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Titka van a korondi aragonitnak

hírfolyam

> Újabb halálos balesetek Udvarhely
széken. A nagy sebesség áldozata lett az a 
32 éves székelyudvarhelyi fiatalember, aki 
hétfőn hajnalban Székelyvarság felé autó-
zott. P. K. a zeteváraljai gát közelében egy 
kanyarban elveszítette uralmát autója felett, 
s többszörös borulás után az úttól harminc 
méterre landolt. A sofőr nem viselt bizton-
sági övet, kiesett az autóból, amely maga alá 
temette, halálra zúzva. Egy nappal koráb-
ban, vasárnap délután a műtőasztalon vesz-

tette életét az a 68 éves férfi, akinek autójá-
ba balra fordulás közben, Székelyszentlélek 
határában rohant bele hátulról egy Târgu 
Ocna-i női sofőr. 

> Utat, iskolát, kultúrházat Atyhának! 
A nyár folyamán két kilométeres szakaszon 
aszfaltozzák le az Atyhába vezető 136A jel-
zésű megyei utat – biztosította a falu lakóit 
Borboly Csaba. A megyei önkormányzat 
elnöke elmondta, célja, hogy két év alatt a 
települést az országúttal összekötő, öt kilo-
méteres szakaszt is leaszfaltozzák. A meg-

beszélésen szó esett az atyhai régi iskola 
helyzetéről is, amelyben jelenleg felújítási 
munkálatok folynak. A helyi tanács osztály-
termeket alakítana ki, illetve lakossági hoz-
zájárulással a tetőszerkezetet is újjá szeretné 
építeni tanévkezdésig. A kultúrházban Ka-
tona Mihály, Korond polgármestere jelezte, 
mintegy 50 000 lejre lenne szükség, hogy 
annak belső felújítására sor kerülhessen. A 
község több EU-s pályázat nyertese, és teljes 
költségvetésüket leköti az önrészek kifizeté-
sének terhe, ezért a kultúrház felújítására is 
várják a megyei tanács segítségét. Az elöljá-

rók a kultúrotthonnal átellenben található, 
jelenleg a község tulajdonában és részben a 
közbirtokosság használatában álló községi 
épületet is megnézték. A megyei tanács el-
nöke javasolta, hogy középtávon érdemes 
lenne felújítani a több mint kétszáz lelkes 
falu számára, és közösségi célokra megfelelő 
központtá – orvosi rendelő, klub, tájház stb. 
– alakítani. „Fellendülést, a fiatalok vissza-
költözését, a térség turisztikai látogatottsá-
gának növekedését várom az utak felújítása 
után, de ehhez közösségi intézményekre is 
szükség van” – hangsúlyozta az elnök. 

Érdekes kalandozásra hívtuk 
tóth attilát. a székelyudvarhelyi 
geológust arra kértük, me-
séljen, mi volt udvarhelyen, 
udvarhelyszéken sok millió év-
vel ezelőtt, illetve adjon egyfajta 
képet arról, hogyan is fog kinézni 
térségünk ugyanennyi év múlva. 
a geológustól azt is megtudtuk, 
Korond környékén négy olyan 
ásvány van, melyeket még nem 
írtak le Romániában, de egyelőre 
titok, hogy melyek ezek.

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

A beavatottak képesek szóra 
bírni a kőzeteket, kövüle-
teket és hegyeket, melyek 

