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A terület felépítése
A kristályos palák. A Keleti Kárpátok kristályos paláit a kutatók egy 

gyengébben átalakult, túlnyomóan epi- és egy erősebben átalakult, tú l
nyomóan mezometamorf-övbe sorolják. Területem uralkodóan az epi- 
metamorf-övbe tartozik. Uralkodó a csillámpala, amely néhol kloritos. 
A P osewitz által említett kristályos mészkövet, bárha az valóban «betele
pül» a kristályos palákba és részben át is kristályosodott, a* mezozoikumba 
sorolandónak látom az eddig vizsgált területen. A csillámpala-területen 
néhány eddig nem említett epigneisz és porfiroid-föltöt térképeztem: előb
bit pl. a Kamenklivacsúcs keleti oldalán kb. 900 és 1050 m tszf. magasság 
közt, utóbbit a Fehérpatak völgyében, Terebestől 2 km-re. A csillámpala-öv 
szelem több helyen grafitpalat figyeltem meg, pi. rerenes K-i szóién a 
Fehérpatak torkolatánál, a kristályos pala és a kréta határán, a Vrech-holy 
Ny-i szélén a kristályos pala és perm-triász konglomerátum határán és a 
Doharunya-völgyben a torkolattól 1,3 km-re. A grafitpalának a kristályos 
palák (és a perm-triász báziskonglomerátum) határán való megjelenése alap
ján lehetséges, hogy a grafitpala itt is a karbonnak, illetve a Déli Kárpátok 
schelea formációjának felel meg, amint azt Athanasiu a kristályos vonu
lat délibb részeire nézve feltételezte.

Alsó-triász [régebben uperm» (konglomerátum) és homokkő]. Zöldes, 
többnyire mészmentes, csillámos-kvarcos kötőanyagba ágyazott, főleg 
borsó-mogyorónyi csillámpala és fehér, szürke kvarcitszemekből álló 
konglomerátum építi fel, mely sokszor kvarcinjekciós csillámpalára emlé
keztet. A konglomerátum csoporthoz számíthatjuk azt a szürkés vagy zöl
des csillámos homokkövet is, amely a kréta homokkövekhez feltűnően 
hasonlít, de attól mészszegénységében, vagy mészmentességében különbö
zik. A vörös «werfeni» agyagpala és palás homokkő gyakran hiányzik és 
nem kapcsolódik szorosan az alsó-triász konglomerátumos csoporthoz. 
Helyzetéről határozottan nem szólhatunk, csak feltételezhetjük werfeni 
korát.

Az alsó-triász konglomerátum a kristályos vonulat mindkét szélére 
ou— 100 m körüli vastagságban közvetlenül transzgresszív módon települ.

Alsó-triász, kampili (és közép-triász?) mészkő. A kristályos vonulat 
külső szélén az alsó-triász konglomerátum homokkő-csoportra helyenként
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egyezően települő, részben lemezes, többnyire sötétszürke (néha dolomitos) 
mészkövet — a vonulat déli folytatásába eső analógiák alapján — kampili- 
nek tekinthetjük. A következő tömörebb sötétszürke (dolomitos) mész
követ ugyanilyen alapon már közép-triásznak vehetjük.

Kallovi-oxfordi radiolarit. K-i Kárpátok északi részéből ez a képződ
mény eddig nem volt ismeretes. A Kamenklivacsúcs és a Vrech-holy közti 
szögletben levő «Rahóbánya» hányóanyagában zöldesen málló, galamb- 
szürke, helyenként finorpan rétegzett szarukövet találtam, melyben mik
roszkóp alatt nagymennyiségű radiolaria látható opálos anyagban. Radio- 
larit-gyanús szaruköves kőzetet találtam a Rahóbánya alatti Ples-bányá- 
ban, továbbá a Nagybánszky-patak bányájában is. E kőzetek a K-i Kár
pátok kallovi és oxfordi radiolaritjaival párhuzamosíthatók.

