
SZEBÉNYI LAJOS:
GÁNYA KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI VISZONYAI.

Bevezetés.

Gánya a felsőtiszai miocén medence peremén, a Tarac folyó 
völgyében fekszik. A  megvizsgált terület a Taractól délre húzó
dik, mégpedig a Nagy-patak völgyétől a Voszováti-patak völgyéig 
terjed, majd nyugat felé magába foglalja a Nagy-hegyet (608 m), 
a Sumarin-t, míg keleten a Darola (753 m) -hegyet és a terület 
legmagasabb csúcsát képező Dealu— Boula-hegyet (795 m), illetve 
ennek észak felé eső terjedelmes vonulatait, valamint a Tarac ter- 
raszait.

Gánya környékén először 1939 nyarán, mint Szentes Ferenc dr. 
és Majzon László dr. geológus urak mellé beosztott gyakornok dolgoz
tam, ezen a rövid bejáráson az itt található szénkibúvásokat vizsgál
tuk. A későbbi részletes bejárásokat szintén az ő vezetésük mellett 
végeztem és így bőséges alkalmam volt a vidék földtani viszonyait 
megismerni. 1942. év nyarán a m. kir. Földtani Intézet megbízásából 
ismét Szentes Ferenc dr. főgeológus úr mellett térképeztem és az ő 
vezetése mellett a szomszédos Kerekhegy környékén végeztem részletes 
geológiai felvételt, ami a fenti tanulmányi területem összehasonlítása 
szempontjából szintén igen tanulságos volt. Ilyen módon az egész 
környék geológiai viszonyait alaposan megismertem, így nagy örömömre 
szolgált, hogy Lóczy Lajos professzor úr éppen Gánya környékét jelölte 
ki doktori értekezésem tárgyául és megengedte, hogy kerekhegyi meg
bízatásom utolsó két hetét Gánya környékének újbóli feldolgozására 
fordítsam. 1943. év nyarán, amikor Dél-Máramarosban, Glód környékén 
dolgoztam, ugyanezen miocén medence déli részét ismertem meg és 
így újabb tapasztalatokat szereztem, nagyobb áttekintést nyertem,
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ami gányai vizsgálataim folytatására és befejezésére igen előnyös volt. 
Ezen vizsgálatok befejezése után ismét két hetet töltöttem a gányai 
munkaterületemen.

Különös hálával tartozom Szentes Ferenc dr. főgeológus úrnak, 
aki nemcsak a külső felvételi módszerek megismerésébe vezetett be, 
hanem megismertette velem a felsőtiszai miocén medence földtani fel
építését, miáltal a szőkébb munkaterületem feldolgozásához nyertem 
átfogó képet. Ezenkívül a Földtani Intézet Igazgatóságától részére 
kijelölt felvételi területének egyik legszebb és legérdekesebb részét 
engedte át nekem részletes feldolgozásra.

Nem kisebb hálával tartozom Jugovics Lajos dr. főiskolai r. tanár 
úrnak és Szalai Tibor dr. egyetemi m. tanár úrnak, akik a kőzettani 
és geológiai vizsgálatok és megfigyelés módszereibe bevezettek és 
munkámat irányították.

Köszönetemet fejezem ki Majzon László dr. főgeológus úrnak, 
hogy a nagy áttekintést és tapasztalatot igénylő foraminifera meg
határozásokat részemre elvégezte.

Feladatom elsősorban gazdasággeológiai volt, nevezetesen a Gánya 
környékén található jóminőségű szén és só részletes feldolgozása és 
gazdasági kiértékelése. Ezeknek a kérdéseknek a megoldása azonban 
csak az általános geológiai vizsgálatok és megismerés alapján lehet
séges.

A széntelepek számának és kiterjedésének megállapításához, az 
itt szereplő közép-miocén rétegek tektonikai és stratigráfiai viszonyait 
kellett pontosan tisztáznom, viszont a só szempontjából, a terület 
északkeleti peremén levő felpikkelyeződéseket kellett részletesen tanul
mányoznom. Munkámat nagymértékben elősegítették azok a nagyszerű, 
valóban kárpáti méretű feltárások, melyek ebben a medencében min
denütt feltalálhatok. Munkámban nagy segítségemre voltak a Honvéd 
Térképészeti Intézet légi felvételei, melyek nélkül a széntelepek biztos 
párhuzamosítása szinte lehetetlen lett volna. Munkámat a geológiai 
érdekességektől eltekintve, élvezetessé tették a vidék tájképi szép
ségei : a terület nyugati, homokköves részén a szelíd lejtők zöld mezői 
pompás ellentétet képeznek a keleti, konglomerátokból felépített terü
let hatalmas erdőivel szemben. A  vastagabb konglomerát padokról 
lezuhanó vízesések —  ezek közül egyik negyven méter magasságból 
zuhan alá —  igen változatossá és kedvessé teszik a területet. A  Dealu- 
Boula D-i oldala, ahol hatalmas konglomerát tömbök csúsztak le a 
lejtőn, szintén változatos képet nyújt, némely sziklatömb a háznagy
ságot is eléri.
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GEOMORFOLÓGIA.

Gánya jellegzetes példája annak, hogy a goológiai felépítés meny
nyire rányomja bélyegét a terület morfológiájára. Ha a környék katonai 
i  : 25.000-es méretű térképére tekintünk, első pillanatra megfigyelhet
jük, hogy a flis Kárpátok egy határozott egyenes vonal mentén különül
nek el a medencétől, amelyet itt a Kozel-hegy gerince, illetve a foly
tatásában húzódó, 745 m magas E K — DNy-i irányú hegygerinc jelöl. 
A  miocén medencében magában is elkülönül a konglomerátos fácies, 
melyet az egyenes lejtők jellemeznek (Dealu-Boula környéke), míg a 
homokköves fácies sokkal enyhébb csipkézettebb lejtőkkel tűnik ki.

A terület nyugati részén a lejtők általában maturusak, míg a 
keleti részen mindinkább juvenilisek. Ennek oka részben az, hogy a 
terület nyugati részét sokkal lágyabb kőzetek építik fel, másrészt kelet 
felé az eróziós bázis és a csúcsok közötti különbség mindinkább növek
szik.

