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«Egy új szivacsfaj leírása Neu-Zeelandról (Ephydatia kakahmen- 
sis». Természetrajzi Füzetek 1896.

«Adatok a Spongilla novae terrae Potts, ismeretéhez». — U. o. 1898.
Végül a gyógyszerész tudományról sem feledkezett meg a boldogult 

és az 1892-ben saját költségén kiadott «Manuale Pharmaceuticum» czimü 
könyvben közzé tette ide vonatkozó munkálatait.

Mintaszerű, majdnem 10,000 darabból álló, főleg hazai édesvizi 
kagyló- és csigafajokból álló gyűjteményét az elhunyt családja a magyar 
nemzeti muzeumnak ajándékozta; a szivacs tanulmányaira vonatkozó ké
szítményeit pedig dr. Vángel Jenő tanár úrnak engedték át.

A rövid ideig dolgozó szaktudós így még halála után is megőrzi helyét 
a magyar természettudományban ! Milyen bámulatos tevékenység rövid tíz 
év alatt és milyen bámulatos psychologiai talány derék elhunyt tagtársunk, 
ki beteg test és beteg kedély mellett végig megtartotta a tudomány iránti 
szeretetet és munkaképességét; dolgozott és buzgólkodott, bizonyára azért, 
hogy fájdalmát vele legyőzze, de hiába! a sors véget vetett egy olyan 
reményteljes fiatal magyar tudós munkásságának, ki hazai természettudo
mányunk egyik kimagasló oszlopává válhatott volna! E soraim jelképezzék 
a cypruságat, melyet társulatunk és a magam nevében sírjára teszek!

Dr. Staub Móricz.

ADATOK SZÉKEL Y-UD^RHELY KÖRNYÉKÉNEK GEOLOGIAI ÉS 
HYDROLOGIAI VISZONYAIHOZ.

Dr. Pálfy Mór-tói.1

Székely-Udvarhely közelebbi környékére vonatkozó geologiai leírás 
az eddigi irodalomban alig akad- Partsch és utána H auer és Stache,2 majd 
Posepny 3 és utóbb Herbich 4 az itt szereplő képződményeket majd mind 
fölemlítik, de munkáikból Székely-Udvarhely környékének geologiai viszo
nyaira — mindannyinál óriási területről lévén szó — tiszta képet nyerni 
nem lehet. Közelebbről alkalmam volt Székely-Udvarhely környékén több 
kirándulást tenni s talán nem végzek fölösleges munkát, ha ott tett észlele
teimet röviden összefoglalom.

A bejárt terület középpontját Székely-Udvarhely képezi, honnan a 
N.-Küküllő völgyében F.-Boldogasszonyfalva, Bethlenfalva, Kadisfalva,

1 Előadva 1898. junius hó 1-én tartott szakülésen.
- Geologie Siebenbürgens. Wien. 1863. p. 589—590.
3 Studien aus d. Salinargebiete Siebenbürgens. Jahrb. d. k. k. geol. Reichs

anstalt. Bd. XVII. p. 484.
4 A Székelyföld földtani é6 őslénytani leírása. Föklt. Int. évk. V. 223—234 1.
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Fenyéd s a Küküllő mellékvölgyeiben Tibod, Szombatfalva, Szejkefürdő és 
Arvátfalva környékére tettem kirándulásokat.

Az említett helységektől határplt terület alapkőzetét kékesszürke, 
finom palás, a felülethez közel sárgára oxydálódott agyagmárga képezi, 
mely legelőször Fenyédnél lép fel s a Nagy-Küküllő völgyének jobb és bal
oldalán délnyugati irányban húzódik Felső* Boldogasszony falván keresztül. 
Kezdetben Fenyédnél csak a völgy alján jelenik meg, de tovább DNy-ra mind 
magasabbra hág, úgy hogy Székely-Udvarhely környékén a hegyoldalak 
nagyrészét ez borítja s csak a csúcshoz közel lépnek fel fiatalabb képződ
mények, t. i. a laza sarmata conglomerat és az andesit törmelék-képződ- 
ményei. Ez az agyagmárga megjelenik a Küküllő mellékvölgyeiben is, így 
a Kadicsfalvánál torkolló Busnyapatak völgyének jobb oldalán, míg a bal 
oldalt nagyrészt már ifjabb képződmények fedik, lennebb a Szombatfalvá- 
nál beömlő Sóspatak völgyének mindkét oldalán, s ezzel szemben Székely- 
Udvarhely közelében a Nagy-Küküllő völgyének lankás bal oldalát kizárólag 
agyagmárga rétegek fedik s csak a gerinczen lépnek fel ifjabb rétegek. 
E képződmény nem más, mint az erdélyi medenczében annyira elterjedt 
felső mediterrankoru agyagmárga, az u. n. mezőségi rétegek, melynek ki
képződése itt is teljesen olyan, mint a medencze ellenkező szélén, Kolozs
vár környékén. Kövületeknek — egyes fucoidaszerű növénymaradvány ki
vételével — nyomát sem találtam benne s hasonlóan hiányozni látszik a 
közbetelepült dacittufa is, mely pedig a medencze egyéb pontjain e rétege
ken belül az u. n. vezérkövületeket helyettesíti. Sósforrások az agyagmárga 
területén itt is, mint Erdély számtalan más helyén, szintén vannak.

