
8. Szász-Régen és Bátos környékének földtani viszonyai.

(Jelentés az 1910. évi részletes földtani fölvételről.)

Dr. G a ÁL ISTVÁN-tÓl.

A  nagymélt. földmivelésügyi minisztérium rendelete folytán 1910. 
év július és augusztus havában Marostorda-, Kolozs- és Besztercenaszód- 
vármegyék összeszögelésének vidékén, illetve a Mezőség K-i szegélyén 
végeztem részletes földtani fölvételeket. A  fölvett terület legnagyobb 
része a 18. öv X X X I. rovat ÉK és DK jelű. táborkari térképlapokra esik, 
de —  kis részben legalább —  az ÉNy és DNy jelű lapokra is átnyúlik:. 
A  földtanilag térképezett területre Szász-Régen, Magyar-Régen, Radnót- 
fája, Görgény-Sóakna, Görgény-Oroszfalu, Görgény-Adorján, Felfalu, 
Lövér, Marosvécs, Alsó- és Felső-Idecs, Orosz-Idecs és Idecspatak Maros- 
Torda vármegyei, Kis-FülpÖs, Szent-András, Dedrád, Dedrád-Széplak, 
Oláhfalu, Szász-Ludvégh, Bátos és Vajola Kolozs-vármegyei, Monor, Gle- 
dény és Kis-Sajó Beezterce-Naszód-vármegyei községek határai esnek.

*
Földrajzi tekintetben hullámos dombságnak mondhatjuk ezt a vidé

ket, de ki kell emelnünk, hogy éppen nem egyhangú, mert egyrészt a 
Maros, Görgény és Luc mélyen bevágódott völgyei tekintélyes viszony
lagos magassági különbségeket okoztak, másfelől pedig a vegetáció, fő
ként az erdőségek valóban festőivé teszik a tájakat.

A  domborzati viszonyokat illetőleg egy ÉNy— DK-i csapásirányú 
mediterrán-vonulat tűnik szembe, mely a terület legföltűnőbb tektonikai 
vonala is. Itt találjuk a környék legmagasabb csúcsait: a görgény-sóaknai 
756 m Nyergest (Sattelburg) és a bátosi 746 m Várhegyet (Burgberg) is. 
Nem hagyhatjuk szó nélkül a jelenkori föld-, illetve hegycsuszamlásnak, 
megrogyásnak számos, feltűnő példáit sem; fontos ez arra nézve is, hogy 
a tektonikai viszonyok nyomozásakor soha se téveszsze ezeket szem elől a 
geológus.

Hidrografiai szempontból jellemző, hogy az említett mediterrán
vonulatot úgy a Maros, mint a Luc vizei is áttörték, s csak egy kis rész
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lete (Yajolánál) alkotja a Maros-Szamos vízválasztóját. Megjegyzem, hogy 
a Maros Disznajó— Szász-Régen közötti szakaszán tektonikai törésvona
lon folyik.

*
Az így körvonalozott terűlet földtani vizsgálata sokkal bonyolul

tabb föladat, mint azt a térszini föltárásokban kimutatható sztratigrafiai 
tényezők alapján várhatnék. Ennek egyik oka a leginkább szereplő közép- 
és felső miocén-rétegek föltűnő petrografiai hasonlósága; de másfelől a 
képződményeknek kövületekben való általános szegénysége is megnehe
zíti a térképezést. A  tektonikai mozzanatok tekintetében pedig a nagyobb 
arányú kéregmozgás és a helyi lezökkenés, megrogyás, csuszamlás bizo
nyítékait kell éber figyelemmel kísérni, illetve egymástól megkülön
böztetni.

A  székely körvasút kiépülése (1906) előtt ez a vidék minden köz
lekedési vonaltól nagyon félre esett. Ez is befolyásolta azt, hogy terüle
tünket addig alig tanulmányozták. H a u e r  és S t a c h e , sőt még K o c h  
is csak nagy általánosságban szólnak róla, míg legújabban a kálisóra, majd 
metángázra való kutatások kapcsán élénk érdeklődés középpontjában álL 
íg y  igen érdekesek azok az adatok, melyeket dr. P a p p  K á r o l y  „A  kálisú 
és a kőszén állami kutatása^ című dolgozatában1) találunk.