A  terület középső részén igen szépen fejlett tereplépcsőket (dipslopo- 
kat) találunk, aminek keletkezését az magyarázza, hogy az itteni vastag 
homokkő, illetőleg konglomerát rétegek 10— 15 méterenként laza agyag
gal váltakoznak. A  Tarac túlsó oldalán lévő pudplesai Kycsera és Plesa 
hegyekről a dipslopok lefutása igen jól megfigyelhető. Közülük némelyik 
hatalmas kifejlődésű, annyira, hogy egyes tetőket és hegyoldalakat 
egyetlen réteglap alkot, így pl. : a Dealu-Boula főcsúcsának (795 m) 
délnyugati lejtője, a Darola teteje, a Nagy-hegy 608 m magassági pont
jától keletre húzódó nagy lejtője. Az ilyen réteglapok mentén gyakran 
nagymérvű talajcsuszairlások figyelhetők meg, mint a Nagy-hegy déli 
oldalán figyeltem meg, ahol a Gluboki-vizni patak alámosása folytán 
egy kb. 8 m vastag réteg kb. 300 m hosszúságban és 200 m szélességben 
lecsúszott. A  rétegcsúszás annyira egytömegben történt, hogy a meg
csúszott rétegben élő gyümölcsfák a csúszást meg sem érezték, az újabb 
településben zavartalanul tovább éltek. Ez a jelenség viszont jó figyel
meztetés arra nézve, hogy a rétegdőlést ilyen helyen nagy körültekintés
sel kell megállapítani.

A terület legnagyobb része a Tarac vízgyűjtő területéhez tartozik, 
csak a Darolát a Dealu-Boulával összekötő gerinctől délre futnak a 
vizek a Tiszába.

A  Tarac kijutva a kemény flis képződményekből, a lágyabb kőze
tekből felépített miocén medencében, hatalmasan kiszélesítette medrét. 
A  víz esése is megcsökkent, így hatalmas kavicstömeget rakott le. 
Ennek köszönhető, hogy a Felső-Tisza vidékén K é z  A n d o r  (15)
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által megállapított és alábbiakban részletezett mind a hat terrasz 
megtalálható.

I. Óalluviális terrasz : a Nagy-patak völgyétől a gányai templomig 
tart, az országút északi oldalán. Relatív magassága 2— 2-5 m. Gánya 
alsó házai az óalluviális terraszra települnek. Az óalluviális terrasz kis 
foltja található még az országút északi oldalán, a 350 m magassági 
pontnál, maga az országút a jégkorvégi terraszon települt.

II. Jégkorvégi terrasz : Az előbb említett 350 m magassági pont 
körül található meg, kb. 6 m-es relatív magasságban. Az országút ezen 
fekszik.

III. Jégkorközépi terrasz : a legnagyobb kiterjedésű, melynek 
magassága 20— 30 m. Gánya falu túlnyomó része erre települt, az országút 
is részben ezen fut. Ez a terrasz a Nagy-patak völgyétől kiindulva, a falu 
környékén x km-re szélesedve, kis megszakítással egész a Gluboki-vizni 
patakig tart.

IV. Jégkoreleji terrasz : közvetlenül a Kozel-hegy, Dealu-Boula 
északi nyúlványainak lábánál, karélyalakban húzódik végig, egész a 
Nagy-hegy felerészéig, majd a Preasino nyugati oldalán jelenik meg 
újra. A  terrasz szélessége 100— 500 m. Ez a legmarkánsabban kifejlő
dött terrasz, különösen az északkeleti része, ahol 25— 30 m-es egyenes 
lejtővel ugrik ki az alatta lévő terraszból.

V. A  pliocénvégi terraszok morfológiailag nem mutathatók ki, de 
jelenlétükre a Nagy-hegy és a Preasino északi és nyugati oldalán, 70—  
80 m-es relatív magasságban rendszeresen megjelenő kavicstakarók 
alapján lehet következtetni.

VI A z idősebb pliocén terraszok már határozottabb jellegűek, mert 
kavicsfoltjaik a Nagy-Hegy és a Preasino lejtőpihenőin, go— 140 m 
relatív magasságban találhatók meg. Kéz Andor a Sumarin nyugati 
oldalán is jelez idősebb pleisztocén terraszt, de ez minden valószínűség 
szerint a közeli konglomerátból származó lejtőtörmelék.

SZTRATIGRAFIA.

Jura: A  feldolgozott terület legidősebb tagja, mely a Tarac völ
gyétől délre eddig még nem volt ismeretes. A  júra a belső szirtöv alkotó
jaként jelenik meg. Nyugat felől az utolsó tagja a felsőnereznicei szírt, 
itt Gányán csak foszlányai jelennek meg gömbölyded, kihengerelt, 
20 cm-től 1 m átmérőig terjedő darabokkal, a Kozel-hegy északi olda
lán. A  kövületekkel is júrakorúnak megállapított nereznicei szirtekkel 
csak kőzettani alapon azonosíthatók, mert a tektonikai igénybevétel
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és a feltárás hiánya miatt kövületet nem találtam bennük, de éppen 
olyan rózsaszín, sárgás, tömött mészkövek, mint a nerezniceiek és azok 
csapásában fekszenek.

Kréta-eocén képződményeket a magúra fáciesű homokkövek és 
agyagok képviselik. Kemény, pados, hieroglifás, kalciteres homokkövek, 
melyek vékonyan-réteges, sötétszürke színű agyaggal váltakoznak. 
Általában a Nagy-patak völgyrendszerétől ÉK-re találjuk, pikkelyesen 
nekipréselődve a miocén képződményeknek. Mikrofaunisztikai vizsgá
latok alapján meddőknek találtam, így Szalai Tibor (13) adatai alapján 
jelöltem kréta-eocénnek.

Oligocén időkben epirogén kiemelkedés volt ezen a területen. 
Erre abból következtethetünk, hogy a magúra képződmények felett 
hiányzanak az oligocén krosnói rétegek. Ez a kiemelkedés egészen az 
oligocén végi, szávai orogén fázisig tarthatott, mely után megindult a 
felsőtiszai miocén-medence, több unduláciőval járó epirogén besüllye
dése.

Miocén képződményekből csak a középmiocén rétegek vannak kép
viselve. Általában a Nagy-patak völgyrendszerétől nyugatra eső ho
mokkő-, agyag- és konglomerát-rétegek tartoznak ide. Már Posewitz (4) 
miocénnek jelölte. 1940-ben Gaál István (12) a gányakörnyéki szeneket 
vizsgálva, makrofauna, elsősorban a Melanopsis Hantkeni alapján a 
felső oligocénbe sorolja. Majd Vitális István (16) elsősorban a Potamides 
Bidentatus alapján ismét a miocénbe teszi. A  meglehetősen gyér 
makrofauna vezérkövületként való alkalmazása helyett sokkal meg- 
bízhatóbbnak tekinthetjük az igen gazdag mikrofaunát, ha azokat 
Majzon László (10) elgondolása szerint értékeljük k i : »Alapos, több 
helyről származó, összehasonlító vizsgálat arra mutat, hogy megfigyelve 
az egyes rétegekből előkerülő fajok összességét (fajtársaság), az egyes 
fajok számát, gyakoriságát, úgy bizonyos különbségek adódnak az egyes 
rétegekben, melyekkel jól tudunk dolgozni az illető üledék rétegtani 
helyzetének a kérdésében. Ugyanis minden foraminiferás rétegződés 
alakjai között található néhány faj, amely ha nem is vezérkövület, de 
gyakoriságánál, héjának kifejlődésénél (nagyság stb.) fogva a kísérő 
fajokkal együtt jellemző egy bizonyos emeletre s egy területen belül a 
rétegződésre is.«

