
BUZA-NOSZOLY (SZOLNOK-DOBOKA VM.) KÖRNYÉKÉNEK 
FÖLDTANI VISZONYAI.

Irta: D r. W e i n  G y ö . r g y  
(i térkép és I szelvény)

Iparügyi Minisztérium folyó évi május 21-én kelt 102.277/X. 
1942. sz. rendelete értelmében a M. Földtani Intézet igazgató
sága megbízott Buza, Noszoly környékének részletes hegysz érkéz éti 
felvételével. M é h e s  K á l m á n  asszisztens, mint segéderő volt mellém 
beosztva.

A felvétel célja az előző évben B a n d a t  H o r s z t  és R e i c h  
L a j o s  felvételei alapján sejtett dóm részletes vizsgálatai lettek volna, 
(12, 3.)

A vizsgálatokat rendelkezésemre álló legkorszerűbb eszközökkel 
folytattam. Tíz m-es talajfúrásokkal a gyér esi tufa jól követhető rétegét 
nyomoztuk, aknákkal pedig mesterséges feltárásokat készítettünk, hogy 
így megbízható szerkezeti képet kapjunk a gyéresi tufa megszerkesztett 
izohipszája és a rétegdőlések alapján. Az észlelési pontokat a M. 
Honvéd Térképészeti Intézet által a M. Földtani Intézet rendel
kezésére bocsátott kb. 1 :10.000 mértékű légi fényképekre rögzítettük le. 
Területemen a légi fényképek ilyen irányú felhasználása igen célravezető 
és feleslegessé teszi a lassú bemérési munkálatokat. Pontosságát illetőleg 
az átlagos horizontális eltérés + 25 m, a vertikális pedig + 3  m (4, 5.), 
tehát céljainknak megfelelő pontossággal bír. Az egyes pontok kiértéke
lését és normális vetületre való átvitelét a M. Honvéd Térképészeti 
Intézet végezte el. Segítségükért és azért, hogy lehetővé tették ezen új. 
felvételi módszer hazánkban való alkalmazását, fogadják ezen a helyen 
is hálás köszönetemet.

Mint már említettem, területemen és a Mezőséghez hasonló gyérebb 
vegetációjú területeken nagyon jól lehet tájékozódni a légi fényképen. 
A legpontosabban meg lehet állapítani az észlelési pontok helyeit. Erdős 
területen, ahol nincs kilátás és a fényképen kirajzolódott egyforma 
lombsátor lehetetlenné teszi a tájékozódást, teljesen használhatatlan 
ez a módszer. A terület felvételezésénél a legnagyobb nehézséget a 
suvadásos területek okozták. Az átázott talaj karélyos csúszólapok
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mentén és földfolyások alakjában sok helyen annyira megmozgatta a , 
felszínre bukkanó rétegeket, hogy azoknak eredeti helyét, majdnem 
lehetetlen volt megállapítani. Sajnos, io m-es fúrásokkal biztosan álló 
eredeti helyzetű tufarétegeket sokszor már nem lehetett elérni. A pontos 
és teljesen megbízható munka a jövőben megköveteli, hasonló munkák
nál és területen, a 30 m-es fúrások használatát.

Meg kell említenem, hogy területemen végzett nmnkálatok első 
heteiben megállapítottuk, hogy a feltételezett jól záródó szerkezet 
sajnos, nem létezik. A  szerkezet É-felé nyitott, csupán egy ú. n. tektonikai 
terraszt képezve tovább húzódik ÉÉNy felé. Ezek szerint gázkutatás 
szempontjából a további munkálatok feleslegesek lettek volna. L ó c z y 
L a j o s  igazgató és B a n d a t  H o r s z t  főgeológus a további 
vizsgálatok folytatásának indokoltságát abban látták, hogy az előbb 
körvonalazott új részletvizsgálati módszert ezen a területen dolgoz
zuk ki.

Rétegtani viszonyok.

