
A TUFÁK SZEREPE AZ ERDÉLYI MEDENCE 

DÉLKELETI RÉSZÉN.

(Előzetes közlemény.)

BÁNYÁI JÁNOS:

Az Erdélyi medencének főként agyagos márgákból álló 
dombvidéke a maga külső és látszólag belső kiképződése szerint 
igen egyhangúnak, unalmasnak tetszik. E képződményt H a u e r -  
S t a c h e  és H e r b i c h  átnézetes f e l v é t e l e i  a l a p j á n  mint 
mediterráneus mezőségi rétegeket könyvelték el.

Koc h  An t a l  alapvető részletes tanulmányában rámutat 
arra, hogy éppen a mediterrán az, amely háttérbe szorul a ter
jedelmesebb szarmáciai és pontusi képződmények mellett. Ha- 
l a v á t s  G y u l a  ennek az évszázadnak eleje körül a déli 
részen talál közelebbi tagolásra alkalmas adatokat. Keleten 
1899-ben P á l í y  Mór i c  Székelyudvarhely mellett talált Conge- 
ria búb alapján már sejti a pontusi-pannóniai képződmény je
lenlétét.

Hogy a medence K-i szélén biztosan megvan a szarmáciai 
és a pontusi képződmény is, azt P a p p  K á r o l y  mutatta ki 
kálisó utáni kutatásai alkalmával (1906—7.)

Közelebbi adatokat az 1911—13-iki földigázkutatások hoztak, 
amikor e DK-i sarokban P á v a i  V á j n á  F e r e n c ,  Pa pp  Si
mon és V i t á l i s  I s t v á n  kövületes, új lelőhelyekkel nemcsak 
tagolják az eddig egyhangúnak talált területet, hanem tisztáz
zák a gázkutatás szempontjából fontos tektonikai kérdéseket is.

Erdély megszállása a szépen megindult részletes vizsgálatok 
megszakítását jelentette. Az ott maradottakra hárult a munka 
további folytatása.

Szerényen és áldatlan körülmények között folyó lassú, tu
datos munkával igyekeztünk — mi erdélyiek — minél több
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adatot összeszedni s megmenteni bizton remélt visszatérésünk 
idejére. Sok új kövületes lelőhelyre tettünk szert s a tufáknak 
egy egész csomó s szintezésre is alkalmas betelepülését állapítot
tuk meg. A harmadkori képződményeknek elterjedését is sikerült 
szinte a Hargita közepéig kinyomozni. A tektonikai vizsgálatok 
Székelyudvarhely—Nagy Homoród völgyétől K-re, közvetlen a 
Hargita alatt és sokszor az eruptivummal eltakart területeken 
mutatták ki a legszélső só-zónát és a metán előjöveteleket.

Ez alkalommal csak a tufák térbeli helyzetére vonatkozó 
adatokat ismertetem. Az Erdélyi medence DK-i részében s való
színűen az egész medencében is, az eruptivumok legrégibb tagját 
képező dacittufát legkeletibb előfordulásban a Hargita déli részé
hez csatlakozó Persányhegység*) északi végénél találjuk meg, a 
homoródalmási barlang közelében. Itt a zöldes, de néhol fehérré 
kaolinosodó dacittufa, homokkőszerű, hatalmas padokban tele
pül É-i irányban 10° alatt dűlve mezozoós képződményekre. A 
tufa részben a barlang feletti juramészkő szírieken fekszik, részben 
átnyúlik a Hidegasszó völgyébe K- és D-felé tartva, s a kárpáti 
homokkőre települ. A tufa É-i folytatását már a Gyepű patak és 
az Orbános tető körül találjuk.

A tufa szabad szemmel nézve világoszöld, nedvesen sö
tétzöld s benne szürke foltok láthatók. Mikroszkóp alatt a 
tulajdonképeni dacittufa uralkodó horzsaköves szálain, szétrob
bant üvegmorzsákon, zónás szerkezetű labrador és andezin föld- 
páton és kvarc szilánkon kívül igen sok idegen kőzetmorzsa is 
van benne. Ilyenek leggyakrabban az áttört kéregrészből szár
mazó muszkovit, ibolyás barna biotit ilmenit zárvánnyal, kloritos 
foszlány, kristályos pala morzsa, hullámosán sötétedő kvarctör
melék, albit mikroperthiíes oligoklásszai (utóbbiban apatit zár
vánnyal). Ezeken kívül akad benne globigerina maradvány is és 
kezdetleges glaukonitos üvegtöltelék. (1930. III. 10.)

Ez a legvastagabb s mintegy 40 m-re tehető legalsó tufa
szint a Vargyas patak jobboldali tetőin Vargyas és Felsőrákos 
községeken felül kis megszakításokkal Alsórákosnak tart, ahol a 
vasúti állomás mellett közvetlen a bazalt szélén jelenik meg. 
Itt is a közeli jurameszekre és alsókréta konglomerátumokra 
rakódott le. Felsőrákosnál a Nádas patakában levő sóskút dacit- 
tufába van mélyítve. A Rika patakában levő vargyasi és oklándi

*) Ugyané résznek Rika-hegység volna a találóbb n eve!
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sóskutak már a dacitlufa fölötti sósagyagból nyerik vizüket, épp 
így az alsórákosi sóskutak is.

Az alsórákosi előfordulásnál szépen látható az utána követ
kező s már rá is rakódott fiatalabb képződmények sorrendje. A 
falutól É ra a felső sósforrásnál homokos, laza, homokköves 
szint bukkan fel nagy, fecskefarkú gipszkristályokkal (akad 
köztük 42 cm hosszú). Szennyezett alabástrom fészkek is 
találhatók itt, amelyeket egy ideig a román uralom alatt bá
nyásztak is. Ezután szürke, agyagos márga következik, amely át 
van szőve rostos gipsz telérekkel. Ebben található a 4 m vastag
ságú második dacitlufa szint, amelynek elszakadt folytatása észa
kabbra Oklánd környékén s még tovább, mint látni fogjuk 
Homoródkeményfalvánál is megvan.

A gipszes és felső dacittufás rétegcsoport után a Sós patak 
Ny-i oldalán már a cerithiumos szarmáciai rétegek következnek, 
amelyeknek a téglavetőnél feltárt, agyagos márgája tömve van 
összezúzott, szarmáciai kövületekkel. Ez a Borbáth árok felé ho
mokos szintbe megy át, amelyet a Planorbis aplanatus lenyo
matait tartalmazó, tehát a ponlusi—pannóniai emeletbe tartozó, 
finoman iszapolt, agyagos márga fed be. A Hegyes mögötti árok
ban, valamint a Sós patak felső folyásánál a Ny-i oldalon levő 
tetőkön jellegzetes, fehér, krétaszínű levan tei márgák következ
nek Vivipara, Hydrobia, Melanopsis, Neritina, stb. fajokkal.

Ezek itt, a dacittufák fedőjébe települő képződmények. 
Kiegészítésül még megemlítjük a tetőket fedő andezit agglome
rátum nagy tömegét és a dacittufát áttörő bazaltokat, melyek 
az Olt mindkét oldalán láthatók.

Ez a nagy dacittufa vonulat az Oltót átlépve tovább halad 
D-re Fogaras felé.

A medence felé Ny-i irányban még Kaca mellett, majd még 
tovább a Nagy Homoród völgyében Homoródjánosfalvánál bújik 
ki a felszínre.

