
c) A keleti Kárpátokban.
12. Jelentés az 1915. év n yarán a P ersán yi H egységb en  végzett földtani felvételekről.

WACHNEK H e 2stKIK-tői.

(Három szövegközti ábrával.)

A  m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának megbízásából alkalmam 
volt a Persányi-hegységnek már a múlt évben megkezdett térképezését 
folytatni.

Munkámat Mátéi alva— Datk körül kezdtem. Innen délre haladva, 
felvettem a Bogát-patak vízterületét és csatlakozva a múlt évi munka- 
területemhez, a hegység főgerincétől keletre elterülő részt.

A  kelet, észak és nyugat felől az Olt völgye által határolt Persányi- 
hegység élesen körülírt földrajzi egység, mely a Barcaság erdővidéki tö
résvonal mentén lesűlyedt területét elválasztja a harmadkori Erdélyi- 
Medence dombos vidékétől. A  keleti oldalon Szászmagyaros— Ágoston- 
falva közt az Erdővidék pliocén képződményei átcsapnak az Olt széles 
völgyén és a Persányi-hegységnek alacsonyabb, nagyobbrészt erdőtlen, 
szántófölddel, kaszálóval, legelővel borított laposabb előhegyeit fedik. Itt  
nagyjában már a földművelés jelzi a harmadkori és a mezozoikus rétegek 
közötti határt, amint azt már alapvető munkájában Heruich leírja.1) Ke- 
vésbbé szembeötlő a mezozoikus képződmények határa a nyugati oldalon, 
ahol az Erdélyi-medence itteni legrégibb lerakódása, mely közvetlen a 
krétakonglomerátumra települ: a dácittufa. Ez a kemény kőzet a denudáló- 
erőkkel szemben hasonlókép viselkedik, mint a íeküjében levő konglome
rátum s azért a térszínen nem ötlik fel a mezozoikus és harmadkori üle
dékek határa és itt a mediterrán sósagyag határa különíti el a magasabb *)

*) H erbich  F .: A Székelyföld föld- és őslényt, leírása A m. kir. Földtani 
Intézet Évkönyve V. kötet.
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hegységet a lankásabb. alacsonyabb dombvidéktől. A  dácittnfa különben 
még részt is vett azokban a tektonikai mozgásokban, amelyek a törések 
révén e hegység mostani arculatát kialakították.

Múlt évi jelentésemben megemlékeztem a Persány— Feketehalom 
közti árkos vetődésről, amelytől északra a hegység főgerincének csúcsai 
800— 1000 m között vannak. A  fő- és mellékgerincek ott általában egyenlő 
magasságban haladnak. Csak egy mélyebb beréselésük van a bogáti nye
regben, melyet a Hévíz— Szászmagyaros közti Brassó felé vezető országút 
követ. Itt a gerinc 692 m-re sűlyedt. Legmagasabb pontja, a krizbai Vár
hegy 1104 m-ig emelkedik. Számtalan mélyen bevágott völgy tagolja ke- 
resztül-kasul a konglomerátumból álló forrásokban bővelkedő hegységet. 
A  völgyek alakja a kőzettől függ. A  legelterjedtebb képződményben, a 
cenomán konglomerátumban keskeny, meredekoldalú völgyek vannak, de 
a lejtők csak ritkán sziklásak. Kivétel e tekintetben a krizbai Várhegy, 
az ott igen kemény konglomerátumpadok néhány festői sziklacsoportot 
alkotnak, melyek egyikén a római- vagy középkorú csonka vártorony 
meredezik. Ez a persányi hegység tájképileg talán legszebb pontja és 
mivel könnyen hozzáférhető és Krizbától jó turistaút vezet fel reá. sokan 
látogatják. A  krétakonglomerátum rendesen vékonyabb-vastagabb termő
talajjal van fedve, mely gyönyörű bükkfaerdőséget táplál.

Legjobban ellentáll az eróziónak a kvarcdús neokom homokkő. A  
patakok ebbe sziklás kanyonszerű szurdokokat vágtak. Ilyen völgyrész
let a bogáti patak középső táján van az 540 m útkaparó ház alatt. Még 
szebb és regényesebb a dátki Nagy patak kanyonja.

A  hegység déli, kristályos palákból álló részletében található lapos 
hátságok az idén bejárt területen az előrehaladott erózió miatt alig tűn
nek elő. A  gerincek itt nagyobbrészt éles tarajként haladnak, de a fő- és 
mellékgerincek egyenlő magassága és egj^es magaslatokon elterülő apróbb 
hátságok arra utalnak, hogy itt is megvolt az a tönkfelület, méh" a hegy
ség déli részében annyira világosan észlelhető.

A  harmadkori előhegyektől eltekintve a mezozoikus röghegység szé
lessége átlag 13 km és ezt majdnem egész terjedelmében szép sűrű bükkfa
erdő fedi; legelők, kaszálók aránylag csak igen kis területet foglalnak el 
rajta, leginkább még Apáca— Datk között, hol a kemény konglomerá
tumból álló hegyek közt puhább márgákból álló lankásabb, alacsonyabb 
hátságok terülnek el. A  sűrű erdő igen nehezíti az áttekintést és a pontos 
orientálást.
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Sztratígrafíaí viszonyok*

Triász. A z ürmösi Töpe-jDatak (Ürmösi Határ-patak) bevágásában 
az alsó szakaszban uralkodó porfir-, diabázkitörésektől és apró liászfol- 
tocskáktól eltekintve, a pataknak a Kövesbegy— Kösponk közti forrás- 
területéig apró feltárásokban márgás agyagpala van feltárva, mely habár 
kövület nincs benne, talán a werfeni emeletbe sorozható. A  vízválasztót 
alkotó Köveshegy tithonmészkő-szirtjén túl az apácai Mészpatakban a 
palákat körülbelül 1 km széles sávban a hegység keleti pereméig követ
hetjük, itt is számos apróbb-nagyobb diabáz-porfírkibúvás által tarkázva. 
A  Mészpatak középső szakaszában körülbelül 10 m vastag jól rétegzett 
sötétbarnavörös, habitusa szerint vörösvasérchez hasonló porfirtufa-közbe- 
település van, mely kőzetnek kis feltárása tovább északra a rákosi Töpe- 
hegy nyugati oldalán levő lapos nyeregben vasércre hajtott apró kutató 
tárnára adott okot.