Kutatásaim eredményeként: 
középső miocén, 
szarmata, 
pliocén, 
pleisztocén és 
holocén

képződményekről szólhatok; ezeket alább részletesebben is megismertetem.

Középső miocén.

Területünk felszini, természetes és mesterséges föltárásaiból sehol 
sem tűnik elő az ú. n. ,,mezőségi rétegcsoport“ -nál idősebb képződmény. 
Amint már érintettem is, de egyébként is általánosan ismeretes, kövület 
csak legnagyobb ritkaságként fordúl elő benne, s ez a körülmény magya
rázza meg, hogy a ,,mezőségi rétegek^ korát illetőleg még a magyar geo
lógusok véleménye is megoszlik. Ezen a helyen nem lehet célom ennek 
a vitás kérdésnek további firtatása, s ez alkalommal lehetőleg középútat i)

i) Földt. Int. évi jel. 1907-ről (241— 248. 1.).
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választva, a középső-miocén elnevezést akként használom, hogy ebbe a 
,.mezőségi rétegeket “ , még ha esetleg tényleg a ,,schlier“ -be tartoznának 
is, belefoglalom.

A  középső-miocén képződményeket Görgény-Adorjántól Vajoláig 
terjedő negyed körív formájában nyomozhattam ki a fölszinen. Ez a 
vonulat antiklinális ránc, mely azonban tengelyében több kisebb-nagyobb 
arányú törést, illetve vetődést is szenvedett. A  rétegcsoport a bátosi 
,,Fissler“ -árokban van igen tanulságosan föltárva; egyúttal ez az egyet
len hely is, ahol elég jó megtartású közép-miocén puhatestű fajok is 
gyűjthetők.

A  ,,Fissler“ -árok tanúsága szerint —  amit egyébként a Görgény- 
Sóakna-Felső-Idecs vidéki föltárások is megerősítenek —  a szóban levő 
antiklinális tengelyében óriás konglomerátum-ot találunk, mely rendesen 
igen meredeken (itt-ott 90° alatt) dűl. Anyaga színes és fehér kvarcit, 
csillámpala, kalciteres homokkő, ritkábban mezozói (júra?) mész; erup- 
tivus anyagnak nyomára sem akadtam. Vastagságát a „Fissler“ árokban 
60 m-nek mértem. Fedőjében 5m  vastagságú szürke már gás agyagot két 
szénzsinórral látunk, mely 14h- felé 80°-kal dűl; az előbbivel együtt ez is 
meddő réteg. Erre konkordánsan 6— 7 m vastagságban sárga durva homok 
települt, melynek padjai itt-ott megkeményedtek. Külön kiemelendők a 
benne elszórtan található fejnagyságú márgakonkréciók, és összemosott 
puhatestű héjak.

Ebből a rétegből a következő fajokat sikerűit meghatároznom:
Corbula gibba, Olivi.
Venus sp.
Cytherea sp.
Arca diluvii, Lám.
Pectunculus sp. (pilosus?) L.
Turritella turris B a s t .

Turritella bicarinata E i c h w . .

Echinida héjtöredékek.
A  következő, 2 m vastag réteg hordalék jellege még szembetűnőbb 

(kavics, agyag, homok, rétegzés nélkül). A  benne található kövületek 
jobb megtartásúnk ugyan, de jóval ritkábbak. Innen csak

Turritella bicarinata E i c h w .

Cytherea sp.
Cardium turonicum M a y . 

fajok kerültek elő.
Erre egy 18 m vastag képződmény következik, szintén konkordánsan 

települve. Anyaga legnagyobbrészt szürke, csillám,os homok (pezseg), 
márgás padokkal. A  homokosabb rétegek közt 13 szénzsinór látható (a
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legvastagabb 8 cm-es). Paleontologiai tekintetben egy valóságos rák- 
breccsa pad tűnik itt föl, mely minden valószínűség szerint főként a 

Neptunus granulatus M. E dw .
maradványaiból áll. Itt-ott az apró mediterrán jellegű Cerithium fajok 
héjtöredékei is előtűnnek a szürke homokban.