A templom fölötti hegyorr már messziről feltűnik. Könnyen 
faragható köve ős idők óta építőkőül szolgál. Már a rómaiak is 
bányászták. (Téglás G : Arch. Ért. 1886.)

Az általában 9 h irányában 20° alatt dűlő dacittufa réte
gek közepén húzódik egy kb. 2 m vastag, horzsaköves, brecs- 
csiás pad.

E tufa mikroszkópi adatok alapján a következő módon jel
lemezhető: Ez a kőzet távolabbi vidékről származó, tisztátalan
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üvegtufa (tufit), amelyben a dacit anyagából főleg horzsakő, ke
vesebb tömör üveg, oligoklásztáji plagioklász, biotit és kvarc van. 
Van benne sok kristályos pala és a kristályos pala ásványainak a 
törmeléke (kvarc, muszkovit, biotit, klorit, ritkán turmalin). Meg
találhatók benne miocén tengeri üledékek törmelékei, idősebb 
homokkődarabok és növénymaradványok.

E feltárást, mint láttuk, a breccsiás pad három szintre osztja. 
E szintek jellemzése: 1. A fekü tag: Az innen való anyag a 
legtisztább és legapróbb szemű. Vannak beDne 150 p-nyi, sőt 
ennél is kisebb horzsakő és üvegrészecskék, 100 t̂-nyi plagio
klász, 50 u muszkovit foszlányok, kvarc, 80 y zöldes-barna 
turmalin, 250 y globigerina maradványok, 10 y kokkolit, 140 y 
agyagpala morzsa.

2. A középső szintből származó csiszolatban vannak a leg
nagyobb, 2 mm-t elérő horzsakő és üvegszemek. A szemnagy
ságok legtöbbje azonban itt is az 1 mm-en alul marad. Ezek 
között sok háromszögletű szilánk is található. Ezeken kívül az 
alsó szintben is megtalálható idegen ásvány és ritkán széntöre
dékek ismerhetők itt is fel.

3. A felső szint igen elmeszesedett, finom üvegtufa 10— 20 
p-nyi üvegmorzsákkal.

A dacittufa feküje itt ismeretlen. A fedőjében a Piroskő 
felé V i t á l i s  I s t v á n  (1. Gázkutatások 1913.) Ostrea héjakat 
talált.

Még a medditerránhoz számítható a dacittufának az a 4 
m-es vastag rétege, amelyről már Alsórákosnál megemlékeztünk. 
Ennek egyik részletét Homoródoklánd község fölött a Nyitra 
patak fejében találjuk feltárva.

A szép feltárásban a dacittufa fölött és alatt is kövületes 
rétegek láthatók. Közel a Csüszbükk tetőhöz zöldes, agyagos 
márga csoportban települ a 4 m vastag dacittufa. Alatta 4 m 
vastag, laza homokkő, majd 5 m vastag, agyagos márga látható 
(8 h 45° dőléssel). E márga alsó alapján 20 cm homokos agyag 
beágyazásban találjuk a különböző nagyságú Ostrea és való
színűen Modiola kőbeleket.

A Nyitra patak alsó folyása mentén már az ezekre rátele
pedett szarmáciai konglomerátumot találjuk. Ennek elegyrészei: 
kvarc, kristályos pala, homokkő, mészkő, dacittufa.

Egész lent agyagos márgák települnek jellemző szarmáciai 
faunával: Cerithium mitralis Eichw., Hydrobia frauenfeldi M,
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vetkezik, amely a templom fölötti dombnál éri el legerősebb kifejlő
dését. Lövéte körül erre már a Hargita nagy platóját képező 
andezit agglomerát fedő rétege jön. Ugyan a Homoródkeményfal- 
vára átvezető nyergen a konglomerátumokra egy vékony, agyagos 
márga jön még, amelyben a pontus—pannóniai formákra emlé
keztető kövülettöredékek fordulnak elő.

Az előbb már említett, h a r m a d i k ,  még vékonyabb, átlag 
Va — 1 m vastagságú dacittufa réteg, a szarmátikum, a l e g m a 
g a s a b b  szintjét foglalja el s annyira az alsó pontusi—pannóniai 
rétegek közelében van, hogy akár ide is sorolhatnók. E réteg 
legkeletibb előfordulása a Nagy Homoród völgyében látható. Re- 
csenyéd községtől K-re a sóskút alatt a patakban bújik ki a 
dacittufa ih m vastagságban. Alatta a tufa feküjét, fedőjét zöl
des, agyagos márga képezi. A fedőben látható 5 cm vastag köz
betelepült csík a következőképen tagozódik: 1 cm vastag, fehér 
dacittufa, alatta 1 cm agyag—márga, lejjebb 1 cm vöröses an
dezittufa, alatta közvetlen a dacittufa fölött 2 cm vastag agyag 
márga jön. A rétegcsoport dőlése 7 h 5° és pedig 50° alatt.

Ennek a dacittufának egy másik részlete Homoródszent- 
mártontól É-ra a temetőnél jön a felszínre s alatta, mint az 
Kénos falunál kimutatható, szarmáciai kövületekben gazdag agya
gos konglomerát és lejjebb agyagos márga következik, amely 
folytatása az Árvátfalva alatti kövületlelőhelynek, amelyet mint 
klasszikus előfordulást V i t á l i s  I s t v á n  ismertetett először 
(Gázjelentés 1913-ról).

A dacittufa fölött, amint az Gyepes felé kimutatható, már a 
pontusi-pannóniai képződmények következnek barnaszén fekve- 
tekkel.

A ík  m-es dacittufának előfordulását az utóbbi időben si
került Székelyudvarhely mellett Szombatfalván, a róm. kath. te
mető körül is megtalálni. E lelőhely közelében a Fehér patak 
felőli oldalon egy érdekes konglomerátum van kőbánya, illetve ka
vics és homokbánya gyanánt feltárva. A konglomerátum kavicsai
nak kötőanyagát szarmáciai formákból álló kövülettörmelék képezi. 
Valószínű, hogy ez már a szarmátikum legmagasabb szintjét 
képviselheti.

E dacittufa petrográfiai adatai a következők: Finom, fehér, 
könnyű, csillámló, kuszáit szálakat tartalmazó szövedék. Mikrosz
kóppal egész 150 ^-ig, ágas, víztiszta, repedezett üvegszáltöredé
keket és felfújt horzsaköves részeket látunk apró üvegszemek
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halmazában. Kuszáit helyzetben kevés sárgás-zöldes-barna üveg 
is akad közte, de sokkal több hasonlószínű, agyagos zárvány, el- 
kloritosodott (delessites) biotit foszlánnyal. Igen kis mennyiség
ben egyenetlenül elhintett apró ásványtöredékek találhatók 
benne. Ezek többnyire az alaphegységből származó, zúzott kvarc
morzsák, némelykor átkristályosodott; agyagos kerettel, ritkábban 
muszkovitrost és elkloritosodott biotitszalag, 150 ,w-nyi kaolinrost 
morzsa, továbbá kevés, nagyon ferdén sötétedő földpáttűket tar
talmazó bázisos eruptivum (diabaz, vagy porfirit) alapanyag tö
redéke található benne. Augit, zöld amfibol, zirkon töredék, 
szénfoszlány is akad itt. Általános vonása, hogy ásványai nagy 
mértékben össze vannak zúzva. Tehát finom üvegtufa ez, ame
lyik agyag és alaphegység morzsát is tartalmaz kis mennyiség
ben (1927. I. 13.).