A z Olt-áttöréstől délre a kréta-konglomerátum majdnem mindenütt 
elfedi az idősebb képződményeket s csak a Bogát-patak völgyének 543 m 
magasságban torkolló mellékágában, a Köves-patak bevágásában van
nak feltárva a hatalmas krétakonglomerátum alatt diabázzal kapcsolatos 
agyagpala és márgarétegek, melyek igen hasonlítanak az alsórákosi wer
feni palákhoz.

Dogger. Az apácai Mészpatak keleti oldalán apró mészszirtek aljá
ban szennyesbarna finomszemű kvarcdús homokkő van, mely petrografiai- 
lag hasonlít a Királykő és békásvölgyi dogger homokkövéhez. Helyze
ténél fogva hajlandó vágyók doggerkorúnak tekinteni e homokkövet, 
bár kövületet nem találtam benne. Hasonló homokkövet láttam még az 
ürmösi Töpe-patak bal lejtője felett emelkedő Sólyomkő tithonmészkő- 
szirtnek keleti oldalán is a mészkő feküjében igen apró feltárásban.

Callovien. Tűzkő vés palás mészkő, minő a brassói hegységben a cal- 
lovien szintre jellemző, a bejárt területen néhány helyt apró kibúvások
ban a tithonmészkő feküjében nyomozható. Az apácai Mészpatak szirtiéi
nél a barna homokkő és tithonmészkő közt találtam. Meredeken álló réteg- 
fejeit a Nagy Fekete-hegynek az ürmösi patak felé húzódó 853 m tithon- 
mészkőből álló hegy nyúlvány nyugati oldalán látjuk. A  rákosi Olt-szo- 
rosban a Mészkemence-patakban felhaladva, a werfeni palák fölött emel
kedő tithonszirt aljában szintén megvan a tűzkő vés palás mészkő.

Malm . H ekbich F. a Székelyföld átnézetes földtani térképén az Olt 
áttörésnek közepe táján észak-dél irányban húzódó összefüggő tithon- 
mészkővonulatot jelez. A  tömött világos fehér-sárga tithonmészkő azon
ban nem alkot összefüggő vonulatot, hanem egyes elszigetelt kisebb-na-
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gyobb szíriekben lép föl, melyek nagyjában a hegység hossztengelyét 
ferde irányban szelő észak-északnyugat— dél-délkelet felé irányult, Alsó
rákos vidékéről Apáca felé húzódó vonulatban rendezkednek el. Rendesen 
tömött, egynemű, itt-ott breccsás szerkezetű, mállott felületükön néha 
számos kagyló-átmetszet van, de meghatározható kövületet nem leltem 
benne. Rétegzése elmosódott, a dőlés mérése többnyire lehetetlen.

A z Olttól délre az ürmösi Töpe-patak mindkét oldalán emelkednek 
az egyes szirtek, melyek egykor összefüggő vonulatot alkothattak. E gy
részt a számos vetődés, másrészt a víz pusztító munkája szakította ezt 
darabokra. A  szirtek alsó részében néha. de mindig azokhoz kötve, cal- 
lovien, dogger vagy liász van feltárva; általános feküjük werfeni pala, 
porfir és diabáz.

A  fennebb említett szírt vonulattól 12 km-rel délnyugatra egy má
sodik, észak-déli irányban haladó mészkővonulat van, mely a bogáti és 
kománai völgy vízválasztóján emelkedő Harhamul és Fecioni kúpokkal 
kezdődik és a Yledényi Homeradii Petrii völgy felső részéből már múlt 
évi jelentésemben említett Mutea Curtuluiig követhető. E mészkővonulat 
feküje azonban csillámpala, mely a Harhamul Cacaletii nyugati tövében 
65° alatt délkelet (8h) felé dől a mészkő alá.

Neoltom requienia-mészliő. A  Fecioni tithommészkőszirt felső részé
ben a 893 m kúp nyugati oldalán vezető út mentén vörös és sárga-pettyes 
mészkő van feltárva requienia-metszetekkel és korállokkal. A  mészkő 
helyenként homokos és apró kvarc- és csillámpala-kavicsból álló konglo- 
merátum-közbetelepüléseket tartalmaz.

Kárpáti homokkő. Az apácai Asztalfa-patakban sötétszürke esillá- 
mos-homokos agyagpala szennyesszürke vagy kékes homokkő szénpikke
lyekkel és apró szénzárványokkal, vékonyabb durvábbszemű konglomerá
tum, vaskos mészkőpadok, melyek a puhább kőzetből gyakran szikla- 
csoportokban kimállottak, tarkán váltakoznak egymással. A  mészkőben 
gyakoriak a vastaghéjjú molluszkumtöredékek ps korállok.

A  homokkő lapjain hieroglif ás kidudorások észlelhetők. A kőszén 
igen apró szenesült növény részletként bevonja a homokkő réteglapjait, 
vagy néha ökölnagyságot túlhaladó zárványként fordul elő a homokkő
ben és a konglomerátumban.

