
itt esetleg hasonló korú fekete agyag-palákat helyettesít, és azonos lehetne 
a Dr. Schafarzik-tói a Szarkó oldalán említett homokkövekkel. Fekete 
agyagpalák csak kis mértékben fordulnak elő a lap szélén a Sztenuletye 
éjszaki oldalán és azonkívül, tovább kelet felé, a Sztina Plesutól délre. 
Ezeken a palákon, illetőleg az elébb említett homokkövek fölött nagy vas
tagságban fehér vagy világos-szürke, sőt a Dilma Albelén sötét-szürke,

- néha breccsiás szövetű réteges mészkövek fekszenek.
Ebben sikerült nekem a Sztenuletye és a Piatra lui Jorgován közt egy 

nerineát,1 találni, melynek egyszerű alkotása, és át nem tört orsója, daczára 

annak, hogy közelebbről meg nem határozható, a jura kort valószínűvé 

teszi.2 Ezen véleményemet, hogy a mészkövek eme része a jurába, sőt a 

felső jurába tartozik, még azon körülmény is megerősíti, hogy petrografiai- 
lag nagyon hasonlítanak a Schafarzik, Popovici 3 és SiMiONEScu-tól4 
említett felső tithon mészkövekhez. Dél felé egy tömör, vörös erektől átszelt 
mészkőbe mennek át, melyet, mint azt már dr. H ofmann K. is tette,5 kréta 

korúnak tekintek. Itt tehát éppen olyan észrevétlen átmenettel volna dol
gunk a felsőjurából az alsókrétába, mint azt Popovici és Simionescu előbb 

említett munkáiban Romániából is hangoztatják. A kutatásokat egyébiránt 
a jövő évben még folytatni fogom és remélem, hogy sikerülni fog jobb kövü

letek alapján a meszek korát pontosabban meghatározni.

A JOBBÁGYI-! (NÓGRÁD-M.) MAMMÜTH-LELET.

HALAVÁTS CrYULÁ-tÓl.

1897-ben a MÁV. hatvan-salgótarjáni szakaszán a második sínpárt 
fektették le. A pálya ez a része a Zagyva-folyó völgyében vezet, s ott, hol az 
árteret szegélyező idősebb terraszon több helyütt kisebb bevágásban halad, 
a bevágás szélesbítésénél nyert anyagot használták föl az ártéri töltés 
szélesbítésére. Apcz-Szántó állomásán túl azonban hosszabb része a pályá
nak a Zagyva árterén van vezetve, sőt itt magán a folyón is át megy. 
E szakaszon már távolabbról kellett a töltés szélesbítéséhez szükséges anya
got keríteni, s a Jobbágyi községnél lévő részhez Posztöczky Iván nagybir-

1 Jelenleg a magy. kir. földtani intézet gyűjteményében.
" Z i t t k l  : Handbuch der Paläontologie.
3 P o p o v i c i  : Etude géologique des environs de Campulung et de Liuaia (l!ou- 

manie) 1898 (These de doctorat).
4 S i m i o n e s c u  : Uber die Geolog, des Quellengebietes der Dimbovicioara. (Jahr

buch d. k. k. geol. Beiclisanst. 1898.)
H o f m a n n : Magyarhoni földtani társulat munkálatai V. köt.
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tokos majorjától É*ra, az országút mellett emelkedő dombnak elhordása 
által szerezték azt meg.

A Zagyva balpartján elhúzódó hegységet javarészben trachit és törme
lék-kőzetei alkotják. A hegység lábánál azonban, a térszín alacsonyabb 
részében diluviális korú terrasz van, s ebből vették a vasúti töltés szé les í
tésére felhasznált anyagot, a partoldal tekintélyes részét ásván le. Ez alka
lommal bukkantak rá a mammuth-maradványokra.

A m. kir. földtani intézet csak későn értesült e leletről, s mikor én, 
Böckh János igazgató úr igen megtisztelő megbízása következtében 1898. 
évi január 22-én kirándultam a helyszínére, már a munkálatokat abba
hagyták, de a leásás még friss volt, úgy, hogy a rétegsort még jól lehe
tett látni.

A kb. 30 m. magas leásás legfelsőbb részét a lejtőtörnaelék képezte. 
Ez alatt több m. vastag homok, majd lősz következik. A löszt egy vékony 
rozsdás sáv választja el az alatta fekvő, s a leásás alsó részét képező kékes 
színű foszlós homokos agyagtól. Ennek a homokos agyagnak alsóbb részé
ben pedig van egy kb. 0 5 m. vastag réteg, mely a szó szorosabb értelmében 
mammuth-breccsiának mondható, mert majdnem kizárólag mammuth 
csontváz-alkatrészekből áll. Ha emellett tekintetbe vesszük, hogy a leásás 
kb. 25 lépés széles s 50—60 lépés hosszú : elképzelhetni, hogy a csontoknak 
minő tömege került itt a munkálatok közben napfenyre. Egész mammutli- 
csordának kellett hirtelen elpusztulnia, hogy a csontok olyan nagy tömege 
kerüljön az aránylag kis helyre. A csontok tömeges előfordulása és 
mállott volta az oka, hogy csak kevés használható anyag került ki e 
lelőhelyről. A mit kirándulásom alkalmával, és később május 9-ikén, a mikor 
Böckh J. igazgató úr vezetése alatt a m. kir. földtani intézet több tagja rán- 
dult ki e lelőhelyhez, az intézetnek megmenthettünk, azt Posztóczky Iván 

úrnak köszönjük, ki — birtokán folyván a munkálatok — - az épebb dara
bokat, javarészben zápfogak, összegyűjtötte. A magyar nemzeti múzeum
ban lévő maradványok is az ő ajándékai.