innen D-re, Székelykereszturon, szép feltárásban találjuk a 
kb. 1 m vastagságú dacittufát. A vasúti állomás fölött a szőlő
ben, már messziről látható módon egy 2 h irányban 5° alatt 
dűlő fehér sávként húzódik, amely az itteni feltárások szerint 
már a pontikum-pannónikum alsó emeletébe helyezhető. E könnyű, 
porhanyó, horzsaköves, kaolinosodott dacittufa petrográfiai adatai 
a következők: Uralkodó anyaga az Va mm-nyi felfújt, víztiszta üveg
morzsa, tisztátalanabb, átkristályosodó, apróbb szemekből álló hal
mazba beágyazva. Kevés,apróplagioklász földpát töredék, fekete sa
lak morzsa, 100 ,u-nyi biotit foszlány, továbbá 70 n-nyi muszkovit, 
kevés 200 ,«-nyi ép kvarcon kívül zúzott kvarc (tehát idegen 
anyagok is!) 50 «-nyi zirkon töredék, ilmenit léc, hozzá tapadt 
szfennel, kalcit szemecske, pici gránát morzsa is akad benne. 
Tehát ez nem tiszta és éppenséggel nem tipikus dacittufa. 
(1923. I. 5.)

Székelykereszturtól D-re az Omlás-hegy meredek szakadéka 
alatt van még meg ez a dacittufa, amely ívalakban áthajlik 
egészen Betfalva fölé. Ennek az előfordulásnak az anyaga több 
üveges szemcsét tartalmaz.

Alsóboldogfalva közelében a sóskutnál bújik ki még (21 h 
irányban 15° alatt). Ennek a mikroszkópi adatai a következők: 
10 jtt-nyi fehér, tömör üveg és felfújt horzsakő szilánkok kuszáit 
halmaza. Gyérebben sokkal kisebb földpát és aztán kvarc mor
zsák, 5 M-nyi muszkovit foszlányok. Valamennyi világos> 
sárgás-zöld, amorf üveganyagba van beágyazva. (1925. XII. 19.)

Nézzük most sztratigráfiai helyzetét e dacittufa szintnek.
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A székelykereszturi állomás fölötti előfordulást homokos zóna 
fedi, amelyben vékony homokkő rétegek, sőt a dacittufa köze
lében 1 dm vastag, tömött mészkőréteg is van. Mikroszkópi 
adatai: Tömör mészkő, amelynek apró likacsai és zárványai kö
rül 2 -4  ,M-nyi, ritkán egész 40 y kalcit szemek találhatók. Apró 
fekete és barna, szerves maradványok, spóra féle gömbök, egy 
pár 50—100 jtt nyi szegletes kvarcszem egyetlen 100 y fehér- 
csillámszállal. (1930. XII.)

A levelesen kieső homokkő lapokon egy pár levéllenyoma- 
tot is lehetett találni.

A hegynek a Csekefalvi utcában levő téglavetőre kimenő 
sarkán már agyagos márga látható, amelyben nagy nehezen egy 
pár kövületet is sikerült összeszedni. Ezek kétségkívül a pon- 
tusi-pannóniai eredet mellett szólnak. Limnocardium apró fejlet
len formái, Congeria banatica Hoern., Lythogliphus sp., Pla- 
norbis ponticus Lör., Otolithus sp. E helytől nem messze, de 
már a csekefalvi határban egy régen eltemetett sóskút újbóli 
kiásása alkalmával Limnaea velutina Desh., Planorbis ponticus 
Lör. Limnocardium sp; töredékek kerültek elő. Ez jellemző ta
núság arra vonatkozóan, hogy nem minden sósforrásos hely 
veendő mediterráneusnak, illetve szarmáciainak. Ugyanezek a 
sósvizek nem csupán konyhasót tartalmaznak, hanem fő
ként szulfátokat is, amelyek az agyagos márgában levő marka- 
zit gömböcskék bomlásából keletkeznek s így egyrészt oldott 
állapotban a forrás vizében fordulnak elő, másrészt vasrozsdás 
csapadék alakjában kiválva s a szürke márgás feltáráson lecsu
rogva már messziről észrevétetik magukat. Ha véletlenül a réteg
lapokon jön felszínre és vékony homok vagy esetleg tufaréteget 
talál, akkor ott vasrozsdás vékony sávot képez s a daccitufát 
hasonlóvá teszi az andezittufákhoz.

Az előbb vázolt 3 dacittufás szint jellemző a medence e 
sarkára. A kövületes környezetükkel alkalmas összehasonlító ada
tokat szolgáltatnak az Erdélyi medence távolabbi feltárásaihoz is.

A dacittufákkal végezve meg kell még említenünk, hogy a 
Richthoffen által bevezetett „Palla“ elnevezés ezekre vonatko
zik. Ugyanis a Homoród mentén gyakori előfordulást a nép, a 
kőzet szerkezete után, „pallának“ nevezi (erősebben ejtvén ki 
az ,,l“-et!) Tévedésből Richthoffen mint anyag elnevezést ve
zette be az irodalomba, amelyet Herbich is, a Székelyföldről 
szóló munkájában átvesz s az akkori nomenklatúra szerint kvarcán-
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dezittufának tart. Hangsúlyoznunk kell tehát, hogy e vidék la
kossága a kemény palás agyagos márgát is palának nevezi.

*
Előbbiekben láttuk, hogy a dacittufák 3 szintje felfelé mind 

vékonyabb lett. Az andezittufáknál fordított a helyzet. A legvé
konyabbak legalul helyezkednek el s felfelé mind vastagabbak 
lesznek, míg a pontusi rétegeket fedő andezittörmelékben elérik 
csúcspontjukat, sokszor a 100 m-es vastagságot is.

Ha kor szerint itt is a legrégibb, tehát l e g a l s ó  tufarétege
ken kezdjük a leírást, akkor a székelykereszturi Meleg völgy 
szarmáciai agyagos márgáját kell vennünk, amelyben az Omlás 
szakadéka alatt a patak martban egy kb. 1 cm vastag sávban 3 
izoláltan álló 1 mm vastag andezittufa rétegecske látható. Ez 
főleg üvegtöredékekből áll, köztük 50—150 ^-nyi plagioklász 
(labradorit) lécekkel, apró magnetit szemekkel. Úgyszólván min
den egyéb idegen anyag nélkül. A körülzáró, agyagos márga 
fehércsillámot tartalmaz (1923. XII.).

Közvetlen e hármas rétegecske alatt, a szürke agyagos 
márgában gyéren Ervilia podolica Ei chw. ,  Hydrobia Partschi 
Frf., Rissöa inflata Andr. ,  Rissoa striata Andr .  található. 
E rétegcsoport alsóbb szintjében, főként a lengyári Küküllőhid, 
K-i partján az Ervileák tömegesebben fordulnak elő.

A szomszédos Sóspatak völgyben, közvetlen a sósfürdő mel
lett, a felszínen nagy tömegben előforduló homokos és homokkő 
konkréciós rétegek alatt szintén agyagos márgát tártak fel, 
amelynek profiljában egymástól kb. 3—3 m távolságra láthatók 
vastagabb andezittufa rétegek is.

1. A legfelső 2 mm vastag andezittufa, mely 60 y labra- 
dorféle, sokszor iker és zónásföldpát töredéket tartalmaz. Ez is 
nagyrészt összekuszált, részben agyagossá vált üveges töredék. 
A környezete igen sok meszet tartalmazó agyagos márga 1/i 
mm-nyi kevés kvarccal, 1 mm hosszú muszkovitszállal és 
biotittal.