Apácától északra az Olt-völgy menti lejtőkön számos árok feltárás
ból Ürmös— Ágostonfalván túl követhetjük e rétegeket.

Ugyancsak fel vannak tárva e rétegek az ürmösi Falupatak felső 
folyásában és a Rákpatak völgyében is, az inoceramus márgák feküjé- 
ben s az Olt-szorosig követhetők. 'E vonulat északi folytatásában van 
azon Yargy ásnál feltárt, sötétszürke, tömött homokkő, melyben H erbigh 
Rhynchonella peregrina d ’ O r b .-Iio z  közel álló fajt talált. Ezen alak
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S im io x e s c u 1) szerint délkeleti Franciaországban a felső hauterivien-re 
jelemző.

Apácától délre a kárpáti homokkő vonulata az Apáca— Szászma
gyaros közti Határ-patak völgyétől a Bogát-patak forrásvidékéig terjed.

Kvarc-homokhö. Apáca vidékén a tárgyalt agyagpalával, konglo
merátummal és mészkőpadokkal váltakozó kárpáti homokkőre világos- 
színű sárga, vagy szürke pados homokkő települ. A  kőzet finomszemcsés, 
kemény, főleg gombostűnagyságú mészkötőanyagba ágyazott vashid- 
roxid-infiltráció folytán néha szalagos. A z apácai Asztalfa-patak déli ol
dalán a Köveshágóra vezető út mentén van szálban e homokkő; itt a felü
leten a mészkötőszer kioktatása után a homokkő szétesik. Apácától a 
Malom-patakban felhaladva a homokkőbányában 20 m magas falban van 
feltárva 20° szög alatti délkeleti 10h-ás dőlésben.

A  Nagymező-patakból északnyugat felé felvezető Hosszúbérc-út 
majdnem egész hosszában e homokkőben halad. A  mély út felső részében 
az erdei növényzet hatása alatt a talajban végbement vegytani folya
matok által a homokkő bőséges vasoxidinfiltráció által élénk sötétvörös 
és barnaszínű. A  homokkő dőlése itt is 25° szöggel délkelet felé irányult.

Tovább délre a Sajgó-patakban az Illyés-patak mellékág betorkollá- 
sánál a pados homokkő 50° szöggel északkelet felé dől a vetődési vonal 
mentén előretolt kis tithonmészkő-szirt oldalában.

A z Apáca— Szászmagyarosi Határ-patakban a homokkő újra a ren
des délkeleti (20° szöggel 9h felé) dőlésben jelenik meg.

A  persányi hegység nyugati oldalán is több helyt nyomozhatjuk a 
homokkövet. A z országúton Hévíztől Szászmagyaros felé haladva előbb a 
medenceszéli bazaltkitörések képződményeit és a dácittufa-vonulatot szel
jük. A  495 m ponton felül a laposan fekvő sárga szívós homokkő áll szál
ban. A  kemény kőzet 20— 30 m magas sziklafalai szurdokká szűkítik a 
Bogát-patak feljebb és alább tágasabb völgyét. A  homokkő dőlése 10° 
21h felé. Vékonyabb, számos diaklázistól átjárt padjait a Yalea Trestia 
ömlésénél szemben útkavicsolásra bányásszák. A  homokkő fedője bucsees- 
konglomerátum. mely alatt tovább északra a homokkő csak a leg
mélyebb völgybevágásokban kerül napfényre, pl. a datki Nagy-patak re
gényes kanyon-völgyében és az alsórákosi Olt-szorosban dél felől ömlő 
Vár-patak bevágásában. Utóbbi helyen 12° szöggel északkelet (2h) felé dől.

Néhány piszkoszöld fucoida-szerű növény lenyomaton kívül a ho
mokkőben kövületet nem találtam, tehát pontos kormeghatározása ezidő- i)

i) Sím i o n Eser: Fauna cretaeica superior« tie la ürmös: Akadémia Rontana 
Bucu rései 1899.
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szerint még lehetetlen, mindenesetre a tithonmészkőnél fiatalabb, a bu- 
csecshonglomerátumnál pedig idősebb.

Gault-cenomán konglomerátum. A  persányi hegység uralkodó kő
zete a brassói hegységben is annyira elterjedt bucsecskonglomerátum. 
Több 100 m vastagságban fedi a régibb képződményeket. Különösen áll 
ez a Hévíz— Szászmagyarosi úttól délre terjedő vidékre.

Itt körülbelül 100 km2 területen a legmélyebb patakbevágásokban 
(600 in) és legmagasabb csúcsokon (1104 m) ugyanazt a zöldesszürke, 
kemény, mészkötőanyagú vastagpados konglomerátumot találjuk; átlag 
ököl-fejnagyságú mészkő, gneisz, csillámpala, homokkő, kvarc, diabáz, 
poríir zárványokat tartalmaz. Legnagyobbak a mészkőzárványok, de oly 
óriási darabokat, minők a Bucsecsről ismeretesek, itt már nem találtam. 
Helyenként, de a bejárt területen mindig csak alárendelten, homokos 
közbetelepülések is előfordulnak benne. A  rétegzés nem mindenütt világos. 
Különösen szabályos réteglapok a krizbai Várhegy keleti oldalán vannak, 
hol állandóan 20° szöggel délkelet 140° felé irányult dőlést mérhetünk.