íme a bátosi fauna, melynek alapján a szóban levő képződményeket 
—  legalább egyelőre —  középső-miocén korúaknak tekintem.

Ezeknek a rétegeknek fedőjében diszkordánsan települt óriás kavics 
hordalékot (50 m) találunk, melyben Monoron („Pár. mare“ vízmosás fe-

1 ábra. A monori Pareu. maré földtani szelvénye.

1 =  Közép-miocén, kék agyag, homok padokkal. — 2  —  Óriás konglomerátum. — 
3. =  Homokos kék agyag, a fedű felé szénzsinórokkal. (Mediterrán kövületnyomok.) 

— 4 =  Sárga agyagos homok és kavics, kövületekkel (Alsó-szarmata.).

jénél) jellemző alsó szarmata puhatestű faunát gyűjtöttem. Érdekes, hogy 
a „Fissler“ árokban DNy-nak haladva egy vető következtében ismét elő
bukkan a középső-miocén szürke homok, márga betelepülésekkel és szén- 
zsinórokkal, 3h 80° dűléssel.

Miután a viszonyokat a monori szelvény világosabban tárja elénk, 
a mellékelt rajzon ezt mutatom be.

Itt tehát még a konglomerátum fekvője is látható, minek következ
tében középső-miocén kora ebből is gyanítható lenne.

Az eddigiekből az is kitűnik, hogy a Szász-Régen-Bátos környékén 
látható középső-miocén korú képződmények a felső szintből valók. De
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az ugyanitt létező sósforrások és sóskútak azt is elárulják, hogy a térsziu 
alatt, a mélyebb szintáj is ki van fejlődve. Sőt ha a dacit-tufa mélyebb 
szinti szereplését eldöntöttnek tekintjük, úgy Yajolán (Schatzkaul-dűlő)* 
Szász-Ludvégen (Ludvégi árok), valamint Dedrád-Széplakon (Farkas 
József úr régi téglavetője) és Kis-Fülpösön (Palás-patak) a fölszínen Í£ 
megvan a középső-miocén mélyebb szintája.

Szarmata képződmények,

A  térképezett területnek mintegy 2/3 részét szarmata korú képződ
mények borítják, melyek diszkordánsan települtek a mezőségi rétegekre, 
amint ezt érintkezésüknek négy föltárt pontján (az említett monori és 
bátosi föltárásokon kívül Idecs-pataktól NyDNy-ra fekvő vízmosásban, 
és a Ludvégi árokban) láthatjuk. Az üledékek petrografiai kifejlődése 
eléggé egyhangú ugyan, s kövületek is csak kevés ponton találhatók ben
nük, mégis kivihetőnek tartom, hogy ennek az emeletnek alsó- és középső- 
szintjét (a felső tudvalevőleg Magyarországon hiányzik) egymástól el
különítsük.

A ) Alsó szarmata szint. Rétegsora Maros-Vécs és Lövér közt, ezen
kívül Szász-Ludvégen, a falutól ÉNy-ra fekvő első forrás —  a térképen 
,,Izvoru de la uric“ —  fölött, valamint Idecs-patakon, a község határában 
levő vízmosásokban vizsgálható legkönnyebben. Jellemzésül a követke
zőket mondhatjuk róla: durva, sárga és szürke, csillámos homok, he
lyenként vastag kavics-padokkal váltakozva; a fekvő felé gyakoriak a 
szenesedett levélnyomok, itt-ott lignit zsinórok, valamint a szürke márga- 
tuskók, a fedő felé pedig (Lövér) a kavics közt nem ritka a dacit-tufa. 
Vastagsága néhol igen tetemes (így pl. Maros-Vécs és Lövér között 800 
m-nél is többre becsülhető), átlagban körülbelül 300 m.

Alsó szarmata korú puhatestűek igen gyarló megtartású töredé
keire Szász-Ludvégen, a föntebb említett forrás fölötti meredek hegyolda
lon, egy 2 m-es kavics- s a rátel épült 1 m agyagos hordalékban bukkantam.

