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AZ IZASZACSALI KOLAJTERÜLET FÖLDTANI VISZONYAI.*

Irta : Dr. Schréter Zoltán.

(A 3. térképjel és 1. föld Inni szelvénysorozatlal.)

A folyton fejld iparosodás és nem utolsó sorban a háborús szük-

séglet fokozott mértékben ráirányította a figyelmet egyik fontos nyersanya-

gunkra, a kolajra. A szén és vas uralkodó szerepe mellett ma már a

kolajnak is ugyanolyan fontossága van, mint az elbbi kellnek.

Általánosan ismeretes, hogy a kolajterületek felkutatása és megszer-

zése már évtizedek óla nemcsak egyes nagy magáncégeknek, hanem nem-
zeteknek is egyik legfontosabb törekvése és célja.

Felismerve a kolajnak az iparban, majd utóbb a hadászatban való

fontosságát, már elég régen megindult hazánkban is a reménybeli kolaj-

területeinknek vizsgálata. Az els komoly tanulmányokat az 1890-es évek-

ben végezték a m. kir. Földtani Intézet geológusai. Az els világháború

után az Angol-Perzsa Kolaj Társaság, majd késbb az Európai Gáz- és

Villamossági Társaság („Eurogasco"), tehát magáncégek végeztek hazánk

területén földtani és részben geofizikai vizsgálatokat, továbbá ezek nyo-

mán kutató fúrásokat a kolaj felkutatása érdekében.

A m. kir. Földtani Intézetben az els világháború után 1929-ben

elször Böckh Hugó igazgatása alatt, majd utána jelenlegi utódja,

Lóczy Lajos igazgatása mellett nagyarányokban megindult hazai re-

ménybeli kolajterüleleinknek földtani felvétele és eme munkálatok alapján

azok megfúrása. Ezek a felvételek messzetekint munkaterv alapján ma
is folynak.

Még egy évtizede sincs, hogy az ezirányú fáradozásokat siker koro-

názta. 1936 óta az „Európai Gáz- és Villamossági R. T." és jogutóda, a

„Magyar Amerikai Olajipar R. T.“ Zala megyében, Lispe, Hahót stb. kör-

nyékén, a m. kir. Iparügyi Minisztérium pedig Heves megyében fúrások

útján, Bihar megyében, Tataros és Derna vidékén bányászkodás útján,

kolajat hoztak a külszínre. A nevezett helyek kolajtermelése államház-

tartásunk igen fontos tényezje lett.

A m. kir. Földtani Intézet igazgatósága 1940 óta végeztet az Észak-

keleti Kárpátokban földtani felvételeket, amióta ez a terület is visszakerült

az anyaországhoz. Ezek a felvételek nagy buzgalommal folynak: ezek

elssorban tudományos természetek, de a gyakorlati célok szolgálatában

is állanak. Tudniillik a földtani felvételekkel kapcsolatban a geológusok a

kolaj elfordulási lehetséget is tanulmányozzák, kutatják.

Ezekbe a munkálatokba kapcsolódtam be a múlt nyár folyamán,

amikor a Magyar-Olasz Ásványolajipari R. T., nevezetesen t e 1 e g d i R o t h

Károly miniszteri tanácsos és Papp Simon vezérigazgató urak meg-

tisztel felszólítására elvállaltam a máramarosmegyei Izaszacsal környéké-

nek rendszeres földtani felvételezését.

* Elad'a a szerz a Magyarhoni Földtani Társulat 1943. évi február !3-i

szakülésén.
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Mieltt földtani vizsgálataim eredményeit elterjeszteném, visszapil-

lantásl kell vetnem az ezen a területen történt megelz földtani felvéte-

lekre és kolajkutató munkálatokra.

Az Iza-völgyi kolajnyomok már régóta ismeretesek. Már 1839-ben

felemlíti Fényes Elek (1), hogy a szomszédos Dragomérfalva község

határában lév forrás kevés kolajat tartalmaz. Az els átnézetes földtani

felvételt ezen a vidéken 1858-ban Hauer Ferenc lovag és Richt-
hofen Ferdinand báró (3.) végezték, akik a terület földtani felépíté-

sét általában helyesen felismerték. A kolajelfordulást Gesell Sándor,
T i e t z e Emil bécsi és Noth Gyula galíciai geológus ismertették.

Ezen kívül még Oculus Antal is foglalkozott az izavölgyi kolajel-

fordulásokkal, A fúrások lefolyására és azok történetére vonatkozólag

Noth Gyula és Oculus Antal szolgáltattak adatokat. Ezek a

kolajgeologiai vizsgálatok és ismertetések 1874— 1889 között történtek, il-

letve jelentek meg. Kétségtelen, hogy ebben az idben igen élénk volt az

érdekldés az izavölgyi kolajelfordulás iránt. (Lásd az irodalmi felsoro-

lás 4—23 számait.)

Felemlítem, hogy a szomszédos vidéket, nevezetesen a Visó völgyé-

nek jobboldalán lév területet 1886-ban Zapalowicz Hugó lengyel

geológus járta be s munkája azt a vidéket behatóan ismerteti. Az izavöl-

gyi földtani viszonyokról és kolajelfordulásokról azonban nem szól. (24.)

A terület rendszeres földtani felvételét 1893"ban Böckh János
végezte el (27.), ki az itt elforduló földtani képzdményeket és szerkeze-

tet általában helyesen felismerte és térképezte. Kitn munkája, amelyet

a magyarhoni Földtani Társulat, a sósmezi kolajterületrl írott munkájá-

val együtt aSzabó József emlékéremmel tüntetett ki, alapja lett a késbbi

kutatásoknak és földtani felvételeknek, így az én felvételemnek is. Termé-

szetes, hogy a tudomány haladásával, az ismeretek és tapasztalatok sza-

porodásával Böckh János térképe és tanulmánya bizonyos mérték
módosítás alá kerül.

Késbb, 1906-ban megjelent Posewitz Tivada r-nak a magyar-

országi kolaj- és aszfaltelfordulásokról szóló, összefoglaló ismertet mun-

kája. (30.) Posewitz Böckh alapján leírja a szóbanlév terület föld-

tani viszonyait és ismerteti a kutatások történetét részben alig hozzáférhet

források alapján ; tehát etekintetben hézagpótló.

1915-ben angol tkével megalakult a „Magyar Kárpáti Petroleum R.

T.“, amely fképen az izaszacsali, továbbá a dragomérfalvai kolajterüle-

teket óhajtotta fúrásokkal felkutatni és hasznosítani. A földtani felvételeket

Böckh Hugó Selmecbányái fiskolai tanár irányítása mellett elször

James angol geológus, majd Pávai Vájná Ferenc Selmecbá-

nyái fiskolai tanársegéd, ma fgeologus végezték el. Ezeknek a földtani

felvételeknek alapján jelöltek ki és hajtottak le Izaszacsalon kilenc, Fels-

szelistye határában egy és Dragomérfalva határában két fúrást, amelyek

közül némelyik, nevezetesen néhány izaszacsali elég jó eredménnyel is járt.

Miután magántársulat részére végzett munkálatokról volt szó, ezek-

rl a földtani felvételekrl nyomtatott közlemény nem jelent meg A fúrási
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eredményekrl mindössze Papp Károly egyetemi tanárnak a Földtani

Értesítben megjeleni értekezése tájékoztat. (&>.)

Az 1914— 18 évi világháborúnak Magyarországra nézve oly szomorú

kimenetele lehetetlenné tette az izavölgyi kolajkutatások folytatását. Az
izaszacsali a többi izavölgyi kolajterülellel együtt a trianoni békeparancs

után Románia kezébe került. Tekintettel arra, hogy Óromániában hason-

líthatatlanul gazdagabb kolajterületek állottak rendelkezésre, a románok

nem fektettek különösebb súlyt az izavölgyi kolajterület megfúrására és

kihasználására. A munkálatok egy darabig eltengdtek, majd 1927-ben tel-

jesen megszntek.

1940 szén a visszacsatolt erdélyi részekkel együtt Máramaros vár-

megye is visszakerült az anyaországhoz. A m. kir. Földtani Intézet igazga-

tójának, Lóczy Lajos-nak javaslatára a m. kir. Iparügyi Minisztérium

illetékes osztályénak vezetje, lelegdi Rolh Károly a visszacsato-

lás után legott elrendelte a földtani felvételek megkezdését az Északkeleti

Kárpátokban. A m. kir. Földtani Intézet igazgatósága, a m. kir. Iparügyi

Minisztériummal egyetértve, az izavölgyi földtani felvétellel Pávai Váj-
ná Ferenc fgeologust bízta meg, aki itt 1941-ben és 1942-ben rend-

szeres földtani felvételeket végzett. Pávai fgeologus úr vizsgálatainak ered-

ményeit a m. kir. Földtani Intézet 1943 évi január havi szakülésén terjesz-

tette a szakközönség elé.

A magam részérl Pávai fgeologus úrtól függetlenül dolgoztam

az izavölgyi kolajvidéken. Sok dologban ugyanarra az eredményre jutot-

tunk, egyes pontokban azonban vizsgálati eredményeink és következteté-

seink eltérnek egymástól. Ez teszi indokolttá egyebek mellett azt, hogy

vizsgálataim eredményei szintén közzététessenek.

Meg kell itt emlékeznem arról, hogy Pávai fgeologus úrral, Iza-

szacsalon való tartózkodása alkalmával néhány együttes kirándulást tet-

tünk. E kirándulások alkalmával a fgeologus úr volt szives néhány föld-

tani képzdmény érdekesebb elfordulási helyeit és néhány érdekesebb

szelvényt megmutatni. Szívességéért fogadja ehelyütt köszönetemet.

A fentiek elrebocsátása után ismertetem az Izaszacsal környékén

végzett földtani felvételem eredményeit, a következ sorrendben : elször

szólok a terület rétegtani viszonyairól, másodszor a hegyszerkezeti (tekto-

nikai) viszonyokról és harmadszor a kolajelfordulás lehetségeirl.

A.) Rétegtani viszonyok.

Földszerkezeti (tektonikai) szempontból Izaszacsal környékén négy

elkülöníthet tagot, egységet kell megkülönböztetnünk. Ezeknek rétegtani

viszonyait külön-külön kell tárgyalnom. Ezek a földszerkezeti egységek a

következk :

I. Az északi, eocén és oligocén képzdményekbl felépült egység,

II. A déli, kristályos palából s az eocén más fácies képzdményeibl
felépült egység, III. A kréta homokkövekbl álló takarók és takarórögök

egysége és IV. A neogén medence nyúlványának üledékes és kitörési kép-

zdményekbl álló egysége.
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I. Az északi egység.

Az északi egység földtani képzdményei: 1. a fels eocén homokk
és szürke, palás agyag rétegcsoportja, ?. az alsó és középs oligocén pa-

lás agyag, homokk és menilit rétegcsoportja, 3. a fels oligocén úgyneve-

zett magúra homokk rétegcsoportja. Lássuk ezeket egyenkint.

Eocén.

1. A fels eocén homokk és palás agyag rétegcsoportja.

Ennek a rétegcsoportnak kzetei : többnyire szürkeszinü, közép- és

durvaszem, néha lágyabb, máskor keményebb összeállású homokkövek.

Ezek vékonyabb, vagy vastagabb-padosak, vagy rétegzettek. Muszkovit-

csillám rendesen kisebb, vagy nagyobb mennyiségben van bennök. A
homokkövekkel ismételten váltakoznak szürke, palás agyagrétegek, ame-

lyek szintén vékonyabbak, vagy vastagabbak. Az egész rétegcsoport álta-

lában kitünen rétegzett.

Sem a homokkövek, sem a palás agyagok kövületei nem tartalmaz-

nak ; a palás agyagok iszapolási maradéka se tartajmaz szerves maradvá-

nyokat. Közbetelepszik azonban egy aprószem konglomerátum réteg, dur-

vábbszem homokk kíséretében, amelyben lithothamnium gumók és apró

nummulinák fordulnak el. Az elbbi az Archaeolithothamnium torulosuin

G ü m b.-nak, utóbbi a Nummulina fabianii P r e v e r fajnak felelhet meg.

Ezenkívül egy peclen fajnak,, nevezetesen a Chlamys cfr. biarritzensis d’

A r c h. töredékei is elfordulnak benne.

Az els, aki ebbl a rétegcsoportból nummulinákat említ, Noth
Gyula barwineki geológus. (15.) Noth az Izaszacsallól kissé ÉK-re lev
„Cinligeti “ árkot jelöli meg a nummulinák lelhelye gyanánt. Böckh
János Kirligátára helyesbbíti az árok nevét és megjegyzi, hogy ebben a

rétegcsoportban sem itt, sem máshol nummulinákat nem talált. Noth
megfigyelését kell helyesnek elfogadnunk, mert a Kirligátá árokban meg-

leltem a nummulinás réteget. St nemcsak itten van meg, hanem az egyes

árkokban innét keletre és nyugatra is megtaláltam ennek a rétegnek foly-

tatását, kb. 14 km hosszúságban. Valószín tudniillik, hogy csak egy és

nem több nummulinás rétegrl van szó.

