
OLÁH LAPOSTÓL ÉSZAKNYUGATRA FEKVŐ TE RÜLET  
FÖLDTANI  V ISZONYAI .

A M. Kir. Földtani Intézet igazgatóságának megbízásából 1943 
augusztus és szeptember havában, Oláhlápostól ÉNy-ra végeztem 
földtani felvételeket. Területem csatlakozik B ö h m - B e m  dr. terü
letéhez, aki az előző vitaülésen számolt be eredményeiről. Hogy 
ismétlésekbe ne bocsátkozzam, csupán röviden foglalom össze az 
általam tanulmányozott szakasz földtani viszonyait.

Legidősebb képződményem a kristályos pala, amely területem 
DNy-i sarkában a harmadkon üledékek alól kis rög alakjában buk
kan a felszínre. A csillámpala kibúvása Sztojkafürdőtől Ny-rá, az 
első völgyben található a patakmeder Ny felé eső oldalán, majd 
nagyobb tömegben a második völgyben ugyancsak a Ny-i oldalon, 
A kristályos palarögöt NyÉNy-i részén kvarcit-telérek szegélyezik. 
De fellépnek pegmatit-telérek hatalmas csillámkristályokkal és 
amfibolit-telérek is. Az amfibolitban ércesedés nyomai láthatók. 
A pegmatit-telérek muszkovitját termelik is. Maga a kristályos pala
tömeg gránátos csillámpala, mogyorónagyságú gránátokkal.

Időrendi sorrendben következő képződményem az inocerámuszos, 
szürke, gyakran kalciterekkel átjárt, kemény homokkő és a kréta 
konglomerátum. . _

A terület fácies tekintetében két részre osztható. Az egyik a 
legnagyobb részét fedő medencefácies, a másik a flis fácies, amelyre 
a medenceüledékek transzgredálnak. A krétaüledékek csupán a flis 
fáciesben ismerhetők fel s ezekre transzgredálnak az oligocén később 
ismertetendő üledékei.

A krétaüledékeket a térkép északi szélén ábrázolom. A harmad
kon transzgresszíve települő üledékek alól felszínre kerülő krétát 
kétoldalról eocén konglomerátumos képződmény szegélyezi. É-felé
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az eocén konglomerátumot a krétától vető választja el. Nem egészen 
világos a település módja a kréta összlet keleti szegélyén. Valószínűleg 
itt is vető mentén támaszkodik az eocén a krétához, mivel a transz- 
gresszíve települő oligocén és a kréta között eocén nem észlelhető. 
E kérdés a mai feltárási viszonyok mellett nem zárható le. Nincs 
kizárva, hogy az oligocén és a kréta közt az eocént a transzgresszió 
távolította el. —  Inocerámuszokat a kréta-flis homokkőben nem 
találtam s a kőzetet az inocerámuszos homokkővel részben csak a 
B ö h m - B e m d r .  hasonló képződményével való kőzettani analógia 
alapján azonosítottam.

A krétának egy másik kifejlődése a durva konglomerátum, 
amelyben borsónagyságú kvarcszemek és csillámpala darabok talál
hatók összecementálódva. A 836 mp-tól D-re lévő patak találkozásá
nál ezt a képződményt észleltem a patak mederben, ahol úgylátszik, 
hogy ez a durva konglomerátum a kréta-flis homokkőben lép fel 
betelepülés alakjában. A kréta-flisben erős diszlokációk figyelhetők 
meg a patakmedrekben. Az eocénen belül két kifejlődési területet 
különböztethetünk meg. Az egyik kifejlődés a medence fácies alól a 
kristályos palarög környékén kerül a felszínre. Az eocén rétegsor 
legidősebb tagja a glaukonitos tarka agyag, amelyre homokkő konglo
merátum következik. A homokkő konglomerátumot nummulinás 
mészkő fedi, amelyben bizonytalan kagylómaradványok észlelhetők. 
A nummulinás mészkő felfelé bryozoás márgába megy át, amelyben 
Pederi Biarritzensis ismerhető fel. A Pederi Biarritzensis előfordulá
sából arra következtethetünk, hogy területünkön az eocén rétegsor ma
gasabb tagjai fejlődtek ki.