A  gányai miocén rétegsort legcélszerűbben az erdélyi medence miocén
jével állíthatjuk párhuzamba. Lóczy Lajos (20) már 1942-ben hangoz
tatta a Földtani Intézet vitaülésén egy hozzászólásában, hogy a felső
tiszai miocén medence nem végződik a Gutin és a Lápos jelenlegi morfo
lógiai határával, hanem összeköttetésben állott a nagybányai és bik-
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szádi medencén keresztül az Erdélyi és Szilágysági medence miocénjé
vel. Ezt a megállapítást nemcsak a mikrofauna, hanem a meglepő 
fácies egyezés is alátámasztja. A  középmiocén rétegsor éppen úgy, 
mint Erdélyben, 2— 6 m konglomerát réteggel kezdődik. E z azonban 
csak a pikkelyek vonalában kerül itt felszínre, a Közel E -i nyúlványán, 
a Közel csúcsán és a Suhi-patak DNy-i ágában az 578 m magassági 
pont alatt. 5— 10 cm nagyságú flis homokkő és kovás márga-kavicsok 
vörös agyaggal összecementálva.

A  konglomerát felett közvetlenül a dacittufa jelenik meg, míg az 
Erdélyi-medencéből ismeretes homokos tufák itt kimaradnak. A dacit
tufa 50— 70 m vastag, felfelé haladva finomodó, zöldes tufa, melyben a 
kvarc és biotit sokszor szabad szemmel is felismerhető ; Posepny dési 
tufájával párhuzamosítható.

A  dési tufa feletti rétegeket Majzon László (11) globigerinás réte
geknek nevezte el. Ezek területemen hiányosan jelennek meg, aSalonói- 
patak elágazásánál és a Suhi-patak DNy-i ágában az 578 m magassági 
pont alatt. Ezekből a rétegekből Majzon László meghatározása alapján 
a következő mikrofauna került elő :

Rhabdammina abyssorum d’Orb.
Cyclammina emaciata Brady
Bulimina buchiana d ’Orb.
Uvigerina pygmea d ’Orb.
Globigerina bulloides d ’Orb.

Ezek az erősen agyagos rétegek zárják magukba a Salonói-patak 
elágazásánál lévő sótestet. A  sótest helyét ma már csak egy sóskút jelzi 
a Salonói-patak egyik kis oldalvölgyében. Preisig Ede (3) adatai alapján 
tudjuk, hogy 1851-ben úgy itt, mint Máramaxos számos helyén só
kutatás folyt. A  mai sóskúttól DNy-ra 60 m távolságban egy aknát 
mélyesztettek és 14 m mélységben tiszta sót kaptak. Oldalirányban 
többfelé is haladva, egészen 105 m relatív mélységig jutottak és közben 
számos tisztátalan só- és agyagréteget harántoltak, de a sótestből nem 
jutottak ki. A  kutatás eredményét nem találták kielégítőnek, így azt 
hamarosan beszüntették.

A  kárpátaljai só kora sokat vitatott kérdés volt. A különböző véle
ményeket Szentes Ferenc (20) tömören és világosan a következőképpen 
foglalta össze: »Fichtel 1780-ban a sóképződményeket a Kárpátok 
fekürétegének gondolta, Beudant 1822-ben »secondair« képződmények
nek írja le, a németországi kálisós telepekkel párhuzamosítva azokat.
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Lilienbach és Boué 1833-ban már »tertiair grés carpatique«-ről, 
Grünschenk és Göttmann »molasse«-ről beszélnek. Hauer és Richthofen 
1895-ben a kősó korát már a miocénbe teszik, sőt a dacittufáról már 
úgy beszélnek, hogy a kősót magában foglalja. Reuss 1867-ben foramini- 
ferák alapján a helvétiai emeletbe teszi. Ezt a vélepiényt veszi át Pose- 
witz is. Az Erdélyi-medencében Koch Antal a kősókat szintén a helvétiai 
emeletbe sorozta. Hoffmann Károly és Böck Hugó az Erdélyi-medencé
ben a kősót a dacittufa feküjébe helyezik és ezzel a burdigáliai emeletbe 
sorozzák. Gaál István 1912-ben a kősót a burdigáliai és helvétiai emelet 
határára teszi, de fenntartja a lehetőséget, hogy több sóképződés is volt. 
Lóczy Lajos a kősó keletkezését a miocén aljára, az akvitaniai-burdigáliai 
emeletbe helyezi és azt a galíciai, bukovinai, moldvai telepekkel pár- 
huzamosítja.« Szentes Ferenc elméleti meggondolások alapján a kősó 
keletkezését a nagy helvétiai traszgresszió elejére teszi. Reich Lajos a 
kősót szintén a burdigáliai emeletbe helyezi. Ha a felsőtiszai miocén
medence párhuzamosítását az Erdélyi-medencével elfogadjuk, akkor 
Majzon László (22) legújabb vizsgálataira támaszkodva, a só kelet
kezését kétségtelenül a középmiocén elejére kell tennünk. Majzon 
László (22) déskörnyéki vizsgálataiból ugyanis kiderült, hogy Désen a 
só autochton módon, a dési tufa felett és a fedőtufák alatt fekszik, az 
általa globigerinás rétegeknek nevezett képződményekben. Gányán és 
a felsőtiszai miocén medence számos részén kimutatható, hogy a só a 
dési tufa fedőjében jelenik meg, bár nem autuchton rétegszerűen. A  só
fedő tufák szintén megvannak a felsőtiszai medencében, de Gányán 
ezek nem jutottak felszínre.

A  sófedő agyagok felett az anomalinás rétegek következnek, 
A  globigerinás és anomalinás rétegeket már Majzon László (11) elkülö
nítette Máramarosban. Az ő adataival vetettem össze a gányakörnyéki 
faunát, melyet szintén Majzon László határozott meg :

Miliolina sp.
Rhyzammina sp.
Rhabdammina abyssorum M. Sars.
Haplophragmium crassum Karr.
Cyclammina cancellata Brady 

$ Textularia carinata d’Orb.
Bulimina ovata d’Orb.
Bulimina pupoides d’Orb.
Bulimina buchiana d’Orb.
Virgulina schreiberziana Czjz.