Ezt a köviiletes réteget a következ pontokon találtam meg, keletrl

nyugat felé haladva a következ kövületekkel :

Majszintól DNy-ra, a Valea negru baloldalán, a malom fölött litho-

thamnium gumók, nummulinák és Chlamys töredékek. Izaszacsallól kissé

KÉK-re, a Valea Higyisi völgytl kb. 600 m-re NY-ra, lithothamniumok és

nummulinák. Izaszacsallól F.-ra, a Kirligátá völgy fels részében litholham-

niurn gumók bven, kevés nummulina és Chlamys sp. töredék, továbbá

hal? csont töredék. Nyugatabbra a Valea Burnerasca völgy baloldali forrás-

árkának alsó részében lithothamnium gumók bven és nummulinák gyéren.

A Burnerasca völgy jobboldala felett emelked kis gerincen : lithothamnium

gumók és törmelék, nummulinák aránylag jól kimállott példányai, echinus.
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kis Ostrea sp. és Chlamys cfr. biarritzensis d'Arch. töredékei; lilhotham-

niumokat és nummulinákal találunk a Kikicsa völgyben is.

Majd az Iza baloldalán találjuk ennek a rétegnek a folytatását, a

Valea larga kitorkollása mellett; itt is lilholhamniumokat, nummulinákaf,

bryozoumot, chlamys töredéket és hal ? csont darabkát leltem. Nyugatabbra

c Valea Hotárului alsó részének baloldalán lilhothamniumok, majd Fels-

Szelistyétl DK-re, a Valea Tataruluiban lilhothamniumok és igen kevés

nummulina fordulnak el. Kissé nyugatabbra, a Valea Cirkului fels részé-

ben feltárt rétegbl ugyanezek a kövületek kerüllek el. Végül Fels Sze-

listyétl DDNy-ra, a Valea Horni fels részén találjuk ennek a rétegnek a

legnyugatibb kibukkanását ; itt is lithothamniumokat és nummulinákaf

találunk.

Felemlítem még, hogy ebbe a rélegcsoportba betelepülve igen alá-

rendelten vékony széncsíkokat, vagy telepecskéket és agyagvasérc gumókat

is lelünk.

Ez a rétegcsoport nagy kiterjedésben elfordul a felvett terület északi

részén, a Visó és Iza völgye között. így a Visó balpartján, továbbá a folyó

baloldali mellékvölgyeiben. így az Izvoru negru, a Pareu reu, Pareu Bojcu-

lui, Pareu Urszonie és Pareu Szkragye völgyekben. Azután az Iza jobbol-

dali mellékárkaiban, mint a Valea Higyisi, Kirligátá, Burnerasca, Trobot-

java, Sztrimtura és Kolebtyilor völgyekben.

Izaszacsal táján átlép az Iza baloldalára és elhúzódik Fels Szelistye

tájáig, ahol elterjedése véget is ér. Jó feltárásait találjuk ennek a réteg-

csoportnak az Iza baloldali mellékárkaiban is, mint a Valea Fatacsini, V.

Larga, V. Sasului, V. Tatarului, V. Circului s a V. Horni völgyekben. Na-

gyobb vastagságú durvábbszem homokk rétegösszletet találunk ebbe a

rétegcsoportba betelepülve Izaszacsaltól északra, a Csicsera nev hegyen,

ahol a vízszintestl kevéssé eltér dléssel fekszenek meredek, sziklás hegy-

oldalt formáló rétegei. A homokk rétegek között itt szép fényl szén len-

cséjét is leljük. Ez a homokk, illetve valószínleg ennek a homokknek
a folytatása szerepel nyugatabbra a Valea Sztrimtura völgy középs részén.

Hasonló homokkövet találunk KDK-re, a Dealu Brezei hegy tetején is.

Errl a rétegcsoportról Tietze (17.) még nem tudta biztosan meg-

mondani, hogy a miocén vagy oligocén formációhoz tartozik-e. Az els,

ki helyesen ismerte fel az eocén korát, N o t h Gyula volt. (15.) B ö c k h

János is az eocénbe és pedig annak fels részébe helyezte ezt a réteg-

csoportot, bár kövületeken alapuló bizonyítéka nem volt. (27.) B ö c k hnek

a szóbanforgó rétegcsoport helyzetére vonatkozólag az volt a véleménye,

hogy az, a délebbre lév sötétszín palás agyag rétegcsoport fedjében

következik, tehát annál fiatalabb. Ugyanez volt a felfogása Pávai
Vájná Feren c-nek és kezdetben magamnak is. Azonban a közvetlen egy-

másra települést sehol sem láthatjuk, st ellenkezleg, a behatóbb vizsgá-

latok folyamán kiderült, hogy a szóbanforgó rétegcsoport délfelé igen me-

redek dlésvé válik s a két rétegcsoporfot az alsó—középs oligocén me-

nilit palákat is tartalmazó rétegcsoport keskeny vonulata választja el egy-

mástól ; tehát az egymás fölé település lehetsége nincs meg.
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Mivel a két rétegcsoportnak rétegtani helyzete ugyanaz, tudniillik

mindkett a fels eocénbe tartozik, a kettt egyidej, de kissé eltér fácies

képzdménynek kell tekintenünk. Ez a két eltér neritikus fácies réteg-

csoport a délrl jöv nyomás s ennek nyomán beállt feltorlaszolódás

következtében egymás közelébe került. Emelre nem tudjuk biztosan, hogy

mi a homokk és palás agyag rétegcsoportnak a fekvje. P o s e w i t z

szelvénye szerint (30. 336. old.), valamint az Izaszacsalon lév fúrási anya-

gok szerint a fúrások nem értek ki ebbl a rétegcsoportból. Meg kell je-

gyeznem, hogy a harmadkori rétegcsoport északkeleti szegélyét, ahol a leg-

régibb rétegcsoportok kibukkannak, még nem ismerem, Z a p a 1 o w i t z

szerint (24.) Felsvisó környékén a kristályos palákra kréta homokk s

ezekre eocén korú sötétszín és vörös agyag, valamint mészk telepszik és

így lehetséges, hogy ezeknek legalább egy része területünkön is jelen van

a mélyben, egyebek között az alább emlílend izaszacsali boltozat alatt is.

A homokk—palás agyag rétegcsoport igen tekintélyes vastagságú.

Ha a mellékelt szelvénytábla 3. rajzán a régi 4. számú fúrás 1128 m mélységi

adatát a szelvény többi részletével összevetjük, úgy legalább 2000 méterre

kell a rétegcsoport vastagságát becsülnünk. A rétegcsoporl rétegei északon

nyugodtan fekszenek és egy nagy rétegteknt (szinklinálist) formálnak ; el-

terjedésük déli részén azonban rétegei meredek állásúakká válnak. Részben

egy kisebb boltozatban gyrödtek fel Izaszacsalnál, részben pedig egy me-

redek állású, nyitott boltozatba torlódtak (Izaszacsaltól DNy-ra).

Ennek a rétegcsoporlnak a kolajkutatás szempontjából nagy fontos-

sága van, miután mélyebb rétegei kolajat tartalmaznak. Ez a rétegcsoport

boltozódott fel — mint már említettem — Izaszacsal területén, ahol az eddigi,

többé-kevésbbé eredményes fúrások lemélyültek.

Oligocén.

1. Az alsó és középs oligocén (lattorfien és rupélien) palás agyag,

homokk és menilit rétegcsoporija.

Ez a rétegcsoport részben sárga, részben sötétszürke, néha egészen

fekete palás agyagból és részben szürke, vagy sárgás homokkbl áll. Ezek

a rétegek egymással srn váltakoznak. A palás agyagrétegek mellett szürke,

vagy sárgás agyag, vagy agyagmárga rétegeket is találunk, de többnyire

csak csekély vastagságban. Ezek az utóbbiak kzettani kifejldés dolgában

rendkívül hasonlítanak a budapestvidéki, továbbá a heves és nógrádmegyei

kiscelli agyagokhoz, illetve budai márgákhoz.

A palás rétegek közölt alárendelten szürkeszín, vagy feketeszín

kovapala, vagy szarukrétegeket (menilitpalákat), vagy lencséket, továbbá

szürke, vagy sárgásszürke menilitmárgarétegeket, vagy lencséket találunk.

A menilitkovapala és márga lencsék szolgáltatják a rétegcsoport lulajdon-

képeni f jellemvonását, mert sokszor csak ezek segélyével tudjuk a hozzá-

juk tartozó rélegcsoport földtani korát megállapítani. Meg kell jegyeznem,

hogy a Kárpátok egyéb területein az alsó-középs oligocén rétegcsoportra

vollaképen a kovapala rétegeket tartják jellemznek. A kovapalák itt azon-
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bán csak alárendelten és ritkán fordulnak el; viszont tömött, barnássárga,

híg sósavval pezsg márgarétegek kisérik ket, amelyeket tehát szintén

jellemznek kell tekintenünk erre a rétegcsoportra. Néha csak maguk sze-

repelnek a rétegsorban, kovapalák kísérete nélkül. Azokat a rétegeket tehát,

amelyekben ezek elfordulnak, szintén az alsó-középs oligocénbe kell

sorolnunk.

A rélegcsoport kövületet nem tartalmaz. A kiscelli agyagkép agya-

gok közül igen sokat megiszapoltam, de minden eredmény nélkül. A me-

nilitpalák — úgy kovapalák, mint margók — vékonycsiszolataiban se ész-

leltem semmit sem.

A rétegcsoportra jellemz, hogy majdnem mindig meredek, közel me-

rleges állásban állanak rétegei. A rétegek tehát ers nyomást szenvedtek,

ersen összegyrdtek, részben kihengerldtek, egyes rétegei, homokkövek
és palák szétmorzsolódlak, zúzódtak. Az elz homokk és palás agyag

rétegcsoport fedjében következnek és azoktól sokszor nehezen határolha-

tok el. A sötétszín, fekete palás agyag rétegei pedig rendkívül hasonlítanak

a déli szerkezeti egység eocénkori sötétszín palás agyagjaihoz, úgyhogy

azokkal igen könnyen összetéveszthetjük.

Az alsó-középs oligocén palás agyag rétegcsoport nagy kiterjedésben

van meg Fels-Szelislye környékén, így a községtl északra és északkeletre. A
községtl ÉK-re, a Relyiszóva hegy mellékgerincein felvezet utak bemet-

szései jól feltárják az alsó-középs oligocén sárga és szürke palából, továbbá

homokkbl álló rétegsort, amelybe alárendelten kiscelli agyagkép agya-

gok és menilitmárga rétegek is telepszenek. A rétegek itt általában igen

meredek állásúak és néha ersebben zavart övékkel is találkozunk. Innét

felhúzódik a rétegcsoport a Vurfu Plajuluira és a Dealu Prihogyistyére. Az
utóbbitól délfelé húzódó gerincen a menilites pala rétegcsoportjának fedjé-

ben durvábbszem homokkövek következnek, amelyek felületén homokk-
gombák és gömbök móllanak ki. Lehetséges, hogy ezek a rétegek már a

fels oligocénbe tartoznak s így azokat a magúra homokkövekhez számít-

hatjuk.

Hasonló homokkövek terülnek el a Valea Kailor jobboldalán a Vurfu

Muncselului nev hegyen is. A felsszelistyei temetkápolna mellett lév
dombon ÉNy-i, 20°-os dléssel homokk pad és alatta kiscelli agyag jelleg

agyag bukkan ki. Az Iza baloldalán, a Valea Laholovátsi és Valea Horni

völgyek alsó részén meredek, néha egészen merleges állásban szürke, fe-

kete és sárga palás agyagok, továbbá szürkés homokkövek szerepelnek.

Fels-Szelistye déli részén, az Iza balpartján lév meredek partban ugyan-

ilyen rétegeket látunk feltárva, nyugaton 298° 55°, kissé keletebbre 170°/30u
,

majd 195" 30°, azután újból 295°'85° dléssel. Innét keletebbre a dlés meg-

fordul és 125°/50°, 85"/ 80°, majd 110°/700-os dléseket mérhetünk. Az utóbbi

dlésmérések már a fels eocénnek minsíthet rétegcsoporton történtek

;

úgyhogy valószínleg itt átbuktatott rétegsorról van szó. Ezen a helyen, az

egyik szelistyei malommal szemben kolaj- és ozokerit nyom van az oli-

gocén homokkben.
Keletebbre haladva egy kisebb rétegteknben újból felbukkannak
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ugyanezek a rétegek, szintén menilitpalák kíséretében. Nevezetesen a Boljásza

völgytl keletre lév hegygerincen, a szelistyei egykori fúrólyuktól KDK-re,

jól kibukkannak az alsó-középs oligocén palák és homokkövek
; közéjük

itt is menilitmárgapadok telepszenek. A rétegek ersen zavartak, meredeken

állanak, a déli részén 80°-kal délfelé dlnek. Ezeket a rétegeket keletfelé,

az egyes árkok legfels részeiben, meredek déli dléssel a legtöbb helyen

megtaláljuk.

Keletebbre, az Izaszacsaltól délre lév, a Bisztrica völgyben és mellék-

árkaiban, mint a Valea Pekure-ben feltárt sötét, st feketeszín palás

agyagokat és homokköveket úgy Böckh János, mint Pávai Vájná
F. éi eredetileg magam is a déli egység eocén sötétszín palás agyag ré-

tegcsoporljához soroltuk. A mégis kissé eltér kzettani kifejldés miatt,

továbbá mert a rétegcsoportban megtaláltam az igen alárendelten, de mégis

meglév menilit kovapala és márga rétegeket, ezt a rétegcsoportot az alsó-

középs oligocénbe kellett helyeznem.