Székely-Udvarhelytől délre a Mondóhegyre vezető gerinczen is e réte
gek vannak a felületen, csak a Mondóhegy hirtelen kiemelkedő csúcsán lép 
fel a sarmata konglomerat. Az említett gerincz alján a város déli végén 
durva laza konglomerat s ezzel váltakozó porhanyó homokkő és homok
rétegek vannak a Felső-Boldogasszonyfalvára vivő út mellett feltárva. 
A sósfürdő mellett levő Szalvatorhegy délkeleti oldalán hatalmas falként 
emelkedik ki s meredeken dűlő rétegei e helyütt DDK-felé 70° alatt látszó
lag a sósfürdő patakjának bal partján fellépő agyagmárga-rétegek alá dűl
nek. A Szalvator hegyről s háttérben a Mondóhegyre vezető gerinczről 
H erbich * egy szelvényt közöl, melynek csupán elülső, a Szalvator hegyre 
vonatkozó része helyes, mert a háttérben levő gerincz tévesen van trachyt 
törmelléknek jelölve, miután az agyagmárgából áll s a Szalvatorhegy alján a 
sósfürdőnél és sóskútnál fellépő agyagmárga egyáltalán nincsen is kitün
tetve. A konglomerat s a közbetelepült porhanyó homokkő és homok a 
csalódásig hasonlít a Budvár és a Mondóhegy sarmatarétegeihez. A kon
glomerat anyaga is teljesen azonos, t. i. ebben is kvarczos homokkő, me-

* U. o. 230. 1.
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zozoos 8Ötétszinű, calciteres mészkő ököl-fejnagyságú legömbölyödött ka
vicsai vannak lazán összeragasztva. Herbich e konglomeratot mediterran- 
korunak veszi, de e márgarétegek közé települve, még Erdély egyetlen 
pontján sem tudok ily vastag (30—40 m) konglomeratréteget, mert a me
zőségi rétegekben csak vékonyabb laza, gyakran gömböshomokkövek van
nak közbetelepülve. Az a teljes hasonlóság, mi e konglomerat és a Mondó
hegy és Budvár konglomerátja között van, valamint az agyagmárga és 
konglomerat ellentett dülése arra engednek következtetni, hogy a Szalvator 
hegy konglomerátja egy vetődés következménye, mely a Mondóhegy konglo- 
meratjával egykor összefüggésben volt.

Az agyagmárgára a sarmata^ emelet laza konglomeratból és közbetele
pült homokból s porhanyó homokkőből álló rétegei vannak települve, mik 
a Küküllő völgyének magasabb hegyoldalait és hegygerinczeit fedik. 
A Nagy-Küküllő völgyének jobb oldalán, Fenyéd és Tibod között a Csere
tetőn, a Szejkefürdő felett levő mindkét oldali magaslaton, (kát. térk. sze
rint) a Bükktetőn és a Bükkön s ezektől déli irányban a Budvár és Csicser- 
hegy csúcsain jelenik m eg; míg a Küküllő völgyének bal oldalán csak a 
Mondóhegy gerinczén és déli lejtőjén találtam meg, honnan keleti irányban 
a Szarkakő felé húzódik. A konglomerat uralkodólag legömbölyített régibb, 
gyakran calciteres homokkő; mezoos sötétszinű, ealciteres mészkő és 
alárendelten kristályospala ököl — egész fejnagyságú darabjaiból áll, 
de andesitdarabokat sem én, sem a régibb vizsgálók nem találtak benne s 
így a Hargita andesitjénél idősebbnek kell tekinteni. Szerves maradványt 
csupán a Budvár északi részén a homokban találtam meghatározhatlan 
sásmaradványok alakjában, de Herbich Lövétén kimutatta, hogy e konglo
merat a sarmata emeletbe tartozik.