Oxjordi-kimmeridgei mészkő. A kristályos palába fehéres, világos
szürkés és világos-zöldes, kristályos mészkő települ be, többszáz méter 
vastagságú lencséket, illetve vonulatokat is alkotva. Néhol klorit-pikkelyek 
jelennek meg bennük vékony rétegekben s a kőzetet cipolino jellegűvé 
teszik. Ezt a «kristályos mészkövet» régebben a kristályospala-csoportba 
sorolták. E képződményben telepített két vasbányából (Ménesül és Doha- 
runya) ammoniták kerültek ki, melyeket ifj. L ó c z y  a Perisphinctes brevi- 
ceps Quenst. és a P. aff. stenocycloides SiEM.-ként határozott meg. A mész
kövek kora ennek alapján felső oxfordi, illetve kimmeridgei. Az aránylag 
fiatal mészkövek átkristályosodását tektonikai nyomással is magyaráz
hatjuk. Mészköveinknek a kristályospalába való begyűrődésekor részlet- 
átmozgások léphettek fel, amelyek csúszási felületét a kloritos vállapok 
képezték. Területünkön e kőzetek Kruchly és Doharunya-völgy vidékén 
elterjedtek s itt egy egységes ÉNy—DK-i irányú vonulatot képeznek.

Titon (?) rózsaszínű, és dolomitos tarka mészkő. A Kamenklivacsúcstól 
DNy-ra 0,3 km-re, a kristályos pala felett kb. 1120 m t.sz.f. magasságban 
rószaszínű tömör mészkő és fehér kalciterekkel átjárt rózsaszínű meszes 
kötőanyagú világosszürke dolomitbreccsa fordul elő kis foltban. E képződ
mény leginkább a fehér vagy rózsaszínes titon-mészkövekkel látszik pár- 
huzamosíthatónak, amelyek nemcsak a Nagyhagymás vidékén, hanem az 
újabb vizsgálatok szerint (K räutner) Ráró vidékén is előfordulnak a 
radiolarit rétegekre települve, kis foltban.

A flis előtti mezozoikumban két csoport különböztethető meg. Az egyik 
csoport üledékei a kristályos vonulat (külső) peremén széles sávban képez
nek vonulatot, egyező településsel (triász-üledékek). A másik csoport üle
dékei elszakított, kisebb foltokban vagy lencsékben jelennek meg közvet
lenül a kristályos palán, vagy abba begyürve (felső-júraüledékek).

A flis-vonulat. Az eddigi szerzők, pl. P osewitz, a kristályos vonulat 
külső szélén egy alsó- és felső-krétasávot, a belső oldalon viszont egy alsó
kréta, majd egy alsó-oligocén-sávot jelöltek ki, a kristályos palán pedig 
kis alsó-kréta foltokat.

Hauterivi-valangini (?). A kristályos vonulat ÉK-i oldalán következő 
vékonyabb triász konglomerátum homokkőcsoportra hasonló településben 
egy több (átlag kb. 5) km széles flis-vonulat következik, amely lényegileg 
szürke, barnásán málló, túlnyomóan 0,5 mm átlagszemcsenagyságú, meszes



kötőanyagú fehér kalciterekkel átjárt pados-lemezes homokkőből és fekete, 
kissé homokos agyagpalából áll. E rétegcsoport kőzettanilag és helyzetét 
tekintve, sinaiai rétegeknek felel meg. E képződmény nagy elterjedése, 
helyzete és kőzettani kifejlődése alapján az aptinak felelhet meg, annak 
veszi Macovei is.

Cenomán. A kristályos palavonulatra települő homokos pala a rahói 
Sojmul-hegyen a benne talált kövületek (Exogijra columba és Inoceramus 
striatus) alapján nyilván a cenománt képviseli. A szintén a kristályos 
palára települt közeli Kobila-hegyi konglomerátumos homokkőben ugyan
csak Inoceramus fordul elő, míg a kristályos vonulattól ÉK-re következő 
hatalmas összefüggő flisvonulatban sehol kövületet eddig nem találtak. 
Arra kell gondolnunk, az összefüggő ÉK-i flisvonulat uralkodóan alsó
kréta üledékeivel szemben fenn, a kristályos vonulaton található kréta
foltok egy cenomán transzgresszió nyomai. A Keleti Kárpátok délibb 
részein is hasonló viszonyokat állapítottak meg.

Szenon, illetve paleogén. Területemen a kristályos vonulattól É-ra, 
a két Tisza egyesülésétől Bilinig megfigyelhető kemény homokkőcsoport 
sorolható ide, minthogy kőzettani vizsgálata korábban feltételezett apti 
korát nem igazolja.