A Bisztrica és Pekura völgyek táján feltárt oligocén rétegcsoport ré-

tegei szintén többnyire meredeken állanak, néha kihengereltek és szétzú-

zódtak. A Pekure völgy alsó részén kolajnyomot és szivárgást találunk

a homokkben ; a völgy felsbb részén feltárt, szétzúzódott fekete pala

ersen kolajszagú.

A rétegcsoport innét továbbhúzódik kelet felé, a Lazul Marcusului

nev területre, ahol szintén palák, homokkövek és menilitmárgák szere-

pelnek
; a közbees területeken azonban a pleisztocén sárga homokos

agyag ersen elfedi ket. Ki kell itt emelnem, hogy az izaszacsali bolto-

zat délkeleti részén lév sötétszin homokk és palarétegeket, továbbá

sárgás palarétegeket szintén az alsó-középs oligocénbe kell helyeznünk,

miután azok kíséretében a menilitrétegeket, illetleg azok törmelékét szintén

megtaláljuk. •

A legdélkeletibb izaszacsali fúrólyukak, amelyek az 555 m magas-

sági ponttal jelzett Karelor híd felé esnek, tehát ilyenformán mór az alsó

oligocén rétegekbe mélyültek.

Keletebbre, a Valea Repede völgy baloldala fölött, a 687 m mag.

pont táján bukkannak ki újból a menilitpalák és homokkövek a pleiszto-

cén takaró alól ; délebbre pedig az iparvasút bemetszése tárja fel a sötét-

szin palás agyagokat és szürke homokköveket. Itt, a vasúti kanyarulat be-

metszésében a szétzúzódott fekete palán feltn ers benzinszagot érzünk.

Különösen feltn volt ez a szag az iparvasút mellett lév vízlevez árok

rendbehozatala alkalmával, 1942 október 27-e körül. Ezen a tájon a réteg-

dlés 35°/53A

A Repede völgy jobboldalán, az árkokban és gerinceken lév feltá-

rásokban fleg sötétszín palás agyagok szerepelnek, amelyek rendkívül

hasonlítanak a déli egység sötétszin palás agyagjaihoz. A Valea Tyeilor

baloldala fölött, már lent az Iza völgyében — mint mór Böckh J. fel-

említi (27 ., 23. old.) — menilit8zeruk darabkákat találunk, amelyek a réteg-

csoportnak az alsó-középs oligocénbe való tartozását eldöntik. Innét kissé

délre, a Valea Tyeilor legalsó részétl nyugatra, az iparvasút bemetszésé*
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ben szintén megtaláljuk a homokkövek és palás agyagok mellett a menilit-

márgákat.

Ha keletebbre haladunk, a Fundul Izei táján lév árkokban és domb-

oldalakon, továbbá a Valea Izcsora völgy legalsó részén szintén a sötét-

szürke, vagy feketés palás agyagokat látjuk feltárva. A Valea Izcsorától

keletre lév árokban szürke homokk és sötétszürke palás agyag váltako-

zását látjuk, ÉK-i, 10— 55° irányú 30—3ö°-os dléssel.

Az ezen a területen, a Repede völgytl keletre ki-kibukkanó rétegek

igen hasonlítanak a déli egység sötétszín paláihoz, úgyhogy azoktól meg-

különböztetni nem is lehet. Ehhez járul még az a körülmény is, hogy

ezekbl a rétegekbl hiányzanak a menilitek. Mivel azonban az elbb le-

írt, menilitekkel jellemzett oligocén rétegek keleti folytatásába esnek ezek

a feltárások, nem lehet kétséges, hogy a most leírtak is az alsó-középs

oligocénbe helyezendk. Fedjükben megtaláljuk a meredeken kiemelked

magúra homokkövet. Igen érdekes a Valea Izcsora völgy alsó része

Itten a magúra homokk sávjától délre, a patak medrében a sötét-

szin palás agyagokat látjuk feltárva, elször DDK-i 160° 18°-os dléssel,

amelyek délebbre teljesen vízszintesekké válnak, majd az Izcsora szurdok

közelében 190° 22°-os dlést mérhetünk rétegein. Ehelyütt a kristályos pa-

lák egy kis részlete dörzsbreccsa kíséretében jól láthatólag feltolódott a

sötétszin palákra.

Tovább kelelfelé, a Deálu Trajanu északi részén lév magúra ho-

mokk és kristályos pala érintkezésénél, a feltolódási vonal mellett, a fels

Iza jobboldalán felbukkan a sötétszin palás agyag kis részlete egészen

széthengerelt, szétzúzott állapotban. A magúra homokktl északra es
lankásabb dombvidék egyéb feltárásaiban itt- ott szintén megtaláljuk a sö-

tétszin oligocén palás agyagokat.

Jelentsebb kiterjedésben találjuk végül az alsó-középs oligocén

rétegcsoportot az iparvasút keleti részén, a Valea negru és annak mellék-

árkai mentén lév kanyarulatokban, továbbá magukban a völgyekben is.

Itt is fleg a szürke és sárga palás agyagok, szürke homokkövek, menilit

kovapalák és menilit márgarétegek szerepelnek. A rétegcsoport kitn fel-

tárásait látjuk fleg az iparvasút mentén. A rétegek majdnem ny—k-i csa-

pás mellett igen meredeken, néha egészen merlegesen állnak ; ersen

gyrdtek s hol észak, hol dél felé dlnek.

Jó feltárását látjuk ennek a rétegcsoportnak az Izvoru negru völgy

jobboldalán, ahol ÉN Y-i, 335°/34°-os dléssel fekszenek rétegei. Végül meg-

találjuk rétegeit az Izvoru negru legalsó baloldali mellékárkának feltárá-

saiban, az országúitól nyugatra, ahol szintén meredek dléseket mérhetünk,

nevezetesen: 260° 50°, délebbre 122° 50°, majd kbányaszer feltárásá-

ban 130° 88°, dléseket. Délebbre a dlés ellenkezvé válik és 305°/80°,

315° 74°, és 310° 65°-os dlések mutatkoznak rétegein. Itt is fleg sötét-

szin palás agyagok és homokkövek vannak feltárva. Az árok jobboldala

fölött ÉÉNy-ra, a vízválasztó gerincen lév 708 m magassági ponttól ÉÉNy-

ra a gerinct mellett szintén megtaláljuk rétegeit.

Fel kell említenem, hogy a Valea Repede völgynek az Izába való



64 Schréter Zoltán dr.

kitorkollásától KÉK-re, az Iza jobboldalán, a Dealu Brezei gerinc déli

részén feltárás nincsen. Itten a pleisztocén barnássárga homokos agyag és

a felülrl le-lerogyott részletek teljesen elfedik a szálban álló földtani kép-

zdményeket. Az iparvasút mellett se találunk feltárásokat. Valószínnek
tekinthetjük azonban, hogy a pleisztocén takaró alatt az alsó-középs oli-

gocén rétegei húzódnak át a Repede völgy kitorkollásától a Valea negru

környékén lév feltárások felé.

2. Fels oligocén (chattien). Magúra homokk.

Az alsó-középs oligocén képzdmények fedjében durvábbszem
homokkövek következnek, amelyek rétegtaní helyzetüket illetleg a fels

oligocénbe helyezhetk. Ezeket a homokköveket a régibb kárpáti geológu-

sok magúra homokknek nevezték. Ez az elnevezés nem tévesztend ösz-

sze az újabban magúra csoport, magúra széries néven elkülönített üledék-

kifejldés egységével, illetve ilyen néven említett szerkezeti egység, takaró,

megjelölésére alkalmazott névvel.

Böckh János Konyhától északra és északnyugatra mutatta ki a

magúra homokk elterjedését a menilitpala sorozat fedjében. Pávai
Vájná F. Majszintl délre térképezett magúra homokk elfordulásokat.

A magúra homokk-csoport rendesen durvaszem és vastagabb pa-

dos homokk rétegekbl áll ; egyes padjai néha aprószem konglomerá-

tumba mennek át. Némely rétegében kicsi üregeket, likacsokat látunk,

mintha egyes szemek kioldódtak, vagy kiporlottak volna a kzetbl, úgy-

hogy a kzet néha kis mértékben likacsosnak látszik. Erre a jelenségre

már Böckh J. felhívta a figyelmet (27., 50. old.) Egyes részein a kemé-

nyebb részletek homokk gömbök alakjában kimállanak. Kövület nincs

benne.

A magúra homokk rendszerint meredekebben kiemelked sziklákat

formál és igen hasonlít az alább említend fels kréta homokkövekhez,

úgyhogy azoktól nehezen tudjuk megkülönböztetni. A Fundul Izei táján

elforduló homokköveket Böckh csakugyan a krétába is sorolta.

A magúra homokk keletrl nyugalfelé haladva elfordul ; a maj-

szini Submagurica hegyen, a Dealu lui Trajanu északi elrészén, a Ba-

bejkahegyen, majd nyugatabbra a Fundul Izei nev dlben, a Valea

lzcsora alsó részének két oldalán, továbbá a Valea Tyeilor alsó részének

jobboldalán, mindenütt általában meredek, kiemelked sziklákat alkotva.

Kétségtelen, hogy az alsó-középs oligocén sölétszin palás agyagok fe-

djében következnek itt a magúra homokkövek.

A fels oligocén magúra homokk csoportjába kell helyeznünk va-

lószínleg azokat a homokköveket is, amelyek Felsszelislyétl északra,

a Valea Dragojásza és Valea Kailor völgyek között lév hegytetn elte-

rülnek. A hegygerinc délibb részén, ENY-i, 330° 20° és északibb részén

285°,32°-os dléssel lejt durvaszem homokkövek keményebb részletei

homokk gombák és lencsék alakjában kimállanak. Nagy valószínséggel

az innét keletre es, a Valea Kailor és Valea Hotárului közt felemelked

Vurfu Muncseluluinak nevezett hegy 300° 30° ra dl homokköve szintén

a magúra homokkövekhez sorolható. Errl mér fentebb is megemlékeztem.
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II. A déli egység.

A déli szerkezeti egységben résztvev földtani képzdmények a kö-

vetkezk : 1. A kristályos palák csoportja, 2. Eocén nummulinás homok-

k, 3. Eocén nummulinás- orthophphragminás mészk, 4. Eocén sötétszin

homokos palás agyag és homokk, 5. Eocén és fels kréta vörös és zöl-

desszürke palás agyag.

/. A kristályos palák csoportja.

A Radnai havasok ftömege a kristályos palák különböz féleségei-

bl épült fel. Ezek nyugati folytatása és végzdése Izaszacsaltól DK-re

esik s ki-kibukkan a harmadkor képzdményei között, azokra fel-feltolódva.

Ebbl áll a Dealu Trajanu és az Iza folyó fels völgyrészlete.

A Radnai havasok kristályos paláiról elször A. v. A 1 t h emlékszik

meg (2.). Majd Primics György (16.), B ö c k h J. (27.) és legújabban

Kráutner T. (32.) ismertették. A kristályos palákkal természetesen nem
óhajtok itt foglalkozni és csak általánosságban teszek róluk említést. F-
képen csillámpalát és fillilet találunk itt, a Radnai havasok északnyugati

végzdésén. Jól feltárja a fels izavölgy mély szurdoka és jól láthatók

feltárva uralkodólag F.ENy-ra, 20—45° szöggel dl rétegei a völgy jobb-

oldalán végighúzódó kocsiút mentén.

A dél-északi Izavölgy részlettl nyugatfelé egy-egy feltolódási vonal

mentén ki kibukkannak a csillámpalának kisebb foltjai, foszlányai, jelen-

tékenyen kihengerelt állapotban. A Valea Izcsora alsó részén lév kristá-

lyos pala elfordulásánál jól látjuk ennek az oligocén rétegcsoport föle

való tolódását. Ugyanennek a völgynek a délibb részén, a nummulinás

mészk szurdokon túl, a csillámpala valamivel nagyobb elterjedés foltját

találjuk, kristályos mészk betelepülésekkel.

Kisebb elfordulása van a D. Topliciorul hegy nyugati oldalán, a

Topliciorul völgy fejében. A Babejka gerincen és a Topliciorul völgy al-

sóbb részén, az eocén homokk és magúra homokk között, az itt húzódó

feltolódási vonal mentén is ki-kibukkan a csillámpala kis sávja. Az Arsica

hegy 955 m magassági pontjától északra, a hegytetn is megvan. Na-

gyobb kiterjedésben terül el azután a csillámpala az Izcsora és Tyeilor

völgyek között. Itt a csillámpala az Iza völgyében vezet országút melll

felhúzódik a Priszlopásul hegy 941 m mag. pontja közelébe.

Jellemz, hogy jól szálban álló rétegeit, szikláit nem látjuk sem itt,

sem az elbb említett Arsica táján sem, csak kisebb-nagyobb elszórt da-

rabjait, lencséit, a legelkön és szántóföldeken. Ez az ers kihengerlésnek,

kipréseldésnek következménye. Kétségtelennek kell tekintenünk, hogy ez

a csillámpala részlet kis takarófoszlány alakjában gyökér nélkül rajta fek-

szik az alsó-középs oligocén kori sötétszín palás agyagokon.