Területemet a »Mezőségi« kifejlődésű felső mediterrán és szarmata
kori üledékek építik fel. A mellékelt összesített rétegsor feltünteti az 
itten, észlelt rétegtani viszonyokat. A gyéresi tufa pontos követésével 
sikerült megvonni a felső mediterrán és szarmata határát. Ugyanúgy, 
mint Szamosújvár— Csabaújfalu, jelenlegi területemtől ÉNy-ra fekvő 
határos területen, a vékony, 0’8o— i-oo m vastag gyéresi dacittufa 
rétegnek és alárendelt mértékben a többi dacittufa betelepülésnek 
rétegtani szempontból nagy fontossága van. Kisebb mértékben és 
inkább mint segédszintek a j ól követhető homokrétegek is használhatók.

A fent említett területhez viszonyítva Buza— Noszoly környékén 
magasabb szintekben mozgunk. Itt már nemcsak a hegyek tetején, 
hanem a terület DK-i részén a völgyekben is szarmata üledékeket 
ismerünk. Ez is mutatja, az Erdélyi Medence belseje felé irányuló süly- 
lyedés mértékét. A süllyedés részint a rétegdőlésekből adódik, részint 
pedig kisebb méretű vetődések mentén történt.

A  homokos, nóvénylenyomatos rétegsor arra utal, hogy sekély, 
partközeli tengerben lerakodott üledéksorral van dolgunk, melyet az 
Erdélyi Medence peremi dacitvulkánizmusának tufaszórásai gyakran, 
de nem nagy mértékben értek. Az üledéksor egyhangúságát és kövület- 
szegénységét egyedül a gyéresi tufa közvetlen fedőjében települő tufás 
márgákból kikerült és már az előző évben R e i c h  L a j o s  által meg
talált szarmata-korra utaló gyér makro- és mikrofauna üdíti fel (Syn- 
desmia sp.) (12). Mikrofaunát egyedül a fent említett rétegsorból említ 
R e i c h  L a j o s .  Az általam gyűjtött mintákból nem került ki mikro
fauna. Az említett Syndesmiás lelőhelyeket sikerült nekem is meg
találnom és azok számát a Hegy megett DK-i orrán egy újabb lelő
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helyet bővíteni. Itt is a gyéresi tufa közvetlen fedőjébe települő tufás 
márgákból sikerült egy pár rossz megtartású Syndesmia kő belének 
töredékét gyüjtenem. A gyéresi tufa felett 14 m-rel fulleresedett tufa
csíkokat talált M é h e s  K á l m á n .  Ezeket a tufacsíkokat (4— -5 drb
0-5— 3-0 cm vastag) hasonló helyzetben sikerült még több helyen meg
találni. Szászzscmbor környékén 0-40— o-8o m vastag fulleresedett tufa
réteget találtam, melynek »szászzsombcri« tufa nevet adhatjuk. Ugyan
csak a szarmatából 3— 5 cm vastag dacittufa csík nyomait sikerült 
kimutatnom. A terület ÉNy-i részén a gyéresi tufa alatt a bálványos
váraljai tufát is sikerült több helyütt megtalálni. A felső mediterrán- és 
szarmatakori üledékek határát csupán a gyéresi tufák fedőjéből kikerült 
Syndesmiák alapján vonhatjuk meg. A két emelet közt semmiféle dísz
kor danciát nem észleltem.

Szerkezeti viszonyok és gyakorlati vonatkozások.

Aranyosszentmiklós— La Manica— Szászzsomboron átfutó, DK-nek 
lebukó antiklinális uralja a vidéket. La Manica környékén a félig záródó 
szerkezet tektonikus terrasz képét mutatja. Ez azonban komolyabb 
gázakkumuláció szempontjából nem jöhet számításba. A tektonikus 
terrasz valószínűleg Noszolyon áthaladó, DNy— ÉK-i irányú kereszt- 
redő hatására keletkezett. Egymást keresztező redővonulatokat már 
Szépkenyerűszentmárton környékén is tapasztaltam előző évi felvéte
leim kapcsán. Valószínűleg nagy fontosságot tulajdoníthatunk az 
egymást keresztező redőződésnek, a brachiantiklinálisok kialakulásánál. 
A részletvizsgálatok legfontosabb eredményei, hogy sikerült biztosan kimu
tatni több kisebb ugrómagasságú (kb. 20— 40 m) törésvonalat. Az ÉNy—- 
DK i irányú törésvonalakat az É K — DNy i irányúak megtörik. Fontos 
szerepük lehet az iszapvulkánok kialakulásánál, valamint a gáz migrá
ciójánál. Tekintve kis ugrómagasságukat, gázakkumuláció szempont
jából fontosabb szerepük nem lehet.