A kristályos vonulat DNy-i oldalán a Kaszó-völgyben megfigyelt üle
déksor jelentékeny részét idetartozónak gondolom. Itt a kristályos palára 
közvetlenül alsó-triász («perm>) konglomerátum, erre mészszegény csillá- 
mos homokkő, majd meszes homokkő (cenomán?) települ. Innen DNy felé 
a Kaszó-völgy mentén zöld és barnás tarkaagyag és vékonyabb (1—3 cm-es) 
sötétebb szürke, csillámos, finomszemű homokkőrétegek ritmikus váltako
zásából álló rétegcsoport következik. Ezután a Rosszucska-patak torkolati 
vidékén sárgásszürke, csillámos, mészmentes homokkőből álló csoport, 
majd Lonka vidékén kemény, világosabb szürke és sárgás, kalciteres, 
hieroglifás, csillámos, meszes homokkőből részben szenesedett növény- 
lenyomatos, csillámos márgából álló csoport következik. P osewitz a kris
tályos palától a Rosszucska torkolatáig található képződményeket alsó
krétának, innen következőket pedig alsó-oligocénnak jelöli. Ezzel szemben 
a kristályos pala felett először alsó-triász, majd esetleg cenomán követke
zik. Az erre következő tarkaagyagos-homokköves csoport szenonnak, vagy 
még inkább eocénnek minősíthető, mert 1. a Keleti Kárpátokban ez a kőzet
tani kifejlődés a szenonból és eocénből általánosan ismeretes, 2. P osewitz 
«szürkés», illetve «vöröses márgapalákat» említ a közvetlen közelből isme
retes kövületes (nummulinás és brachiopodás) eocén-mészkőelőfordulások 
fáciesváltozatai gyanánt is. A Lonka-vidéki hieroglifás, meszes, homok
köves és növénylenyomatos, márgás csoportot kőzettani analógiák alapján 
nehéz párhuzamosítani, minthogy hasonló kőzetek a felső-krétától kezdve 
bármely korban előfordulhatnak a szomszédos llisterületen. A közeli kövü
letes eocén-és miocén-előfordulásokhoz való viszonyuk alapján e rétegeket 
Posewitz az oligocénbe sorolta s újabb adatok hiányában én is csatlako
zom e feltevéshez.

Bázisos eruptivumok. A területen eddig egyetlen mállott kis diabáz- 
folt volt ismeretes a Krasnoples-telep felett a Tisza jobboldalán alsó
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triász üledékek között. A diabázok ennél jóval nagyobb elterjedésűek, 
minthogy azonban néhol kissé a «Semmering-kvarcitokra» emlékeztetnek, 
túlnyomórészt «perm» konglomerátumokként térképezték őket. Ilyen eddig 
nem említett diabázelőfordulás található pl. a Kamen-patak alsó folyásán 
a sinaiai rétegek és a triász (dolomitos) sötét mészkő közé települve. Itt 
valószínűleg préselt diabáztufa is előfordul. Diabázt találtam  továbbá 
Terebesfehérpataktól É-ra, 2 km-re a «Ménesül» vasbánya felett kb. 50 m-re 
a felső-júra mészkő-cipolino és kristályos pala határán, a Tisza-völgyben 
Kamianestinél az alsó-triász konglomerátum és a sötét triász (dolomitos) 
mészkő határán.

E kőzetek túlnyomóan zöld alapanyagban lilás, áttetsző földpát 
kristálykákat tartalmaznak. A tufásnak látszó féleségek gyakran sötétlilás 
vagy rószaszín alapanyagban tartalm aznak szétnyomott, préselt, zöldes 
foltokat.

A diabázos kőzeteket a Keleti Kárpátokban eleinte túlnyomóan 
triász-korúaknak tekintették. Vadász m utatott rá a Nagyhagymásban, 
hogy a neokom requieniás mészkövet is áttörik, tehát, hogy alsó-krétánál 
fiatalabbak, valószínűleg középső vagy felső-krétakorúak is lehetnek. 
Ion Atanasiu anyagukat a Tölgyes vidékén az apti konglomerátumban 
megtalálta. Kräutner Ráró vidékén aptinak minősített kőzeteken a 
diabáz mentén érintkezési átalakulást vélt megfigyelni. Ion Atanasiu 
rám utatott arra, hogy Tölgyes vidékén egyes diabázos kőzetek a triász 
dolomitos kőzetekkel fordulván elő, valószínűleg felső-triászkorúak. Az a 
körülmény, hogy a vizsgált területen a diabázos kőzetek főleg a triász 
mészkővel kapcsolatban jelennek még, a flisvonulatban pedig sehol sem 
ismeretesek, arra mutat, hogy túlnyomóan triászkorúak.