A legnyugatibb kristályos pala kibukkanásl végül a Valea Tyeilor

völgy alsóbb részén találjuk meg, a nummulinás mészk szurdoktól délre,

itt azt látjuk, hogy a nummulinás mészk fedjében következ eocénkori

sötétszín palás a jyagok keskeny sávja után délfelé a csillámpala szintén
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keskeny, alig 40 méter széles sávja következik, dörzsbreccsa kíséretében,

nyilván feltolódva az elbb említett sötét palákra. Ehelyütt az érintkezés

nem látszik olyan jól, mint a V. Izcsorában.

A csillámpalába fehér kristályos mészk telepszik, helyenkint néhány

méter vastagságban. Elfordul a Valea Tyeilor és V. Izcsora völgyek kö-

zött lév csillámpala elfordulással kapcsolatban az izavölgyi országút

mellett és attól kissé délre, a csillámpala elfordulásnak fleg a nyugati

oldalán. Továbbá kibukkan a Valea Izcsora völgy középs részén, a déli

csillámpala elfordulás rétegei között, több sávban is. Az itteni kristályos

mészk kis üregecskéiben kevés bitumennyom észlelhet, amirl egyébként

már B ö c k h J. is említést tett. (27., 9. old.) Kibukkan végül keskeny

sávban a Valea Tyeilor alsó részén DDK-i. (165°) 42° dléssel, a nummu-
linás mészk szurdoktól északra is.

Eocén.

A Radnai Havasok kristályos pala masszívumának északnyugati

végzdésére az eocénba tartozó homokkövek és nummulinás-orthophrag-

minás mészkövek telepszenek, mint parti, litorális képzdmények. Ezekre

sötétszín palás agyagok telepszenek, amelyek nyugalfelé nagy elterjedé-

sekké válnak. Az utóbbiak között - valószínleg legtöbbször tektonikai

okok következtében, — vörös és zöld palás agyagmárgákat is találunk, ame-

lyek egy része eocén korú lehet, nagyobbrészét azonban fels krétának,

senon korúnak kell tekintenünk.

B ö c k h J. a vörös agyagokat a nummulinás mészkövekkel körül-

belül egyidej képzdménynek tekintette és mindkettt az eocén alsó ré-

szébe helyezte, A sötétszín palás agyag rétegcsoporlját viszont az eocén

középs része képviseljének tekintette, míg az északi egységbl fentebb

leírt homokk és palás agyag rétegcsoportját a fels eocénbe sorolta.

Kráutner T. (32) az els kettt az eocén litorális-detritusos és riff-fá-

ciesének, az utóbbiakat neritikus fáciesii kifejldésnek tekinti. Az utóbbi

kettt egybefoglalja.

A kárpáti homokk területeken dolgozó lengyel és magyar geológu-

sok szerint a fels kréta képzdményeibl fokozatos az átmenet az eocén-

be. A kréta és az eocén között egy vörös agyagmárga összlet a határré-

teg, amely trochamminoideákat tartalmaz ; ezeket még a fels krétába so-

rozzák. A vörös agyagmárga fölött következ rétegsor tehát teimészetsze-

rleg az alsó eocénnal kezddnék s ez a középs és fels eocénbe foly-

tatódnék.

Ha ez a vázlat a kárpáti homokk egyéb területeire áll is. a Rad-

nai Havasok ÉNY-i részére nem alkalmazható. Az illeni lerakodásokban

az alsó és középs eocénre valló kövületek, pl. a Nummulina laevigata,

N. perforáld, N. millecoput stb. hiányzanak s az els transzgressziós kép-

zdményekben csak olyanokat találunk, amelyek inkább a fels eocénre

utalnak. Az els transzgressziós képzdmények tehát, amelyek a Radnai

Havasok kristályos paláira, illetve Zapalowicz (24) és Kráutner
(32.) szerint — a keletebbre meglév kréta (cenomán) homokkövekre is egy-
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aránt eltér rétegzéssel (diszkordénsan) telepszenek, valószínleg a fels

eocénbe tartoznak. Ilyenmódon B ö c k h J. alsó és középs eocénje a

fenti értelemben módosítandó.

a.) Nummulinás homokk.

A Radnai Havasok kristályos paláinak nyugati nyúlványaira közvet-

lenül homokk, néha aprószem konglomerátum telepszik. A homokk
többnyire aprószem, kemény, szürkeszin, gyakran kvarcitszer. A kon-

glomerátum szemei többnyire aprók és szintén kvarcitos kötanyagúak. A
homokk vastagsága 10—30 méter. Néha nummulinákat, vagy nummulinák
lenyomatait, kimállott üregeit találjuk benne. Ezek pontosan nem határoz-

hatók meg. Ezenkívül kagylók is elfordulnak ritkán benne.

A nummulinás homokk elfordul a fels Iza dél-északi irányú

völgyrészlete mentén, a Pojána Izei rét tájától ÉÉNY-ra, a nummulinás

mészk fekvjében, uralkodólag NYDNY-i (240—260° felé) 14— 18°-os d-
léssel. Tehát látjuk, hogy a nummulinás homokk és a föléje egyez ré-

tegzéssel települ nummulinás mészk, igen lankásan, a vízszintestl csak

aránylag kevéssel eltér szöggel, gyretlenül fekszenek a kristályos palák

letarolt egykori felszínén.

Ahol az Iza átszeli a homokk vonulatot, ottan a kocsiút mellett

nummulinák hossz- és harántmetszeteit leltem. A Dealu Topliciorul hegytl

északra nagyobb kiterjedésvé válik a homokk és lehúzódik a Babejka

hegy felé es nyeregig. Itt is találunk benne nummulina lenyomatokat. Az
Iza említett szurdokában feltárt homokk nummulináinak fátmetszetei 3—

5

mm átmérjek s kamraválaszfalai igen meredeken állnak a kanyarulatokra

és úgylátszik fleg mikroszférás alakok szerepelnek. Némelyik mállót! pél-

dányon a Nummulina striala fajon ismeretes csikozottságol látjuk. Ezenkí-

vül Chlamys sp. lenyomata és kbele, továbbá egy sima Dentalium sp. for-

dul itt el.

Jó feltárása van ennek a rétegösszletnek a nyugatabbra es Valea

Topliciorul völgyben, ahol a patak keskeny szurdokban töri ót a kemény,

szürke kvarcitos homokkövet, amelybe egyes aprószem konglomerátum

padok is telepszenek. Ehelyütt is találunk kövületeket.

Az Iza jobboldala felett, a Dealu Trajanu északi részén szintén meg-

van a nummulinás homokk. Kibukkan továbbá a homokk a Valea íz*

csora alsó részének két oldalán, igen zavart helyzetben. A völgy jobb-

oldalán a nummulinás mészk fölé tolódott, a baloldalán pedig a fekv-

jében lév csillámpala foszlánnyal együtt a sötétszin palás agyagok fölé

mintegy kisebb pikkelyekben, DK-re lejt sík mentén feltolódott. Délfell

pedig a homokkre a kristályos palák valamivel nagyobb pikkelye tolódott.

A völgy jobboldalán lév homokkben gyéren nummulinákat talá-

lunk, míg a baloldalán lév elfordulás kemény kvarcitos homokkövében

a nummulinákon kívül egy rétegben egy sima pecten faj fordul el, amely

megfelel az Amussium corneum S o w. (— Entolium corneum) fajnak. To-

vábbá elkerült még egy kisebb Chlamys és egy Venus faj is.
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b.) Nummulinás-orthophragminás mészk.

A nummulinás homokk rétegcsoport fölé mészk rétegek telepsze-

nek. A mészk többnyire sötétszin, gyakran bitumenes, a külszínen azon-

ban fehérré válik. A mészkben kövületek aránylag bven fordulnak el. Ta-

lálunk bennök helyenkint lilhothamniumokat, amelyek az Archaeolithotham-

nium torulosum-nak felelhetnek meg, továbbá igen gyakran nummulinákat

és orthaphragminákat. Mindkett azonban csak átmetszetekben mutatkozik.

A nummulinák kicsinyek és valószínleg a Nutnmulina fabianii Prever
fajjal azonosak. Vele együtt is, de többnyire külön padokban, az Ortho-

phragmina pratti M i c h. fordul el tömegesen. Régebben a Nummulina
fabianii- 1 N. intertnedia és N. fichteli-nek nevezték. Ezt a két foraminifera fajt

nálunk a fels eocénre, a barton és ludi emeletekre, illetve összefoglalólag a

priabonai emeletre jellemz vezérlkövületnek tekintik. Az Orthophragmina

pratti, amit régebben Orbitoidas papyracea B o u b é e-nak neveztek, szin-

tén a priabonai emeletnek a vezérl alakja a Magyar középkegység terü-

letén. Az Orthophragmina pratti a Keleti Alpok területén azonban már a

középs eocénben is elfordul. (L. T r a u t h : Denkschriften d. Kais. Akad.

d. Wiss. in Wien. Math. Naturw. Klasse 95. Bd. pag. 260. 1918.)

Legfels határrétegében molluszkum maradványokat is találunk. Egyes

helyeken Chlamys kbelek fordulnak el, nem ritkák egy közepes nagyságú

sima ostrea faj példányai
; egy kisebb bordás Ostrea tekn is elkerült.

A Valea lzcsora középs részében a Giganto^trea gigantica S o 1 a n d e r

egy zárosperemes nagy példánytöredékét leltem, kimállva. Ez vagy a num-
mulinás mészk legfels padjából, vagy már a következ, sötétszin ho-

mokos palás agyagrétegekbl mállhatott ki. A Magyar Középhegységben

ez a nagy ostrea faj is az említett nummulina és orthophragmina fajok

kíséretében fordul el s priabonai ‘rétegekre jellemz.

A nummulinás-orthophragminás mészk a Radnai Havasok észak-

nyugati nyúlványán nyugodt, 14—20°-os DNY-i dléssel telepszik az el-

zleg leírt nummulinás homokkövek fölé. Vastagsága kb. 50—60 m.

Meg kell jegyeznem, hogy a nummulinákat a mészkövekben úgy-

szólván mindenütt megtaláljuk, hol gyérebben, hol srbben. Az ortho-

phragminák nem olyan elterjedtek, de egyes helyeken töméntelen mennyi-

ségben láthatók az átmetszetek

A nummulinás-orthophragminás mészk elfordul a Radnai havasok

nyugati szegélyén a kristályos palák, illetve az erre települ nummulinás

homokk fölött. Ezt látjuk már a Pojána Izei nev rét táján, tle kissé

ÉNY-ra következ kis szurdok elején. Itt a mészkben nagy mennyiség

Orthophragmina álmelszetet és egy nagyobb Chlamys faj kbelét találtam.

A nummulinás mészk innét kissé keskeny sávban EÉNY-ra húzódik, az

Iza balpartján függleges sziklafalakat alkotva, az Obcsina nev hegytetn

ót a Deálu Topliciorului hegyre, ahol tekintélyesen kiszélesedik. Itten elfor-

dulnak benne : Oi fhophragmina pialli M i c h., nummulinák, továbbá egy

sima Dentalium. Egyes padok orthophragminákból épültek fel. Az Obcsina

hegy legészakibb részén, az Iza szurdoka felett a nummulinákon és ortho-
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phragminákon kívül lithothamniumókát is találunk. Az Obcsina és Toplicio-

rul hegy gerincén húzódik végig a nummulinós mészk legfels, a sötélszin

palás agyagok felé átvezet padja. Ebben több helyen, fleg a kocsiút men-
tén, találunk kövületeket, nevezetesen nagyobb sima osfredkat és Chlamys
kbeleket.

Nyugatabbra haladva a Valea Izcsora völgy fenekén találjuk meg a

nummulinás mészk kisebb sávjainak, foltjainak kibukkanásail, a sötélszin

palás agyagrétegek között. Ezek egyes lencséket, mészkzátonyokat alkotnak

a sötétszin palás agyagok rétegcsoportjában, bizonyítva a sötélszin palás

agyagok legalább egy részének a nummulinás mészkvel való egykorúságát.

Az Izcsora völgy fels részében, a D. Topliciorului hegytl DNY-ra kibukka-

nó mészk fleg lithothamniumokból épült fel ; de ezenkívül igen gyéren né-

hány numnxulina is és egy Chlamys sp. kbele is elfordul benne.

A nummulinás mészk keskeny sávjai kibukkannak az Arsica hegy-

tl ÉNY-ra lév hegygerincen s a nagy szurdok eltt az Izcsora völgy fe-

nekén is. Majd nagyobb kibukkanása van magában az Izcsora szurdoká-

ban. A mészknek legnyugatibb kibukkanását találjuk végül a Valea Tyei-

lor alsó részén, ahol a patak meredekfalú szurdokban töri át. A szurdok

déli részén DNY-i, az északi részén ÉNY-i a rétegek dlése, tehát többé-

kevésbbé kis nyerget formálnak. A mészk sötétszin, megütve bilumen-

szagú. Nagy kbánya fejti anyagát fleg útkavicsolásra. A kzet fejtésekor

a bitumenszag elég. jól érezhet az egyes darabokon. Ezenkívül néha az

egyes üregecskékben. vagy odorokban igen kevés kolajnyom is mutatko-

zik. ugyanígy az egyes repedések, hasadékok mentén is. Ez azonben igen

illékony. Az üregecskéiben víztiszta mészpát krislálykák akadnak. E n d -

rédy Endre dr. vizsgálata szerint a kzet acetonos oldata csak gyen-

gén fluoreszkál.