akár a nyomozónak a bizonyítékok, 
letűnt korokról mesélnek, régmúlt 
idők történéseit elevenítik fel, és 
segítenek megismerni Földünket, 
létterünket. Így tudjuk, hogy nagy-
jából 150-200 millió évvel ezelőtt 
az Erdélyt körülölelő hegyrendszer 
még nem létezett, itt egy óceáni me-
dence alakult ki, melyben virágzott 
az élet: lábasfejűek, halak úszkál-
tak, medúzák lebegtek benne, egyes 
part menti részeket pedig algák és 
koralltelepek népesítették be, illet-
ve máshelyt a partok mentén mo-
csárerdők biztosították a táplálékot 
a növényevő dinoszauruszoknak. 
Ekkor tehát Székelyudvarhely terü-
lete óceán alatt volt – nagyságren-
dekkel hosszabb ideig, mint ami-
óta például településként jegyzik. 
Udvarhelyszék térségének földtani 
alakulása amúgy értelemszerűen 
szorosan kötődik a Kárpátok és az 
Erdélyi-medence szerkezetfejlő-
déséhez, mely a középső-krétától 
kezdve lassan, ám folyamatosan tart. 
Egy emberöltő kevés ezen folyama-
tok érzékeléséhez, viszont millió 
években számolva elmondható, a 
Föld folyamatos átalakuláson esik 
keresztül, melynek a vulkanizmus 
és a lemeztektonika révén viszont 
napi jeleit is kapjuk.

Iskolából és természetrajzi fil-
mekből tudhatjuk, hogy a Föld 
külső, a kéregből és a legfelső kö-
penyből álló burka, a litoszféra kü-
lönböző kőzetlemezekből áll, me-
lyek mozgásban vannak. Nagyjából 
110 millió évvel ezelőtt az afrikai 

lemez elindult északi irányba, kö-
zeledve az úgynevezett Óeurópai-
pajzs felé. Mindez térségünkben 
szubdukciót eredményezett, vagyis 
az Eurázsiai-pajzs az európai, konti-
nentális lemez keleti szélén találha-
tó litoszféria-töredékek alá bukott. 
Két kislemez, az Alpaca (Alpok, 
Kárpátok–Pannon), illetve a Tisza–
Dácia lemezdarabkák alá ment „be” 
az Eurázsiai-pajzs – és ez a folyamat 
felelős a hegyrendszereink és az álta-
luk közrezárt medencék kialakulásá-
ért, fejlődéséért.

a víz eltűnt, itt maradt a só...
A lemezmozgások vulkaniz mus-

sal is jártak: a Kelemen–Gör gény–
Hargita vulkáni vonulatban az utolsó 
kitörés megközelítőleg 15 000 évvel 
ezelőttre tehető, az egykori vulkán-
központok alaki nyomai félkörívű 
kráterek formájában is a mai napig 
fennmaradtak a Madarasi-Hargita, a 
Rákosi- és a Madéfalvi-Hargita nyu-
gati oldalán vagy a Lucs-láp körül. A 
kutatások során az is kiderült, hogy 
a keleti hegyeink a legfiatalabbak, 
nagyjából kétmillió évvel ezelőtt 
azok emelkedtek ki a legutoljára. A 
hegyek kitüremkedésével az egykori 

óceán folyamatosan bezáródott, el-
szigetelt tenger lett belőle, majd el is 
tűnt – helyét, létezését viszont a mai 
hegyrendszerek jelzik, történetét pe-
dig a bennük megőrzött kőzetekből, 
kövületekből lehet kiolvasni. Nem 
véletlen például, hogy térségünknek 
nagy a sókészlete, hiszen az elpárol-
gott óceáni vízből maradt ránk a só, 
melyre az évek során más anyagok is 
rárakódtak.

Folyamatos lemezmozgás
Ha elindulunk az Északi-Per-

sánytól Udvarhely irányába, időrendi 
sorrendben megtalálhatjuk az egyre 
fiatalabb kőzeteket: alul a bazalt, mely 
az óceánfenéken képződött, rajta a 
mészkő, mely a gazdag óceáni életre 
utal, továbbá az agyag, homokkő és 
só, majd a vulkáni kőzet következik. 
Számos vulkáni platónk is jelzi: vala-
mikor a Hargita is aktív volt. Itt kell 
megjegyeznünk, hogy a Szarkakő, 
melyről többen úgy tartják, „a vulkán 
dobta ide”, a vulkáni plató peremén 
fekszik, és nem repülve került ide. 
Tény viszont, hogy a Vrancea megyei 
földrengések azt üzenik, a lemez-
mozgás nem állt le, a süllyedés foly-
tatódik, és bár a napi rendszerességű 