Egy másik kifejlődés, amely valószínűleg fiatalabb tagot képvi
sel, a kréta-flis területtel kapcsolatos és diszlokációk mentén az 
északi krétarögöt szegélyezi. Az eocént itt nagyrészt kristályos pala
törmelékből összecementált durva tengeri konglomerátum alkotja, 
amelyben azonban már nummulinák és az orbitoidesek közül a disco- 
cyclinák (régi nevükön orthophragminák) lépnek fel, tehát eocén 
kora kétségtelen. A krétába egy kis átkristályosodott korallos mészkő 
is vetők mentén bezökkent. Egyéb kövületek hiányában azonban 
korát egyelőre nem lehetett biztosan megállapítani.

A medence fáciesben kifejlődött oligocén területen K o c h  jól 
ismert rétegsorát térképezhettem. Legidősebb oligocén tagként a 
hójai mészkő bukik elő a Sztojkafürdőtől DK-re húzódó redő tenge
lyében. A hójai mészkő csoportban ostreás pad települ. Egyébként a 
mészkövet miliolinák tömege hozza létre. A csiszolatokban, amelye-
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két L o v á s z i k  S. készített, gyakran látni lithothamnium kereszt- 
metszeteket is.

A héjai rétegekre települő mérai (csokmányi) rétegek bitumenes 
mészmárgájából Cerithiumok, Cyrenák, Natica angustaía, nagy szám
ban az Ostrea fimbriata, Korallok, Halitherium bordatöredékek és 
Echinusok kerültek elő. Ezek az üledékek területemen Sztojka- 
fürdőnél és attól Ny-ra, a redőtengely környékén kerülnek a 
felszínre.

Nagyobb folton voltak térképezhetők Sztojkafürdő környékén a 
nagyilondai rétegek, amelyek kovasavas csengő palákkal kezdődnek 
és felfelé sárgásszürke lemezes mészmárgába és agyagmárgába men
nek át. Ebből a képződményből meghatározhatatlan Cardium töredé
kek kerültek elő. A nagyilondai rétegekben, mint egyebütt itt is, 
gyakoriak a halpikkelyek.

Területemen a legnagyobb felületet a kattikum üledékei takarják. 
A kattikumot szürke táblás, néhol levélnyomokat tartalmazó homok
kő, szürke vagy sárgás agyagmárga alkotja. A rétegsor agyagos 
részeiből globigerinákaí iszapoltam ki.

A kattikum magasabb részében a krétára való transzgresszív 
település közelében vastagpados, vöröses, aprószemű kvarcos homok
kő települ be. A rupéliai rétegek is képviselve vannak területemen. 
Sztojkafürdőtől Ny-ra, a 436 mp. környékén világossárga foramini- 
fera dús agyagrétegek jönnek a felszínre. Ezeknek iszapolási maradéká
ból M a j z o n dr. az alábbi rupélikumra jellemző alakokat határozta 
meg: Globigerina bulloides d ’ Orb . ,  Nodosaria exilis N e u  g., 
Dentalina consobrina d ’ Orb. ,  Robulina cultrata Mont f . ,  Bulimina 
truncana Gümb. ,  Rhabd. abyssorum M. S a r s., Truncatulina ungeriana 
d ’ Orb.,  Rotalia soldanii d ’ Orb. ,  Ammodiscus charoides J.—P., 
Trunc. propinqüa R s s., Trunc. dutemplei d ’ Orb. ,  Chilostomella 
cylindroides R s s., Cassidulina subglobosa B r a d y, Robulina inor- 
nata d ’ Orb. ,  Glandulina laevigata d ’ Orb. ,  Heterolepa costata 
Frnzn. ,  Haplophragmium acutidorsatum Hant k . ,  Bolivina púpoides 
d ’ Orb. ,  Dentalina adolphina d ’ Orb.,  Bolivina punctata d ’ Orb.,  
Pullenia quinqueloba R s s., Pulvinulina umbonata R s s., Dentalina 
Zsigmondyi H a n t k Cristellaria arcuata d ’ 0 rb . ,Pulvinulina affinis 
H a n t k . ,  Marginulina subbullata H a n t k . ,  továbbá talált hal
pikkelyekét, halfogakat és spatangida tüskéket.