A Tyeilor völgy északi részén, kelet felé a hegyoldalon elég messze

felnyúlik a hegygerinc felé a nummulinás mészk. A mészkben nem rit-

kák a nummulinák, a kbánya déli részében pedig nagy tömegben lépnek

fel az Orhophragmina pratti M i c h., átmetszetei.

A nummulinás mészk szirtként bukkan itten fel ; északi részén

úgylátszik, feltolódott a sötétszín palás agyagokra, a mészkre viszont

délfell kis mértékben feltolódott a kristályos pala csoport kis részlete.

A nummulinás-orthophragminás mészk parti, litorális zátonyfáciese

az eocén tengernek és voltaképen csak a kristályos pala masszívum

szegélyén fejldött ki. A nyíltabb, sekélytengeri, egyidej, de más fácies-

ben kifejldött képzdményt a következkben ismertetem.

c) Sötétszín homokos palás agyag és homokk.

A Radnai Havasok nyugati végzdésén lév kristályos pala alapzatra

— mint említettem — a nummulinás homokk és efölé a nummulinás-or-

thophragminás mészk telepszik. Az utóbbiak nyugatfelé a külszínen kö-

rülbelül az Obcsina gerincéig terjednek s itten fölöttük azonos rétegdlés-

sel sötétszin homokos, csillámos palás agyagok következnek, amelyek

néha egészen feketeszinekké válnak. A két rétegcsoport között lév, már
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említett, ostreákat és chlamysokat tartalmazó határréteg sötétszin márgás

mészk. Bárha itt a közvetlen rátelepülés nem is látható jól, a települési

sorrend a dlésekbl következik. Nyugatabbra haladva a Valea Izcsorában

látjuk, hogy a nummulinás mészk kisebb részletei a sötétszin palás

agyagok alól ki-kibukkannak illetve abban lencséket alkotnak.

Kétségtelen, hogy a sötétszin palás agyagok egy része, a parti, lito-

rális képzdés nummulinás mészknek sekély, nyilttengeri egyidej fácie-

se. A nummulinás mészk az alaphegységtl kissé távolabb k.ékeldik a

sötétszin palás agyagok között és csak egyes kisebb lencséit találjuk meg
a sötét pala rétegei közé települve, Ilyen mészklencséket találunk az Iz-

csora völgy alsóbb részén, és az Arsica hegy északnyugati részén, Ezekre

a fáciesviszonyokra már Kráutner is helyesen ráutalt (32).

Bizonyosnak kell tekintenünk másfell azt, hogy a sötétszin palák

nagyobbrésze fiatalabb a nummulinás mészköveknél, Sajnos, kövület úgy-

szólván nincs benne, ami a korát közelebbrl meghatározná. Mindössze

a Valea Karelor fels részén találtam egy helyütt ebbe a csoportba tele-

pül, egészen aprószem konglomerátumban gyenge megtartású kis Turri-

tellákat. Továbbá ugyanitt egy legördült keményebb homokk kavicsban

más nagyobb Turritella faj lenyomatait és köbeiéit. Ez utóbbit szóiban

nem sikerült megtalálnom. Ezek a kövületek a rétegcsoport földtani korát

illetleg semmitmondók,

A rétegcsoport kzetei uralkodólag sötétszin, néha egészen fekete-

szin, homokos, csillámos palás agyagok, gyérebben sötétszin palás

agyagok, amelyekben alárendelten szürkeszin, aprószem, tömött, véko-

nyabb, néha vastagabb homokk rétegek telepszenek ; a homokk rétegek

felületén gyakran hieroglypha szer kidudorodások és rajzok mutatkoznak.

A homokköveket és néha a palákat is fehér mészpót erek járják át. Ezek

jellemzk erre a rétegcsoportra.

A rétegcsoport kzettani jellege, a rétegsorban elfoglalt helyzete és a

hieroglyphák jelentkezése alapján kétségtelen, hogy a Kárpátokban ismert,

úgynevezett fels hieroglypha rétegekkel van dolgunk. Az itteni helyi vi-

szonyok alapján a fels eocénbe kell ezt a rélegcsoportot helyezni. Ez a

rétegcsoport, mint a fels eocén sekély nyilttengeri, neritikus fóciesü lera-

kodása, valószínleg egyidej az északi egység fentebb leírt homokk és

palás agyag rétegcsoportjával. Utóbbi, tekintve nagy vastagságát, a fels

eocén legmagasabb rétegcsoportját is képviselheti.

Míg a kristályos palák szegélyére települ mészkövek nyugodtan,

gyretlenül telepszenek alapzatukra, addig a sötétszin palás agyag réteg-

csoport rétegei igen ersen, chaotikusan gyrdtek. A Valea Karelorban,

V. Prihodban, V. Bisztricóban, V. Pekuréban, V. larga fels részében, a

Valea Tyeilorban és a többi völgyekben, amelyek ezt a rétegcsoportot jól

feltárják, a legkülönbözbb irányú dléseket mérhetjük. Itten rétegnyergek

és rétegteknk lefutását megállapítani nem tudjuk. Ugyanemiatt a rétegcso-

port valódi vastagságáról se szerezhetünk fogalmat. Mindenesetre több száz.

legalább ötszáz méterrl lehet szó.

A rétegcsoportban több helyütt találunk kolajnyomokat ; ezekrl

alantabb lesz szó.
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A sötétszin palás agyagrétegcsoporl általában a térképezett terület

déli részén fordul el. Keletrl nyugat felé haladva megtaláljuk rétegeit a

fels lzavölgy fels részén, a Pojána Izei táján és az attól nyugatra és

északnyugatra lév Obcsina nev gerincen majd a Valea Izcsora fels

és középs részén, az Arsica hegyen, majd a Valea Tyeilor fels és kö-

zéps részén, a Dealu Iziorii hegyen, honnél álhúzó'dik a Valea Repede

és Valea Karelor völgyekbe és ezek mellékvölgyeibe, mint a Valea Prihod

árokrendszerébe, azután a Valea Bisztrica völgy fels részébe s a Valea

larga legfels részébe. A legnyugatibb elfordulását a felveti területen Fel-

sszelislyéll délre, kb. 2 km-re, a Valea Boljásza völgy két oldalán talál-

tam, amirl már B ö c k h J. is (27.) megemlékszik. Tovább nyugatfelé

eltnik a délfell rátolódó fels kréta homokk takaró alatt.

Kréta.

1.) Fels kréta vörös és zöldesszürke ugyagmúrga.

Az elbb leírt sötétszín palás agyagokkal kapcsolatban helyenkint

vörös és zöldes szín palás agyagok és agyagmárgák lépnek fel. Kísére-

tükben néha vörhenyes, vagy barnaszin, vékonyréleges, csillámos homok-

kövek is szerepelnek. Ezek a tarka palás agyagok kis részben talán köz-

betelepülnek a sötétszin palás agyagok közé, nagyobb részben azonban a

fekvjükben lehetnek. Egy részük pedig a következkben leírandó fels-

kréta takaró kíséretében mutatkoznak s így valószínleg már a takaróhoz

tartoznak.

A vörös palás agyagmárgák nem fordulnak el hosszasan elnyúló,

nagyobb vastagságú rétegcsoportokban, hanem többnyire kisebb-nagyobb

foltokban, ersen kihengerell, szétszaggatott lencsékben. Ez a körülmény

az ers tektonikai igénybevételre, ers szélpréseldésre vall. A kisebb vö-

rös agyagmárga lencsékben jó rétegzést nem is látunk, ezeknek kibúvó

rétegei apró darabokra hullanak szél. A vörös és zöldes agyagok és már-

gák vastagsága helyenként 10—40 m lehet. Az északabbra lév kárpáti

területeken az irodalmi adatok és W e i n G y. szóbeli közlése szerint a

vörös palás agyagrétegcsoportok több száz méter vastagságot is elérhet-

nek. Izaszacsal környékén ezt a rétegcsoportot ellenben többnyire csak ki-

sebb-nagyobb lencsék, foltok alakjában tudjuk térképezni.

A kárpáti geológusok, már a régi osztrák felvételezk, a lengyel szak-

emberek és újabban a magyar geológusok is megállapították, hogy több vö-

rös agyag rétegcsoport, nevezetesen három van jelen kárpáti homokköveink-

ben ; és pedig egy a fels kréta sorozatban, a senonban, egy a fels kréta

és az eocén határán, egy pedig az eocén rétegcsoportban.

Az általam begyjtött anyagot átadtam Majzon László osztály-

geológus úrnak, aki a kárpáti vörös agyagok állatvilágával jelenleg éppen

behatóan foglalkozik. Az szives meghatározása alapján kiderült, hogy az

lszacsal-vidéki vörös agyagok és márgák egy részében senon formáknak tekint-

het foraminifera fajok fordulnak el, nevezetesen globotruncana- k, mint a G.

liánéi d’Orb., G. conica W h i t e és a G. stuarti de Lapp. Más részükben vi-
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szont Trochamminoides-ek, mint a T. ammonoides G r z y b. találhatók,

amelyek a fels kréta és az eocén között lév határrétegcsoportban otthono-

sak. Egy részükbl végül a harmadkorban elforduló foraminiferák kerültek

el, nevezetesen a Globigerina bulloides d ’0 r b, és a G. triloba R s s.

Az Északkeleti Kárpátokban dolgozó magyar geológusok szerint a fent

említett foraminiferák más-más, egymástól néha több száz méter függélyes

távolságban lév vörös agyag rétegcsoportokból kerültek el. Az úgyneve-

zett „szirtburok" rétegcsoportjában vannak, nevezetesen az északnyugatibb

területeken, dr. W e i n szíves közlése szerint, a senonkori puhói (puchowi)

márgák ; ezek közé települve találták a globotruncanás vörös agyagréte-

geket s ezek fölött következnek a trochamminoides tartalmú vörös agya-

gok. Tehát egymástól való függélyes távolságuk nem nagy. Az izaszacsal-

vidéki kifejldés pedig — úgylátszik — a szirtburoknak felel meg. Izasza-

csal környékén ilyen különválasztást — úgylátszik — alig vihetünk keresztül,

st ellenkezleg úgy tnik fel, mintha ugyanabban a rétegcsoportban, egy-

mástól kisebb-nagyobb távolságra mindhárom szint foraminiferái elfor-

dulnának.

Lehetséges egyébként az is, hogy a különböz szintbeli vörös agyag-

márgák a komplikált tektonikai mozgások következtében egymás mellé ke-

rültek. Annyi bizonyos, hogy ma a térszínen alig tudunk különböz szint-

beli vörös agyagmárgákat különválasztani s azért a térképen is csak egy

színnel tüntetem fel elfordulásaikat.

Majzon László dr. úr a következket volt szíves a rendelke-

zésére bocsátott anyag vizsgálati eredményeként közölni.

Elfordulnak a következ foraminifera fajok a következ helyeken :

F a j 2 3 4 5 6 7 8 19 10 11

Globotruncana linnéi (d’O r b.)

„ conica W h i t e

„ stuarti (de Lapp)
Gümbelina globulosa (E h r b.)

Rotalia nitida R s s.

Vulvulina subharingensis G r z y b.

Pseudotextularia variáns R z h.

Texlularia sp.

Globigerina cretacea d’O r b.

,. cfr. voluta W h i ! e

„ triloba R s s.

„ bulloides d'O r b.

.. sp.

Dendrophria sp.

Ammodiscus charoides J. et P.

Trochamminoides ammonoides Grzyb.
., sp.

Rhabdammina abyssorum Sars
sp.

Cornuspira involvens R s s

sp.

Spiroplecta foliacea R z h.

+

+

|+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+ .

+
+
+

+
+

Í

+

+

n. r.

+

+
+

+

Majzon dr. szerint az L, 2. és 10. számú minták foraminiferái a

senonkori globotruncanás szintnek felelnek meg. A 3., 4., és a 8. számú,
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esetleg a 9. számú minták foraminiferái is, a Irochamminoideás határré-

tegre utalnak és végül a 11. számú a globigerinákat tartalmazó eocén ré-

legcsoportnak tekintend.

Az 1. számú gyjtés lelhelye: a V. Karelor völgy feneke, az iza-

szacsali 555 m mag. ponttal jelzett izaszacsali hídtól D-re, 1.3 km-re lév
feltárásból.

A 2. számú a V. Karelor völgy fels részének baloldala felett lév
folt középs részén látható egykori kbányából való.

A 3. számú ugyanebbl a foltból, az elbbi lelhelytl D-re, kb. 200

m-re, az itt lév nagy feltárásból.

A 4. számú a máramaros—erdélyi határról, az országút hágójától

kb. 200 m-re nyugatra.

Az 5. számú a Muslyáta hegy DNY-i oldaláról.

A 6. számú a Muncseltl ÉÉK-re lév kis feltárásból.

A 7. számú a szacsali Deálu Paltyin ÉÉK-i részén lév feltárásból.

A 8. számú a V. Boljásza fels részének jobboldali mellékárkából.

A 9. számú a Vurfu Fagyetll ÉK-re lév kis feltárásból.

A 10. számú és 11. számú a Vurfu Posiusiu hegytl ÉNY-ra, az

iparvasút bemetszéseibl.

A fentiekbl látjuk, hogy az aránylag egészen közel fekv lelhelyek,

mint a 2. és 8., továbbá a 10. és 11. számúak, foraminiferái, különböz
színlájakra utalnak.