A leírt képződmények részletes kőzettani vizsgálata, melynek részle
tes ismertetésére itt nem térünk ki, alábbi rétegtani eredményeket szol
gáltatta.

A konglomerátum-homokköves üledékek klasztikus elegyrészei alap
ján olyan viszonylagos idősorrend volt megállapítható, amely a felvétel 
során megállapítottal kitűnően egyezik. Időrendben a klasztikus elegy
részek megoszlásán a következő változások figyelhetők meg: a legidősebb 
homokkövek szemcséit kizárólag kristályos kőzetek szolgáltatják, fiatalabb 
üledékekben ezek viszonylagos mennyisége fokozatosan fogy, viszont az 
üledékes kőzetek (mészkövek, homokkövek, kovapalák stb.) törmeléke 
szaporodik. Különösen figyelemreméltó a kristályos palaszemek (alábbi 
számadataimban idesoroltuk a kvarcmozaikokat is) viszonya a kvarc
szemek mennyiségéhez : időben ez a viszonyszám fokozatosan csökken, a 
törmelékanyag feldolgozására Soergel, Zeuner és szerző által kim utatott 
alaptörvénynek megfelelően [16]. A növekedő üledékes feldolgozással mind
inkább nő tehát a kvarc viszonylagos mennyisége. Ugyancsak az előre
haladó feldolgozás következménye, hogy az erősen ellenálló grafitospala 
viszonylagos mennyisége nő, viszont a kevéssé ellenállóké többé-kevésbbé 
fogy, pl. földpát.

Ezeket az időbeli változásokat a következő összefoglaló táblázat 
szemlélteti.
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(( Nagy- 
bánszky p. 87 3 10 (20 < )

<( Kamen-
patak 48 5 2 20 20 5 0,3 (0,8)

Alsó-kréta? Kamanesti 58 10 5 2 У2 20 5 0,3 (0,4)
Alsó-kréta Rahótól

NyÉNy-ra
Silski-patak 55 10 5 % Yt 25 5 0,4 (1,5)

Alsó-kréta R ahó felett
Ny-ra 22 10 1  2(?) 63 2 0,2 (0,3)

Eocén K ászópatak 40 35 13 1 1 1 0,3 (0,8)

Paleocén
(kréta?)

Tiszaköz 36 50 1 4 2 7 0,3 (0,8)

Oligocén Lonka 13 25 2 10 50 0,3 (1,2)

Ezen az alapon sikerült biztosan eldönteni, hogy a triász konglome
rátumok és mészkövek közt megjelenő flisszerű homokkő nem lehet flis, 
hanem alsó-triász és így itt nem pikkelyeződéssel, hanem normális réteg- 
tani sorrenddel van dolgunk. Ilyen alapon megerősítést nyert az eddig 
csak távoli analógiák alapján feltételezett alsó-kréta, eocén és oligocén 
csoportjainak helyes idősorrendi beosztása, viszont az eddig aptikorúnak 
ta rto tt Tiszaköz—Bilin-vidéki csoportnak helytelen kormeghatározása és 
paleogén kora (Andrussow véleményével egyetértőén).

Iletjységszerkezet
A terület szerkezetében is világosan elkülönül a három kőzettanilag 

elkülöníthető egység: 1. A kristályos öv. 2. A külső flisöv. 3. A belső flisöv.
1. A kristályos övnek, beleértve a begyűrt mezozoikus tömegeket, a füs

töl eltérő szerkezetét inkább egy régebbi hegységképződés maradványának 
tekinthetjük és a fiatalabb kárpáti gyűrődéseknek a füsnél merevebb kőze
tekre gyakorolt eltérő hatására vezethetjük vissza. Ez különösen a vonulat 
délibb, Terebesfehérpatak vidéki részén figyelhető meg, ahol a kristályos
pala és a belecsípett júramészkőlencsék uralkodó dőlése 23h körüli. Észa
kabbra pl. a Krasnoples (Rahó) vidékén a dőlés 17—21h Körüli, tehát a
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kárpáti homokkőöv irányaihoz hasonlóbb. A kristályos öv külső szélén 
tehát a flistektonika hatása jobban érvényesült.

