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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.
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vizének elemzését közölte, melyet ő végzett és előadása folyamán annak a 
nézetnek adott kifejezést, hogy a víz magas hőfokát a mélyből fölszálló 
meleg-források (hévforrások) idézik elő. A helyi viszonyokat nem ismervén, 
ezt a magyarázatot a magam részéről is legvalószínűbbnek tartottam. Most 
azonban, hogy alkalmam volt a helyszínén járni, mondhatom, hogy e 
feltevés — mint a következőkből látni fogjuk — nem vált be.

Az «Illyés»- vagy általános alakja után, mely kis képzelődéssel kiterített 
medvebőrre emlékeztet, «Medve-tó»-nak is elnevezett tó Szováta községétől 
EK.-re, a «Sóköze»-táj 563 m-es pontjától EEK.-re, a Cseresznyés-hegy déli 
tövében, szép regényes vidéken fekszik. Á területet, melyen az «Illyés-tó» is 
elterül, trachitbreccsiából és trachitból álló magasabb hegylánczolat veszi 
körül, mely közé a mediterránkoru üledékes lerakodások medenczeszertien 
nyúlnak be. E mediterránkoru szedimen beket márgás agyag és márga 
képviseli, mely anyag kősó-tömzsöt zár körül és több ízben homokos lerako
dásokkal (homokkal s alárendelten porhanyó homokkővel) váltakozik.

Az Illyés- (Medve)-tó ENy.-i öbölszerű vége fölött, hol a lejtőn forrás is 
fakad, az itt mutatkozó árokszerű területmélyedésben van az oldalt 
sósziklák környezte kis «Vörös-tó», mely ottjártamkor azonban sötét
zöld színű volt és alább a «Zöld-tó», melynek vízfölöslege nedves időszakban 
az Illyés-tóba ömlik; ottlétemkor, hosszabb szárazság folytán, a tavak vize 
nem közlekedett.

A kb. 8 holdnyi területet borító Illyés-tó EK.-i oldalán két a trachit- 
terülelen eredő patak vagy csermely édes vize ömlik EK. és K. felől a tóba, 
s aztán a sóval telített viz felszínén lassan D. felé mozog, hol a tó 
DNy.-i, zsilippel ellátott végén az eleintén Ny.-i irányban haladó árokba 
lefolyik. E lefolyás mentén (árokban) van a kb. 1 holdnyi területet elfoglaló 
«Mogyorósi-tó», az árok további DNy-i folytatásában pedig, hol már a 
Szováta-patökba torkolló völgyecskét képezi, az ez idő szerint már elisza
posodott «Fehér»-tó létezett, hol fürdők is voltak berendezve, melyeknek 
nyoma még látszik.

Az Illyés-tóba ömlő két patak a tó keletkezése előtt ott elterült léten 
egyesült és a mostani tavat D. felöl határoló hegy alatt eltűnt, hogy a 
Sóköze 563 m-nyi t. sz. f. emelkedésének EENy.-i lejtőjén ismét a napra 
kerüljön és az itt mutatkozó árokszerű mélyedésben tovább folyjon. Ma itt 
szintén tó van, mely kb. akkora, mint a Mogyorósi-tó, s valamivel lejebb a 
Mogyoróti-tó árkába torkolló árokszerű mélyedés mentén még egy kis tó 
képződött. Ezen árokszerű mélyedéstől kis dombhát által elválasztva, a 
lejtőn újból megszakított árokképződés figyelhető meg, mely árok EENy. 
tele tzintén a Mogyorósi tó árkába torkol. E megszakított árokképződés 
mentén tcbb kisebb dolinaszerü, tölcséralakú mélyedés látható, melyekben 
kis víz gyűlt össze. A Mogyorósi-tó folytatását képező völgyecske jobb oldalán 
szintén láthatók efféle tölcséralakú beomlások.



A Sóköze K.-i oldalán vonuló völgyület Ny.-i szélén fekszik az ú. n. 
«Fekete-tó», mely jelenlegi alakjában régi időtől fogva fürdőül szolgál; ha 
e tó vize felső rétegeiben jobban lehűl, akkora fürdővendégek a «Mogyorósi
tavat szokták felkeresni, mely több meleget fejleszt.

Az imént vázolt viszonyokból világosan kitűnik, hogy a «Sóköze», 
melynek ÉK.-i szélén az Illyés-tó is fekszik, nagyobbmér.vű beomlási terület. 
Ezen mediterránkorú lerakodások alkotta területen a hozzáfolyó és abban 
keringő víz nem csak a betelepedett kősótömzs szikláit mossa és oldja foly
tonosan hanem az agyagmárgával váltakozó homokrétegeket is mindjobban 
kimossa és eltávolítja, minek folytán földalatti üregek keletkeznek, melyek 
a rájuk nehezedő tömegek súlya alatt beomlanak. Ezek a beomlások ter
mészet szérint a felszínig folytatódnak, a hol az így előállott tölcséralakú 
mélyedések azután megtelnek sósvízzel.

Ily módon (alámosás és beomlás következtében) jött létre az Illyés-tó 
is, mely a többi tavaknál csak nagyobb területet foglal el.