Az.alsó és középs eocénbe sorolható rétegcsoport jelenlétét egye-

lre biztosan kimutatni nem tudjuk. Lehetséges azonban az, hogy a Radnai

havasoktól nyugatabbra es részeken, a nagyobb lesülyedés területén a

neritikus fácies sötét palás anyagok kifejldése már korábban megkezd-
dött s azok lenyúlnak a középs és alsó eocénbe is s így az átmenet a

fels kréta és az eocén között mégis meglehet. Ez volna a szóbanforgó

trochamminoides-es vörös agyagmárga rétegcsoporl.

III. A déli takaró és takarórögök képzdményei.

Az elz tagra, a déli egység eocén korú sötétszín, ersen gyrt

palás agyag rétegeire délfell kréta képzdményekbl álló takaró tolódott,

amely nagyobbrészt csak egyes szétdarabolt és elszigeteldött takarórögök

alakjában maradt meg, többnyire a magasabb, kiemelkedbb hegyeket al-

kotván. A homokk fekvjében, illetve a szélein krétakori vörös agyag-

márga foltokat találunk, amelyek nagyobbrészt valószínleg a takarókép-

zdményhez tartoznak.

Kréta.

1. Fels kréta vörös és zöldesszürke palás agyagmárga.

A déli egység leírásánál összefoglalólag már foglalkoztam a vörös

agyagmárgacsoport ismertetésével. Ezeknek egy része az áttolódott taka-

róhoz, illetve takarórögökhöz tartozhatik. Ide sorolhatjuk a Muncseltl ÉK-

re lév és nyugatra lév, a Vurfu Fagyet északi és keleti részén lév, a
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Mustyáta hegy délnyugati oldalán lév, a szacsali D. Pallyin északnyugati

részén lév, a Bisztrica völgy fels részén lév s a szelistyei D. Paltyinului

hegy körül lév elfordulásokat. Ezek legnagyobbrészt kétségtelenül a fels

krétába tartoznak.

Megjegyzem itten, hogy az els, aki errl a területrl a vörös agyag-

márgából származó fels kréta foraminiferákat felemlítette, az Kráutner
T. volt (32. 253. old. és 33.). Leírja, hogy Izaszacsaltól délre, 2 km-re, a

Valea Kareiorban vörös és zöld márgák bukkannak ki, amelyek b mik-

rofaunát tartalmaznak, közöttük a senonra jellemz Rosalina (— Globotrun-

cana) linnéi- 1. Ez a lelhely megfelel az általam l.szám alatt ismertetettnek.

2. Fels kréta homokk.

A délrl feltolódott takaró rögeiben uralkodólag homokk szerepel.

A homokk szélein sok helyütt megtaláljuk az elbb említett senonkori

vörös agyagmárga kisebb lencséit, foszlányait. Valószínleg ez a vörös

agyag szolgáltatta a mozgási felületet is ; ezért találjuk ma többnyire csak

egyes kihengerelt lencsékben a vörös agyagmárgát.

A homokk többnyire meredeken emelkedik ki a környez lankásabb

térszín fölé. Kzete szürke, vagy sárgaszín, durvaszem homokk, amely-

hez néha konglomerátum padok is csatlakoznak. Többnyire jól rétegzett,

vastagpados. Sajnos, kövületnek nyoma sincs benne, úgyhogy slénytani

alap nincs, aminek révén a képzdmény fels kréta korát bizonyíthatnék.

A homokkövek pedig a kréta aljától az oligocén legfels szintjéig hason-

lók lehetnek. Kráutner (32) nem is tekinti krétának B ö c k h kréta ho-

mokköveit, hanem az eocén neritikus fácies kifejldéséhez sorozza.

Mindamellett Böckh álláspontját kell elfogádnom, azzal az elté-

réssel, hogy míg Böckh mélyen gyökereznek tekintette a komokköve-

ket, addig én áttolt helyzetben lévknek vélem azokat. Erre késztetnek a

következ körülmények : a) az általam lakarórögöknek tekintett homok-

kövek általában meredeken emelkednek fel a fels eocén korú, ersen

gyürdött, sötétszín palás agyagok fölött, amelyek a homokköveket min-

den oldalról körülveszik, tehát idegenszerek ebben a környezetben, b)

a homokkövek szélein, tehát fekvjükben, több helyen megtaláljuk a glo-

botruncanakkal jellemzett senon kori vörös agyagok foszlányait és lencséit.

Valószín tehát, hogy a vörös agyagok fölött következ homokkövek szin-

tén még a fels krétába tartoznak, c) Végül a kzettani jelleg is leginkább

a fels kréta korra utal, amit Böckh J. annak idején kellleg kiemelt

(27., 11. old.).

Megjegyzend, hogy ebben a rétegcsoportban kolajnyom nincsen.

A kréta komokk keleten, a Ménesül hegy tömegében a leghatalma-

sabb kifejldés. Itt mindeneseire két egymásra tolódott lakarórészlelrl

lehel szó, amelyeket egy vörös agyagmárga képzdménybl álló sáv vá-

laszt el egymástól. Itten körülbelül 300 m-re becsülhet a homokk vas-

tagsága. Északnyugatabbra azután a Vurfu Fagyet, a szacsali Paltyin hegy,

Vurfu lui Verdatu, a szelistyei Paltyin hegy és Ruszka hegy tömegéi építi

fel a kréta homokk,
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IV. A neogén medence képzdményei.

A Tisza völgye mentén felnyúló neogén medenceszél Márama-
rosszigettl délkeletre keskenyed öbölben folytatódik, amely Baliza és

Dragomérfalva felé húzódik és mint már Gesell S. (7.) megállapította,

Fels Szelistye mellett végzdik. Az utóbbit B ö c k h J. felvételei igazolták.

A neogén öböl szelislyei nyúlványában a miocén rétegcsoportnak

alsó tagjai, nevezetesen az alsó dácitlufa és a sós agyag rétegcso-

portja szerepel. Ezekre eltér településsel a pliocénbe tartozó andezit

agglomerátum és tufa fekszik. Lássuk ezeket egyenkint.

1. Dácittufa.

A dácitlufa részben fehérszín (Fels Szelistyétl északra), vagy

szürkés, máskor zöldesszín (Fels Szelislyétl Ny és DNy-ra), vagy bar-

násszín, st ibolyásszín (Dragomérfalválól DK- re) ; A tufa néha homok-
szemeket larlalmaz s ekkor luffil jelleg. A Fels Szelislye környéki tufa a

miocén rélegcsoport alján foglal helyet és rélegtani helyzetét tekintve

megfelel az erdélyi medencebeli dési tufának.

Vastagsága elég nagy ; körülbelül 20—40 méterre leheljük hozzá-

vetlegesen a vastagságát ottan, ahol a denudáció löbbé-kevésbbé meg-

kímélte. Gyakran jól rétegzett. Rétegei az öböl északi részében megle-

hetsen meredeken, nagyjából délre, 30—44° szöggel dlnek. Északon,

a fels oligocén homokk felé K—Ny-i irányú, meredek, délnek lejt ve-

tdéssel határolódnak. Itt egy' kis kbánya is feltárja rétegeit. Az öböl

déli részén szintén meredek Ny—K-i irányú vetdéssel érintkeznek a kö-

zéps oligocén rélegcsoporljával. Itt az Iza balparlján, nagyjából észak-

felé dlnek rétegei, szintén meredeken, 44- 56°-os dlésekkel. St a tér-

képen kívüles dragomérfalvai Valea Furului árok legalsó részén ÉÉK-i

70°-cs dlést is mérhetünk. A dácillufában egy helyütt. Fels Szelistye

északi részében kolajnyomot észleltem.

A dácittufa, amelyet az erdélyi medencebeli viszonyokat szem eltt

tartva, alsó dáciltufának nevezhetünk, a térképre es területen elfordul :

Fels Szelistyétl északra, a Dragojásza völgy és a Valea Hotárului völgy

között, az oligocén homokköveket elvágó Ny— K-i vetdéstl délre. A V. Dra-

gojásza és V. Kailor mentén lehúzódnak rétegei a községig. Kisebb foltját

megtaláljuk északabbra a V. Kailor felsbb részén, majd nagyobb foltját a

Csetálye hegytl délre, ahol rétegei DDNy-ra (190°) 30°-kal dlnek. Délebbre

és az Iza baloldalán szintén néhány kisebb kibukkanását látjuk. Nyugalfelé

azonban nagyobb kiterjedésben vannak meg Dragomérfalva táján. Az emlí-

tett Iza balparii rélegdlések is a térkép határán kívül esnek.

2. Szürke agyag, agyagmárga (sós agyag rétegcsoport) és gipsz.

A szürke miocén agyagot, agyagmárgát, az úgynevezett sós agyag réteg-

csoportját Fels Szelistye mellett a mélyebb árkokban találjuk feltárva. Szá-

raz idben több helyen konyhasó kivirágzást látunk rajta. A miocén agyag-

márga rétegeket feltárja a Valea Hotárului és a Valea Kailor, valamint a kett
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között lév kisebb árok. Egyébként a pleisztocénkori agyagos takaró elfedi.

A szürke agyag néha homokos és csillámos és néha márgás. Az agyag

molluszkum faunát nem tartalmaz, ellenben egyes rétegei iszapolásuk alkal-

mával foraminiferákat szolgáltatnak. Így a Valea Hotarului fels részének

baloldalán, a gipsz kibukkanás mellett lév elford ilás iszapolási maradéká-

ból elkerültek : Globigerina bulloides d’O r b., és G. triloba R s s. A közép-

s kis árok alsóbb részébl, dácittufás agyagból, vékony homokk betelepü-

lésekkel : Globigerina bulloides d, 0 r b. A Valea Kailor alsóbb részén fel-

tárt szürke és feketésszürke palás agyagjából : Globigerina bulloides d, 0 r b.,

és G. triloba R s s. ; ugyanennek az ároknak középs részébl, az 588 m-es

magassági ponttól ÉK-re : Orbulina universa d, Orb, Globigerina bulloides

d, 0 r b., és G. triloba R s s„ Nodosaria sp., Truncatulina sp., és Bulimina

cfr. buchiana d, 0 r b.

A rétegcsoport elfordul azután nyugatabbra, Dragomérfalva táján, de

jóval kisebb külszíni kiterjedésben, mint ahogy azt B ö c k h J. térképezte.

Itt az alsó-középs oligocén rélegcsoporl jut nagyobb szerephez. Miután a

dácillufával együtt a miocén legalsó rétegese portját képviselik a fentebb leírt

agyagok és agyagmárgák (sós agyag rélegcsoporl), leghelyesebben járunk el

akkor — úgy vélem — ha azokat az alsó miocénbe (burdigálai emelet) he-

lyezzük.

Az alsó miocén rétegcsoportba ksó és gipsz is telepszik. A Dragomér-

falván lemélyílelt 111. számú fúrás Papp Káról y-nak a m. k. Bányakapi-

tányságtól kapott adatai szerint két ksó telepei, egy 40 métereset és egy 11

méter vastag d haránloll. (35) Fels Szelistye halárában a községtl ENy-ra,

a Valea Szlatinik völgyben egy sósviz kút van, amelynek vizét szekereken

nagy távolságokra elfuvarozzák. Ez a sósviz kút ugyan az andezit agglome-

rátummal fedett területen van, de kétségtelen, hogy itt a kitörési kzetek alatt,

valószínleg mindjárt a völgy talpa alatt, az alsó miocén sós agyag rétegcso-

porl következik s a sósvíz abból ered.

Fels Szelistye mellett több helyen gipsz kibúvásokat is látunk. így a

Valea Hotárului fels részének baloldala fölött, a hegyoldalban, két helyen ;

egy másik kibúvását látjuk a község északi végén, a Valea Kailor jobbolda-

lán és végül még egy kibúvását láttam a temetkápolna mellett. A gipsz

szemcsés, fehér, vagy kissé sárgás-szürkés szín. Valószín, hogy a fels-

szelistyei neogén öbölvégzdésben, a mélység felé úgy ksó, mint gipsztestek

is jelen vannak, st kolaj kisebb elfordulása sem kizárt, miután, mint fön-

tebb említettem, a dácittufa egy helyütt jó kolajnyomot tartalmaz.

3. Andezit agglomerátum és tufa.

Az alsó miocén képzdmények fölé, egy miocén utáni denudációs

felületen, Fels-Szelistyétl ÉNy-ra fiatalabb, nevezetesen pliocén korú vul-

káni tevékenység terméke, amfibólos andezit agglomerátum és tufa telep-

szik. A meredek és sziklás hegyeket alkotó kzeteket megtaláljuk a Valea

Hotárului völgytl nyugatra és a Cselátye hegyen. Az andezit agglomerátum

kitörésének pontosabb kora a Nagybánya vidékén megállapítottak mintájára

az alsó pannonjai emelet után következ idre lehet.
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Az andezit agglomerátum számos kisebb-nagyobb részlete elfordu-

lásának a szélein lerogyolt és lejjebbsuvadl. Ezeket a térképen külön színnel

tüntettem fel. a pleisztocén keretén belül.
* *

*

A pleisztocén- és liolocén képzdményei mind a négy egység területén

egyaránt elfordulnak s ezért ezeket itt összefoglalólag tárgyalom.

1. Pleisztocén.

A pleisztocén képzdményei : az idsebb képzdményeket helyenkint

elborító barnássárga homokos agyag és kavicspárkánysíkok.

a) Barnássál ga homokos agyag.

