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Jelentés Máramaros vármegyében 1939—1942. években végzett 
földtani felvételek állásáról.

Irta: Dr . Szentes Ferenc.

Kárpátalja 1939. évi visszacsatolása alkalmával Dr. L ő c z y  

L ajo s  igazgató úr mindenre kiterjedő részletes memorandumot dolgo
zott ki ennek a vidéknek földtani értékeléséről, a kutatásokról és hasz
nosítható anyagok és erők feltárásáról. (Igazgatói jelentés 1939. évről). 
Ennek a memorandumnak nagy munkatervezetében többek között a 
felsőtiszai miocén medence földtani és gazdaságföldtani jelentőségét 
külön fejezet méltatja. E programmok alapján indultak meg a modern 
földtani felvételek Kárpátalján, melynek keretében az említett miocén 
medence részletes megvizsgálásával az Igazgatóság engem bízott meg.

A kijelölt munkához renkívül örömmel fogtam hozzá, mert éve
ken keresztül jártam a Keleti Kárpátok, az Osztrák- és Bajor Alpok 
és Svájc flis és molasz képződményeit és így alkalmam volt össze
hasonlító megfigyeléseimet hazai Kárpátjainkban értékesíteni. Más
részt a Hannover környéki nagy kálisótelepek szerkezetével foglal
kozva, az ott tanultakat miocén sótelepeink vizsgálatánál is jól fel
használhattam.

A területre vonatkozó régebbi szakirodalom bár sok értékes rész
letadatot szolgáltat, egyáltalán nem nyújt áttekinthető földtani képet 
és a hegyszerkezeti összefüggéseket nem ismeri fel. A cseh és román 
megszállás alatt ez a helyzet semmitsem változott. Földtani térkép 
erről a területről —  az áttekintő 1 : 900.000 méretű lapoktól és Mára- 
marossziget 1 : 75.000 méretű térképtől eltekintve —  nem állott ren
delkezésemre. Sokhelyütt a hibás és hiányos topográfiai térképalap, 
nem utolsó sorban pedig a nehéz közlekedési és ellátási viszonyok 
hátráltatták a munkálatokat.

Az elmondottak alapján érthető, hogy felvételeimet különös gond
dal és körültekintéssel kellett megszerveznem, a munkálatokat pedig

24



370 SZENTES

több esztendőre beosztani. A M. kir. Földtani Intézet Igazgatóságának 
840/1939. számú rendelete a 2560/eln. 1939. M. k. Iparügyi Miniszter 
rendelete alapján két hónapra bízott meg felvétellel. Ugyanezen évben 
még egy hónapig a M. k. Földmívelésügyi Miniszter 96.212/1939. VIII. 
B. 1. számú rendelet alapján folytattam szénkutatásokat Uglya és 
Gánya között. A további években a M. k. Földtani Intézet 1373/1940., 
1437/1941., 1338/1942. számú rendeletéivel a M. k. Földmívelésügyi 
Miniszter 134.011/1940. IX. C. 1., 187.016/1941. XI. 1 és 144.672/1942. 
XI. 1. számú rendeletéi alapján folytattam a részletes földtani fel
vételeket

A terepen 1939. évben július 29-től november 2-ig, 1940. évben 
június 26-tól október 27-ig, 1941. évben augusztus 19-től november 
21-ig és 1942. évben július 21-től október 15-ig összesen 13 hónapon 
keresztül dolgoztam. 1939. év augusztus 13-tól szeptember 2-ig 
Dr. Majzon László kartársam társaságában végeztem a bejárásokat, 
amikor különösen a stratigráfiai kormeghatározásra helyeztünk súlyt.

Felvételeimet állandóan segéderőkkel együtt végeztem, akiket 
rövid betanítás után részletmunkákkal bíztam meg. Segéderőimet a 
Műegyetem Gazdasággeológiai Tanszékéről válogattam ki. így Szebényi 
Lajos 1939. augusztus 14-től szeptember 30-ig és 1942. július 17-től 
október 1-ig, Hegedűs Gyula  1940. július 12-től szeptember 12-ig, 
Hegedűs Ferenc 1941. augusztus 20-tól október 26-ig és 1942. július 
17-től szeptember 30-ig, Dr . Göbel Ervin 1941. szeptember 9-tol 
október 9-ig dolgozott mellettem. Nevezetteken kívül Jancsy János 
1942. július 17-től szeptember 17-ig, valamint az Egyetemi Hallgatók 
Nép- és Talajkutaitó Munkaközössége öt tagja, névszerint: Forizs 
József 1942. július 26-tól augusztus 10-ig, Héjjá András július 26-tól 
augusztus 20-ig, Kovács István július 26-tól augusztus 25-ig, Nagy 
L ajos Dénes július 26-tól augusztus 16-ig és Sajthy József augusz
tus 1-től augusztus 25-ig a részletes beméréseknél segédkeztek.