2. A külső flisövben 15h körüli, főleg 20—40°-os meredekség'ű dőlések 
uralkodnak. Minthogy ilyen dőléssel nagy szélességben (5—7 km) követ
keznek egymásra ugyanazon csoportba tartozó egyhangú kőzettömegek, 
fel kell tételezni, hogy ugyanazon képződmény izoklinális redőkbe gyűrve 
többször ismétlődik.

Lehetséges, hogy az izoklinális redőzéssel kapcsolatban pikkelyképző
désre is sor került. Erre utal, hogy a kim utatott feltolódási vonalak mentén 
a savanyúvízforrások mindenütt megjelennek.

3. A belső flisöv képződményei nem képeznek széles öveket. A dőlés
irányok itt 13—21h között ingadoznak és túlnyomóan 20—35°-os meredek- 
ségűek. P osewitz térképén ellentétes dőlések is szerepelnek. A belső flis
övben tehát enyhébb gyűrődést kell feltételezni: izoklinális redőzés helyett 
itt inkább normális állóredőzést gyaníthatunk, ami utólag deformálva lehet.

A külső flisöv világosan a kristálypala-niezozoikus vonulat alá dől. 
A kristályos palatömeg a külső flisre feltételezhetően tektonikusán és nem 
rétegtani határ mentén tolódott rá. Erre m utat a flis alapkonglomerátum 
hiánya, a mezozoikus üledékek heves egymásbapréseltsége, megamilonitos 
szétzúzotlsága, a savanyúvízforrások sorozatos megjelenése.

Mindezek szerint tehát a kristályos idősebb mezozoikus tömeg feltoló
dott a külső flisövre.

Ez az áttolódás csak kisméretűnek látszik. Nagyméretű takaróképző
dést területemen nem tudok elképzelni.

Az eddig is ismert variszkuszi hegyképződésen és kőzetátalakításon 
kívül a mikroszkópos kőzetvizsgálatok egy sokkal fiatalabb, valószínűleg 
felső-júrakorú, tehát fiatal kimmériai hegyképződést és metamorfózist is 
felismerhetővé tettek. Míg a variszkuszi metamorfózis általános: mező- és 
mélyebb epimetamorfózist eredményezett, addig a fiatal kimmériai folya
mat csak gyengébb epimetamorfózist hozott létre, úgy hogy kristályos 
palákká csak az érzékenyebb kőzetek, a csillám-klorittartalmúak és fizi
kailag inhomogén elegyrészekből felépítettek vállottak: pl. kloritpalák 
(chamositpalák és chamosit-szericitpalák, thuringites-szericites mészpalák, 
thuringitpalák is), biotitos mészpala. A kevésbbé érzékeny kőzetek csak 
palásodott, illetve kataklázosan átalakult kőzetekké vállottak: alsó-triász 
palás homokkő, kvarcitos karbonát-tektonitek. A legkevésbbé érzékeny 
kőzetek, főleg a nagy vastagságban homogén összetételű (kvarc- és csillám
mentes) karbonátkőzetek alig tektonizált normális üledékek maradtak.

A júrakorú metamorfózist már Andrussow is felismerte, ő ezt azon
ban egészen kiskiterjedésűnek, Terebesfehérpatak vidékére korlátozottnak 
gondolta. Vizsgálataink azt mutatják, hogy ez a metamorfózis az egész 
kristályos vonulatra és a hozzátartozó üledékekre kiterjed s észlelhetősége 
a kőzet minőségétől függ. Számos olyan kőzet, amelyet eddig mint (varisz
kuszi) közönséges kristályos palát, különösen fillitet térképeztünk, idetar
tozó fiatal kristályos pala.