3
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Chilostomella ovoidea Rss.
Nodosaria sp.
Nodosaria (D.) pauperata d’Orb.
Nodosaria (D.) adolfina d’Orb.
Nodosaria (D.) sp.
Margulina sp.
Robulina sp.
Uvigerina pygmea d’Orb.
Globigerina bulloides d’Orb.
Pullenia sphaeroides d’Orb.
Sphaeroidina bulloides d’Orb.
Truncatulina dutemplei d’Orb.
Truncatulina sp.
Rotalia solveni
Rotalia soldanii d’Orb.
Rotalia beccarii L.
Nonionina umbilicatula Montagu
Nonionina punctata d’Orb.
Nonionina sp.
Polystomella crispa L.
Polystomella listeri d’Orb.
Polystomella sp.
Ostracoda töredékek
Szivacstűk
Spatangida tüske
Halpikkelyek
Halúszótüskék.

Területem legnagyobb részét az anomalinás rétegek foglalják el. 
E gy homokköves és egy konglomerátos fácies különböztethető meg, de 
közöttük fokozatos átmenet van. A  térkép DK-i sarkából kiindulva és 
nyugat felé haladva a képződmények mindinkább pelitesebbek lesznek. 
A  Dealu-Boula csaknem tisztán konglomerátból áll, abban csak 15— 20 
m-ként van egy vékony, néha csak 20 cm-es agyagréteg. Az agyagrétegek 
nyugat felé haladva mindinkább vastagodnak a konglomerát rovására 
és a konglomerátot is lassanként homokkő váltja fel. A Rákos-pa^ak 
völgyében ez a kiékelődés jól megfigyelhető. Általában a Rákos-patak 
és a Darola vonalától nyugatra már csak elvétve található konglomerát. 
A konglomerátok egy folyam deltáját jelölik, az egykori miocén part
hoz illeszkedő félkörös elterjedésük is erre utal.
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A part eredeti miocénkori alakjára a hullámbarázdák alapján is 
következtethetünk, A  hullámbarázdák az áramlás irányára merőlege
sen képződnek. Mivel a tengerparton az árapály mozgása a partra 
merőlegesen történik, a keletkezett hullámbarázdák tengelye a part
vonal irányát adja. Hullámbarázda azonban nemcsak a víz áramlásá
tól keletkezhet, hanem a szél okozta hullámzástól is. Azonban a szél 
hatására keletkezett hullámbarázdák hullámvonala részarányos, az 
áramlás okozta hullámbarázdáké pedig részaránytalan. A  Gánya kör
nyékén bemért hullámbarázdák részaránytalanok, tehát az árapály 
mozgás útján keletkeztek s így megadhatják a partvonal irányát. Az 
ősi part irányának nagyobb távolságon való kijelölésére nem minden 
esetben használhatók fel a hullámbarázdák, mivel csak a part kis rész
letének adják meg az irányát. E g y  csipkézett sziklán parton semmi 
lényeges eredményt nem kaphatunk, azonban homokos agyagos part, 
főkép ha a part a parti hegység csapásával megegyező irányú, az rend
szerint egyenes. A  gúnyai miocén partnál megtaláljuk ezeket a tulaj
donságokat. Itt is lehetnek azonban zavaró körülmények, pl. egy-egy 
homokzátony, amely kitéríti az árapály mozgásának az irányát. Erre 
példát szolgáltat az alábbi mérési adatokból kiugró, az átlag irányra 
(1550— 3350) csaknem merőlegesen álló (6o°— 2400) mérésadat. E zt az 
adatot, mivel csak lokális változásnak tekinthető, az átlagérték számí
tásból kihagytam.

Gánya környékén a következő hullámbarázda irányokat mértem :

6o°— 2400 
130°— 310° 

1500—330° 
1500— 330° 
i55°—335°

1600— 340° 
1600— 3400 
1600— 340° 
1800— 360°

Az átlagérték —  kihagyva az ellentétes (6o°— 2400) irányt —  
Z550— 33f .  Ez igen jó átlag, mivel ha az alapul vett mérések két leg
szélső adatát nem vesszük figyelembe, a megmaradt hat adatban az 
átlagértéktől 5°-nál nagyobb eltérés nincs, ami a mérhetőség határán 
belül esik. A  mért adatok, meglepő azonosságuk folytán joggal vehetők 
távolabbi következtetések alapjául.

A  miocén-rétegek jelenlegi határa Gánya környékén (Kisapsától 
Felsőnereznicéig) általában egyenes, D K  1300— É N y 3100 irányban. 
Ezzel szemben a hullámbarázdák iránya 1550— 3350, tehát egy ÉNy-i 
irányba nyíló szöget zár be. Ami azt jelenti, hogy a mai réteghatárhoz 
képest a miocén-tenger Gányától E N y felé haladva szélesedett. Ezt

3* v



36

alátámasztja az a tény is, hogy E N y felé a miocén-rétegek mind több 
és több pikkelybe gyűrődtek, vagyis nagyobb területről torlódtak össze.

Hullámbarázda kutatásaimnak regionális viszonyban való kiter
jesztését a háború megakadályozta. Igen fontos lett volna a partvonal 
csapásban való követése a hullámbarázdák alapján. Összehasonlító 
adatok sem állnak rendelkezésre, mivel az előző kutatók, vagy más 
területről származó, hullámbarázdával foglalkozó szakmunkák, e kuta
tás lehetőségét figyelmen kívül hagyták.

A  partmenti sekély tengert jelzik a hullámbarázdákon kívül, az 
igen gyakran található hieroglifák is, valamint az e rétegek között 
kialakult két vékony széntelep. A  gányai szenek igen jó minőségükkel 
(7— 7500 cal.) és szépségükkel már az 1900-as évek elején magukra 
vonták a figyelmet. Posewitz is megemlékezik róluk (4), említi, hogy 
a Valea-Bascheuban és a Salonói patak völgyében több kibúvás van, 
azonban a telepek 25 cm-nél nem igen vastagabbak. Papp Károly (6) 
is megemlékezik róluk Magyarország vasérc és kőszenei c. munkájában, 
Posewitz adatai alapján. A  cseh uralom alatt is foglalkoztak a gányai 
szénnel, de a készleteket nagyon túlbecsülték. 1940-ben Vitális Ist
ván (15) és Gaál István (12) emlékeznek meg róla. Gaál István az egész 
felsőtiszai medence szénelőfordulásait négy szénteknőre bontja. A  szén- 
teknő határát úgy vonta meg, hogy a gányai szenek nyugati részét 
az uglyai teknőbe, míg a keleti előfordulásokat az apsai teknőbe sorozta, 
holott sikerült kimutatnom, hogy a gányai előfordulások égy összefüggő, 
két egymás feletti széntelepet képviselnek. Ez az összefüggés az V. 
szelvényből és a geológiai térképen feltüntetett dipslop-vonulatokból 
kétségtelenül kitűnik. íg y  az alsó szintet képviselik a Nagy-hegy 
nyugati és keleti végén levő szénkutatások, melyeket ugyan egy vető 
választ el, de ha figyelembe vesszük a vető ugrómagasságát (240 m), 
melyet a Voszováti patakban meg lehet állapítani (lásd: VI. sz. szel
vény), akkor a két kutatás szenes rétegje egymásba fut. Kelet felé, 
egy szinklinálison keresztül, a Rákos-patak szénzsinóros rétegei és a 
Salonoi-patak völgyében levő kutatások szintén ebbe a szintbe tartoz
nak. A felső szintet a Dealu-Boula és a Dealu-Bascheu oldalán levő 
szénkibúvások képviselik. A  különböző szerzők nagyon különböző 
telepvastagságokat adtak meg, ami nem mérési hibának, hanem annak 
tulajdonítható, hogy a széntelepek kiékelődő, lencsés településűek és 
sok helyen számos egy-két cm vastag szénzsinórra oszlanak. íg y  annak 
ellenére, hogy két összefüggő telepről van szó, nem jelentenek komoly 
készletet. A szenet kb. 150 cm vastag szénvezetó réteg kíséri, ebben 
több helyen makrofaunát is találtam :