Felvételeim során rendkívül segíteségemre volt, hogy Dr. L óczy 
L ajos igazgató úr ellenőrző bejárásai során óriási tapasztalataival és 
éles meglátásaival vezette és irányította munkámat. 1939. évben szep
tember 13-tól 15-ig és augusztus 3-án, 1940. évben júliusban, 1941. 
évben szeptember 12-én és november 14-én, 1942. évben szeptember 
24— 25-én járta be felvételi területemet és minden alkalommal bölcs 
tanácsaival és útbaigazításaival úgy irányította a munkálatokat, hogy 
mielőbb eredményt érhessek el, begyűjtött adataim pedig a nagy hegy
szerkezeti összképbe beilleszthetők legyenek. Nem mulaszthatom el 
ezért köszönetemnek és hálámnak ehelyütt is kifejezést adni.
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A M. kir. Báró Eötvös Loránd Geofizikai Intézet Dr. F ekete 
Jenő és Szecsődy M iklós vezetése alatt 1939. július 12-től október 
20-ig több csoportban torziós ingaméréseket végzett a Tisza környé
kén. Nevezett intézet 1939. évi jelentése igazolja, hogy a geológiai és 
geofizikai felvételek eredményei egymást tökéletesen fedik és kiegé
szítik.

1940. év nyarán Dr . Kéz Andor és Dr. Bulla  Béla egyetemi 
tanár urak terraszmorfológiai megfigyeléseket végeztek a Tisza és 
nagyobb mellékfolyói mentén. Eredményeiket a Földrajzi Közlemé
nyek 1940. évi kötetében tették közzé, melyből kitűnik, hogy adataik 
a saját megfigyeléseimmel részleteiben is teljesen megegyeznek.

Nagy örömömre szolgált még, hogy területemen meglátogattak 
Dr. Pávai-V ajna Ferenc, Dr. Schréter Zoltán , Dr. Szalai T ibor, 
Dr. H orusitzky Ferenc és Dr. W ein György kartársaim, mert az 
ilyen alkalmakkor folytatott megbeszélések úgy munkamódszer, mint 
összehasonlító szemlélődések tekintetében elősegítették a felvételeket.

Az Igazgatóság engedélyével alkalmam nyílott részletes felvételi 
területem távolabbi környékének áttekintő bejárására is. Ez termé
szetesen elsősorban az ott munkálkodó kollégáim támogatásával volt 
lehetséges. így 1939. év júniusában Dr . Szalai Tibor és Dr. Majzon 
L ászló kőrösmezői munkaterületét ismerhettem meg, októberben 
pedig Dr. Horusitzky Ferenc és Dr. W ein  György Uzsok— Luh 
közötti felvételi területét jártam be. 1940. év június 27-től július 5-ig 
Dr. Szalai T ibor társaságában Kőrösmező— Hoverla— Pop Iván—  
Trebusafejérpatak között szelvényeztünk —  tapasztalatainkat a „Beszá
moló a M. kir. Földtani Intézet vitaüléseinek munkálatairól“ 1940. 
évi kötetében írtuk le. 1940. szeptember 13— 15. között Dr. Kulhay 
Gyula Beregkisalmás —  Dávidfalva— Hátmeg— Ilosva —  Bilke —  Dóiba 
közötti munkaterületét ismerhettem meg, kiváló vezetés alatt. Ugyan
azon hó 15-től 17-ig Dr . Szalai T ibor Szolyva és Bisztra közötti felvé
teleit volt alkalmam tanulmányozni. 1939. évben és 1940. október 21— 
23-ára Dr . Scherf E mil munkaterületét jártam be Brusztura— Király
mező— Tarackraszna környékén. Rendkívül tanuságos volt számomra 
az az áttekintő bejárás, amit Dr. Pávai-V ajna Ferenc társaságában 
Dragomérfalva és Izaszacsal környékén végezhettem 1941. szeptember 
13— 20. között. Ez alkalommal a főgeológus úr régebbi felvételi terü
letét ismerhettem meg, megbeszélhettük az itt felmerült számos pro
blémát, aminek a következő év részletes felvételeinél sok hasznát lát
hattam. 1941. szeptember 22— 23-án a Pop Iván és környékén 
Dr . Scherf E mil társaságában eszközölt kirándulás szintén több
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fontos kérdést világított meg. Nagybánya környékén, az Erdélyi 
medencében, Keleti Kárpátokban, Radnai Havasokban 1940— 1941. 
években volt alkalmam kisebb-nagyobb kirándulásokat és össze
hasonlításokat tenni.