2. Ez alatt 2 dm. távolságra egy 3 cm vastag, tufához ha
sonló réteg következik. Ez valójában aprószemű homokkő, ural- 
kodóan Vb mm-nyi nem, vagy csak gyengén nyomott kvarcsze
mekkel (kevés erősen zúzott is akad!) Kevés muszkovit, pennin, 
turmalin, gránát, mészkő, muszkovitosodó földpát, magnetit, klo- 
ritos biotit, s ő t  e r u p t i v u s o s  a l a p a n y a g  is! Meszes kötő
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anyag tartja össze a szegletes szemeket. Láthatjuk tehát, hogy 
e vékony homokkőrétegben is találunk eruptív nyomokat.

3. 3 m. vastag agyagos márga után lk  m vastagságú an
dezittufa következik, amely labrador földpát morzsákból áll, ke
vés magnetittel és átkristályosodó alapanyaggal. Az 1/í mm-nyi 
üvegszálak elagyagosodó részbe vannak beágyazva. (1925. XI. 6.)

Az alatta levő agyagos márgák már a kevert sósvizet szol
gáltató rétegcsoportba, a legalsó szarmáciai szintbe tartoznak. E 
lelőhelytől 100 m-re, a patak mentén felfelé haladva, a patak 
mellékárkában iszapvulkán is van. E lelőhelytől lefelé haladva 
a patakban, ott ahol az út átmegy rajta, állandó földgázbugy- 
borékolások találhatók.

Márapontusi, pannóniai rétegcsoport alsó szintjéhez tartozó 
agyagos márgákban, a Hasadt hegy martfalában találunk egy 
Va cm v a s t a g ,  v ö r ö s  s á v o t  a l k o t ó  a n d e z i t t u f á t ,  
Ennek a folytatása megvan Szentábrahámtól Ny-ra az Ing pa
takban s tovább É-ra Körispatak község fölött, a földboglyáknál, 
ahol a közvetlen közelében igen szép, ép Planorbis aplanatus 
példányok fordulnak elő. Ennek a petrográfiai adatai érdekesek. 
Az uralkodó része amorf, andezites alapanyag féle képződmény, 
sok hematitos ponttal, 15 ^-nyi hosszú és ferdén sötétedő pla- 
gioklász kettős ikerléccel, kevesebb elváltozott, barna amfibol 
töredékkel, ritkán biotit gyűrött lemezkéivel, SO^-nyi bázisos, 
zónás szerkezetű labrador plagioklász töredékkel, egész 65 
í -̂ig emelkedő magnetitszemekkel hintve. Kétségtelen tehát, 
hogy ez bázisos amfibol andezitnek igen finom tufája. Egyetlen 
egy 80 M-nyi veres alapanyag morzsa is akadt. Ellenben a kvarc 
teljesen hiányzik. A bezáró agyagos márga igen meszes, benne 
30 (W-nyi és kisebb kvarcszem is akad (1923. V.).

Visszatérve a székelykereszturi Hasadt hegy feltárására, ez 
alatt 4 m-nyi távolságban egy 3 cm vastag vörös sáv látható, 
amely azonban már nem tufa, hanem az előbb említett módon 
a szulfidok bomlásából kicsapódó limonit által vörösre festett 
muszkovitos, kvarcos anyag. A rétegcsoport dülése Ny-i 5° alatt.

Meg kell még említenem azt is, hogy az agyagos márgá- 
ban levő markazitok bomlásának eredménye a rétegek közt 
vékony kristálylapokat képező gipsz is.

A lehasadt hegy magas partfalában feltárt agyagos 
márga foglalja el az egész szelvényt. A magasabb szintben levő 
Va cm vastag, előbb említett andezittufa alatt 15 m-re a réteg
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lapokon értékes fauna található, amely az alsó pontusi emeletre 
jellemző fajokból áll:

Lytogliphus sp.
Limnaea velutinua D e s h. 
Valvata (Cincina) obtusaefor- 

mis L ö r.
Orygoceras sp.
Prososthenia sepulcralis 

P a r t s c h

Valenciennesia annulata
Limnocardium embrionális 

péld.
Pisidium sp.
Plabnorbis ponticus L ö r.

„ subtychophorus 
Hal .

Planorbis aplanatus T h o - 
m a e

Szentábrahámnál a magasabb szfntájhoz tartozó homokos 
pontusi-pannóniai rétegek következnek, amelyekben már vasta
gabb andezittufák is találhatók. Ez az előfordulás megegyezik 
teljesen a szomszédos, Ny-ra eső völgyben levő kissolymosi tég
lavető feltárásával, ahol alul még az agyagos márgák találhatók, 
de ezekre már a homok színtáj következik!

A szentábrahámi tufa kisérő faunája:
Ostracodálc, Pisidium sp. Otoliius sp., Pyrgula sp., Ori- 

goceras sp., Limnocardium sp., embrionális példányban, Pla
norbis ponticus Lör., Congeria sp. Legtöbb összezúzott, össze
nyomott s fajilag nehezen meghatározható állapotban. Közéi 
ezzel megegyező fauna van a kissolymosi feltárásban is. (Ostra- 
codák, Otoliius sp., Pyrgula, Orygoceras, Planorbis ponticus 
Lör.)

Az agyagos márga színtájában feltárt andezittufa közelebbi 
adatai a következők:

Jellegzetes ásványtufák, uralkodóan labradorit-bytownit 
(Ab3 Aut) földpát alkotórészekkel, amelyek zónás szerkezetűek, 
nem sok lemezből álló álhit, ritkán periklin és karlsbadi ikerle
mez képződménnyel. Mindkét hely földpátjában sok a negatív 
kristályalakú apró gázbuborékos üvegzárvány. Azonban a kis
solymosi tufa V2 — 73 mm-nyi földpát töredékeiben több van, mint 
a valamivel kisebb és épebb töredékeket tartalmazó szentábra- 
hámiban, amelyek rendesen zömök, téglaalakú kristályok, kissé 
aszerint megnyúlva, amely irányban Vs mm hosszúságot is elér
nek. Egyikükhöz borsárga zirkon kristályka tapad. Igen kevés 
kvarctöredék s a kissolymosiban kvarciker is előfordul. Magne- 
tit szem nem sok van bennük, a kissolymosiban valamivel több, 
mint a szentábrahámi bán. A kissolymosi tufa üveges alapanyaga
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valamivel tisztább és épebb kvarc töredékből áll, de kissé ez 
is el van agyagosodva és részben pozitív karakterű rostokká 
alakult. Sokkal jobban elváltozott a szentábrahámi, amelyben 
idegen származású 80 ,u-nyi és kisebb kalcit szemekből álló hal
maz, 50 M-nyi muszkovit foszlány és 10 fí-nyi elkloritosodott 
biotit is található. Ebben rostos, szerpentines csomók vannak. 
Mindkét előfordulás, ha nem is ugyanabból, de bizonyára na
gyon hasonló andezit kitörésből származik. (1924. IV. 15.)

A csiszolatrészletben észleltekhez kiegészítésképen meg 
kell jegyeznünk:

1. hogy a réteg, a szokásos típustól eltérően, nem vörös 
színű, hanem fehér, ami az igen kevés magnetittel magyaráz
ható meg,

2. hogy egyes részleteiben az amfibol oszlopocskák kézi 
nagyítóval is jól felismerhetők.