A sarmata konglomeratra azután a Hargita andesitjének törmelék 
képződményei, tufái és brecciái vannak települve s területünkön a Homo- 
rod és Küküllő, illetőleg a Fenyédpatak vízválasztóján lépnek fel s lehu- 
zódnak a Székely-Udvarhelytől keletre eső s a hegy-gerinczből kicsúcsosodó 
<S86 m magas Szarkakőig, hol 30—40 m magas függélyes falban vannak 
feltárva. Az andesit-törmelék képződményei fehér szétmorzsolható tufából 
állanak s egyes rétegei csak gyéren zárnak magukba mogyoró vagy dió 
nagyságú andesit darabokat, míg mások már valóságos brecciát képeznek, 
melyben óriási szögletes andesittuskókat is találunk. A szétmorzsolható 
tufában igen gyakoriak a legömbölyített élti földpát és amphibol-kristályok, 
de kvarczszemc8ét hosszas keresés után sem találhattam benne. E tufa 
tehát más összetételű, mint a HERBicHtől Lövéte környékéről leírt kvarcz- 
andesit-tufa* (KicHTHOFEN-féle «Palla») s a brecciában szereplő audesit- 
kavicsok mind egyetlen typushoz tartoznak s kvarcztartalmú közöttük

* U. o.
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nincsen. Az itt szereplő andesitek makroskopos vizsgálat után mind tiszta 
amphibolandesiteknek látszanak; középporphyros, szürke, gyakran vörösre 
oxydálódott kőzetek, miknek alapanyagából a csillogó földpát mellett nagy 
fényes-fekete amphiboloszlopok tűnnek fel. Benne pyroxent szabad szem
mel vagy kézi nagyítóval felismerni nem lehet: de mikroskop alatt a kőzet 
szürke alapanyagából a nagyobb földpát és amphibol-kristályok mellett 
számtalan apró pyroxen is válik ki.

A mikroskoposan vizsgált példányok fölclpátja üde, polysynthetes 
ikreket képező plagioklas, gyakran zonás structurával, extinctiója körülbelül 
^0°. Zárványai közül csak a helyenként sok alapanyag érdemel említést. 
Az amphibol hosszú oszlopos kristályai erősen hasadozottak, sárgásbarna 
színűek s élénk dichroizmusuk és igen erős fényelnyelésük van. Ikerössze
növést is észleltem több kristályon a ooPoo szerint. Zárványai közül fel
említendő a földpát és augit. Az augü apró zömök oszlopos kristályai ter
minális lapokkal ritkábbak, többnyire töredezettek, sárgászöld színűek s 
pleochroizmust rajtuk nem lehet felismerni. A hypersthen apró karcsú osz
lopai jól körülhatároltak és harántul osztottak; pleochroizmusuk élénk : 
a oo P-el párhuzamos metszeteken kékeszöld és vörhenyes szinű, a oP irá
nyában vitt metszeteken nem észlelhettem. A kőzet alapanyaga gyéren 
hintve van apró magnetit kristályokkal s keresztezett nikólok között a 
kevés kivált mikrolittól gyengén hat a polározott fényre.

A felsorolt elegyrészek mennyiségét tekintve, legelső helyen a földpát 
áll s utánna mindjárt a pyroxének következnek, melyeknek kristályai bár 
aprók, mégis uralkodnak a gyéren elhintett nagy amphibol kristályok 
felett. Az andesit breccia kőzete tehát nem tiszta amphibolandesit, mint 
azt a makroskopos vizsgálatnál találtuk, hanem pyroxen-amphibolandesit
illetőleg hypersten-augit-amphibolandesit.

/

Érdemesnek tartom itt fölemlíteni, hogy a Szarkakő alján mindjárt 
az andesittufa alatt szabadon egy töredezett congeriát találtam a mediterran 
agyagmárgán, mi meglepően hasonlít a Congeria Partschi, Czjz. ifjú pél
dányaihoz, de miután sem több kövületet, sem az egész környéken pontusi 
rétegeket nem találtam, egyelőre semmi következtetést belőle nem vonha
tok. Lehetséges, hogy egy mediterran congeriával van dolgunk, de lehetsé
ges, hogy a közel környéken valahol feltalálhatok lesznek a pontusi réte
gek. A Szarkakő alatti lankás hegyoldalon majdnem egész Székely-Ud
varhelyig classikus példáját láthatjuk a csúszamlásoknak; ugyanis itt az 
egész terület annyira borítva van az agyagmárgán lecsúszott kisebb-nagyobb 
dombokkal, hogy a települési viszonyokat alig lehet felismerni.