37

Melanopsis hantkeni Hofmann 
Ostrea digitalina Dub.
Ostrea lamellosa Dub.
Tellina sp.
Cardium edule 

Lucina sp.
Congeria sp. .
Pirenella nodosplicata M. Horn. 
Terebralia bidentata Defr. 
Thedoxus pictus pictus 
Area sp.

Buccinum cfr. eburnoides Math.

TEKTONIKA.

A terület tektonikájában két szerkezeti formát különböztethetünk 
meg, a medence peremén létrejött visszaredeződést, illetőleg pikkelye- 
ződést és a medence belsejében aránylag lapos antiklinálisokat és szin- 
klinálisokat.

A pikkelyek a Nagy-patak és a Salonói-patak közötti részen és a 
Repeljanski-patak környékén húzódnak ÉN y— DK-i csapással. A  szer
kezeti viszonyokat a következő négy szelvényben ismertetem :

I. szelvény. A sókutatás, a Kozel-hegy É K -i gerincén és a szírt 
előforduláson keresztül húzódik. A  szelvényen három felpikkelyező- 
dési vonalat találunk : a legkülső (EK-i) a jura szirtet tépte fel a 
mélyből. A  szirt kialakulását azon megfontolás alapján rajzoltam meg, 
amelyet már id. Lóczy Lajos (7) a Trencsén— Nyitrai szirtekre vonat
kozólag megállapított, hogy azok nagy mélységfceni eres összeráncoló- 
dás folyamán nyirattak le alapjukról és diapir módon áltörték fedőjü
ket. Ez elmélet helyességét a Felsőnereznicétől EK-re a falu végén 
levő hegyormon nemrégiben feltárt júra szirt nagyon jól igazolja, 
melyet kitermelés céljából kifejtettek a fedő rétegekből, jól látható a 
kárpáti csapásnak megfelelő irányban fekvő, kb. 4 m átmérőjű hurka
ként kihengerelt jura-mészkő. Területemen, a szírieknek csak foszlá
nyai jutottak a felszínre, a Kozel-hegy ÉK-i lejtőjén, ahol a júra mész
köveknek 10— 100 cm nagyságú, erősen préselt, legömbölyödött darab
jait találjuk, egy keskeny sávban, a kréta-eocén flis és a miocén homok
kövek határán. A szűrtek ezzel az eltörpült formájukkal DK felé haladva 
el is tűnnek teljesen, csak a Pop Ivánnál kerülnek ismét a felszínre.
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JELMAGYARÁZAT E X P L A N A T IO N  O F SY M B O L S : i. Középső miocén konglomerát-agyag (anomalinás rétegek) 
Middle Miocene conglomerate-clay (Anomalina beds). 2. Középső miocén homokkő->agyag (anomalinás rétegek) —  

Middle Miocene, sandstone-clay (Anomalina beds). 3. Széntelep —  Coal bed. 4. Középső miocén sófédő agyag (globigerinás 
rétegek) Middle Miocene salt covering clay (Globigerina beds). 5, Só —  Salt. 6. Középső miocén dacittufa (dési tufa)—- 
Middlê  Miocene dacitic tuff (Tuff of Dés). 7. Középső miocén alapkonglomerát —  Middle Miocene basic conglomerate. 
8. Kréta-eocén flis homokkő-agyag —  Cretaceous-Eocene Flysch sandstone-clay. 9. Jura, mészkő —  Jurassic limestone.
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A szírt után D N y felé, a közép-miocén homokkövek (koruk míkro- 
faunisztikailag megállapítva) valószínűleg egy antiklinálisba gyűrve 
következnek, mert a Közel D-i részén megállapított antiklinális folyta
tását itt tételezhetjük fel. A  homokköveken azok feküje a miocén 
alapkonglomerát következik, tehát ez ismét egy tektonikai vonalat 
jelöl. Az alapkonglomerátok ;lyen helyzetét ugyanúgy magyarázhat
juk, mint a szirtek felszínrejutását. A  tektonikai mozgás jelenlétét 
alátámasztja a konglomerát breccsás volta. A  konglomerátra a dacit- 
tufa, majd a sós agyagok következnek a sótesttel. A só a pikkelyező- 
dés hatására, ekcéma-szerűen kipréselödött a magábafoglaló agyagos 
rétegekből. Ezt az ekcéma-jelleget Preisig Edének (3) a. sókutatással 
kapcsolatban közölt adatai is alátámasztják. Leírásából kivehető, hogy 
a só kaotikusán gyüredezett és az uralkodó dőlés ÉK -i irányú 70— 75°-os 
lejtéssel. A  harmadik pikkely vonalát a-sófedő agyagok és az anomab- 
nás rétegek határa jelöli, mivel a sófedő dacittufák kimaradtak. A  pik
kelyt az anomalinás rétegek hirtelen, erős felhajlása is jelöli, ez a mere
dek rétegdőlés a medence belseje felé hamarosan ellaposodik. A  pik
kelyek EK-ről D N y felé haladva, mind fiatalabb és fiatalabb tagokat 
hoznak felszínre, ami az intenzitás csökkenését jelenti és ezáltal a nyomó
hatás irányát adja meg. A  nyomás tehát a medence belseje felé, DK  
felé történt, nem mint általában a flis Kárpátokban, kifelé. Tehát itt 
is, mint azt már Szentes Ferenc (20) csapás irányban tovább is meg
állapította, visszaredőződéssel van dolgunk. Hogy a pikkelyek ezen 
a vonalon torlódtak fel, azt a mélyebb szerkezettel magyarázhatjuk, 
ugyanis Schaffer Victor által a Földtani Társulatban bemutatott kár
pátaljai gravimetrikus térképe alapján, itt a Pop Iván masszívumának 
mélybeni folytatását feltételezhetjük, mert az említett térképen, ezen a 
vonalon halad körülbelül a »0« izoanomáliás vonal és ettől a vonaltól 
E K  felé az izoanomáliás vonalak igen megsűrűsödnek, ami a mélybeni 
kristályos tömegek küszöbszerű alakjára utal —  valószínűleg ez szere
pelhetett a tektonikai mozgások ütközőpontjaként.