A szentábrahámi feltárásokban a rétegek dűlése 16 h irány
ban 5°, míg Kissolymosnál már 21 h, szintén 5°. Kissolymos 
keleti szélén a Selyméknek nevezett helyen földigázos iszap
forrás is van.

Gagy község felett, pontosan a vízválasztón, a községtől 
Ny-ra, a Gagy keresztje nevű hágón, a pontusi—pannóniai emelet
nek homokosabb színtája tárul fel. A homokot vékony 
agyagrétegek tarkázzák s köztük egy fehér színű, 6 cm vastag 
andezittufa betelepülés is felfedezhető. Körülbelül a fele üveges 
alapanyag. Ebben xk —1!z mm-nyi földpáttöredéken, magnetiten 
s az elvétve előforduló kvarcon kívül kevés biotit és zöld amfi
bol is van. (1924. IV. 15.)

Itt a rétegek dűlése 18 h 5°.
A kissolymosi andezittufa folytatásának vehetjük a Wach-  

n e r  által már korábban talált, (1913. Földt. Közi.) 3 cm vastag 
réteget is, amely szerinte Segesvárnál a középső pontusinak 
vett Congeria partschival egy szintben helyezkedik el. Ez ugyan 
már limonitos festésű. Szerkezete finom, szemcsés. Az uralkodó 
alapanyag részben kaolinosodott, de azért aránylag elég sok 1A 
mm-nyi plagioklász (labradorit, Abi Am és andezin Ab3 Am) 
kristálytöredék és jóval kevesebb magnetit szem található benne. 
A kvarc hiányzik. (1913.)

A székelyudvarhelyi feltárások nyújtanak még érdekes 
adatokat az andezites tufák elterjedésére nézve.

A 7a m-es dacittufa valószínűleg pontusi—pannóniai rété
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gek legmélyebb szintjét képezi. Erre agyagos márgák következ
nek, amelyek feltárásait helyenként a Szejkefürdő felől lefolyó 
Sóspatak medrében találjuk. A hegyoldal állandó súvadásai kö
vetkeztében sajnos néha a szép szelvények letakartatnak. Az 
Ugron-kurián felül, a patak balpartján közvetlen egy érdekes, 
vörösen csíkozott szelvény tűnt a szemembe. A friss feltáráson 
nagyon szépen látszott, hogy rendkívül vékony, piros vonalak 
százai díszítik a szürke, agyagos márga tömeget. Közelebbről 
megvizsgálva kitűnt, hogy a szerencsés, fossziliás rétegek közé 
beágyazott, vulkáni hamuhullás nyomait őrzi a profil s így mint 
egy szép grafikon, a vulkántevékenységnek hű ábrázolója. A 3 
m magas szelvényben pontosan 165 vékony tufa betelepülést 
számoltam meg, amelyek 1—:7 2 , Vs és Vio mm vastagságot értek 
csak el. A feltárás közepén, épen ott, ahol a vékony tufaréte- 
gecskék a legsűrűbbek, egy márgalapon kövületeket is sikerült 
találni: Limnocardium secans Fuchs töredék, Hydrobia sp. 
Congeria banatica Hoern. ,  Ostracodák.

E lelőhelytől feljebb 100 m-re a patak mellett szintén sike
rült kövületeket találnom: Limnaea velutina Desh., Limnocar
dium sp. töredék, Congeria banatica Hoern.

A patak mentén lejjebb haladva, már az Ugron-kuria mel
lett régóta bányásszák az agyagos márgát tégla- és cserépgyár
tási célokra. A hatalmas feltárás sajnos majdnem üres s nagy 
nehezen sikerült egy alkalommal Pisidiumhoz hasonló kagyló
töredéket találnom. A lelőhely közelében, ezen a magasabb 
szinten is 2 vékony (1—1 mm vastag) andezittufa beágyazást 
észleltem.

Az eruptivumnak megjelenését a szedimentek közt betetőzi 
a Székelyudvarhely mellett, a Szarkakőn már messziről látható 
hatalmas feltárás (magassága kb. 40 m), amely a pontusi-pan- 
nóniai rétegek takarójaként jelzi a Hargita vulkánizmusának 
erőteljes munkáját.

A feltárási szelvény alapját, a 2 h 15°-kal dűlő agya
gos márga és a rátelepült homok és konglomerát képezik, 
amelyekből a pontikumra és a pannónikumra mutató kövületek 
kerültek elő; ezek: Congeria partschi Czjk., Melanopsis marti- 
niana Fér., M. impressa Krauss var. bonelli E. Sism., M. entzi, 
Brus, Limnocardium secans Fuchs., embr. péld. L. subden- 
tatum Desh. var.peudocatillus Barb., Congeria banatica Horn. stb.

Ezekre a rétegekre telepszik s ezeket fedi be a hatalmas
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tömegű andezit törmelék, amelynek legalsó tagját fehéres, a felsőt 
pedig vöröses árnyalatú andezittufa képezi. Legfelső szintet a 
különböző méretű andezit tömbökből álló breccsia adja.

Az alsó fehérszínű tufaréteg átmeneti típust képvisel. Kevés, 
megviselt biotit, korrodált amfibol, hipersztén található benne, 
mint színező elegyrész. Augit nincs benne. Az alapanyagban van 
bázisos, üveges rész s magnetit is. Az alapanyag foltos. A vilá
gos földpátok körül sötétebb az alapanyag, az amfibol és biotit 
körül világosabb az alapanyag, minthogy ezek környezetükből 
felszívták a vasat. E tufa gyorsan lehűlt, kidobott anyagnak mu
tatkozik. (1927. XII. 14.)

A mintegy 10 m vastag fehéres rétegre a vöröses tufa kö
vetkezik, amelynek felső része lassankint megtelik nagyobb an
dezit tömbökkel s breccsiába megy át.

Ebben jól átkrislályosodott alapanyagú andezit, picotit, fe
hér üvegrészekkel és biotittal, sőt amfibol andezit morzsák is, 
továbbá szabad amfibol, (1—3 mm hosszúságú is!) augit, hemati- 
tos külsejű magnetit vannak. Ez okozza az egész tömeg vörö
ses árnyalatát. (1927. XII. 14.)

A magas partfal alatt, a pontus—pannóniai területen már 
hatalmas méretű andezittömbök hevernek szerteszét, a számukra 
idegen környezetben. E tömbök a mindinkább hátráló, omló part
falnak helyben maradt, aláhullott darabjai. A Szarkakő tetején 
kvarckavicsok is találhatók, amelyek közt még a sivatagi körül
ményekre mutató dreikanterek is előfordulnak. A medence felé 
találjuk szélét annak a hatalmas kiterjedésű platónak, amely 
800—850 m magas szintjével a Hargita vonulatát követi s telje
sen a kidobált andezit törmelékeiből épült fel. Ennek szerkezete 
helyről-helyre változik. A primer tufákon kívül átmosottak, brees- 
csiák, konglomerátok is találhatók itt. Ezek tanulmányozása 
külön feladat s nem a medence rétegtani kutatásához tartozik.