A hegyek tetejét és lankésabb oldalait a pleisztocénbe tartozó barnás-

sárga homokos agyag borítja, amely jórészt régibb kzetek málladéka s

amelyhez kis mértékben a levegbl lehullott por is járult. Néhol az alatta

lév, szálban álló kzetek törmelékét is kisebb-nagyobb mennyiségben tar-

talmazza. A szántóföldek, legelk és rétek legnagyobb része a pleisztocén

képzdményeken terül el, ahol a régibb rétegcsoportoknak feltárásai nincse-

nek. Ezért szükségesnek tartottam a pleisztocénnek a térképen való feltün-

tetését, amiben B ö c k h J. példáját követtem.

A pleisztocén sárgás homokos agyag vastagsága a 3—5 mértért is

elérheti. Erre nézve adatokat nyújt a Majszinlól Romoly felé kiépített ipar-

vasútnak a D. Frasinului hegyoldalban létesített szakasza, amely számos

bemetszésében csakis a pleisztocén barnássárgás agyagot és helyenkint az

eocén-oligocén homokk törmeléket tárta fel.

b) Párkánysík (terrasz) kavics és törmelékkúp.

A Visó és az Iza folyók vízrendszere a megelz pliocén és pleisz-

tocén korszakokban alakult ki s a fokozatos mélyebbrevágódásukkal kap-

csolatban kisebb-nagyobb kiterjedés kavics párkánysíkokat (lerraszokat)

hagytak hátra.

A Visó völgyének baloldalán, az Izvoru negru betorkollásán alul az-

után a Valea Bojcului betorkollásán alul és végül a Valea Szkragye be-

lorkollásánál látunk kavicspárkánysíkokal.

Az Izvoru negru völgy baloldalán fleg csillámpa[pból és kvarcból

álló kavicslörmelékkúpot találunk. Ennek folytatása a majszin-izaszacsali

országút mentén, továbbá északnyugatabbra a völgy baloldala fölött párkány-

síkok alakjában jelentkezik.

Az Iza jobboldalén, Izaszacsal mellett 560—580 m t. sz. f. magasság-

ban látunk egy magasabb kavicspárkánysíkot, amely tovább húzódik meg-

szakításokkal a Valea Trobotjáva mellékvölgy tájáig. Izaszacsal község

maga egy alacsonyabb kevicspárkónysíkon fekszik, kb. 540— 550 m t. sz. f.

magasságban. Ez a kavicspárkánysík bven tartalmaz vizet. A községnek

északnyugati részén számos bviz forrós fakad belle.

Az Iza baloldalán, Fels-Szelistye mellett kb. 490—500 m t. sz. f.

magasságban találunk egy kavicspárkánysíkot, amely a délrl jöv Boljásza
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völgy mindkét oldalén megvan. Ez továbbfolytatódik Dragomérfalva felé,

ahol nagykiterjedés párkánysíkok három különböz szintájban fejldtek ki.

2. Holocén.

A Visó és fleg az Iza széles, áradmányos területén, továbbá ezek

nagyobb mellékpatakjai mentén, mint az Izvoru negru völgyben, a Tyeilor,

Karelor, Biszlrica és Boljásza völgyekben kavicsos-homokos lerakodásokat

találunk, mint a folyók és patakok mai hordalékát.

B) A hegyszerkezet. (Tektonika.)

Mint fentebb már említettem, Izaszacsal környékén négy szerkezeti

egységet különböztethetünk meg. Ezek : 1. az északi szerkezeti egység, 2.

a déli szerkezeti egység 3. a délrl fellolódotl kréta homokk takaió és 4.

a neogén öböl délkeleti végzdése.

Az északi szerkezeti egységen belül a fels eocén homokk és palás

agyag rétegcsoportján jól kimutathattam egy rétegtekn (szinklinális) lefutá-

sát. Ez nagyjából K-Ny felé húzódik kb. 14 km hosszúságban. A nyugati

végén DNy felé hajlik. A tekn aránylag nyugodt, lapos település. A tekn
szárnyainak rétegei aránylag kisebb szög alatt dlnek, tehát a szárnyak

nem meredekek. A tekn közepén majdnem vízszintes rétegzések.

Délebbre Izaszacsal község területén egy kis boltozatot (antiklinálisl)

találunk. Ez a kiemelked boltozat alig 1.5—2 km hosszúságú és 3—400 m
szélesség. A boltozat északkeleti szárnya meredekebb, a délnyugati lan-

kásabb. Ezt a boltozatol már Noth Gyula és Böckh János is

ismerték és leírták. Ide telepítették az els fúrásokat, amelyek egy része

eredménnyel járt. Késbben Pávai Vájná Ferenc is tanulmányozta

ezt a boltozatot, majd én is részletesen kinyomoztam kiterjedését. Megálla-

pítottam azt, hogy a boltozat NyÉNy felé záródik, ellenben KDK felé a

záródása bizonytalan. (Lásd a térképmellékletet és Izaszacsal területének

külön térképét.)

Másik kisebb kiterjedés boltozatot Fels-Szelislye keleti részén talá-

lunk. Ezt isismerték már úgy Noth, mint Böckh J. Ez a boltozat azon-

ban nem tökéletes, nem zárt, nyugat felé a neogén öböl benyomulása is

megzavarja a szerkezeti képet. Figyelemreméltó azonban, hogy kolajnyo-

mok mutatkoznak rajta.

Délebbre haladva az északi szerkezeti egység fels eocén rétegei

meredekké válnak, st egészen merlegesek is lesznek. Az északi szerke-

zeti egység déli részén tehát egy nyitott nyereg (antiklinális) húzódik végig

K— Ny-i irányban.

Az északi szerkezeti egység legdélibb részén, a meredek állású fels

eocén rétegeken, illetve az imént említett nyitott nyergen túl az alsó-középs

oligocén rétegcsoporlját találjuk ersen összegyrve ; rétegei igen merede-

ken, st néha merlegesen állanak. A feltárások hiányossága miatt sokszor

nem lehel megítélni, hogy az oligocén rétegek nem hajlanak-e vissza, a

fels eocén rélegcsoportlal való érintkezés táján; de úgy látszik, ez az eset

több helyütt megvan. Nem lehet biztosan kimutatni, de lehetséges, hogy
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az északi egység déli részén a fels eocén és az oligocén közöli is kisebb

jelentség tektonikai halár húzódik. Az alsó-középs oligocén rélegcsopor-

ton ers gyredezellsége és meredekre állílotlsóga miatt nem lehet réteg-

nyergek és rétegleknk lefutásét követni. Mindössze néhány kisebb jelent-

ség rétegnyergei tudunk meghúzni, igy egy ÉÉK—DDNy-i irányút Fels-

Szelislyé-ll É-ra és egy ÉK—DNy-i nyitott redl Fels-Szelistyéll K-re.

A fels eocén rétegcsoporthoz nyugaton, Fels-Szelislye táján az ersen
gyrt alsó-középs oligocén rélegcsoporl telepszik, amely délfelé áthúzódik

a fels eocén csoport déli oldalára is ; itt ez a rélegcsoporl szintén ersen
gyrt és kihengerelt, rétegei többnyire meredeken, st merlegesen állanak

s az oligocén itt egészen keskeny sávvá redukálódott.

Az északi szerkezeti egység képzdményeire, nevezetesen ennek imént

említett alsó-középs oligocén rétegcsoporljára délen kissé feltolódott a déli

szerkezeti egység. Ez a feltolódós azonban csak kisebb mérték és valószí-

nleg a következ, kréta homokkcsopor! óllolódásával kapcsolatos.

Keleten, a D. lui Trajánu hegyen azt látjuk, hogy a Radnai Havasok

kristályos pala tömege meredek sík mentén feltolódolt az északon eltte

fekv fels oligocén magúra homokkre. A fels Iza völgyében látjuk, hogy

a magúra horm kk és a kristályos palák közé a fellolódósi vonal mentén

az alsó oligocén fekete palák egy kicsi, teljesen szétzúzódolt részlete is

felnyomódott.

Nyugatabbra haladva az eocén nummulinós homokk keskeny sáv

kristályos pala kíséretében tolódott fel a Babejka hegynek ugyancsak ma-

gúra homokköve fölé. Még tovább nyugat felé a kristályos pala kisebb

foszlányai, az alsó-középs oligocén képzdményeire és a déli egység sötét-

szín eocén palás agyagjai össze-vissza gyüredezve az északi egység me-

nilites oligocén rétegcsoporljára és fels eocénjére tolódtak fel kissé.

Több ilyen pikkelyes fellolódósi vonalat nyomozhatunk az Izától délre

es területen. A déli egység északfelé való torlódása következtében fképen
az eocén korú sötélszín pala rétegcsoport igen ersen össze-vissza gyüre-

dezett ; egyes rétegei, de különösen az alatta fekv tarka agyag rétegek

kihengerldtek, elfendlek, úgyhogy ennek következtében a tarka, fleg

vörös agyagnak ritkán találjuk összefüggbb vcnulatát, többnyire csak egyes

kihengerelt lencséit látjuk.

A legdélibb egység valamivel nagyobbszabósú áttolódóst képvisel.

Délrl nagyobb vastagságú kréta homokk takaró tolódott észak felé, amely-

nek északi homlokrégiója kisebb-nagyobb darabokra szaggatódon. Ahogy
a Muncsel hegyen észlelhet viszonyokból megítélhetjük, legalább 300 mé-

ter vastag kzettömeg elnyomulásáról lehetett szó. Mint fentebb említet-

tem, tulajdonképen a kréta takaró tömege mozgathatta észak felé és gyrte

össze e déli egység plasztikus, könnyebben gyrd fekete paláit is. A
takarórögökben a dlésszögek többnyire kisebbek, míg az eltér kzetei

ersen gyrdtek. A Muncselen egy alsó, jobban gyúródott és egy fels,

nyugodtan fekv magasabb takarórögöt különböztethetünk meg, amelye

két egy vörös agyagmárga rélegösszlet választ el egymástól.

A hegyszerkezeti, nevezetesen a feltololódási és óltolódási viszonyok-
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nak térképen való helyes feltüntetése meglehetsen nehéz feladat volt. Az
áttolódott kréta homokköveket jónak láttam külön-külön mint takarórögö-

ket körülhatárolni. Meg kell jegyeznem, hogy a szálban álló homokk la-

karórögök szélein mindenütt nagyobb kiterjedés törmeléklejtk képzdlek
a leszakadozott homokkövekbl. A homokk bázisán lév, senonkori, er-

sen kihengerelt és csak egyes foltokban jelentkez vörös agyag szintén

részlvett az áttolódásban s ezek elterjedése tulajdonképen nagyobb terüle-

tet jelez, mint a szálban álló homokké.
Megjegyzem, hogy azt az egyenes és határozott Ny— K-i feltolódási

vonalat, mely a Babejkától délre és a Deálu Trajanu Iáján kezddik és

továbbhúzódik a Radnai Havasok északi oldalán kelet felé, már Z a p a-

lovicz és Kráutner is ábrázolták és leírták, mint a hegység északi

szegélyét határoló szegélytörésvonalat.

Sajnos, a délnyugatabbra elterül vidék földtani viszonyai ezidszerint

még meglehetsen ismeretlenek, miután ott rendszeres földtani felvételek

még nem történtek. Ezért nem tudjuk, hogy a kréta homokk honnét, mi-

lyen földszerkezeti körülmények között jutott ide s így meg kell elégednem

a fenti rövid ismertetéssel.

Nem terjeszkedhetem ki továbbá arra sem, hogy a kárpáti tektoni-

kában eddig megkülönböztetett kifejldési és szerkezeti egységekkel vonat-

kozásba hozzam az Izaszacsal vidékén elforduló földtani képzdménye-
ket, tekintettel arra, hogy sem ÉNy, sem DK felé ezidszerint még nem is-

merem személyesen a képzdmények folytatódását és csatlakozását vala-

mely ismert tektonikai egységhez, takaróhoz, illetve kifejldéshez.

Szentes Ferenc megkülönbözteti a liszavölgyi medenceterület

szélén a „bels kárpáti flis öv“-et s azt követi egészen Izaszacsal tájáig.

(Beszámoló a m. k. Földi. Int. vilaülésének munkálatairól. 2. füzet, 1942.)

W e i n G y. szóbeli közlése szerint ez a vonulat a szíriek övét kísér kár-

páti homokkburoknak felel meg. Ezt a felfogást támogatnák az Izaszacsal

környékén lév vörös agyagmárgákban elforduló globotruncana-k fellépése.

Végleges felvilágosításokat a további földtani felvételektl várhatunk.

Hátra van ezekután az, hogy a vázolt szerkezeti mozgások földtani

korát megállapítsuk. Miután úgy az eocén, mint az oligocén rétegcsopor-

lok meggyrdlek, és azt látjuk, hogy nemcsak az eocén képzdményei,

hanem még a kristályos palák is kis mértékben feltolódtak az alsó- és kö-

zéps oligocén melinilpalás rélegcsoporlra, st még a fels oligocén ma-

gúra homokkövekre is, valószínleg nem tévedünk akkor, ha az itt leját-

szódott mozgás ffázisául az oligocén végét jelöljük meg. Ez megfelelne

Stíllé szávai gyrdési periódusának. Egyébként Kráutner is (32)

nagyjából ugyanezt a kort jelöli meg a gyrdés ideje gyanánt.