A második szelvényben a szirt és a sóképződmények a mélyben 
maradnak, de még mind a három felpikkelyezcdési vonal a felszínig jut.

A harmadik szelvényben a szerkezet már nagyon összeszűkül, a 
középső és a DNy-i pikkely egymásba futnak és a konglomerát nem 
kerül tovább a felszínre. A  harmadik szelvényben említett két pikkely 
egy ÉEN y— DDK-i irányú vetővel zárul le. A  vető vonala légifelvéte
len is jól követhető és jelenlétét bizonyítja a dacittufa réteg megszűné
sén kívül a dacittufából a törésvonal mentén feltörő kénhidrogénes 
forrás is.
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íg y  ettől a törésvonaltól DNy felé haladva már csak egy pikkelyt 
találunk, melyben csak a dacittufa szerepel, sőt D K  felé tovább haladva 
Apsica irányában, a dacittufa is kimarad, úgyhogy a közép-miocén 
homokkő közvetlenül érintkezik a kréta-eocén flis képződményekkel.

Ha szelvénysoron végigtekintünk, azt tapasztaljuk, hogy a szer
kezet É N y felől D K  felé sülyed, amit az idősebb tagok mélybetűnése 
bizonyít. Az első szelvény után mélybemarad a szírt, a második szel
vény után az alapkonglomerát, majd a negyedik szelvény után DK-re 
a dacittufa is eltűnik. Ez a jelenség területemen túl is megnyilvánul, 
É N y felé a szirtek tovább emelkednek, Felsőnereznicén a szirteket 
800 m magasságban találjuk, Gányán csak 500 m-en, majd D K  felé 
teljesen eltűnve, csak a Pop Iván-nál jutnak ismét a felszínre. A  szer
kezet ilymódon való alakulását szintén a fentebb említett alaphegység 
alakulásával magyarázhatjuk. Ezek szerint az alaphegység Gánya és 
a Pop Iván között igen erősen a mélybe sülyedt.

A  medence belsejében egyszerre nyugodt formákkal találkozunk, 
lapos, maximum 25°-os rétegdőlésű antiklinálisok és szinklinálisok, 
helyenként vetők.

A  miocén medence ezen a részen egy DK felé süllyedő tengelyű 
szinklinális és egy É N y felé emelkedő tengelyű antiklinális ismerhető 
fel. A  szinklinális, mely Apsa felől északnyugati irányban húzódik, itt 
északnak fordul és belefut a felpikkelyezcdési vonalba,- úgyhogy a 
Taractól E-ra a szinklinálisnak már a nyomát sem találjuk. A  szinkli
nális északkeleti, felpikkelyeződés felőli szárnya valamivel meredekebb 
(20— 30°), mint a délnyugati (15— 20°). Mint partmenti szinklinális. 
szénteknő szerepét játszotta és benne két, a felszínre is kibukkanó 
széni elep képződött.

A  szinklinábssal nagyjából párhuzamos irányban fut a Nagyhegy 
és a Sumarin antiklinálisa. Délkelet felé lezárul, északnyugat felé ped’g 
a nereznicei Kycserában folytatódik. Az antiklinális Ny-i részét egy 
É — D-i irányú tektonikai vonal mentén több kisebb vető 240 m ugró
magassággal lesüllyesztette. A  vető vonalát lég'fényképfelvételen álla
pítottam meg. Feltárásban is megtaláltam a Voszováti-patak felső 
völgyszakaszában a 450 m magassági pontnál, ahol egy konglomerát 
réteg a vetősík mentén érintkezik az agyaggal. A  vető síkja mérhető : 
E — D-i irányú és függőleges. Konglomerát réteg a Rákos-patak völgyé
től nyugatra, csak az előbb említett feltárásban fordul elő és a Voszováti- 
patakban lejjebb, az előbbi feltárástól kb. 1200 m-re, így ezeket a kon
glomerát rétegeket azonosítottam, ezt szelvénybe felvíve, megkaptam 
az ugrómagasságot. A konglomerát rétegek azonosításának a helyességét



JELMAGYARÁZAT —  E X P L A N A T IO N  O F S Y M B O L S : i. Rétegfej —  Outcropping hard beds. 2. Dipslop dőlésiránnyal —  Dipslope with direction of dip. 3. Meredeken 
dőlő dipslop —  Steep dipslope. 5. Vízszintesen fekvő dipslop —  Horizontal dipslope. 6. Vető —  Fault. 7. Terepen mért dőlések átlaga— General dip (obtained from the

outcrops). 8. Színklinális —  Syncline. 9. Antiklinális —  Anticline. 10. Képződményhatár —  Formation boundary.
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alátámasztja az a körülmény, hogy a 
Nagyhegyen ugyanezen vetőn át fekte
tett szelvényben, a széntelepek azonosí
tása által ugyancsak 240 m ugrómagas
ságot kaptam. A  vető mentén horizon
tális elmozdulás is történt, amit a légi 
felvételek bizonyítanak, bár a geológiai- 
lag mért dőlésadatokból is némikép ki
tűnik, hogy a Nagyhegy antiklinálisá- 
nak DK-i vége, a vető mentén, D felé 
a Voszováti-patak völgyfőjéhez eltoló
dott.

Ennek a vetőnek különösebb tek
tonikai jelentősége nincs, ez csak a gyű
rődések által beállott feszültségkülönb
ségek kiegyenlítését szolgálta. Ezt a 
feszültségkülönbséget az okozza, hogy 
az antiklinális és szinklinális tengelyek a 
feltolódási vonallal nem párhuzamosak.

FOTOGEO LÓG IÁI MEGFIGYELÉSEK.

Fotogeológiai megfigyeléseket a 
Honv.Térképészet Intézet kb. 1 .'35.000 
méretű légifényképein végeztem szte- 
reoszkóppal.

Ebből a szempontból csak a közép
miocén medencerész j öhetett számításba, 
mert a flisképződmények juvenilis lej
tőin részletes morfológia nem fejlődhe
tett ki. Az alacsonyabb miocén dombok 
már elérték maturus stádiumukat és 
a fotogeológiailag jelentős részlet-mor
fológiai formák kifejlődtek.

Fotogeológiai szempontból Gánya 
környéke ideális terület. Az ilyenirányú 
kutatások majdnem minden lehetőségére 
adódik itt példa: dipslopok (réteglép
csők), szerkezeti vonalak (vető, feltoló-
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dási vonal), antiklinális, szinklinális, képződményhatár és végül terraszok 
ismerhetők fel.