Az iszapolt andezittufának érdekes előfordulását találjuk 
meg Homoródszentmártontól É ra, az Abásfalvára vezető út mel
lett, a malom fölött. Az itt kibújó szarmáciai konglomerátok fölé 
egy 5 m vastag, laza andezit breccsia telepedik, amelynek tufás 
alapanyaga tele van lapillikkel, bombákkal és nagyobb méretű 
andezittömbökkel. Ezt a réteget építkezésekhez fejtik. E fölött, 
egy szép, fehér, 1 m vastag, finoman átmosott andezittufa 
következik, amelyet a nép porló voltánál fogva krétának nevez. 
Ebben levéllenyomatok és szenesedett levelek találhatók. Külsőre
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nagyon hasonlít a Laacher See környékén található trássz anyag
hoz. Azonban ez bázikusabb andezittufa, főleg üveges alapanyaga 
tartja össze a különféle pirokkzén és amfibol zárványt. Föld- 
pátja labradorit-Bytownit és különféle pirokszénandezit szem
csék, glaukonit is van benne. Valószínűleg az egész pirokszén- 
andezites származék. (1927. XII. 14.)

E réteg fölött egy 2 m vastag, tisztán lapillikből álló réteg 
van, amelyen túl az agglomerátumnak nevezhető fedő andezit tör
melék következik.

Az andezittufáknak a szedimentek közé beékelt előfordulá
sát a nagy Erdélyi medencétől elkülönült, keleti, kisebb behor- 
padásokban, is megtaláljuk. Amint a homoródalmási barlang kör
nyékén talált dacittufák leírásánál láttuk, ezek a belső meden
cére jellemző képződmények észrevétlen áthúzódnak a már föld
rajzilag az Erdő vidékhez (Déli Hargita) tartozó, kisebb meden
cébe is,; ahol a levantei szénképződmények a fiatal harmadkort 
képviselik. E rétegek fedőjében, mint Székelyudvarhelynél a 
pontusi fölött is láttuk, az andezittörmelékek a takarók. Azonban 
a levantei, agyagos márgák között is vannak kiszórt s oda be
ékelt erupciós termékek.

: E- medence legmélyebb: szintjét képezi a köpeci barnaszén- 
telepnek mintegy 10 m vastag rétege, amelynek rizomás márga 
fekűje; vékony és már közvetlen a krétakori törmeléklejtőre tá
maszkodik. Magában a szénben is van egy kb. 1 dm vastag, 
kaolinosodott, horzsaköves, lapillit tartalmazó réteg. A Limno- 
cardium Fuchsi Neum.-al jellemzett, agyagos márga fedőn egy 
2 dm vastag, iszapolt andezittufa réteg van, amely fölött andezit 
homok és breccsia következik.

Felsőrákosnál a Bögöz patakában levő fehérföld bányánál 
a limnocardiumos fedőréteg egy 10 m magas szelvényben 
látható. Ez a szelvény nagyszerűen mutatja a Hargita kitörései
nek konzervált fázisait.

A feltárt fal legnagyobb tömegét (5—10 m) a jellegzetes 
fehéres, limnocardiumos, agyagos márga képezi. Ezt papírgyá
rakba tömedékelésre és petróleumfinomítókban szűrésre hasz
nálták, igen előnyösen. A rétegek közt, amint a bányászok mond
ták, többször találtak hallenyomatokat is, amit sajnos nem 
gyűjtöttek össze. Maga a márga igen meszes s tulajdonképen 
finoman átiszapolt andezittufának tekinthető, amelyet a közeli,

20
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meszes források jártak át. A falu felé ezek a bővizű és sok me- 
szet lerakó források most is megvannak. Tele vannak diato- 
mákkal és kova szivacstűkkel (Ephidatia). A brassói iparkamara 
vegyelemző laboratóriumának 1925. évben kiadott bizonyítványa 
szerint vegyelemzési adatai a következők:

Si O2 .
AI2 Os 
Fe2 Os 
Ca 0 .
Mg 0 .
K2 0 .
Na2 0 .
Nedvesség 
Kötött hidrátvíz 
C O2 (mint karbonát)

37.31 % 
5.14 „
3.31 „ 

24.23 „
0.83 „ 
0.91 „ 
1.86 „ 
4.04 „

19.03 „
19.03 „
99.19 0/0

HCl-ben oldhatatlan 44.19 o/0 
„ oldható 55.81 „ 

Kalciumkarbonát 43.26 „

A beékelt andezites rétegek sorrendben a következők:
1. Finom, világos szürke színű andezit homok. Alapanyaga 

üveges,van benne: andezin, labrador, a hiperszténhez közelálló 
pirokszén és kevés magnetit. A réteg 2 m vastag.

2. Vasrozsdás, kevert homok, vastagság 25 cm. A homok 
anyaga uralkodólag kvarcitpalából származó, zúzott kvarcsze
mekből áll, kevés muszkovit, sok ellimonitosodott magnetit, sze
riéit, kloritos pala foszlányok is találhatók benne. Mállóit ande
zites eruptivum és egy rombos pirokszén morzsa is látható a 
csiszolatban.

3. Andezites homok, az alján 20 cm-es réteg lapillivel. Sza
bad szemmel és kézi nagyítóval szemlélve szürkés-fehér, fi
nom tufa, melyben 1—2 mm-nyi limonitos kötőanyagú, andezit
morzsákból álló homok található. A tufás részben mikroszkóp
pal 50 /(-nyi és apróbb üvegtöredék és ezek málladékában sok 
mikroorganizmus és pedig meszes héjtöredékek, növényi szövet
foszlányok és kevés muszkovitszál található. A laza, homokos 
réteg vastagsága Vimm, kisebb távolságból származik, bázisos pirok
szén andezit primer homokja (anorthittól lábradorigterjedő, ural
kodó földpáttal, hyperszten és bronzit közti pirokszénnel) alkotja. 
Augit ritka benne. Gyorsan lehűlt, üveges, legtöbbnyire leukokrata 
alapanyag morzsák, megkeményedésük különböző fizikai álla
potának megfelelőleg változatos kiképződésben, tömören vagy
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likacsosan fordulnak elő benne. Ritkán sötét üvegfoszlányok is 
találhatók e homokban.

4. Szürkés-fehér, finom, tufás üledékbe beágyazva, kézi 
nagyítóval 1 mm-nyi és kisebb andezit homok szemcséket látunk. 
Mikroszkóppal az üveges alapanyagú szemcséket a túlságos 
vastagra sikerült csiszolatban közelebbről nagyobb nagyítással 
nem lehetett megvizsgálni. Többnyire gyorsan lehűlt, világosabb 
fajta üvegek ferdén sötétedő földpát mikrolithokkal láthatók benne, 
de van köztük sok magnetitpont és egy közösen sötétedő, sugaras 
földpátszálakat tartalmazó morzsa is. Ezek a különbségek a kü
lönböző fizikai állapotokra vezethetők \issza. Az 7i mm-nyi 
mikroporfiros földpátok-igen erős zónás szerkezetűek és gyakran 
zavart, sokféle ikerképződést mutatnak. A belső üvegzárványos 
mag anorthit, a külső tiszta burok az oligoklász—andezinig 
savanyodik. A porfiros pirokszén, mint a bronzit felé közeledő 
hipersztén is előfordul. Egyes szemek körül idegen származású, 
kloritos biotit foszlányok csavarodnak. Egyetlen 100 /<-nál kisebb 
kvarcszemekből álló 2/a mm-nyi homokkő is akad köztük.