Látva a mammuth-csontoknak azt az óriási tömegét, mely e fél méter 
vastag réteget alkotta, önkénytelenül az a kérdés merült fö l: hogy került 
ide ez a sok csont?

Az a kékes, foszlós, homokos agyag, melyben a csontbreccia-réteg 
van, teljesen hasonlít azokhoz az iszaplerakodásokhoz, melyeket a folyók 
árvízkor ártereiken vagy mocsarak fenekén leraknak. Az anyag petrografiai 
alkotásából tehát bátran ráfoghatjuk, hogy itt a diluviális korban valamelyes 
ártéri mocsár terült el.

A mammuth-maradványok hazánkban gyakoriak; erről tanúskodnak 
gyűjteményeink, melyek mindegyikében van jócskán mammuth-csont. De 
hogy valahol, kis területen, ilyen nagy mennyiségben fordultak volna elő 
mammuth-csontok : arra nem tudok példát. — Azt is tudjuk, hogy a mám*
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muth társas életet folytatott s nagy csordákban együtt élt. Már most ha 
elképzelünk magunkban Jobbágyi táján, a diluviális korszakban egy olyan, 
villámütéstől eredő erdő- és fűégést, a minőre a történelmi korszakban Ameri
kában nem egy példa van, mely elől a mammuth-csorda a Jobbágyi köze
lében elterült mocsárba menekül, melyből azonban a nehéz testű, nehézkes 
állatok nem tudnak kiszabadúlni s ott vesznek: tán valószinűbb feleletet 
adtunk a felvetett kérdésre, mintha folyótól idehordottnak tartjuk e mam- 
muth-csontokat. Nem tartom valószínűnek, hogy rövid idő alatt annyi 
mammuth pusztult volna el e vidéken, hogy a folyó rövid idő alatt annyi 
csontot halmozhatott volna itt fel. A réteg aránylag vékony volta és a cson
tok óriási tömege kizárja — szerény nézetem szerint— azt, hogy e maradvá
nyokat folyóvíz hordta volna ide, s inkább azt hiszem, hogy a mám- 
muthoknak az a sokasága, melynek csontjai ezt a réteget alkotják, helyben 
pusztult el.

A SZOVÁTAIILLYÉS-TÓ ÉS KÖRNYÉKE GEOLOGIAI 
SZEMPONTBÓL.

T. Roth LAJOs-tól.*

1898 tavaszán sófalvi Illyés L ajos, földbirtokos úr Székesen, Maros- 
Vásárhely környékén, azzal a kéréssel fordult a Földmivelésügyi m. kir. 
Miniszter úr ő Excellencziájához, hogy a Szováta-község (Maros-Torda m.) 
határában fekvő s nevezett földbirtokos úr tulajdonát képező «Ulyés-tó» és 
környékének megvizsgálása czéljából egy geologus kiküldetését elren
delni kegyeskedjék. Mert, mint Illyés úr beadott folyamodványában mondja: 
«tekintve a tó nigy hőmérsékletét, közérdeket képez a geologiai vizsgálódás 
és a fölötti tájékozottság, hogy e rendkívüli hőmérséklet mi módon áll elő-s 
hogy van-e kilátás arra, hogy a tó e hőmérsékletét állandóan megtarthatja-e? 
Csak akkor lesz lehetséges a közérdek szempontjából a tó vizének közfürdői 
czélra való kihasználása és a szükséges beruházások megtétele.»

A Miniszter úr a kért vizsgálatot elrendelvén, annak a múlt nyári 
országos geologiai felvételek befejezte után való keresztülvitelével a Földtani 
Intézet igazgatóságától én lettem megbízva, minthogy az én felvételi területem 
esett a kérdéses vidékhez legköselebb. Ennek folytán az elmúlt év szep
tembervégén Felvinczről Maros-Vásárhelyre s innon a helyszínére, Szovátára 
indultam. Mielőtt azonban vizsgálódásaim eredményét itt röviden előadnám, 
legyen megengedve arra az előadásra ráutalnom, melyet dr. Lengyel Béla, 
egyetemi tanár úr, társulatunk múlt évi márczius hó 2-án tartott szakülésén 
ugyanerről a tóról tartott. Nevezett tanár úr ez alkalommal az Illyős-tó

* Előadatott a földt. társ. 1899. január 4-én tartott szakülésén.