Fotogeológiai vizsgálatokat először 1942-ben végeztem ezen a 
vidéken. Ekkor kutatásaim csak arra szorítkoztak, hogy a több mint 
1000 m vastag középmiocén homokkő- és agyagrétegek szintezését, mivel 
erre más mód nem adódott, a dipslopok követése által igyekeztem meg
oldani. Öt vonalban, összesen 20 km hosszúságban követtem a dipslopo- 
kat. Ezeket a vonalakat a geológiai térképembe jegyeztem be. A leg
hosszabb vonal aSumarin és a Darola közötti gerinctől a Salonói-patakig 
8-5 km hosszban; vele párhuzamosan, délebbre, a magasabb geológiai 
szintekben 4-5 m hosszúságban. Az alacsonyabb szintekben : nyugaton 
a Sumarin 662 m csúcsától, a Nagyhegy 608 m csúcsán át a hegy lábáig; 
keleten a dacit tufa-homokkő határral párhuzamosan a Salonói-patak 
két ága közötti gerinctől csaknem a Dealu-Bascheuig, részben kétszeres 
vonalban 2-5 m hosszúságban. íg y  csaknem az egész területet sikerült 
behálóznom, s mivel az egyes dipslop-vonulatok szelvényekkel össze- 
köthetők, így vezető szint híján is tudtam a képződményeket párhuza- 
mosítani. Ezáltal sikerült megállapítanom, a számos szénkibúvás és 
szénkutatási nyom tulajdonképpen csak két szintet jelöl. Pusztán 
szelvényszerkesztéssel ezt nem lehetett volna megoldani.

A dacittufa felpikkelyeződési vonala egy határozott egyenessel adódott 
ki, melyet részben a Salonói-patak alsó völgyrésze, a dacittufa két dip- 
slopja, hegynyergek és a Repeljanski-patak legfelső völgyszakasza ad.

Különösen érdekes volt az a szerkezeti vonal, melyet a Nagyhegy 
gerincének a közepétől kiindulva, a Voszováti-patak 450 m pontjáig 
húzódólag ismertem fel a légifelvételről. Akkor feltételesen jelöltem be 
a térképembe és kinn a terepen igyekeztem megállapítani, hogy mit 
jelöl ez a vonal. A  Voszováti-patak völgyében, a 450 m magassági 
pontnál megtaláltam szerencsésen feltárva a vetőt. Ez az eset jó bizo
nyítéka annak, hogy a fotogeológia milyen segítségére lehet a geológus
nak. A  légifénykép nélkül a vetőt nem tudtam volna ilyen regionálisan 
kijelölni és nem tudtam volna megállapítani, hogy a Nagyhegy nyugati 
és keleti végén levő két szénkibúvás azonos szintbe tartozik. A  szén
telepek és a vető által felhozott konglomerát által a vető ugrómagas
ságát is meg tudtam állapítani, ez 240 m-nek adódott.

E gy másik vető is kimutatható a légifelvételek alapján, ez a dacit
tufa felpikkelyeződésével kapcsolatban alakult ki. A  Repeljanski-patak 
legfelső elágazásától húzódik, É ÉN y— DDNy-i irányban, kissé ívesen 
kelet felé hajolva, a Dealu-Boulu és a Dealu-Bascheu közötti hegy
nyeregig. Légifelvételen ezt a vonalat erdőhatárok, dipslopok hirtelen
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-egyenes vonallal való lemetsződése adja. Sőt sztereoszkópon szemlélve 
úgy látszik, ami a hegyszerkezeti meggondolásokból is adódik, hogy 
a  keleti szárny a süllyedt helyzetű. A  vető vonalát a légifelvételek meg
tekintése előtt is megrajzoltam, mert ezt a dacittufa és a középmiocén 
rétegek kiékelődése szükségessé tette. A  vető jelenlétére utalt az itt 
feltörő kénhidrogénes forrás is. A  vető irányát azonban, feltárás híján, 
csak a légifelvétel alapján tudtam kijelölni.

Az antiklinálisok és szinklinálisok fotOgeológiai kijelölésére ekkori
ban nem fordítottam gondot, mivel ezeket a geológiai kutatással is jól 
megkaptam. Mégis, a légifelvételek részletes kiértékelésével, újabb 
adatokat is kaptam.

Gányán —  a Kárpátok medencéjét tekintve —  szinte egyedülálló 
szépségben fejlődtek ki a dipslopok. Ezt a középmiocén rétegek össze
tétele magyarázza. Ha a dipslopok meredek falát megfigyeljük, azt 
látjuk, hogy annak alsó részében csaknem tisztán agyag települ, felfelé 
haladva mind sűrűbben homokkőpadok jelennek meg, sőt ezek vasta
godnak, úgyhogy helyenként a dipslopok felső peremén az i — 3 m 
vastagságot is elérik. Egy-egy dipslop meredek lejtőjének a magassága 
15— 20 m. A homokkőpadokat D K  felé konglomerát váltja fel és ezek 
kelet felé az agyag rovására úgy megvastagodnak, hogy a Dealu-Boulu 
főtömegét már majdnem tisztán konglomerát alkotja, de azért itt is 
megvan, ha nem is több, mint 20 cm-es agyagréteg, mely a leváló kon- 
glomerátdarabokat lecsúsztatja, tehát a réteglapok tisztán maradnak 
és előállnak a dipslopok. A  dipslopok keletkezése annak köszönhető, 
hogy a homokkő alatt levő kékagyagok levegőre jutva, gyorsan meg
bámulnák (kötőanyagjuk, a vasoxid, vashidroxiddá alakul) és elmállnak, 
mégpedig gyorsabban, mint a homokkövek, melyek alól kimosódnak, 
így a. homokkövek párkányszerűen kiállnak, majd utánaszakadnak. 
A réteglapok a homokkőtől meléktől gyorsan megtisztulnak, mert a 
homokköveknél ugyanaz a folyamat megy végbe, mint az agyagnál, 
levegőre jutva gyorsan elmállnak. Egy-egy ellenállóbb homokkcpad 
nagykiteijedésű lejtőt tud fenntartani, pl. a Nagyhegy keleti oldala, 
a 608 m magassági ponttól kiindulva, 1-5 km hosszban és 1 km széles
ségben egy hatalmas réteglapból kialakult lejtő, ugyanígy a Darola 
teteje is egy vízszintes réteglap. Igen sok dipslop olyan erőteljes kifej- 
lődésű, hogy a katonai 1 :25.000 méretű térkép topográfiájából is 
kitűnik. A  meredekebb lejtőkön a dipslopok nem fejlődtek ki tökéletesen, 
itt csak a lejtő bordázottsága által jelennek meg, pl. a Rákos-pataktól 
keletre levő hegyoldalon 10 ilyen egymásfeletti borda figyelhető meg, 
ezek mintegy csak alátámasztják a teljesen kifejlődött dipslopok irányát.
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A dipslopok felismeréséhez a növényzet is hozzásegít. Gánya környékén 
az erdők legnagyobb részét kiirtották és a területet legeltetésre hasz
nálják. Ezáltal a bokrok és fák csak a dipslopok meredek lejtóin tudnak 
megmaradni, ahova az állatok nem szívesen mennek legelni. Azonkívül 
a növényzet sokkal jobban fejlődik az agyagos meredek lejtőkön, mint 
a dipslopok lapját képező kemény homokkő- vagy konglomerátpadon.