A  kománai patak Valea Dabdjisului ág felső szakaszában a kon
glomerátum diszkordánsan csillámpalára települ. A  Bogát-patak mellék
ága, a Köves-patak, a konglomerátum aljában diabázzal átjárt werfeni 
palát tár fel. A z Olt-áttÖrésben és a bogáti pataktól nyugatra tithon- és 
requienia-mészkőszirtek emelkednek ki a konglomerátumból, ik datki 
Nagy-patakban a konglomerátum konkordánsan a sárga kvarcdús neokom 
(?) homokkőre települ. A  konglomerátum tehát a legkülönbözőbb kőze
teket fedi és előrenyomuló, tért hódító transzgresszió képződményének 
tekinthető.

Inoceramus márga. Ürmöstől nyugatra az ürmösi Falu-patakban és 
innen a Rakottyás hátságon át a Bodi vagy Kovács-patak völgyébe át
csapva mészdús palás, sárgás vagy zöldesszürke, néha vöröspettyes márga 
van feltárva. Már H erbicii gyűjtött a Falu-patak bevágásában inoceramu- 
sokat. melyek nyomán senonkorúnak mondja e képződményt. Legjobb 
lelőhelynek találtam a Rakottyás déli, a Kovács-patak felé néző kopár, 
árkoktól szelt lejtőjét.

További senon-márgaelőfordulás van Szászmagyarostól nyugatra az 
országút mellett. Szászmagyarostól nyugatra körülbelül az erdő széléig 
pliocén lerakódások alkotják a völgymenti dombságot. Az erdő szélétől 
az út 576 m-es pontjáig az út mentén és az észak és dél felőli árkok 
bevágásában redőzött mészdús zöldesszürke palás márga. van feltárva. 
Kövületet itt nem leltem. A  kőzet azonban igen hasonlít az ürmösi ino
ceramus márgához.Fekiijében ennek is az a homokköves agyagpala-rétegösszlet van, melyet Ürmösnél is a márga alatt találtam.
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A  clatki Nagy-patak felső folyásában a Gruiul Kosul, Hosszúbérc 
és Malomkő-tetők közt magasabb, konglomerátumból álló hegyek által 
környezve, alacsonyabb, széles hátságú, nagyobbrészt legelőnek használt 
dombos vidék terül el, mely homokos agyagpalából és márgából áll. A  
Poklos-patak— Köveshágó közti legelő egy vízmosásában talált inocera- 
mus alapján az ürmösi márgával egyenlő korú lehet.

Ide sorozandó még az apácai Mészpatak nyugati oldalán vezető út 
mellett levő apró márgaelőfordulás is, metyben az ürmösiekhez hasonló 
ammonitest leltem.A  H eebich által az ürmösi márgából gyűjtött és az Erdélyi Múzeumban őrzött anyag ismertetését SiMiOKESCU-nak1) köszönjük, aki ép úgy, mint H eebich, a fauna alapján sen on -íov ím sik  tartja a lerakódást. A z általam gyűjtött anyag még nincs áttanulmányozva. De mezozoikus faunánk szakavatott ismerője, V adász E . gyűjteményeim áttekintése után úgy nyilatkozott, hogy a talált ammonitesek jellege inkább barréme, mint senon. A  közelebbi kor kérdése tehát még eldöntetlen.

Mezozoikus eruptív kőzetek.

Az Olt-áttörés mezozoikus eruptív kőzeteiről Szeytpéteey Z s.2) 
beható munkát közölt, miért is e helyt röviden szólhatok azokról.

A z ürmösi Töpe-patakban egészen annak forrásáig és dél felé az 
apácai Mészpatakban a triászpalák oly sűrűn vannak átjárva diabázzal, 
porfirral és ennek tufájával, hogy a pontos térképezés az 1:25,000 tér
képen sem lehetséges. A  Bogát-patakba ömlő Köves-patak bevágásában 
is a werfeni palával fordul elő a diabáz és a porfir sem hiányzik. Álta
lában mondani lehet, hogy diabáz, porfir rendesen együtt, vagy közel 
egymáshoz fordul elő. Szentpéteey3) kimutatta, hogy a porfir a diabáz- 
nál fiatalabb.

A  kitörés korát Szentpeteby a liásznál idősebbnek véli. V adász4) 
szerint a tufa liászmészkő-zárványt tartalmaz; a kitörés tehát csak

Ü i. m .

2) Sze n tp é te r y  Z s.: A  Persányi-liegység déli felének mezozoikus ernptivus 
kőzetei, különös tekintettel a földtani viszonyokra; Múzeumi füzetek IV, kötet. 
1910. Kolozsvár.

8) i m. 24. o.
4) V a d á s z  E.: Földtani megfigyelések a Persányban és a Nagyliagymásban. 

A m. kir. Földt. Int. Évi Jelentése 1914-ről, 240. oldal. Budapest. 1915.
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liász utáni lehet, azonban bizonyos, hogy megelőzte a tithoni szirtmészkő 
leülepedését. Ügy az ürmösi Töpe-, mint a Köves-hegy diabázon és por fi - 
ron települ.

Harmadidőszaki képződmények.

Felső mediterrán-emelet. Területem biztosan harmadidőszaki leg
idősebb képződménye, mely közvetlen a mezozoikus rétegekre települ, 
a dácittufa. Datk-nál alsó szintjeiben kemény, jobban ellenálló vasta
gabb padok vannak, melyeket épületkőnek bányásznak; az Alsó-Rákos 
község épületeinél használt dácittufakövek is Datk-ról valók. A  bogáti 
völgyben az országút mentén a dácittufa részint bazalttól van fedve, 
másrészt a völgy már a tufa feküjében levő kréta homokkőbe vágódott, 
úgy hogy az országút mentén csak igen apró dácittufa-feltárást észle
lünk az út északi oldalán a 495 m és 520 pontok közt. ikz országúktól 
északra emelkedő Kopteteje és Csapódó magaslatok dácittufából állanak. 
A  országútmenti homokkőbányánál dél felől a bogáti patakba ömlő Y . 
Trestia-völgyben nagyobb tért foglal a tufa-vonulat.

