anyaggal való összehasonlítása híjám 
állapította meg.

A fedő vulkáni brecciás rétegekkel különösen H erbich 1 foglalkozik 
bővebben. Ez a sárgásszürke, többé-kevésbbé agyaggá mállott alapanyagba 
foglalt igen különböző, de Hargitta típusú andesitek szögletes, de rész
ben gömbölyödött darabkáit és tüskéit tartalmazó képződmény, amely 
kisebb-nagyobb basalt-tömböket és idősebb képződményekből származó 
quarcit-kavicsokat is zár magába, az eddigi kutatások szerint DNy-felé 
a legtávolabbi foszlánya annak a hatalmas vulkáni törmelékövnek, amely 
a Hargitta eruptiós tömegeit környezi.

Érdekes, hogy ahol a breccia közvetlenül a felső mediterrán réte
gekre telepedik, mint pl. a Varas patak egyik Ny-i ágában feltárt el
szigetelt kis foltnál — hihetőleg a mediterrán agyag eltérő eredeti minő
ségéből eredőleg — alig akadunk nyomára az agyag valamelyes elvál
tozásának.

Az alsó levantei agyag sajátságos égetettnek látszó külsejét és a 
benne lévő kövületek lapítottságát ugyanis csakis a felette lévő vulkáni 
brecciával lehet kapcsolatba hozni, amint ezt Koch és L őrenthey i& 
tették. A két képződés közötti discordantiát tekintetbe véve azonban,, 
legalább itt ügrán, nem igen tehetjük fel a vulkáni agyagnak a leüle
pedő levantei agyaghoz való keveredését, amiből Koch az egészen 
hasonló és az ugrai folytatásának tekinthető Hidegkút melletti előfordu
lás agyagjának az átalakulását véli esetleg magyarázhatni.1 2 Ha a brec-

1 Id. munka 250. és 298. 1.
2 I. h. 191. 1.
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<íiás tufát a benne foglalt basaltos elemek alapján a basalt kitörésekkel 
egykorúnak tartjuk, úgy e kitöréseket az alsó levantei agyag leülepedése 
utáni időbe kell tennünk. Az agyag és a tufa közti éles kőzettani határt 
ás az említett discordantiát tekintve, azt kell mondanunk, hogy azok a 
tektonikus mozgások, amelyek az alsó levantei rétegeket mai helyzetükbe 
hozták, megelőzték a vulkáni brecciás tufa képződését, vagyis hogy ez 
a két lerakódás — ha talán nem is közvetlenül — egymásutáni, de nem 
egykorú.

P le isz to cén  és ho locén .

A pleisztocén általában alárendelt. A völgyek oldalában vörös agyag 
alakjában lép fel, amely néhol, így pl. a Garattól Ny-ra eső erdőszéli 
árokban, ahol a felületen típusos babérces agyag látható, fokozatos át
meneteket mutat a mélyebb rétegek, ez esetben az árok mélyén feltárt 
felső mediterrán agyagmárga felé. Érdekes, hogy az É—D-i irányú völ
gyek, különösen a Kösd patak É-i mellékvölgyei, általában K-i oldalukon 
meredek falakban, mély vízmosásokban szabadon álló felső mediterrán
rétegeket tárnak fel kitünően, míg ugyanezen völgyek nyugati oldalai 
lankásak, összemosott, mállott agyagos képződményekkel borítvák. A ke
leti és nyugati oldal különbségét kitünően mutatja az ugrai hegy, mely
nek tetejét a basalt-andesit breccia foglalja el és amelynek K-i oldala 
igen meredek s a breccia alatti (itt Ny-nak dűlő) mediterrán rétegfejeket 
jól mutatja, míg Ny-i irányban csak kis magassági különbségeket fel
tüntető hullámos dombokban folytatódik, amelyeken a nyirokszerűvé 
mállott tufa fokozatosan, éles határ nélkül megy át az alatta lévő alsó 
levantei agyagba.

Megemlítem még az Oltnak a Varas-patak torkolatában fellépő 
kavicsterraszát, amely közvetlenül a jelenlegi meder mellett és pedig 
annál 8—10 m-rel magasabban lép fel. Ez az idősebb, hihetőleg pleisz
tocénkorú terrasz bizonyos közelítő következtetéseket enged vonni az 
Alsó-Kákos melletti Olt-áttörés korára. Említettem, hogy az ugrai alsó- 
levantei agyag és tufa folytatása az Olt túlsó partján, Hidegkútnál van. 
Ezt a kettős képződményt nyilván az Olt szakította két foszlányra épp 
úgy, mint (Koch térképe szerint) feljebb egyéb basalttufavonulatokat is, 
amely szétválasztások az Olt áttörésével egyidejűek. Ha tehát közvetle
nül a foszlányok alatt pleisztocénkorúnak tartható 01t*terraszokat talá
lunk, a terraszok további kutatása és esetleg korúknak pontos megálla
pítása szűkebbre szoríthatja az Olt-áttörés korhatárait.

Mint idősebb holocént lehet megkülönböztetni a sövénységi patak 
völgyében és a Gara-völgyben fellépő azon 3—5 m vastag, feketés, 
mocsaras helyre valló, összemosatás nyomait mutató, agyagból álló tér-
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raszokat, amelyekbe e patakok mai medre vágódik. A Gara-völgyben a 
mai alluvium alól úgyszólván megszakadás nélkül az itteni alapot szol
gáltató felső-mediterrán agyagmárga bújik ki rendkívül váltakozó dőlés
sel s a völgy bejáratánál az ó-holocénnél magasabban a pleisztocén 
Olt-terrasz foszlánya foglal helyet. Ezekből a terraszokból a pleisztocén
ben élt, de ma is élő csigákat gyűjtöttem.

A területemen folyó patakok jelenlegi alluviumában a szarmata 
kongiomerátból eredő kavicsok az uralkodók.

(1 1 )