Székely-Udvarhely délkeleti végén (Szt. Imre) egy kisebb kavicsfolt 
van, miben a sarmata konglomeratban szereplő kavicsokon kívül igen gya
kori az andesit is. Hasonló kavics rétegen épült a plébánia templom s ha
sonló fordul elő Szombatfalvától EK-re is a téglavetők felett mindenütt a
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medirerran agyagmárgára települve. E kavicsfoltok, tekintve, hogy a Nagy- 
Küküllő mai árterénél jóval magasabban fekszenek, valószínűleg a dilu- 
viumhoz számítandók.

Mint jelenkori-képződmény a Nagy-Küküllőnek s oldalágának hor
daléka szerepel, mi uralkodólag kavicsos természetű. A Küküllő hordalékát 
ma is ugyanazon kőzetek képezik, mint a diluviumban, t. i. a nagy meny- 
nyiségű andesiten kívül a sarmata konglomeratot alkotó kőzetek.

***

Kapcsolatosan a geologiai viszonyok tanulmányozásával, kiterjesztet
tem figyelmemet a vidék hydrologiai viszonyaira is.

Vízgyűjtő rétegekben a vidék elég gazdag s különösen a helyenként 
nagy kiterjedésű sarmata konglomerat szerepel, mint legfőbb vízgyűjtő. 
A laza konglomerat jó vízátbocsátó réteg lévén a csapadék vizekből sokat 
elnyel s azok a mediterran agyagmárgáig leszivárogva a kettő határvonalán 
jó vizű, bár nem túlságosan bő források alakjában előtörnek. Ilyen forráso
kat, hol e konglomerat meg van, elszórva mindenütt találtam, de azok kö
zött egyetlen egy sincs, mely a vízszükségben szenvedő Székely-Udvarhely 
várost egymaga ellátná. Hasonló jó vízgyűjtőként szerepel az andesit tör
melék-képződménye is, melynek alján, az említett Szarkakő alatt három
— állítólag bővizű — forrás fakad, de ottlétemkor azoknak alig volt kifo
lyásuk, valószínűleg azért, mert a múlt őszön a források megásattak s vizük 
a talajban szétoszlik. De a jelenlevő víznek hatását nagyon mutatja a Szé- 
kely-Udvarhely felé lejtő, csúszott dombokkal fedett lankás hegyoldal, 
melyről fennebb már megemlékezém. Vízgyűjtő területként itt az az andesit 
törmelékből álló hegygerincz szerepel, mely a Hargitától a Homorod és 
Fenyédpatak, tovább pedig Küküllő között lehuzódik. Az andesittörmelék 
végét a Szarkakő képezi, melynek alján, a gerinczen gyűjtött víz az agyag
márgán lefoly s egyrésze forrás alakjában tör elő, másrésze pedig a talaj
ban szétoszolva, létrehozza a csúszásokat.

Kisebb, de hasonlóan jó vízgyűjtőként szerepel a diluvialis kavics is, 
melyből a Szt.-lmre városrésznek az agyagmárgáig lemélyesztett kútjai 
nyerik vizüket s melyből a plébánia templom szentélye alatt levő és a 
Szombatfalva keleti végén felbugyogó források is fakadnak.

Székely-Udvarhely kútjai a szt.-imrei rész kivételével részint az 
agyagmárgába, részint a kavicsos alluviumba vannak mélyesztve. Az 
agyagmárgába mélyesztett kútak vize — a mi kevés talajvíz össze is gyűl 
benne — természetesen rósz; de hasonlóan élvezhetetlen a hosszú időn át 
lakott és erősen fertőzött alluviumba ásott kútak vize is s ezért Székely- 
Udvarhely lakosságának nagy része a nem messzefekvő Szejkefürdő sava- 
nyúvizét használja ivásra.