Fedője felé a dácittufa átmegy a mezőségi rétegek agyagpalájába. 
A  sós agyagban mindig van egy-két dácittufa-padocska is; jól fel vannak 
tárva e rétegek Datk-nál a Körte-patak alsó részében. Datk délnyugati 
végén is előbukkan a pleisztocén törmelék alatt.

Szarmata-emelet. Alsórákostól nyugatra az Olt-völgy északi olda
lán emelkedő Bércalja mély vízmosásaiban keményebb, lazább sárga ho
mokpadok homokkőkonkréciókkal. konglomerátum-lencsékkel, egyes vé
konyabb agyagpala-közbetelepüléssel vannak feltárva. A  dőlés kelet felé 
irányult, látszólag a rákosi Sóspatak sósagyagja alá, K och1) ezért alsó
ra editerránkorú üledéknek tartotta. E  rétegek különösen jól vannak fel
tárva. a Bércalja keleti oldalán folyó Borbás-patakban. Ott sikerült néhány 
kövületet találnom. Meghatározásukat H alaváts G-y . főbányatanácsos űr 
szívességének köszönöm:

C ar dium lentis ideát um Münst .
„ obsoletum E ichw . var. vindobonense P autsch 

Tapes gr eg aria P a k t s c h

Ezek a rétegek határozott szarmata korát bizonyítják. A  dőlés itt 25° 
szöggel kelet 8h felé.

Az Olttól délre Mátéfalva— Datk közt a Leshegy oldalába vágott

0 K och A .: Az erdélyrészi medence luirmadkori képződményei. II. Neogeü- 
esoport, 46. oldal Budapest. 1900.
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Salimbi-völgy durva konglomerátumja is szarmatakorú. A  patakban fel- 
hala dva az erdő szélén nagy mennyiségben hevernek a földön:

Cerithium pictum B ast, és
Neritoclonta sp. kimállott héjai. L őrenthey1) is említi e 

lelőhelyet. Tovább nyugatra Oltbogát községnél a Tölgvesd bazalt lep
lével fedett terrasz martjain találjuk a szarmata homokot, kavicsot.

Pannóniái (pontiisi) rétegek. Az Erdővidéken és Háromszékben oly 
elterjedt édesvízi pannoniad, (pontusi) rétegeket H erbich fedezte fel és 
N eumaYER-rel együtt ismertette.2) Újabb időkben L őrenthey3) szerint 
a pliocén rétegek az Olt balpartján Szászmagyarostól északra a Szász- 
magyaros— Apáca közti Határ-patakban kezdődnek. Én még vagy 6 km- 
nyire tovább délebbre követhettem ezeket. Az ezen rétegekből került 
anyag meghatározásáért hálás köszönettel tartozom H alaváts G y . fő- 
bányatanácsos úrnak. A  Határ-patakkal délen párhuzamos Brückegraben- 
ban Dreissensia Münsteri Brus., Hydrobia transitans N eum., Bythinia 
labiata N eum.. Vivipara sp.. Hydrobia Eugéniáé N eum. fajokat gyűjt- 
hettem. Szászmagyaros közelében az országútinenti ,,Schlicht“ omlásos 
hegyoldal agyagpalájából Limnocardium Fuchsi N eum. került elő. Szász
magyarostól nyugatra a homokkőbánya táján Dreissensia Münsteri Brus.- 
tól hemzsegő homokkőpadot találtam. Szászmagyarostól délre a Steinisch- 
vagy Steingraben feltárását már H erbich említette. Ott Vdivata pisci- 
nalis N eum., Hydrobia transitans N eum., Bythinia labiata N eum., Vivi
para sp.-t találtam. Megvannak még rétegeink a Nasspich-ár okban, 
honnan Dreissensia Münsteri Beus. került ki és a Szászmagyaros—  
Y  eresmart közti Határ-patak (Hattertgraben) bevágásában is. Innen 
délre a mélyebbre sűlyedt Barcaság medencéjében hatalmas pleisztocén 
törmelékkúpok, terraszok alatt eltűnnek rétegeink. L őrentiiey szerint 
északon az apácai Lapátbükk-hegyig tartanak; ő H erbich székely- 
földi térképén kifogásolja azt, hogy Ürmöstül északra is jelez pliocént. 
H erbich jelzése azonban helyes, mert Ürmös— Ágostonfalva közt tényleg 
nagy területet fed a pliocén. A z Ürmös— Ágostonfalvi országút felett 
emelkedő hegyoldalon ugyan kárpáti homokkő, konglomerátum áll szál
ban. mely H erbich térképén hiányzik, de a vízmosások felső részében már 
a babérces agyaggal fedett Külső-Cseréje, Nagy-Cseréje. Aratás-tető hát
ság peremén mindenütt megvannak a kövületben gazdag pliocén rétegek.

P L ő r en tiiey  I.: Újabb adatok a székelyföldi szénképződmény földtani viszo
nyairól; Értesítő az erdélyi nnizeum-egyl. orvos-term. tud szakoszt. 1S95. IT. term, 
tud. szak. p 318.

2) Herbich F. n, M. Neumayeb : Die S.íisswasserablagerung im siidöstl. Sie
benbürgen: Jahrb. d. k< k. Geol. Reichsanstalt 1875. Bd. XXV, p. 401— 431.

3) i. m p. 198— 211.
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Jó feltárásait Dreissensia Münsteri Bnus.-val az Olt-szorosi vasúti híd 
közelében ömlő Rákos-patak jobb mellékágaiban találtam. Gyűjtésre igen 
alkalmas hely itt a Kerekdomb északi oldalán folyó árok oldalán csúszam- 
lások által keletkezett mart.