Érdekes magyarázata lehet annak, hogy területem DK-i részén 
elég gyakori iszapvulkánok a Búzái fogadók vonalától Ny-ra már nem 
észlelhetők. Tekintve, hogy ezen vonalon bukik a térszín alá a gyéresi 
tufa alátelepülő vastag (kb. 8 m) homokréteg, arra kell gondolnunk, 
hogy a fentemlített vonaltól DK-re ebből a homokrétegből táplálkoznak 
a valószínűleg törések mentén létrejött iszapvulkánok. A vonaltól 
ÉNy-ra már felszínre bukkant homokréteg leadta gáztartalmát. A csaba- 
újfalui, szépkenyerüszentmártoni, valamint a vasasszentiváni gázszivár
gások és iszapvulkánok már egy jóval mélyebb és azon a vidéken fel
színre bukkanó homokos gáztartó rétegből táplálkoznak.

Ny-on a Hódostóig nyomoztam a kétségtelenül mediterrán
szarmata határát jelző gyéresi tufát. Innen madártávlatból látható
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a Vasasszentgotthárd környéki (pujoni) szerkezet. Biztosan megálla
pítható, hogy P a p p  S i m o n  (11) által ismertetett és az »alsó szarmata 
magasabb rétegeinek« vett dacittufa rétegek, melyek ezt a struktúrát 
körvonalazzák, a gyéresi dacittufával azonosak. Ebből következik, hogy 
a pujoni szerkezetben megfúrt gáz már nem szarmata-, hanem felső medi
terrán-kori rétegekből kerül ki. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy" nem 
csak szarmatakori »Mezőségi« rétegekből várható gáz, hanem ennél 
mélyebb szintekből is remélhetünk tekintélyes mennyiségű földgázt. 
Előző évi felvételeim során ugyanerre az eredményre jutottam, a csaba- 
újfalui gázszivárgásokkal kapcsolatban, ahol az erős gázindikáciők 
már mélyen a felső mediterránkori rétegekből erednek# Ha nem is gon
dolhatunk olyan nagytömegű accumulált gázra, mint a szarmata réte
geknél, mégis alkalmas szerkezeteknél kiaknázásra érdemes gázmennyi
ségekre számíthatunk. Ezeknek a kisebb fontosságú felső mediterrán
kori rétegekben tárolódott földgáz előfordulásoknak a környék szük
séglete és létesítendő ipari üzemek szempontjából, ha ma nem is, de a 
jövőben lesz jelentőségük.

Buza— Noszoly környéke a pujoni, részben pedig a Csabaújfalu—- 
Aranyosszentmiklós— Mezősz entmihályi antiklinális gyűjtőterületébe 
esik. Mint már említettem, a La Manica vidékén ez utóbbi antiklinális- 
nak félig záródó tektonikai terrasza nyomozható ki. Esetleg kisebb 
jelentősége lehet ennek a gyenge szerkezetnek is. Felső mediterrán 
rétegek itt is már felszínre bukkantak, úgyhogy ebben az esetben is 
csak a mélyebb pujoni típusú gázokra számíthatnánk.

GEOLOGISCHE VERHÄLTNISSE DER UMGEBUNG 
BUZA-NOSZOLY.

von G e o r g  W e i n  dr.
(Ein Kartenskizze, i  Profil.)

Im Aufträge des Ministeriums für Gewerbe untersuchte ich im 
Sommer 1942, mit Herrn K o l o m a n  M é h e s  als Assistenten, 
die Umgebung von Buza-Noszoly im Komitate Szolnok-Doboka (Sieben
bürgen).

Zweck der Aufnahme war die nähere Untersuchung des im 
vorherigem Jahre durch Horst B a n d a t  und Ludwig R e i c h  
in dieser Gegend vermutete Kuppelstruktur, besonders ihr dubioser 
Nordschluss.

Die Untersuchung wurde mit den modernsten Mitteln durchgeführt. 
Zwecks Konstruktion einer Isohypsenkarte wurden die Leitlagen mit
telst Schurfschächten und Handspiralbohrungen verfolgt. Die Beobach
tungspunkte wurden auf eine Luftaufnahme (Vergrösserung auf ca
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