Ehhez a fiatal kimmériai kőzetátalakuláshoz lényeges eróziós-fázis is 
tartozik természetesen, ami számos eddig érthetetlen jelenséget magyaráz.
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Ez teszi érthetővé mezozóos üledékeink sajátságos elhelyezkedését: az idő
sebb triász üledékek a kristályos vonulattal páthuzamos összefüggő vonu
latot képeznek, a júraüledékek túlnyomóan apróbb foltokat a kristályos 
palán és kristályos palában, az alsó-krétával kezdődő flisjellegű üledékek 
viszont ismét összefüggő vonulatokat a kristályos palával párhuzamosan. 
A fiatal kimmériai hegységképző fázissal kapcsolatos erózió magasabb hely
zetű üledékeket, tehát elsősorban a peremi összefüggő júrakorú üledék- 
sávokat takarította el s csak a legmélyebb triászkorú tagokat hagyta itt 
meg. Minthogy azonban a júra-tenger a triásszal szemben hódított té rt és 
sok helyen közvetlenül a kristályos palára transzgredált, e transzgressziós 
képződmények megmaradhattak ott, ahol a kristályos palába mélyen be- 
gyűrődtek (Kruchli és Mencsulbányák, valamint a Doharunya vidéke). 
Általában a Keleti Kárpátok legészakibb végén a legerősebb az erózió, 
amit az összefüggő júrasávok és a kristályos palák felső granodioritos- 
ortogneiszes csoportjainak hiánya mutat.

A Kamen-pataki diabáz is a most tárgyalt nagy eróziós hézag hatá
rán lép fel, lehetséges, hogy ennek kitörése is a fiatal kimmériai mozgások
kal kapcsolatos.

Nyilván ezekkel a mozgásokkal kapcsolatos vasérceink képződése is.

Vasércelőfordulások
Rahótól К -re és DK-re a Kamenkliva környékén, Terebesfehérpatak- 

tól É-ra Kruchli közelében és Kaszópolyántól D-re a Nagybánszky-patak- 
ban a kristályos pala sorozatban számos ércelőfordulást vizsgáltam meg 
természetes és mesterséges feltárásokban. Ezek 3 csoportba osztandók.

1. Hematitos metaszomatikus telepek mindehütt a kristályos palába 
gyűrt felső-júra (oxfordi-kimmeridgei) mészkövekkel állnak kapcsolatban. 
Egyes darabjaikon az érc a mészkövet sliresen szorítja ki.

2. Teléres vas-mangánércelőfordulások. Kristályos palákban az ércet 
főleg másodlagos ásványai alakjában ismerjük: pszilomelán, piroluzit, 
wad és limonit. Elsődleges ércként részben pirít vehető tekintetbe, a man
gántartalom talán itt is, mint pl. Jakobeninél, karbonátokra és esetleg 
szilikátokra vezethető vissza.

3. Az ólomérccel együttes sziderites-pirites telérek a Kamenkliva alatt 
É-ra 1020 m magasságban külön típust képviselnek, bár bizonyos térbeli 
kapcsolatban állnak a vas-mangános érctípussal. Az érc itt biztosan fiata
labb a kristályos palánál.

A vasércek, valamint közvetlen mellékkőzeteik főásványa gyanánt 
olyan kloritos ferroszilikát-családot : a thuringit-chamosit csoportot ismer
tünk meg, amely eddigi tudásunk szerint a világon mindenütt gyengén 
metamorfizált üledékes eredetű vasércekben jelenik meg. Az ilyen vasércek 
klasszikus előfordulásával, az elzász-lotharingiai minette-tel vasércünk kor
ban is teljesen megegyezik, sőt köztük összekötő tagokat is ismerünk az 
Alpokban. Vasérceink közvetlen szomszédságában ezt az ásványt biztosan 
üledékes és a primer érclerakodással kb. egykorúnak vehető üledékekben is 
megtaláltam. (Felső-júrakorú thuringites mészpala Kruchli-Doharunya
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vidékén, az ugyanitt előforduló chamositpalákat csak üledékes eredetűnek 
tarthatjuk, végül talán még a rádiolárit is tartalmaz chamositot.) Mindezek 
alapján vasérceinknek legalább is jelentékeny részét üledékes eredetűnek 
kell feltételeznünk [17]. A primer ércesedés kora callovi-kimmeridgei-nek 
adódik. (Vonatkozik ez elsősorban hematitos metaszomatikus ércekre.)