Ottani gyűjtésem:

1. ábra. 1. Durva kavics uniókkal (pliocén); 2. mocsáragyag növénylenyomattal 
(pleisztocén) (?):  3. bazalttufa (pleisztocén) (?);  4 ó-bolocén terrasz.

A  Persányi-hegységtől nyugatra eddig csak Szászugra— Hidegkút 
vidékéről voltak ismertetve rétegeink. A z  Ült-szoroshoz jóval közelebb új 
előfordulást sikerült találnom. Alsórákos— Mátéfalva közt dél felől 
az Oltba ömlő az 1: 25,000 térképlapon Groapa Sabaului-nak nevezett 
árokban igen érdekes feltárás tárul elénk (1. 1. ábra). A  8 m magas 
partoldalon alul durva kavics van homokos-agyagos alapanyagban, mely
ből a következő fajokat gyűjthettem:

Valvata piscinalis M ü l l e r  
Unió sp.
Neritodonta crenulata K l e i n .

A  kavics fölött, tőle élesen elválva, kb. 3/4 m vastag rétegzetlen sötét-
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színű mocsáragyag, legfelül pedig vékonypalás tömött, linóm kamuból 
keletkezett szürke bazalttufa van. A  tufa és. agyag érintkezése tele van 
fűfélék és lombos fák levéllenyomataival, amik a porhanyó kőzetanyag 
miatt azonban rendesen darabokra esnek széjjel. A  kövületek nyomán a 
kavics pontusi korú; a fűlenyomatos mocsáragyag már pleisztocén lehet; 
de mindenesetre azt bizonyítja, hogy a bazaltkitörés idején itt már szá
razföld volt.

H e r b ic h  F. a tárgyalt rétegcsoportot pontusi korúnak mondja, 
L ő r e n t h e y  I. az alsó levantei emeletbe sorozza, de megjegyzi, hogy egé
szen magában álló, nagyobbára új fajokból álló faunával van dolgunk, 
mely nehezen hasonlítható össze más helyek faunájával és nehezíti a biz
tos szintezést. Újabban H a l a v á t s  G y .1) e lerakódások határozott pontusi 
kora mellett emelt szót. T e l e g d i R oth  L a jo s2) régibb közleményében, 
mivel kétes, hogy e fauna a pontusi vagy levantei emeletbe sorozandó-e, 
a „ pannoniai rétegek“ elnevezést ajánlja. Utóbbi elnevezés azóta irodal
munkban a pontusi rétegekre jött használatba.

A  lerakódás fáciese igen változó. A  Kerekdomb északi oldalán levő 
feltárásban látható, hogy közvetlen a pontusi tó partján durva kavics 
rakódott le, de már pár méter távolságban átmegy mészben gazdag vilá
gosszürke agyagba. A  durva kavics különösen ^mo-héjakat tartalmaz; 
az átmenetet közvetítő homokban a dreissensiák uralkodnak. A  meszes 
agyag, melynek anyagát a partvidék inoceramus-márgája szolgáltathatta, 
bővelkedik bythiniák-ban, hydrobiák-ban.

Szászmagyaros közvetlen környékén, a község téglavetőjében és a 
,,Schlicht“ omlásos oldalán sötét kékesszürke, zsíros tapintatú agyagpala 
éles bordájú cardiumokat tartalmaz.

A z ürmösi Aratástető szélén, a szászmagyarosi Nasspich-patakban 
a sárga homokra jellemző a sok Dreissensia Münsteri Baus.

Vízszintes irányban is gyakori a fáciesváltozás és ennek meg
felelően a fauna összetétele is. Átmenő szint, úgy látszik, csak a sárga 
homok, melyet mindenütt legfelül találtam.

A z általam bejárt területen a pontusi rétegek települése rendesen 
szintes, vagy igen lankás dtilésű.

!) H a l a v á t s  Gy . : A nagybecskereki fúrólyuk A m. kir. Földt. Int. Évkönyve 
X X II. köt.. 195, oldal.

2) teleg di R oth  L a j o s : Adalék a székelyföldi neogén édesvízi lerakódások 
faunájának ismeretéhez; Földtani Közlöny XI. köt. Budapest. 1881
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Andezit konglomerátum.

Alsórákostól Mirkvásár felé előbb az Akasztófa oldala lankásan 
emelkedő szarmata homokos-agyagos üledékből álló magaslatán haladunk. 
A  „Steinersoh“ lapos hátság szélén meredekebbé válik a térszín, kisebb- 
nagyobb, többé-kevésbbé legurult andezitdarab szennyes-sárga alapianyag
ban áll szálban. A  mirkvásári oldalon mély árkok kb. 100 m vastagság
ban tárják fel ezt a képződményt. Rétegzésnek semmi nyoma, a kőzet 
egész vastagságában teljesen egynemű. A  legkülönbözőbb nagyságú, néha 
1 m átméretet is túlhaladó andezit darabok on kívül kvarc, homokkő, 
mészkő, csillámpala. alárendelten dacittufazárványt is látunk a porózus 
vulkáni hamuból keletkezett tu fás alapanyagban. A képződmény a 493 m 
magasan fekvő patakegyesülésig tart. A  Hargita nagy kitörése által oko
zott hatalmas iszapfolyás ez, mely az akkor már megle\7ő Homoród-völ- 
gyületben lefolyt. Tovább nyugatra Kacánál, a községi kőbányában is fel 
van tárva e konglomerátum. Az Alsórákostól északra terjedő lapos hátsá
gon Zsombor felé tart, délnyugatra a Keselyűn és Grcszer Koppel-hegy 
északnyugati oldalán végig a Homoród völgyén túl Szászugráig követtem, 
ott a vonulat legdélibb kiágazása dreissensiás pliocén édesvízi rétegekre 
települ. K och A .1) a szászugrai andezitkonglomerátumról azt írja, hogy 
.,zár ványai uralkodóan likacsos-salakos bazaltból állanak, de van mellet
tük amfibol-pyroxen-andezit is.“ Tévedés ez. melyre a hiperszténandezit- 
nek bazalthoz hasonló habitusa adhatott okot. bazaltzárvány nincs benne. 
Mindamellett egyenlőkorú lehet a Hargitának e kitörése az ottvidéki 
bazaltvulkánok működésével, mert Hidegkútinál a bazalttufa hasonló pon- 
tusi rétegeken fekszik, melyekben Dreissensia Münster?. Baus.. Bythinia 
labiata N eum.. Neritina sp. fajokat gyűjtöttem.