A meghatározott fajok a következők:

Cerithiiim pictum Bast (igeai gyakori)
Buccinum sp.
Hydrobia sp.
Cardium obsoletum E ic h w . (gyakori)
Cardium sp. (plicatum?)
Syndosmya reflexa E ic h w ,
Ervilla sp. (podolica?).
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Ezeken kívül Tapes, Macira és Cardium szarmata jellegű fajainak 
héjtöreclékei.

Sokkal jobbak, sőt részben kifogástalan megtartásnak a monori 
„Pareu mare“ alsó szarmata kövületei. Rövid két órai gyűjtéssel a követ
kező fajok birtokába jutottam:

Cerithium pictum Bast. (igen gyakori)
Cerithium mediterraneum D esh . (ritka)
Nerita picta, Fér. (gyakori)
Murex sublavatus Bast. (gyakori)
Trochus sp.
Nematurella flexilabris San db. (ritka)
Cardium obsoletum E ichw. (gyakori)

„  plicatum E ichw. (ritka)
„ cf. Suessi Barb. (elég gyakori)

Ezeken kívül elég gyakoriak a Mactra és Tapes nemekbe tartozó 
töredékek is.

Igen érdekes végűi a maros-vécsi br. KEMÉNY-féle várkert mögötti 
föltárásban, majd pedig a Disznajó felé vezető út mellett újból is föltárt 
kb. 8— 10 m vastag hamuszürke finom márga, melyben édesvízi fauna 
fordúl elő. Ennek megtartási állapota —  sajnos —  a pontos meghatározást 
eddig nem tette lehetővé, de a Tisidium, (valószínűleg priscum), Limno- 
cardium, Bithynia és Vivipara nemek fölismerhetők. Alsó szarmata ko
ruk mellett rétegtani helyzetük s két bemosott, de igen jó megtartású 
Cerithium pictum szól. (Ugyanennek a rétegnek a Rédey villa alatt 
levő föltárásában andezit-lapilli fordul elő.) Fedőjében —  szürke és sárga 
agyag és durva homok-rétegekben —  Cardium obsoletum töredékes pél
dányai találhatók.

B) Középső szarmata. Fekvőjétől a diszkordancia, valamint az an- 
dezitkavics megjelenése alapján különíthető el. Legjobban a Monor-Grledény- 
től K-re eső lejtőkön és Lövér— Dedrád-Széplak közt fejlődött ki. Az 
előbb említett vidéken a homokos sárga agyag közt, főképp a fedő felé 
jóformán csupa anfibolos-andezit kavicsot találtunk vékonyabb-vastagabb 
padokban közbetelepűlve. Ez a kavics az Idecs-patak fölötti Csuhaj-hegyen 
(635 m) ököl-gyermekfej nagyságú, s rétegei (miként Monor vidékén is) 
K-nek dűlnek. Szász-Ludvég környékén nem találtam ugyan andezitet 
a felső szintáj szürke és sárga homok meg agyag rétegeiben, de helyze
ténél fogva -egyelőre ezt is közép-szarmata korúnak tekintem.

A  középső-szarmatában kövületre eddig egyáltalán nem akadtam. 
Vastagságát 250— 300 méterre tehetjük.
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Plíocén.

Pliocénkorú üledékeket csak két helyen mutathattam ki; még pedig 
Idecs-pataktól NyDNy-ra és a maros-vécsi Rédey villától D-re.

Megvallom, az előbb említett helyen látható laza kavics, valamint 
a rátelepült durva homok és levél-lenyomatos homokos agyag-komplexust 
(mindössze 10 m vastag) nem is tarthatom kétségtelenül pliocén-korúnak. 
De miután benne lignit-darabkák, s igen gyéren amfibolos-andezit kavics 
fordulnak elő, az alsó szarmatánál fiatalabbnak kell minősítenem. Közép 
szarmata korú azonban csak úgy lehetne, ha az alsó szarmata végére na
gyobb eróziós időszakot tételezünk föl, hogy a Csubaj-hegy tetején levő 
képződménynyel egyidősnek mondhassuk. (Ezt egyébként konkordanci
ájuk is támogatná.)