Ásványos vizekben Székely-Udvarhely környéke nem szegény. Leg-
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közelebb esik a városhoz a már említett sósfürdő, mely a Felső-Boldog- 
asszonyfalvára vivő úttól balra a Szalvatorhegy mögött van. Itt két sósfor
rás van használatban, egyik a Kápolna közelében levő városi sóskút, másik 
a Solymosi E ndre tulajdonát képező sósfürdő. Mindkettő vizét — mint az 
erdélyi sósforrások majdnem kivétel nélkül — a mediterran agyagmárgából 
s nem mint Herbich 1 mondja a konglomeratból nyeri. A fürdővel szemben 
a konglomerat egy homokos rétegében van ugyan egy kisebb odúban forrás, 
az u. n. fekete vagy kékvíz, de annak sótartalma alig érezhető. A sósfürdő 
vize dr. Solymosi Lajos 2 főreáliskolai igazgató elemzése szerint a következő
összetételű:

Szénsavas calcium _ CaC03 2,55725
Szénsavas magnesium...  MgC03 1,34767
Szénsavas nátrium ...  Na2C03 0,01016
Szénsavas vasoxydul...  FeC03 0,01114
Szénsavas mangan MnC03 0,00366
Kénsavas nátrium Na2S04 ..... 0,02701
Chlornatrium NaCl 21,68272
Jodnatrium...  NaJ. 0,00770
Bromnatrium NaBr ...  0,00605

összesen ...  25,72755.
Félig kötött szénsav ... 0,05171
Szerves anyag...    0,28702
Fajsúlya 17,5° C 1,0245.

Hőmérséke volt 1878 jun. 15-én 10,5° C.

A sóskút vize ellenben sokkal gyengébb, dr. F ischer Samu 3 elemzése 
szerint csak 6,30% szilárd alkatréset tartalmaz, Cl tartalma 3,67%, de 
kevés jód és brom van ebben is.

Érdekesebbek s még behatóbb vizsgálatra várnak a Szejkefürdő for
rásai, melyek Székely-Udvarhelytől E-ra körülbelül félórányi távolságra a 
Sósvízpatak völgyében vannak. A völgy alapját itt is a mediterran agyag
márga képezi s ebből fakadnak a fürdő forrásai i s ; a völgy két oldalán pe
dig nagyobb magasságban a sarmata konglomerat rétegei lépnek fel. Magá
nak a fürdőnek vize kénes hidegvíz, de attól alig 300 m-re a patak bal
partján savanyúvíz fakad, még pedig a mi elég ritka dolog, az agyag
márgából. Ennek vize kissé kőolajszagú — talán a közelben levő mór

1 Az id. munka 229. lapján.
" A székely-udvarhelyi «hideg sósfürdő» vegyelemzése. — M. tud. Akad. term. 

tud. értek. 1880. IX. 21.
n Magyarország konyhasós vizei. — Földt. Közi. 1887. XVII. 436. 1.



földtől — és savanyúizű. 10,000 súly részben dr. Solymosi Lajos elem
zése szerint van :

Vasbicarbonat

Kalium chlorid ...
Natrium chlorid..........
Illékony szerves anyag 
Szabad szénsav ...

CaHo(C03)<, 20,40903
MgH*(C03)2 .. 10,81884
FeH2(C03) 0,11573
NaHC03 .... 0,62813
KCl 0,18402
Na CI 0,65943

0,38000
9,33169

A kitóduló gázok összetétele:

Széndioxyd CCX, 90,29%
Mocsárlég CH4 ...  9,71%

A víz fajsúlya...  1,00344; hőmérséke_ 10,8° C.

A fürdő vizét Lengyel tanár elemezte és az elemzés alapján Chyzer* 
is a kősó tartalmú kénes vizek közé osztotta.

1000 rész vízben van:

Chlornatrium ... ............................................ 3,0344 gr.
Chlorkalium ............ 0,3534 «
Chlorlithium ... ............................................ 0,0109 «
Chlorcalcium 0,2993 «
Szénsavas mész ...... ...  0,3261 «
Szénsavas magnesium 0,2413 «
Szénsavas vasoxydul 0,0047 «
Kovasav 0.0185 «

összesen: _ 4,2886 gr.
Szabad és félig kötött szénsav ...  0,6743 gr.
Szénoxysulfid ...  0,00096 gr. (lítere“̂ 8“**0'352
Hőmérséke_ 11,8° C
Fajsúlya...  1,00356.

Hasonló kősó tartalmú hidegkénes vizek Magyarországon csak Kőha
lomnál és Szobránczon vannak, de ezek nem szénoxysulfidot, hanem kén- 
hydrogént tartalmaznak.

* A szejkei «borvíz» chemiai elemzése. — M. Tud. Akad. Értesítője. V. 248. 1. 
Chyzkk K .: Die namhafteren Kurorte und Heilquellen Ungarns. Stuttgart. 1887.
S. 164.

** Vsd. ö. Chyzkr idézett munkája 150. lapján.