A kattikum iszapolási maradványai kisebb számban tartalmaz
tak foraminiferákat. Ezekből M a j z o n dr. Globigerina bulloides 
d ’Orb.-ot. Chilostomella cylindroides R s s.-t, Dendrophyra sp.-t,
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Globigérina iriloba R s s.-t határozott meg. Halúszótüskét és halfogat 
itt is talált.

A geológiái képet a Sátorhegy környékén eruptivum tarkítja. 
A Sátorhegy nem egyéb egy ma is felismerhető stratovulkánnál, 
amelynek lávakocsányát aglomerátum köpeny vészi körül, amely

Sátor. Öregvulkán. (Vásárolt fotográfia.)

kisebb, nagyobb bombákból, lapillikből halmozódott fel. Az andezit- 
bombák a kattikum térszínére hullottak le. Az erupciót közelebbi 
adatok hiányában analóg, a környező vulkánokkal szarmatakorinak 
vehetjük.

A terűiét ÉÉNy-i részében ugyancsak nagy területet borít a 
vulkáni aglomerátum.
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A rétegtani felépítés ismertetése után néhány szóval megemlé
kezem a hegyszerkezeti viszonyokról is.

A terület északi részén, a kréta-flis szakaszon, a vetődéses tekto
nika az uralkodó, amelynek vetői az eocén konglomerátumot és 
helyenként a felső oligocént is a kréta-flistől elvágják.

A terület déli részén világosan felismerhető a medence fácies 
üledékeinek enyhe rédőkbe való gyűredezettsége. Sztojkafalvánál a 
legdélibb redő a kattikum alól az elliptikus nagyilondai rétegfolt 
felszínre kerülése által sztratigráfiailag is kifejezésre jut, de kiolvas
ható a rétegek dőléséből is. A redő lefutása NyÉNy—DK irányú. 
Ennek a redőnek a felszakadt redővonalán fakad Sztojkafürdő bitu
menes ízű, jódos, sós, szénsavas forrásvize. Vegyi összetétele H a n k ó 
régebbi elemzése szerint :

Natr. Chlor. 2-86 Magn. Chlor. 0-26
Natr. Bicarb. 2-41 Kal. Chlor. 0-19
Calc. Bicarb. 1-36 Silyciumsav 0-04
Magn. » 0-30 Natr. sulfat 0-0003
Ferr. » 0-03 - Natr. jódat. o-ooi
Mang. » 0-002 1804 cm3 szabad CO2
Eyth. » 0-002

A román imperium előtt virágzó fürdőtelep nagyrésze ma romok
ban hever, az utakat belepte a gaz, az épületek fáit elhordták a falu
beliek, csak az ivókút a töltőállomással és néhány gazdasági épület 
van még használható állapotban.

A redőtől északra húzódik a rétegdőlésekből ugyancsak világo
san kiolvasható szinklinális tengely, míg Sztojkafalvánál a községtől 
K-re a nagyilondai rétegeken általában északi a dőlés, addig Libaton- 
tól D-re ÉK-i, Libatontól Ny-ra Kosztafalva és Sztojkafalva között 
pedig már DDNy-i. Ez a dőlésirány Libatontól ÉÉK-re és Koszta
falva táján, újra ÉK-i irányba fordul át, ismét redőt alkotva. Ezeket 
a redőirányokat Ny felé már nem lehetett követni, mert a tengelyek 
egyrészt a sátorhegyi eruptivum takarója alá futnak, másrészt a 
kristályos palarögöt szegélyező vetődéses területnek ütköznek.