földrengésekből csak keveset érzünk 
meg, az utolsó nagy mozgás óta eltelt 
negyven év geológiai időszámításban 
szinte semminek mondható. Borvi-
zeink is a vulkanizmusnak köszön-
hetően vannak: az utóvulkáni tevé-
kenységből felszabaduló gázok, ha 
rétegvizekkel keverednek, borvizet 
eredményeznek, ha pedig csak simán 
a felszínre törnek, akkor mofetta „ke-
letkezik”. A borvízképződés közben 
a víz különböző anyagokat is kiold, 
ezért van vasas, sós vagy „petróleu-
mos”, vagyis szénhidrogénekkel dú-
sított vizünk. Nincsenek viszont drá-
gaköveink, arany és ezüst csak kis tar-
talékokban található, és gyémántot 
például senki ne keressen. Akad azért 
a térségben bőven még kiaknázatlan 
terület a geológusok számára – Tóth 
Attila kapaszkodóként a korondi 
aragonitot említette, és mindössze 
annyi újdonságot árult el: Korond 
környékén négy olyan ásvány van, 
melyeket még nem írtak le Románi-
ában. Egyelőre titok, hogy melyek 
ezek – Tóth szerint Udvarhelyszék 
ezen zsebkendőnyi területe „világbaj-
nok” ásványlelő hely. 

Kérdésünkre, hogy mi lesz száz-
millió év múlva, hogyan fog kinézni 

földtani szempontból térségünk, 
Tóth úgy válaszolt: mindennek a 
hajtómotra a lemeztektonika. Afrika 
Európa felé tart, így a Földközi-ten-
ger vélhetően eltűnik, szűkebb térsé-
günkben pedig egyes szakvélemények 
szerint nem kizárt, hogy a Hargita új-
ból „feléled”. 

tóth attila 

A székelyudvarhelyi Tóth Attila 
a kolozsvári Babeș–Bolyai Tu-
dománegyetem Biológia–Geo-
lógia Karának geológia szakán 
szerzett egyetemi oklevelet, 
ugyan itt részesült mesteri képzés-
ben is, jelenleg pedig az ELTE-n 
folytatja doktori tanulmányait. A 
kolozsvári Sapientia környezet-
tudomány szakának tanársegéd-
je fő kutatási területeként, mint 
mondja, hobbijaként a korondi 
aragonitot és a Persány-hegység 
köpenykőzeteit nevesítette, utób-
bi doktori kutatási témája is. Tóth 
az elmúlt években néhány izgal-
masabb expedíción is részt vett: 
2002-ben például Ukrajnában, 
a Krím-félsziget egyik barlangjá-
ban egy mamutcsontvázra buk-
kantak, illetve ugyanitt negyven 
különböző fajra utaló leleteket 
is találtak. Hogy mennyire szak-
mája megszállottja, bizonyítja 
az is, hogy a nyáron Tenerifén, a 
Kanári-szigetek legnagyobbikán 
járt, ahol napozás helyett inkább 
a hegyeket és a tűzhányó térségét 
választotta. Itthon is akad mun-
kája bőven: teljesen önkéntesen 
segítő társakkal nekilátott a Haáz 
Rezső Múzeum tulajdonában 
levő Bányai János-hagyaték fel-
leltározásának – a legizgalma-
sabb, legértékesebb darabok 
kiválogatásával született meg az 
Ásványok, kőzetek, kövületek idő-
szakos természetrajzi kiállítás, 
mely nemrég a szejkei Borvízmú-
zeumban kapott végleges helyet 
magának. Itt – a folyamatosan 
bővülő tárlatanyag révén – a lá-
togató Székelyföld ásványvizei 
sajátosságainak a megismerésén 
túl betekintést nyerhet térségünk 
geológiai rejtelmeibe is.