Maros-Vécs. mellett igen kis darabon bukkan ki a pliocén szürke 
agyag, melyben elszórtan meglehetősen mállott andezit kavics van. 24h 
felé 15°-kal dűl, s így a környező alsó szarmatától, valamint a fedőben 
levő terrasz-kavicstól élesen elkülöníthető.

Negyedkori képződmények.

Legfeltűnőbbek a Maros-, Görgény- és Luc-folyók pleisztocén ter- 
raszai, melyek a mai ártér fölött 25— 30 m-nyi relativ magasságban kísé
rik a medret. Arra nézve, hogy vájjon itt egynél több terraszt lehet-e 
megkülönböztetni, eddig még nem volt módomban elegendő bizonyítékot 
gyűjteni. Anyagát tekintve, a terrasz csaknem kizárólag kavicsból áll, 
mely közt igen sok a fiatal harmadkorú eruptivus kőzetekből való. A  
pleisztocén kavicsot több helyen az útak kavicsolására használják fel.

A  pleisztocén terrasznak érdekes foszlánya az Idecsfürdő melletti 
,,Salzkoppel“ (417 m), mely mint vízgyűjtő szerepel a tövében feltörő 
sósforrásra nézve.

Területünk pleisztocén faunájára nézve érdekes világot vet a bátosi 
,,Fissler“ -árok egy zsákszerű kitöltése, melyben több faj Clausilia, 
Hyalinia, Pupa, Helix, stb. fordúl elő, bizonyságot téve az akkori gazdag 
puhatestű faunáról; ezzel szemben pedig a holocénben valósággal ritka
ság számba megy a legközönségesebb Helix faj is, és csupán a Luc völ
gyének Monortól D-re fekvő egyes helyein gyűjthetünk Xerophila obvia 
H a r t m .-í  nagyobb mennyiségben.

A  hasznosítható anyagok közűi a terület konyhasós vizeit kell ez
úttal kiemelnem. Általánosságban mint konyhasót —  pénzügyőri felügye
let alatt —  adagonként kapja az illető községek lakossága, s csak: Gör-
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gény-Sóaknán és Idecsfürdőn van gyógyító célokra szánva. Ezekről a 
fürdőkről azonban itt sem hallgathatok el néhány észrevételt. Tény 
ugyanis, hogy sósvízeik fölszálló útja részben bedugulván, igen kis meny- 
nyiségben szivárognak csak, úgy, hogy hónapokra van szükség, amíg az 
elég kisméretű fürdőmedence megtelik. Ennek következtében pedig a 
tulajdonosok szinte természetesnek tartják a vízzel való takarékoskodást, 
ami pl. Idecsfürdőn annyit jelent, hogy az egész idény alatt egy vízben 
fürdik a közönség. Kitűnik ez abból is, hogy az elhasznált víz levezeté
sére alig is találunk berendezést. A  hygienia követelményeit tehát számba, 
sem veszik ezek a fürdők.

Hatósági ellenőrzés alatt álló sóskútak a következő községekben 
vannak: Görgény-Oroszfalú, Görgény-Sóakna, Alsó-Idecs, Maros-Vécsy 
Erdő-Szakai, Monor, Bátos és Yajola. Ezeken kívül azonban más helyeken 
is előfordúl több-kevesebb konyhasót tartalmazó kút vagy forrásvíz. így  
pl. Dedrád-Széplakon Farkas Mihály úr udvarán lévő kút vize is érez.- 
hetően sós.

Ivóvíz tekintetében, kivált a Maros, Görgény és Luc völgyén mos
tohák a viszonyok, s a lakosság az említett folyók vízének ivását szokta 
meg, amely körülmény, kivált víz útján terjedő járvány idején, súlyos 
következményekkel fenyeget.

Ügy Idecs és Bátos, mint főképp Monor környékén némi nyomai 
mutatkoznak a közép-miocén barnaszénnek. Erre az ásványra nézve 
ugyan az említett helyeken meddőnek látszik minden esetleges kutatási 
kísérlet, de a behatóbb vizsgálat, mélyfúrás —  ha egyelőre csak tudo
mányos érdekből is —  ezeken a vidékeken valóban kívánatos.