Vasérceink azonban átmentek egy utólagos, valószínűleg fiatal kim- 
mériai enyhe metamorfózison, s ezzel kapcsolatos metaszomatózison, 
vagyis újabb, most már mélységi eredetű ércanyag hozzájutásán is. Az érc 
mikroszkópiái vizsgálata világosan m utatja, hogy magnetitből hematit 
keletkezett és a hematitosodás után még karbonát-, kvarc- és szilikát- 
(újabb thuringit-) képződés is történt. Lehetséges, hogy a vasérceknek 
uralkodó oxidos ércekké dúsulása kizárólag ezzel a metaszomatózissal áll 
kapcsolatban, tehát, hogy az egykor fejtett ércek mind metaszomatikusak 
s csak palás mellékkőzetein, pl. a chamositpalákon m aradt meg valameny- 
nyire az eredeti üledékes jelleg, azáltal, hogy ezek csak enyhe metamor
fózison estek át, metaszomatózis nélkül. A metaszomatózis leginkább a 
kristályos vonulatot határoló tektonikai vonalak mentén mozgó érces 
oldatok környékére korlátozódott.
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L’EXAMEN DES GÎTES DES MINERAIS DE FER DE MÄ RAMA ROS
P ar E. S z á d e c z k y - K a r d o s s

L’auteur traite en détail les formations qui bâtissent le territoire, en 
ce qui suit:

1°. Schistes cristallins.
2°. Triasique inférieur (conglomérat et grès, auparavant «Permien»). 
3°. Calcaire campilien du Triasique inférieur.
4°. Radiolarite callovo-oxfordienne.
5°. Calcaire oxfordo-kimméridgien (fossilifère).
6°. Calcaire tithonique de couleur rose et dolomitique bigarré.
7°. Chaîne de Flysch.
8°. Chaîne hauterivienne-valanginienne.
9°. Couches de schiste sableux cénomaniennes.

10°. Divers groupes de grès, couches de conglomérat et de marne 
sénoniens resp. paléogènes.

11°. Éruptifs basiques.
Il prouve, par un tableau dressé selon la loi de Soergel—Zeuner, que 

le grès semblable au Flysch et qui se trouve parmi les congloméiats et 
clacaires triasiques, ne peut être Flysch, mais triasique inférieur.

De même, dans l’esquisse tectonique du territoire, les trois unités 
pétrographiques se séparent clairement: 1° zone cristalline, 2° zone exté
rieure de Flysch, 3° zone intérieure de Flysch.

Il divise les occurences de minerai de fer en trois groupes 1°. Gîtes 
métasomatiques à hématite. Ceux-ci se présentent ensemble avec les cal
caires jurassiques supérieurs pliés dans le schiste cristallin. 2°. Occurrences 
de minerai de fer et manganèse en filon. 3°. Filons de sidérite et pyrite 
ensemble avec le minerai de plomb.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАРАМАРОШСКИХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД

Э л е м е р  С а д е ц к и - К а р д о ш ш

Автор подробно обсуждает нижеприведенные образования, построящие 
территорию.

1. Кристаллические сланцы
2. Нижне-триасовый (раньше „пермский“) конгломерат и песчаник
3. Нижне-триасовый кампильский известняк
4. Келловейский-оксфордский радиоларит
5. Оксфордский-киммериджский известняк (с окаменелостями)

6 Földtani Intézet évi jelentése —  10/12 S
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6. Титонский (?) розоватый и доломитовый пестрый известняк
7. Флишевая гряда
8. Готеривская-валанжинская гряда
9. Сеноманские песчаные сланцевые слои

10. Различные сенонские или палеогеновые песчаниковые группы, 
конгломераты и слои мергеля

11. Основные изверженные породы.
В таблице, составленной по закону Сёргеля и Цайнера, автор доказы

вает, что флишевидный песчаник, находящийся между триасовыми конгло
мератами и известняками, не может являтся флишем, но нижним триасом.

В тектонической схеме территории тоже ясно отделяются три главные 
петрографические единицы:

1. кристаллическая зона, 2. внешняя флишевая зона, 3. внутренняя 
флишевая зона.

Автор разделяет месторождения железных руд на три группы: 1. гема- 
титовые метасоматические залежи. Они появляются вместе с верхне-юрскими 
известняками, смятыми в кристаллические сланцы (оксфорд-киммеридж); 
2. жильные месторождения железомарганцевой руды в кристаллическом 
сланце; 3. совместные с свинцовой рудой сидеритовые-пиритовые жилы.