E tó vize a felszínen ottlétemkor a levegőével megegyező hőfokot 
m utato tt; fél méter mélységben már (maximális hőmérővel) 25*5 és 38 R.-fo- 
kot mértünk: a legmagasabb hőfokot 1*5 méter mélységben találtuk, hol 
a víz 53—55‘5° R. =  66'5—69#5 C. hőfokot mutatott. 1*5 m-től lefelé 
a hőfok megint alább száll úgy, hogy a tó különböző (14) pontjain 
mérve, a 3'5 m — 20 m mély fenekén (a legmélyebb pontok az E—D.-i, 
trachitbreccsia képezte meredek part mentén, két fürdőház közötti részen, 
a tó közepe felé vannak) a minimális thermométerrel 11— 28 R.-fokot 
(11 fokot 8 m-nél, 28°-ot 3*5 m-nél)találtunk 18 m mélységben 14*5° R., 
20 m mélységben 13*5 R.-hőfok mutatkozott, a mi megint körülbelül az 
ottlétemkor észlelt levegő hőfokának felel meg.

Azon jelenség, hogy csekély mélységben a víz tükre alatt e sóstavak 
vize meleg, sőt forró, a fenék felé hideg, a többi fürdésre használt tavaknál 
(Mogyorósi-tó, Fekete-tó), továbbá a Vörös-, Zöld-tónál stb. is megvan, de 
valamennyi közt legmelegebb az Illyés-tó.

Az előadottak szerint azon gondolat teljesen ki van zárva, hogy az 
Illyés-tó vizének 1*5 m mélységben észlelt oly feltűnő magas hőfokát 
felszálló hévforrás idézné elő, a Sóköz sóstavainál általában mutatkozó s így 
közösnek tekinthető melegfejlesztés okát tehát másban kell keresnünk.

Erre nézve ez idő szerint határozott véleményt mondani nem lehet. 
E kérdés tisztázása akkor remélhető, ha az Illyés-tó l '5 m  mélységéből és a 
fenék mélyebb helyeiről (hol a sótartalom okvetetlenül konczentráltabb) 
való víz külön-külön elemezve lesz és azonkívül — mi igen lényeges — 
a hosszabb időn (legalább egy even) át teljesen megbízható hőmérővel rend
szeresen végzett hőméresek adatai is rendelkezésünkre állanak.

A magam részéről a vízben végbemenő vegyi folyamatokra(oxidáczióra) 
vagyok hajlandó leginkább gondolni, mi mellett a kősó és a só-agyagmárga
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oly gyakori bitumenes mivolta, valamint esetleg a trachitban és a trachit- 
breccsiában előforduló pyrit lebeg szemem előtt.

Az Illyés-tó bizonyos fázist (lánczszemet vagy nyugvópontot) jelöl az 
itt lassan-lassan végbemenő völgyképződésben; Iv.-i és Ek.-i oldalát beomlás 
ellen a részben mállott, de azért elég kemény és szilárd trachitbreccsia 
kompakt tömege biztosítja.

A tó előreláthatóan jelentékeny változás nélkül hosszabb ideig fogja 
jelenlegi alakját megtartani, de időnként szükséges lesz fenekét — főleg a 
sekélyebb helyeken— eliszaposodás elhárítása szempontjából— kitakarítani.

Meg vagyok róla győződve, hogy a vízaknai sóstóban állítólag felszálló 
meleg forrás szintén nem az, hanem, hogy a melegfejlesztés oka ott is 
ugyanaz lesz, mint az Illyés-, Mogyorósi- s a többi szovátai tavaknál.

Legyen szabad végre még egy a «Prometheus» czímű heti folyóirat 
IX. (1897.) évfolyamának 79—80. lapján megjelent rövid közleményre 
ráutalnom, melyre dr. Lóczy Lajos, egyetemi tanár úr figyelmeztetni szíves 
volt, egyszersmind a nevezett folyóirat illető füzetét betekintés végett 
rendelkezésemre bocsátván.

E közleményben G. Ziegler hasonló jelenségre, t. i. a sósvízben 
kifejlődő magas hőmérsékletre hívja fel a figyelmet. Ugyanis a Besancon 
mellett szerkesztett mesterséges sósvíztartó kiürítése alkalmával 1873-ban 
figyelték meg e sósvíz feltűnő melegét. Ennek folytán Ziegler és Marchand 

a sósvíztartóban több hónapon át hőméréseket eszközöltek, melyek folyamán 
augusztus 14-én 1*35 m mélységben a legmagasabb hőfokot (62° C. 
találták. E magas hőfokot Ziegler a nap sugarainak tulajdonítja, mondván : 
«A nap melegének ezt a felhalmozódását lényegileg abból kell kimagya
ráznunk, hogy az emelkedett hőmérsékletben létrejövő sószaporodás 
következtében a sóoldat egyes részecskéinek a súlya gyarapodik és pedig 
annyira, hogy túlhaladja a hő emelkedése folytán előálló súlycsökkenést. 
Ennélfogva pedig megakadályozza a melegebb részeknek fölfelé nyomulását.»

A besanconi mesterséges sósvíztartónál hasonló hőmérsékleti viszonyok 
ószleltettek, mint a szovátai természet létrehozta tavaknál. Besanconnál is 
legfelül a víz (esővíztől) hideg, bizonyos mélységben eléri a melegnek 
maximumát, a fenék felé megint mindinkább hideg.

E helyt még csak azt akarom kiemelni, hogy a fenn hangsúlyozott 
vizsgálatok Szovátánál az Illyés-tó vizén kivül legalább még a Fekete-tónál 
is keresztülviendők volnának, minthogy e tó általában kevesebb meleget 
fejleszt és vize a felső rétegekben hamarább hül le, mint pl. — a mire fent 
utaltam — a Mogyorósi-tó vize.