5. 1 dm vastag limonitos lapilli réteg. Vannak benne mállóit 
üveges savanyú andezit szemcsék, 150 /í-nyi és kisebb oligoklász— 
albit, oligoklász, és oligoklász—andezin földpátokkal, biotit és 
rombos pirokszén foszlányokkal, kevés apró magnetit, földpát, 
mikrolithos andezit alapanyag morzsával. Valószínűleg a Tusnád
körüli magaslatok finom biotitos tufája ez (1930. III. 10.).

*
A még fiatalabb Háromszéki medencében, Málnásfürdő körül 

az andezittufa képződményeknek egy különálló előfordulását ta
láljuk. Legvégső pontja ennek a vonulatnak Uzon—Kökös 
táján van, ahol az Olt terraszaiban több méter átm. andezittöm
bök is találhatók (Likaskő Uzonnál és Óriáskő Szotyor községnél). 
Itt az andezit homok már az alaphegység törmelékével, homok
kővel, kvarccal, muszkovittal, mészkővel és márgával kevert.

A Sepsiszentgyörgy melletti kavicsos, andezittömbös, kifej
lődéstől igen különbözik a kézdivásárhelyi előfordulás, ahol az
I. terraszon maga a város is fekszik s a feltárásokban (Fehér
martok, Barompiac, Májusrét) a vékony termőtalaj alatt minde
nütt a finom, kevert andezit homok kerül felszínre. A felszíntől 
számítva 2 5 m mélységben egy fehér 1—2 dm vastag, horzsakő 
lapillikből álló réteg található, ez alatt megint az alaphegy- 
ség törmelékeivel kevert, andezit homok következik (amfibolos,
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biotitos). Amint a város közepén fúrt 230 m mély kút adatai 
mutatták, ez az andezites homok 56 m vastag, alatta kvarcos 
homok található.

Azért kell a kevert andezites homok elnevezését használ
nunk, mert mint előbb is jeleztük, az amfibol—biotitos—andezit 
hamuhullásából származó, ásványi szemeken kívül, az alaphegység 
kárpáti homokkőből álló tagjainak törmelékei a Torjai Büdös 
felől való lemosás révén belekeveredtek s így kvarc, homokkő, 
agyag, muszkovit, glaukonit, magnetit, mészkő szemecskék is 
találhatók benne. Tehát e szép, fehér homok nem primer hamu
hullásból keletkezett.

A szép, fehér amfibolos, biotitos homoknak terraszmarad- 
ványszerű előfordulására a magasabb szinteken (660 m-nél, míg 
a kézdivásárhelyi terrasz átlag 575 m magas) több helyen találunk 
példát, mégpedig a medence felső peremén. Így Kézdiszentlélek- 
ről a Kiskászon felé vezető út mellett, a Perkő hegy oldalán, a 
szomszédos Kézdiszentkereszt község borvíz forrása fölött, a nye
regre kivezető út iúellett. Legtávolabbi pontjai a Bereckről a 
Mogyorós tető felé szerpentínező út mellett és Kézdimartonos 
körül a falutól D-i irányban az árkos, laza dombokon láthatók.

*
Az előbbieknél még fiatalabb medencét látunk a Kászon 

patak felső vízgyűjtője mentén, ahol a kárpáti homokkő-zóna 
behorpadása által elkülönült fiatal medence keletkezett. Itt flisre 
terraszok és törmelék lejtők települnek.

Félreeső, nehezen megközelíthető ez a terület s a régi 
átnézetes felvételekből H a u e r  — S t a c h e  és H e r b i c h a z a z  
általános vélemény alakult ki, hogy kövületszegény, egyhangú 
homokkő alkotja. Az eruptivumok szempontjából kiesett a Hargita 
vonulatból, ahol a legutolsó erupciós pont innen még messze Ny-ra 
van. Ez a hely a Szent Anna tó és Mohos hatalmas krátere, amelytől 
mint később kitűnt, izoláltan állanak a Büdös csúcs s Bálványos
vára és még több apró parazita oldalkitörés. Ezek közt ide, mint 
legszélső, legközelebb van a Bálványosvár amfibol—biotitos an
dezit csúcsa. Senki nem gondolt arra, hogy kelet felé is van
nak eruptivumok.

Nem rég tűnt ki, hogy Csik felől jőve a Nyergesről leeresz
kedő út utolsó kanyarodójánál, Kászonújfalu előtt az ú. n. Sós- 
kúttetőn és a falu felé É-ról elnyúló terraszon, valamint a Sós-
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kúttetőtől Ny-ra a túlsó oldalon Is hatalmas andezites szikla
tömbök helyezkednek el (1—2 m átm-vel is). Itt apró vulkáni 
roncsról lehet szó, amelyet hiperszténes augit andezit alkot, de 
vannak itt amfibolos, hiprosztén-augitos andezit tömbök is.

Egészen új előfordulásokként közlöm dr. vitéz L e n g y e l  
E n d r e  petrográfiai vizsgálatait, dr. S z e n t p é t e r y  Zsig- 
mond  intézeti igazgató úr szíves engedélye alapján.

1. Hypersztén tartalmú augitandezit. Kászonújfalu, Sóskút- 
tető. (Csik m.) Szürkeszínű, elváltozott kőzet. Szabadszemmel 
1—2 mm-es földpát s parányi, fekete pirokszén ismerhető fel 
benne. Alapanyaga hipokristályos, főtömege üveg. A földpát 
labradoritsorba tartozó plagioklász, az augit legömbölyödött, re- 
sorbeált, hipersztén alárendelt és gyakran párhuzamosan nőtt 
össze az augittal, a magnetit porszerűen hintett. Kevés apatit 
zárványként fordul elő, főként a földpátokban.

Ugyanerről a lelőhelyről való vöröses-barna, likacsos, nagy 
mértékben elváltozott kőzet adatai:

2. Makroszkopos alkatrész a 2 mm-es földpát s a kisebb pirok- 
szének. Az alapanyagot bőséges vashidrokszid színezi vöröses-bar
nára. A plagioklászok (labradorbytownit) többszörös albit és 
karlsbadi ikreket mutatnak. Augit gyakori (100) ikrekben. 
Hipersztén karcsú, ép oszlopokban fordul elő. Szép magnetit 
csoportokat limonit keretez. Reszorbeált amfibol roncsok is elő
fordulnak benne.

3. Ugyanezen lelőhelyről amfiboltartalmú hiperszten-augit 
változat is előkerült. E kőzet kékes-szürke, likacsos, 2—3 mm-es 
porfiros földpáttal. Alapanyaga hipokristályos. A labradorit sorba 
tartozó plagioklászok reszorbeált szélűek. Az augit nagyobb idomorf 
kristályokat, hipersztén apróbb, zömök oszlopokat formál. A 
javarészben magmatikus reszorpciót szenvedett amfibolok helyét 
hipersztén pszeudomorfoza tölti ki. Magnetit szép oktaéderekben 
jelenik meg. Limonitkeret a femikus alkatrészeket fogja körül. 
(1938.)

A Kászoni medencében levő eruptivumnak másik csoportját 
az andezittufa betelepülések képezik a Kászonaltiz fölötti Ebbát 
nevű terraszon. A 20 m magas terrasz hatalmas függőleges 
martban van feltárva s itt a homokos, agyagos és kavicsos réte
gek közt két szinten találunk andezittufa réteget.