A dipslopok alapján a következő szerkezeti formákat tudtam 
megállapítani: szinkhnáhst, melynek tengelye a Salonói-patak DDNy-í 
ágától nyugatra lévő gerincen indul ki. A tőle jobbra és balra levő 
gerinceken jól látszik a dipslopok szembefordulása. Továbbhaladva,, 
a szinkhnális tengelye a csaknem D-i irányból DK-nek tér el és erősen 
kiszélesedik, amit számos vízszintes és közel vízszintes dőlés jelöl. 
A dipslopok iránya terepen mért dőlésekkel jó egyezést mutat, csak 
a szinklinális tengelye környékén vannak nagyobb eltérések, amik 
viszont, tekintve, hogy a dőlésszögek igen csekélyek, a hibahatáron 
belül esnek.

Másik szinklinális a Voszováti-patakban áhapítható meg. Ez„ 
mivel munkaterületem szélére esik, a geológiai adatokból nem adódik ki. 
Ez a szinkhnális K — Ny-i irányú és nagyjából a Voszováti-patak völgyét 
követi. Irányát már nem az É K — DNy-i irányú felpikkelyeződési vonal 
szabta meg, hanem a tőle nem messzeDNy-ra levő nyágovai sószerkezet. 
A szinkhnáhst a 450 m magassági pontnál a már említett vető elvágja. 
Ezt —  a szinkhnáhs irányához tartozó dőlések eltűnését és a velük 
részben ellentétes dőlések egy vonal melletti feltűnését —  igen jól 
mutatja a fotogeológiai térkép.

A  vető dél felé, a geológiai térképem határán túl is tovább követ
hető. Tovább is megtaláljuk a vető két oldalán a dipslopok irányának 
a különbözőségét. A  nyugati oldalon, egy a vetőre merőleges vonal 
mentén a dipslopok hirtelen kimaradnak, ez olyan képződmény jelen
létére utal, melyben a dipslopok nem tudnak kifejlődni. Ezek a sófedő
rétegek, melyek sokkal agyagosabbak, mint az előbb tárgyalt képződ
mények. Előjövetelük teljesen indokolt, mert ezek feküképződmények 
és a Voszováti-patak szinkbnábsának a déli szárnya alól bukkannak ki. 
A vető keleti oldalán viszont a homokkő-agyag fácies szép dipslopokkal 
továbbfolytatódik, ami viszont horizontális eltolódásra utal. Ezt bizo
nyítaná az is, hogy a Nagyhegy antikhnálisa. a vetőtől elvágva, a Vo
szováti-patak felső folyásánál, a szinkbnálissal szemben látszik folyta
tódni. A  Nagyhegy antikhnálisát fotogeológiailag nem tudtam kimu
tatni, mivel annak EK-i szárnya már olyan részre esik, ahol a dipslöpok 
nem fejlődhettek ki.
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ÖSSZEFOGLALÁS.

A  máramarosi Kárpátokról, és a felsőtiszai miocén medencéről 
•eddig csak átnézetes térképek jelentek meg, holott számos olyan kérdés 
van, amely csak részletkutatással dönthető el. Gányakörnyéki részletes 
geológiai felvételem ezt a célt szolgálta.

Az ilyen vezetőszint-nélküli rétegben, mint amilyenek a felsőtiszai 
miocén medencét felépítő képződmények, a szétszórt, egymástól távol
eső rétegdőlésmérések alapján szerkesztett szelvényekből rendszerint 
túlzott nagyságú rétegvastagságok adódnak ki. Hogy ezt a hibát el
kerülhessem, a jellegzetes homokkő-konglomerát rétegfejeket az egész 
területen végigkövettem s ezáltal egy vezető szintet kaptam. íg y  tűnt 
ki, hogy a Dealu-Boula-környéki konglomerátok, melyek felületes 
vizsgálat alapján külön szintnek tűnnek, ugyanazon szintbe tartoznak, 
mint a homokkövek, csak fácieskülönbség van közöttük. Szintén a 
rétegvastagságot csökkentik a vetők is, mint pl. a Nagyhegyet átszelő 
vető. Ezek a pontos rétegpárhuzamosítások gazdasággeológiailag is 
jelentősek, mivel ezáltal tudtam megállapítani, hogy a gányakörnyéki 
szenek két szintet alkotó, többszörösen kiékelődő telepek. Ezirányú 
vizsgálataimban a légifelvételek igen nagy segítségemre voltak, ezek 
felhasználásával igen sok időt takarítottam meg és oly eredményeket 
is szolgáltattak, melyeket terepbejárással nem tudtam volna megkapni 
(pl. a Repeljanski-patak legfelső ágánál a pikkelyeket harántoló vető).

A miocén medencerészben felismerhető antiklinálist és szinklinálist 
már Szentes • Ferenc (20) is ismertette, így azoknak csak részletesebb 
kidolgozása maradt rám. Erről megállapítottam, hogy a Nagyhegy 
antiklinálisának DK-i vége egy vető mentén elmozdult.

A medence peremén történt felpikkelyeződést, mint a Magura- 
takaró visszaredőződésének a következményét, Szentes Ferenc már 
kimutatta. A pikkelyek részletes térképezése alapján megállapítható, 
hogy a szerkezet D K  felé süllyed, miáltal a Gányától E  Ny-ra (Pudplesa 
és Felsőnereznice környékén) jól megfigyelhető visszaredőződés itt a 
mélybe kerül, a felszínen csak egyszerű pikkelyek jelzik a folytatódását. 
Hogy nemcsak egyszerű vetősíkok mentén történt pikkelyeződéssel van 
dolgunk, azt bizonyítja az is, hogy a pikkelyek a középmiocén ano- 
malinás homokkövek mélyebb feküit is a felszínre hozták (jura mészkő, 
alapkonglomerát, só).

Végül köszönetemet fejezem ki Lóczy Lajos dr. egyet, ny, r. tanár 
úrnak, hogy mint az Állami Földtani Intézet igazgatója, gányakörnyéki 
vizsgálataimat lehetővé tette és munkámat irányította.