Nem hagyhatom megemlítés nélkül az aknaszlatinui és aknasuya- 
tagi M. kir. Sóbányahivatalok, valamint a totosi ércbánya igazgatóságá
nak és mérnöki karának szives támogatását, mellyel a bányák és 
környékének földtani vizsgálatát hathatós támogatásukkal elősegítették. 
A közigazgatási hatóságok jóindulatú segítségét a munkálatok meg
szervezése és nyugodt folytatása érdekében számos alkalommal élvez
hettem. Hosszúra nyúlna a felsorolás, ha fentebb említetteken kívül 
névleg idézném mindazokat a magánosokat, akik lelkesedéssel és 
áldozatkészséggel támogatták ezeket a földtani felvételeket. Köszönete- 
met azzal óhajtom kifejezni, hogy hitem szerint nemes és hasznos 
munkát segítettek elő.

Ami a felvételi terület körülhatárolását illeti, utalhatok „A  felső
tiszai miocén-medence hegyszerkezeti vázlata“ című térképemre, mely 
a „Beszámoló a M. k. Földtani Intézet Vitaüléseinek Munkálatairól“ 
1942. febr. 24-iki füzetében jelent meg. Ezek a felvételek 1 : 25.000 
méretű topográfiái alapra történtek. A felvételeket helyenként és szük
ség szerint kiegészítettük részletes vázlatokkal, krokival, 1 : 10.000 
méretben felrakott méröszalagos-olajkompasszos-abneyszinlezős felvé
telekkel, légifelvételű térképekkel és végül légi felvételek stereoszkopos 
kiértékelésével. Ilymódon a felvételek részletesség szempontjából az 
egyes helyek földtani fontosságához alkalmazkodtak. Természetes, hogy 
a munkálatok mai állása szerint, különböző okból egyes fontosabb 
helyek még nem dolgoztattak fel az őket illető pontossággal. Különö
sen vonatkozik ez a medence hegyszerkezeti peremére. A mostanáig 
felvett, közel 2000 négyzetkilométeres terület ilyen kritikus helyeinek 
részletes felvétele lesz a legközelebbi felvételek célja. Amint ezek, leg
alábbis lényegében elkészülnek, az egész területről összefoglaló képben 
kívánunk beszámolni. Erre kedvező viszonyok között az 1944— 45 
évben lehet számítani.

A begyűjtött bőséges anyag feldolgozása folyik, nagyobbrészt 
el is készült. Külön kell itt is hangsúlyozni, hogy a sok száz foramini- 
fera vizsgálat alapján készült rétegtani taglalás kizárólag Dr. Majzon 
L ászló érdeme, ezek nélkül, csupán a gyér makrofaunára támasz
kodva, sok fontos kérdés nem volna megközelíthető. A mostanáig fel
dolgozott adatok eredményeiről az előzetes jelentések az Igazgatóság
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nál és a Minisztériumban kéziratban fekszenek, végleges értékelésük 
az összes adatok egységes feldolgozásával készül el.

1939. év nyarán* a Tisza, Tarac és Talabor folyók közötti területet 
jártam be Uglyáig és Kálinfalváig. Megkezdtem a kerekhegyi sótest 
környékén a részletes felméréseket, melyet 1942. évben beosztott 
munkaerőim befejeztek. 1940. évben a Táráétól keletre Bocskóig és 
Kisapsáig folytattam a felvételeket, és a Talabor és Nagyág között 
Kövesligetig és Lipcséig. 1941. évben Máramarossziget— Kracsfalva - 
Rónaszék— Bocskó közötti területen dolgoztam. 1942. évben a felső 
Izavölgyben Felsőszelistye- és Szurdok közötti területen dolgoztam a 
Visó vízválasztóig és Batizáig. így az 1943. esztendőre Batiza és Akna- 
sugatag közötti terület maradt vissza, valamint a Tisza balpartja 
Máramarossziget— Huszt és Nagybánya közötti szedimentumok. A 
mostanáig feldolgozott területen belül kisebb foltok részletesebb hegy- 
szerkezeti kidolgozása után 1 : 50.000 méretű térkép a miocén-medence 
és közvetlen kerete környékéről teljesen elkészült.

Közismert dolog, hogy földtani térképről, mely a mindenkor 
adott feltárások alapján készült, sohasem mondható, hogy teljesen 
kész. A természetes és mesterséges feltárások gyarapodásával a ki
alakult kép részleteiben bővülhet és alakulhat. így a fentebb idézett 
dolgozatomban adott áttekintés úgy rétegtani, mint hegyszerkezeti 
szempontból máris javításra szorul. Mégis remélhető, hogy a munká
latoknak az adott keretben elkészülte után képződményeinkről egy 
olyan földtani képet nyújthatunk, melynek alapján a gyakorlati 
irányú kutatások (szén, szénhidrogének, kősó stb. feltárása) is meg
indulhatnak. Mivel a felvételek során ezekre mindig súlyt helyeztünk, 
joggal feltételezhető, hogy a tudományos földtani felvételek egyúttal 
a gazdasággeológiai vizsgálatoknak is kiindulópontjai lesznek.