Volt itt azonban egy késbbi hegymozgás is, amelynek méreteirl

egyelre még nincs tiszta képem. A miocén medencékben és öblökben le-

rakódon nagyvaslagságú rétegcsoporl utólagosan szintén tektonikai ermvi
behatás alá került, amint ezt eladásaikban Pávai Vájna F., majd

Szentes Ferenc már korábban megállapították. A miocén rélegcso-

porl Szelistyénél, az öböl végzdésénél nem fekszik vízszintesen, vagy cse-
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kély dléssel, hanem meredeken dl, rétegei néha merlegesen is állanak.

Kétségtelen tehát, hogy a miocén végén délfell egy újabb tektoni-

kai nyomás érte területünket és ez okozta azt, hogy a miocén rétegei ösz-

szepréseldlek és meredekre állítódtak. Nincs kizárva, hogy egyes helye-

ken talán ét is nyomultak a régibb eocén-oligocén, vagy kréta képzdmé-
nyek a miocén fölé. Ezt a lehetséget éppen a miocén öböl végzdésénél,

Dragomérfalvánál és Fels Szelistyénél számításba vehetjük, de meg kell

jegyeznem, hogy teljesen megnyugtató igazolását még nem láttam.

Pávai Vájná Ferenc azonban feltételezi, hogy nemcsak Dra-

gomérfalva és Szelistye környékén tolódott két oldalról a miocénre a ré-

gibb képzdménycsoporl, hanem ez az áttolódás továbbfolytatódik Izasza-

csal vidékére is. Vagyis Izaszacsalon az eocén-oligocén képzdmények alatt

meg kell lennie a miocén rétegcsoporlnak és ebbl származnék végered-

ményben a kolaj is.

A magam részérl ezt az elképzelést nem tartom valószínnek. Sem-

miféle támaszpontot ennek helyességére vonatkozólag nem találtam.

A negyedik egységnek, a miocén öbölnek délkeleti végzdésében az

alsó miocén rétegcsoport a középs oligocén rétegcsoportjaival Fels Sze-

lislyétl É-ra és DNy-ra egy-egy Ny— K-i irányú vetdéssel érintkeznek.

Ezek a vetdések meredekek és a neogén öböl közepe felé lejtenek ; az

Iza jobbpartján lév D-re, a balpartján lév pedig É-ra. Az alsó miocén

rétegek fleg délrl és valószínleg északról is haló oldalnyomós következ-

tében kissé összepréseldtek, minek következtében rétegeik meredek állásba

jutottak. Az összepréseldés valószínleg a pliocénben, az andezitkilörés-

sel egyidejleg történt.

C) Kolajnyomok és a kolaj nyerésére vonatkozó kilátások.

Izaszacsal és Fels Szelistye környékén mór régóta ismeretesek k-
olajnyomok. Ezekrl mór Noth Gyula, Oculus és Böckh János
tudlak s ezeket le is írták. Ezeknek egy része máig megsemmisült; ma
hiába keressük azokát. De vannak olyanok, amelyek ma is fellelhetk és

akadnak újak, amelyeket a régiek még nem ismertek. Ezek a kolajnyo-

mok voltak kétségkívül azok az indító okok, amelyek az Iza völgyében a

kolajkutatást annak idején megindították. .

Besrsödött kolajnyomot talált annak idején Böckh Jánosa
csillómpala kíséretében lév kristályos mészkben, a Valea Izcsorában.

Ezt ma is megtaláljuk.

Mór Böckh is megemlíti, hogy az eocén mészkövek bitumene-

sek. Ezt megersíthetem azzal a hozzáadással, hogy a mészk kisebb

odoraiban kevés bitumennyom is mutatkozik. Amint a mészkövet a Valea

Tyeilor kbányájában fejtik, jól érezhet a bitumenszag, amely azonban

gyorsan elillan.

A sötétszürke-fekete palás agyagok csoportjából mór Noth Gy.,

Tietze E. és Böckh J. is említenek kolajnyomokat, amelyeket azon-

ban ma mór nem találunk meg. Érdekes kolajnyomokat ialáltam ennek a

rétegcsoportnak a larga völgyi feltárásaiban. Az itt feltárt homokkrétegeket
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kb. 3 ujjnyi széles mészpáttelérek hatják át. A mészpáttelérek sötétbarna

színek ; az egyik telérben fekete, fényl erecskék és szemcsék vannak,

amelyek fényl, feketeszén képek. Miután szénnek mészpáltelérben való

elfordulása elképzelhetetlen és különben sem volt vitás, hogy kolajnyom-
ról van szó, megkértem Endrédy Endre fvegyész urat. hogy szíves-

kedjék ezeket és egyéb anyagokat is ibolyántúli fényben megvizsgálni.

Endrédy fvegyész úr, kinek szívességéért e helyütt fejezem ki köszönete-

met, vizsgálatairól a következkben tájékoztatott : „a largavölgyi anyag

ultraibolya fényben nem fluoreszkál. Acetonos oldata színtelen, de a bitu-

menre jellemz fluoreszcenciát adja."

Ugyanez volt az eredmény egy másik largavölgyi bitumenes mészpat-

telérnél is ; míg a fentebb említett eocén mészkövek acetonos oldata igen-

igen gyenge fluoreszcenciát adott.

A alsó-középs oligocén rétegekben több helyütt észlelünk bitumen-

szagot, vagy bitumennyomot. Ers bitumenszagot érzékeltem a Valea-Pekure

völgy fels részén és az iparvasút bemetszésében feltárt fekete palás agyagon.

Az alsó-középs oligocén homokkben és szürke palás agyagban né-

hol gyenge kolajnyom és szivárgás is van, így Izaszacsaltól délre, a Valea

Pel^ure-ben. Kolajszivárgás mutatkozik Fels Szelistyén, az egyik malommal
szemben, az Iza folyó kavicsos holt ágában. Ez a szivárgás azonban kétség-

kívül mélyebbrl, az oligocén rétegekbl ered.

Ugyanitt az Iza baloldalán az oligocén homokkben kolajnyomot ész-

leltem és egy darab ozokeritel lellem. Ezt a helyet egyébként már B ö c k h

János is ismerte.

Dragomérfalván a kolaj a miocénkorú dacittufákból és sósagyagokból

ered. Kérdés, hogy ezekbe a rétegekbe nem mélyebben fekv idsebb réte-

gekbl származik-e az ál. Fels Szelistye északkeleti részén sötétszin bes-

rsödött kolajat is látunk az egyik kis árokban szivárogni a dacitlufából.

Ha már most a jövbeli kolajkutatás várható eredményeit mérlegeljük,

a következkre jutunk :

Eredményes kolajfúrásra olt számíthatunk, ahol többé-kevésbbé, vagy

Jól kialakult boltozatok vannak, ha egyébként a kolajképzdésre a feltételek

annak idején megvoltak. Ha a rétegek túl meredeken állanak, vagyis valahol

nyitott nyereg (antiklinális) húzódik végig, az kolajnyerés szempontjából

meddnek tekintend.

Nyitott nyereg húzódik végig az északi szerkezeti egység déli részén. Itt

kolajra irányuló fúrás nem javasolható, miután elre tudjuk, hogy az ered-

ménytelen lenne. A „Magyar Kárpáti Petroleum R. T.“ egy fúrást mélyílletell

ilyen merlegesen álló rétegekben, Fels Szelistyéll délre a Boljásza völgy-

ben 393 m. mélységre, de természetesen eredménytelenül.

Két kisebb boltozat van a térképezett területen, mely kolajkulatás

szempontjából számításba jöhet. Ezek közül az egyik az izaszacsali zárt bol-

tozat, amely Izaszacsal község közvetlen közelében terül el. Itt már számos

fúrási mélyítettek le, többnyire a DNY-i lankásabb szárnyban, amelyek közül

több, eredménnyel termelt kolajat. Az egyes fúrások különböz mélységbl,

más-más rétegbl nyerték a kolajat. Több fúrás — a leírások szerint — gáz-
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kitöréssel járt, tehál a kolaj felszínre jutásánál a megfelel nyomás megvolt.

A régi szacsali lakosoktól szerzett értesüléseim szerint a kolajtermelés azért

sznt meg az egyes fúrásokban, mert idvel kolaj helyett vizet nyertek. Va-

lószínnek tekinthetjük tehát, hogy a kolajmez egy részéi a régi tökéletlen

fúrási módszer, rossz szerszám és meg nem felel zárási módszer alkalmazá-

sa mellett elvizesitettéb. Elegend, ha e tekintetben utalok Posewitz kö-

vetkez szavaira : (30. 338. old.) Hatvani Deutsch József vállal-

kozó 1895. szeptember hóban kezdte meg az új fúrólyuk mélyítését. A mun-
ka azonban csak lassan haladt elre. A felszerelés régi és rozoga volt és a

munka több ízben félbeszakít látott. Szerencsésen elérték a 426 m-t, amidn a

béléscsövek összenyomaltak, ami egy hónapi munkaszünetelést okozott. 456

m-nél végre az els gáz és kolajkilörés oly vehemensen állott be, hogy az

egész fúrólyuk tönkrement : erre ezt a fúrólyukat otthagyták és másikat kezd-

tek. Böckh János is ráutalt a fúrások mélyítésénél mutatkozott nehéz-

ségekre, zavarokra és mulasztásokra. (31.)

Mindamellett — véleményem szerint — minden remény megvan arra,

hogy a boltozat más részén, ahová az elvizesítés nem ér el, ugyanezekbl,

esetleg más kolajvezet rétegekbl kolajat nyerhetünk. Jogosan számítha-

tunk továbbá arra. hogy a boltozat középs részében, keleti és északi szár-

nyában lév gázmennyiség még érintetlen, úgyhogy a kolajnak a felszínre

való jutását ez egymaga lehetvé lenné.

A másik kisebb, nem eléggé tökéletesen kifejldött boltozat Fels Sze•

listge közvetlen környékén van. Ennek déli részén, az egyik Iza malom mel-

lett, az oligocén homokkben, továbbá attól kissé ÉK-re, az Iza folyó

kavicságyában jó kolajnyomok vannak, azonkívül tle északra, Fels Sze-

lislye EK- i részén, a miocénkorú dácillufában van besrsödölt kolaj,

földiszurok. Kétségtelennek tekinthetjük, hogy ez a földiszurok is a mélyben

fekv paleogén rétegcsopoitból származhatik. Bár a kolajnyomok köz-

tudomásúlag legtöbbször nem sokat mondanak, itt mégis számításba vehet-

jük ket s ennek a kis felbollozódásnak a megfúrását javasolhatjuk.

A fentiekben vázoltam Izaszacsal távolibb környékének rélegtani és

hegyszerkezeti viszonyait. Végül ráutaltam az eddigi vizsgálatok szemmel-

tartásával és a saját tapasztalaiaim alapján a kolajelfordulás lehetségeire.

Ezzel az értekezésemmel szolgálni óhajtottam a tudományt, szaklár-

saimat, különösen azokat, akik a szomszédos területeken dolgoznak. Mert

a tudományos adatok szerzése egymaga nem lehet cél ; azoknak átadáséra

is kötelezve vagyunk. Tekintettel arra, hogy rétegtanilag és szerkezetileg

igen komplikált területrl van szó és mert kövületek csak gyéren fordulnak

el, elkerülhetetlen, hogy a megfigyelésbe és leírásba hibák ne csússzanak.

A folytatólagosan továbbhaladó földtani felvételek azonban az esetleges

tévedéseket helyre fogják igazítani.

Az Északkeleti Kárpátok teljes földtani megismerésével kapcsolatban

ennek az országrésznek egységes leírására is sor kerül ; engem örömmel

tölt el az a tudat, hogy ennek az érdekes területnek földtani megismeréséhez

néhány adattal magam is hozzájárulhattam.
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ADATOK A RÉZBÁNYA-VIDÉKI SZÁRAZVÖLGY KZETEINEK
ISMERETEIHEZ. (I.)

(A német szöveg rövid kivonata.)

Irta Dr. Herrmann Margit és Dr. Emszt Kálmán.

Dolgozatunk boldogult Rozlozsnik Pál 1911-ben gyjtött bi-

harmegyei szárazvölgyi kzetanyagának petrogréfiai és kémiai vizsgálatá-

val foglalkozott. Szádeczky Gyula „A Szárazvölgy (Vale Szaka)

geológiája. Rézbánya vidékén“-cím munkájában írja le általánosságban

az említett területet, melyben alsókréta mészk-, perm homokk-, hton

mészk-, márvány-, dacogránit-, riolit- és dioritporfiritekrl szól. Szerinte :

az egymásba átmen kzetek változatos képzdések, úgy szöveti,

mint ásványos alkatrészek tekintetében, úgy, hogy megokolt volna részle-

tes tárgyaláskor minden kzetet külön írni le.“ — Dolgozatunk els része

a következ lelhelyekrl gyjtött kzetek vizsgálati eredményeit ismerteti

:

1. A Szárazvölgyben a Bányateleptl É-ra kibukkanó ftömzsbl ; 2. a Bá-

nyateleptl É-ra lev Anastasia hányóból ; 3. a Ternisora patak torkolatá-

nál lev Guttenberg táróból: 4. a Bányatelep felett lev egyik telérbl; 5.

a Bányatelep felett lev másik telérbl ; 6. az Uj-Antal-telérbl ; 7. a Ci-

gánypatakba öml Nuchi patak mellett, a ftömzstl valamivel délebbre