A terület északi részén, ahol vetődéses a tektonika, már redőzött 
struktúrát rekonstruálni nem lehet. Ami az uralkodó vetőirányokat 
illeti, az északi flis-területen É-D-i, ÉÉK—DDNy-i, NyÉNy—KDK-i 
törések az uralkodók,amelyek nagyjából a M o h r-féle szilárdságtani 
síkoknak felelnek meg.
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A vetődések korára nézve biztos adataink nincsenek. Ha a tér
kép ÉNy-i sarkában a kréta és a kattikum között ábrázolt érintkezés 
valóban vetőmenti érintkezésnek bizonyul, a hegymozgások korát 
a kattikum utáni időre tehetjük. Ezt a vetővel kombinált érintkezést 
a környéken észlelhető csapásoktól eltérő meredek ÉD-i csapású 
dőlésekre alapítottam. A rétegek itt az érintkezés mentén mind a 
krétában, mind a kattikumban meredeken állanak, mintha a katti
kum lezökkenése folytán billentek volna ki. A krétafolt déli részén a 
kattikum a mezozoikumra transzgresszíve települ. A kréta K-i olda
lán — feltárások hiánya folytán — nincsen eldöntve, hogy e képződ
mény a vele határos eocénnel tektonikai vagy sztratigráfiai érint
kezésben áll-e. Nemesbudafalvától É-ra a kattikum éles határral 
érintkezik az eocén-konglomerátummal, mely utóbbi itt merede
ken É felé billen. Az érintkezéstől D-re a kattikumban is ÉÉNy-i 
dőlések uralkodnak. A tektonikai kép itt olyan, mintha ezen a 
kis szakaszon az eocén pikkelyszerűen torlódott volna fel D felé 
az oligocénre. Az ilyen felpikkelyeződés ugyancsak a DNy felé 
ható erőhatásnak a következménye, amely délebbre a már ismer
tetett redőrepdszert hozta létre.
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1. Vulkáni aglomerátum. 2. Gránátos piroxén-andezit. 3. Felső oligocén 
konglomerátumos homokkősorozat. 4. Felső oligocén (kattiai és rupéliai) 
agyagok és homokkövek. 5. Nagyilondai rétegek. 6. Mérai (csokmányi) 
rétegek. 7. Héjai mészkő. 8. Eocén (Magúra) konglomerátum. 9. Felső 
eocén tengeri márgák. 9/a. Korallos mész. 10. Felső kréta inocerámuszos 

homokkő. 10/a. Felső kréta konglomerátum.
1. Vulkanisches Aglomerat. 2. Granathaltiger Pyroxen-Andesit. 3. Ober- 
oligozäne konglomeratführende Sandsteinbänke. 4. Oberoligozäne (Katt- 
Rupel) Tone und Sandsteine. 5. Schichten von Nagyilonda. 6. Schichten 
von Méra (Csokmány). 7. Hójaer Kalkstein. 8. Eozänes Konglomerat 
(Magura-Konglomerat). 9. Obereozäne marine Mergel. 9/a. Korallenkalk
stein. 10. Oberkretazische inoceramenführende Schichten. 10/a. Kreta

zisches Konglomerat.
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Felvételi terület határa. —  Grenze des bearbeiteten Gebietes. 
Földtani formáció határa. — Grenze der geologischen Formationen. 
Vető. — Verwerfung.
Szelvényirány. — Profillinie.
Antiklinális feltételezett iránya.
Angenommene Richtung der Antiklinale.

2g  Szinklinális feltételezett iránya.
Angenommene Richtung der Synklinale.

21 Csapás-dőlés. — Streichen und Fallen.
2 2  Ásványosvíz. — Mineralwasser.
23 Foraminiferák. — Foraminiferen.
29 Nagy foraminiferák. — Grosse Foraminiferen.
2 5  Kövületek általában. — Fossilien im allgemeinen.

2 6  Korallos szirt. — Korallenschollen.
27 Kőfejtő. — Steinbruch.
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