Bazaltkitörések.

Az erdélyi harmadkori medence Alsórákos— Kőhalom közti pereme 
főleg az ottani bazaltkitörések által érdekes. E bazaltterület Kocn A .2) 
alapvető munkájában szépen van tárgyalva. A  K och A . által ismertetett 
5 bazaltvulkánon kívül még 3, eddig ismeretlen kitörési pontot találtam.

1. Alsórákostól 4 km-rel északra, ahol a Kürtöllő-patak a Sóskút- 
patakkal egyesül, az 507 m magasság déli oldalán bazalttufának 10— 100 
cm vastag padjai vékony agyagpala-közbetelepüléssel 15 m magas kopár

1) i. nii 273. oldal.
2) i. ni. 267— 275 és 305— 311. oldal.
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sziklafalban 5° szöggel dél felé dőlve állanak szálban. A  bazalttufa szürke 
vagy barnás, porhanyó; vulkáni hamuból keletkezett alapanyagban borsó
mogyoró nagyságú bazaltlapillit, gyérebben fejmagyságú tömör bazalt, 
mészkő és kréta konglomerátumzárványt tartalmaz. Kissé odá-bb a Kür- 
töllő-patak szűk szorosában, 10 m magas meredek partoldalon a bazalt
tufalerakódás alsóbb szintjei vannak feltárva; a tufa itt nem válik pa
dokra, hanem összefüggő, egységes tömeget salkot, igen sok dacittufa- 
és fekete hólyagos bazaltsalakzárvánnyal. Ä  völgyszoroson felül korlátolt 
helyen a fekete, finomszemű, gömbös-héjjas elválású, tömör bazalt és 
fekete hólyagos bazaltsalak állnak szálban. A  bazalttufa kb. 1 km hosszú 
vonalon a Kürtöllő-patak kanyarulatáig (580 m pont) követhető.

2. A  Bogát-patak menti országút 540 m magasságban fekvő útka- 
paróházától keletre emelkedő 724 m magas Gfruiul Rosul (Vöröshegy) 
kúpján vezető erdei út mentén kb. 500 m hosszú vonal mentén diónagy
ságú bazalt-lapillit és nagyobb tömör bazaltdarabot találunk. A  Gruiul 
Rosul és Kopteteje közt eredő, az útkaparóház közelében a bogáti patakba 
ömlő erdei árokban 100 m vastagságban bazalthamu, lapilli padjai válta
kozva durvább bazaltbomba és az áttört kőzet (dacittufa, mészkő, neokom 
homokkő) zárványaiból álló anyaggal, vannak feltárva. Alul kb. 40 m 
vastagságban tömbös, pados elválású tömör bazaltláva található. A  bazalt
láva feküje krétakonglomerátum. A bazalt és konglomerátum közt kb. 
s/4 m vastag sárga agyagos mállott föld fekszik, mely a bazaltkitörés 
előtti száraz térszint bizonyítja.

3. Az előbbi előfordulástól délnyugatra a térképen Vörös Dombó
val jelzett hegygerinc-részleten szintén találtam bazaltlapillit és bombát: 
a salakdarabok nagysága szerint itt is önálló kitörési pontot lehet gya
nítani.

A  legimpozánsabb bazaltfeltárás az alsórákosi bazaltkőbánya. A z  
Olt völgye fölött 50 m relativ magasságban a Sóskút-pataktól a Csere- 
patakig terülő 1 km széles bazaltlepel egész hosszában fel van tárva a 
nagyszabású kőbánya-üzem által. Béke idején kb. 400 munkás keresi itt 
mindennapi kenyerét. 20— 30 m magas bazaltoszlopok erdeje merőleges 
falban emelkedik fölöttük, amint már K och leírta, ámbár az ő ittjártakor 
még nem volt oly szép feltárás, tömbös elválású kokkolitos bazalt és hó
lyagos bazaltsalak, míg a lávaleplen emelkedő, a főkürtőt jelző Kerek
hegy v. Kápolna-hegy kúpja lapilli és laza salakdarabokból áll. A  láva- 
lepel alja piszkosbarna bazalttufa, mészkő és dacittufazárvánnyal.

Nagyobb rétegzavarodásokat, melyeket a kitörések okozhattak, a 
bazaltvulkánok közelében nem észleltem; úgy látszik, hogy a híg bazalt- 
magma a már jóval előbb meglevő törések mentén tódult ki anélkül, hogy 
az áttört rétegeket jelentékenyen megbolygatta volna.
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A  bazaltleplek Alsórákos, Mátéi alva, Oltbogát és Hévíz táján mind 
ugyanazon szinten egy kb. 20 m-rel <a mostani völgy talpa feletti terraszon 
terülnek el. Ez a terrasz az Olt völgye mentén a Vöröstorony-szorosig 
követhető. A  bazaltvulkánok működése tehát a jelenlegi szárazföldi perio- 
dúsba helyezendő. K och A .1) szerint a kitörések az alsó levantei korban 
történtek, mivel Hidegkútnál az édesvízi pliocén rétegek a bazalttufa közé 
települnek. A  hidegkúti feltárást bejárván, K och A. szelvényét következő- 
kép módosítanám.