Az alsó rétegnek az anyaga L e n g y e l  E. szerint:
1. Világos, sárgás-barna, nagymértékben elváltozott pirók
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szén andezittufa. Az átlag 1—3 mm-es rapilli darabokat bőséges 
vashidrokszidos keret övezi. Szabad szemmel 1 mm-nél kisebb, 
néha fénylő pirokszén kristályok és fénytelen földpátok ismer
hetők fel. Az alkotórészek töredezettek. Kötőanyaga üvegdús. 
Az üdébb rapillidarabok szintén pirokszén andezitek, hialopilites 
alapanyagszerkezettel. Az ásványtöredékek közül túlsúlyban 
vannak a plagioklászok. Túlnyomóan alabrador sorba tartoznak. 
Gyakran zónás szerkezetűek. A pirokszének túlnyomólag közön
séges augitok, hipersztén egy-két karcsú töredékoszlopban for
dul elő. A magnetit hidratizálódott. E tufa bőven tartalmaz kaoli- 
nos bomlási termékeket.

2. A felső andezites tufaréteg anyaga az előbbivel egyező 
ásványos összetételű, de finomabb andezittufa. A töredékásvá
nyok és rapillidarabok jóval kisebb méretűek. A plagioklászok 
túlsúlyban vannak. Egy-két elváltozott amfibol foszlány is felis
merhető. Általában szintén erősen kaolinosodott. (1938.)

Az andezites eruptivumnak e vidéken szokatlan előfordulása 
található meg Kászonjakabfalvától K-re az ú. n. Buta dombnál. 
(Székelyesen a tompa elnevezésnek felel meg, a hegyorr alakja 
miatt!) Ennek lapos tetején, mint vékony foszlány megmaradt az 
egykori amfibol—biotitos andezit kitörésből származó finom ha
muhullás. A termőtalaj emiatt itt kaolinos, fehér, laza s könnyen 
megművelhető a szomszédos tetők agyagos vagy igen köves 
(homokkő) földjével ellentétben.

Összefoglalás.

Amint látjuk tehát, az eruptív tufáknak a medence kitölté
sében fontos szintjelző szerepük van s elhelyezkedésük megál
lapítása nagyrészt pótolja a kövületes anyag hiányát. Éppen ezért 
nagy gondot kell fordítanunk a tufák felismerésére s azok pon
tos adatainak a felvételezésére. Nem szabad megelégednünk a 
feltárások szelvény vázlatával, hanem igyekezzünk pontosan fel
mérve, szinte mm-nyi pontossággal rögzíteni a rétegeket, hisz 
igen vékony s jellemző tufabetelepülésekről is lehet sző. A szel
vényekből minél több mintát véve*) állapítsuk meg a kőzet

*) Lehetőleg többet is, nagyobb távolságra ugyanazon szintből, mert a 
finoman iszapolt tufákban nehezen kaphatunk tipust eláruló színező ásványt!
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mineműségét. Az agyagos márga a harmadkon képződményeken 
belül minden szinten majdnem ugyanazon külsővel jelenik meg 
s ezért kövület hiányában csak a közbetelepült idegen rétegek 
adhatnak útmutatást. E tuíák sokszor különböző vastag, vörös 
vagy fehér zsinórokat képeznek a szürke partfalban. Tufához 
hasonló rétegzettséget mutatnak igen sokszor a betelepült kvarc, 
muszkovitos homok rétegecskék is, amelyeket a rajtuk keresztül 
szivárgó, a markazitos bomlásból származó limonit fest meg vörösre.

A homokos szinteken — főként a Medence belseje felé — 
gyakran találunk pár cm vastagságú, homokkőnek látszó betele
püléseket, amelyek gondosan átvizsgálandók, mert közöttük nem
csak tufarétegek, hanem mészkő padok is lehetnek.

A homokos szintből származó tufák a kvarc szempontjából 
vizsgálandók meg figyelmesen, nehogy a kvarcos homok környe
zetből bemosott szemcsék andezit helyett dacittufa meghatáro
zására vezessenek.

A tufák szerepének végleges megoldása származásuk szem
pontjából nem lesz könnyű. Ugyanis az Erdélyi medence a déli 
részt leszámítva körül van véve a harmadkorban működő vul
kánok hatalmas sorával. Az elszálló hamu terjedési köréhez ké
pest a medence méretei aránylag kicsinyek. Még a Kárpátokon 
túli részeken Moldvában, Besszarábiában is többször és jelenté
keny vastagságban találhatók tufabetelepülések a harmadkori ré
tegek között. E tekintetben fontosak a medence szélén, az egy
kori vulkáni tűzhelyekhez közel álló, törmelék anyagok. A szedi- 
mentekből jól megismert andezittufa típusok viszont, ha koruk is
mert, az erdélyi harmadkori vulkánok kitörési ciklusainak pontos 
megismeréséhez vezetnek majd.

*

Amint a közlöttekból kitűnik, a tufák szerepének értékelé
sében nagy jelentősége van a pontos petrográfiai vizsgálatoknak. 
E nagy munkában az elszakítás szomorú éveiben, fárad
hatatlan szorgalommal volt segítségemre S z á d e c z k y  Gyul a  
kolozsvári egyetemi tanár úr, aki a medence Ny-i részén végzett 
tufa tanulmányai alapján ismerte e kérdés nagy fontosságát. Szol
gáljon ez alkalom is munkásságának méltó elismerésére.
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Az üledékes képződmények közé beékelt eruptivtufált elterjedése a Székelyföld
DK-i részén.

d {—d3—d3 — 1—4—40 m-es dacittuíák. — « =  andezittuíák: =  szarmata (1 mm
vastag) — =  alsópontusi (5 mm). «3 == felső pontusi (3 — 4—6 cm), — «4 =  levan-
tei (többféle vastagságban). — «5 — pleisztocén (I. térrész.). — «0 =  pleisztocén (II. térrész) 

+  z= andezittömbök távol az erupciós centrumoktól.
I. =  Belső Erdélyi Medence (miocén-pontusi). II. =  Erdővidéki levantei medence. — 

III. — Háromszéki és IV. Kászoni medence.
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Andezittufák a Sóspatak fel
tárásában, Szejkefürdő alatt, 
Székelyudvarhely mellett, pon- 
tusi-pannoniai agyagos már- 

gákban.
a =  andezittufa összemosva 
márgával. t =  termőtalaj. — 
F  =  kövületes réteg h =  rozs
dás kvarc homok. — A szel
vény vonalkázása a különböző 
vastagságú andezittufa réte
geket tünteti fel: vastag vo
nal =  1 mm. — vékony =  V* 
mm. — szaggatott =  Vs mm. 
— pontozott =  Vio mm. vas
tag tufarétegeket jelez. A ke
resztekkel jelzett rétegekben 2 
mm vastagságban több vékony 
(Vs—Vw mm) tufarétegecske 
látható. Ezek száma a szelvény 

baloldalán meg van adva.

Lapilis andezit
tufa rétegek. Fel
sőrákos mellett 
(Udvarhely m.) a 
Bögöz patakban a 
Fehérföld bányá

ban.
t =  termőtalaj.— 
m  =  agyagos már- 

ga flevantei).

Andezittufa réte
gek az Ebhát nevű 

terrászban Ká- 
szon altiz mellett 
(Csik m.) I. — 
Durva kavics (dió 
— ököl nagyság).
II. =  Murvás ka
vics (borsó—mo
gyoró nagyság).
III. =  20-30 cm. 
átmérőjű homok
kőgörgetegek. A 
kavicsok a flis- 
zóna törmelékéből 
valók. «i—»2 =  an
dezittufa rétegek.