A  dreissensiás rétegek eszerint nem a bazalttufa között, hanem 
alatta fekszenek. Bizonyítja ezt azon körülmény is, hogy a látszólag a 
márga feküjében levő tufarétegek e márgának zárványait tartalmazzák.

Szászmagyarostól délre, a barcasági nagy sülyedés nyugati szélén, 
hatalmas pleisztocén terraszok terülnek el, csatlakozván a múlt évi jelen-

2. ábra. Szelvény Hidegkútnál.
1. Requienia-mészkő; 2. dacittufa. kavics közbetelepüléssel; 3. édesvízi pliocén rétegek;

4. bazalttufa.

tésemben említett vledény— szunyogszéki terraszokhoz. Itt is két szintet 
különböztethetünk meg: az alsó kb. 30, a felső átlag 50 m relativ magas- 
ságban van. A  felső terrasz nyugat felé lankásan emelkedve átmegy a 
hegység szélén a völgyek kijáratánál felhalmozott apró kavicsból álló 
törmelékkúpokba. A  terrasz belső szerkezetét jól tanulmányozhatjuk 
Szászmagyarostól délre a „Steinischgraben“' mély bevágásában, ahol alul 
szintesen települő agyagos-homokos pontusi rétegek vannak Y  ívipara, 
Dreissensia, Bythinia, Valvata, Hydrobia és Neritodonta héjakkal. Felette 
kb. 25 m vastag vöröses-sárgás, rétegzetten, homokos, lösszerű agyag 
következik apró kavics- és homoklencsékkel. Ezekben emlős lábszárcsont- 
töredéket találtam. Felül 5 m vastagságban durva kavics van homok
lencsékkel, melyet az itt asztalsíma terrasz felszínén még 4 m vastag

) i. m p. 307.
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babéroes agyag fed. A  babérces agyag a bejárt terület legelterjedtebb 
talaja, nemcsak a terraszokat fedi, hanem a hegység belsejében is min
denütt megtaláljuk a lankásabb helyeken. Csak kivételkép áll a termő
föld a szálban álló fekü kőzetmálladékából, mint az apácai .,Hegy-út 
teteje“ dombján, melynek szívós fekete agyagja, amint a sok oardiuim 
héjtöredék mutatja, pontusi agyagpala mállásából keletkezett. Érdekes, 
hogy a hévíz— bogátvidéki és mátéfalvi bazaltlepel felszínét is több mé
ternyi vastag babérces agyag borítja, úgy hogy a bazalt-láva csak a mé
lyebb árkok bevágásaiban van feltárva. A  bazalthegyek kúpjaitól azon
ban sok helyt lemosatott már a babérces agyagburok és a bazalt közvet
len mállásából keletkezett szívós, sötétvörös színű agyag fedi azok lejtőit. 
Szárazabb években, amilyen az 1915-ik volt, dúsan terem a gabona a bab-

3. ábra Feltárás a szászmagyarosi Steiniscligraben-ban.
1. Édesvízi plioeén rétegek: 2. lösszerft agyag, homokkő és kavicslencsékkel; 3. kavics;

4. babérces agyag.

érces agyagon; esős években azonban a vízáthatlan agyagon meggyűlik 
a nedvesség és rossz termést ad. A  babérces agyag vízáthatlansága miatt 
a terrasz lapos helyein ia fás növényzetnek sem kedvező. Szászmagyárok
tól nyugatra a ,.Rote Hülle“ terraszrészleten sok szép tölgyfa pusztult 
el a fölötte nedves 1912. és 1913-ik év esőzései következtében. Igen szé
pen terem és dúsan jövedelmez azonban a gyümölcsfa is, különösen a körte 
és alma a terrasz szélén, ahol árkok és vízmosások lecsapolják a túlságos 
talajvizet, mint pl. Ivrizba községben. Mily kedvezők csemegegyümölcs 
termelésére az apró kavicsból álló, vastag babérces agyaggal fedett, ár
koktól szelt törmelékkúpok, mutatja H orváth Márton szép gyümölcsöse 
Krizbától északnyugatra. Sajnos, a községek házi kertjeitől eltekintve, 
ezen 8 holdnyi és évek óta szépen jövedelmező gyümölcstermelő telep az 
egyedüli a hegység egész peremén. Egy kevés vállalkozó szellemmel, 
kitartással és aránylag csekély tőkével sok ezrekre menő jövedelmet le-
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hetne biztosítani a most silány, szegényes, nyirfabokrokkal benőtt, csak 
legelőnek használt területből.

A  hegység nyugati oldalán is a babérces agyag az uralkodó talaj
nem. Igazi típusos lösz borítja az Ágostonfalva község feletti lejtőt. A  
falu felső végénél felvezető mély útban igen szépen van feltárva. Leg
alul apró kavicsos homok, felette félméter vastagságban palás, de más
különben löszhöz hasonló kőzet. Legfelül tetemes, legalább is 6 m vas
tagságban egynemű anyagú, rétegzetten, merőleges gyökércsövecskéktől 
átjárt, sárgásbarna, igen finomszemű típusos lösz, mely Pupilla musco- 
rum, Helix hispida és Succinea oblonga héjait tartalmazza.


