
AZ ER DÉLYI-M EDENCE ÉSZAKI FELÉNEK  
SZTRATIGRÁFIÁJA MIKROFAUNISZTIKAI 

VIZSGÁLATOK ALAPJÁN1

A M. Kir. Földtani Intézet igazgatósága 1941 és 1942-ben az 
Erdélyi-medence különböző részein kibukkanó rétegek térképezésé
vel és ezeknek mikrofaunisztikai vizsgálatával bízott meg. Az idei 
1943-as felvételezési munkám egy részlete szintén e területre esett, 
mivel a Lápos folyótól D felé elterülő munkaterületem a Nagy- 
Szamosná' Dés, Alőr, Kozárvár és Csicsómihályfalva vonalon elérte 
a tárgyalandó medence peremi részét. E vidék tanulmányozása 
együttesen' haladt a kincstár erdélyi gázkutató mélyfúrások réteg
minta anyagának laboratóriumi vizsgálatával. De rétegminta vizs
gálataim az általam térképezett vidékeken kívül kiterjedtek azon 
kartársaimnak gyűjtési anyagára is, akik Erdélynek ezen a területén 
dolgoztak. Ezenkívül hasonló módon tanulmányoztam Intézetünk 
tulajdonában lévő, régi sármási, még 1908— 1909-ben lemélyített 
fúrások, ma már bizonyos fokig hiányos rétegminta sorozatát, 
melyeket annakidején P a p p K. (1, 2, 3) és B ö h m F. (4) ismer
tettek. Igen fontosnak tartottam, hogy az 1939— 40-ben, a román 
megszállás ideje alatt fúrt kisebb mélységű désaknai sókutató fúrá
sokat is megvizsgáljam. Ezeket e célból az Intézet igazgatóságának 
kérésére a pénzügyminisztérium illetékes XIV. főosztálya a leg
nagyobb készséggel engedte át. így azután alkalmam volt ezek 
közül a végig magrafúrt VI., VII., VIII., IX. és X. számú fúrások 
rétegminta anyagát is átvizsgálni és az ezekből leszűrt eredményeket 
felhasználni.

1 Előadva 1943 december hó 20.-án.

DR. M AJZO N  LÁSZLÓ :
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A fent elmondottak szerint tehát igyekeztem minden e terü
letre vonatkozó úgy regionálisan, mint a fúrások által vertikálisan 
feltárt rétegmintát tanulmányozni. E vizsgálatok különösen mikro- 
paleontológiai irányúak voltak, annál is inkább, mivel a régi és az 
újabb kutatók makrofaunát a medencében nem igen találtak, s mint 
K o c h  és M á r t o n f i  több helyen megemlékeznek a tárgya
landó terület úgy makro-, mint mikroíossziliákban való szegény, 
illetve meddő voltáról. Ezeket az irodalmi adatokat s a hozzájuk 
fűzött megjegyzéseket 1941. évi jelentésemben (25) ismertettem.

A terület geológiai és tektonikai viszonyaival K o c h  A. (5) 
monográfiája, a pénzügyminisztérium két részben 1911 és 1913-ban 
kiadott tíz szerző munkájából álló jelentése (6) foglalkozott. A román 
geológusoknak az 1941-ben visszacsatolt területre vonatkozó munkás
ságát R e i c h  L. (7) dolgozata világosan foglalta össze. Legújabban 
pedig P a p p S. (8) térképekkel és szelvényekkel gazdagon illusztrált 
értekezésében és a M. Kir. Földtani Intézet tagjainak eddig még ki 
nem adott jelentéseiben találunk idevonatkozó adatokat.

Az átvizsgált rétegminták száma 6641 és a vizsgálatok ered
ményeit sztratigráfiai sorrendben a következőkben ismertetem. Itt 
kívánom megjegyezni, hogy csupán vázlatosan foglalkozom az 
üledékekkel, pl. csupán a fontosabb tufaszintekre térek ki és hogy 
a lerakódások szintezése, parallelizálása mikrofossziliákra, így fora- 
miniferák, ostracodák és otolithusok előfordulásaira van alapozva. 
Ezeknek megjelenése, amint látni fogjuk, igen érdekesen s egyúttal 
következetes rendszerességgel mutatkozik, úgy a felszíni kibukka- 
násokban horizontálisan, mint a fúrások vertikális sorrendben 
következő egyes rétegféleségeinél.

A l s ó  m i o c é n .

1. ))Hídalmási« rétegek.

Az alsó miocénbe sorozható úgynevezett »hídalmási« rétegek a 
legidősebbek területünket felépítő üledékek sorozatában. Kékes-, 
sötétszürke és sárgásszürke, palás, márgás, hasadékos agyagrétegek 
tartoznak ide, melyek felfelé mindinkább homokosabbá válnak 
és homok, homokkő betelepülések figyelhetők meg bennük. E lera
kódások csupán a medence peremi részein bukkannak elő. így meg
figyeltem a dési Királyárkában, a vele szemben fekvő, egyesült 
Szamoson túl emelkedő alőri Béla-hegy alsó részén és a Csicsóhagy-
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mási patak alsó folyásának feltárásában. A désaknai X. számú 
fúrás is ilyen »hídalmási« rétegekben állt meg. Az idei felvételezési 
munkám alkalmával a Lápos és a Nagy-Szamos közti részen bőven 
alkalmam volt e rétegféleséget tanulmányozni és az innen gyűjtött 
rétegminták mikropaleontológiai vizsgálata különösen a terület 
D-i részletein teljesen megegyező volt a fentemlített s a medence 
peremi részeiről származó üledékek vizsgálatainak ereményeivel. 
Ugyanis a királyárki, alőri, csicsóhagymási és a désaknai X. számú 
fúrás idesorozható rétegei közül csupán a király árkaiban találtam 
foraminiferákat, melyek igen gyéren, egy-két példányban kerültek 
elő, természetesen a finomabb szemű, agyagos lerakódásokból szi
vacstűk és néhány halpikkely, meg haluszonytüske társaságában. 
A többi lelőhelyekről származó rétegek iszapolási maradéka tel
jesen faunamentes volt. Hasonló a helyzet a Lápos és a Szamos 
folyók közti területen is, ahol a »hídalmási« rétegek a maguk válto
zatos kifejlődésében nagy területen, uralkodóan lépnek fel. E helyek
ről származó rétegminták is rendszerint nem zárnak magukba 
foraminiferákat, vagy ha tartalmaznak is, úgy az mindig igen sze
gényes. Tehát csupán megerősíthetem K o c h A. (5, p. 34.) meg
állapítását, mikor így ír a medence felé eső hídalmási rétegek mikro- 
faunisztikai jellegéről: »a medence felé ezen tályag iszapolási mara
dékában, amint számos helyről vett próbák vizsgálásából meggyő
ződtem, már csak gyéren találhatók foraminiíerák<'.

Az idén alkalmam volt a hídalmási rétegeket tanulmányozni, 
a Lápos folyótól D felé haladva a Szamosig. Azt tapasztaltam, hogy 
a- medence felé haladva, állandóan mindinkább fiatalabb lerakódá
sokkal találkozunk s e rétegeink is, itt a peremen már az úgynevezett 
hídalmási lerakódásoknak csak a legfelső részét képezik, amelyek
ben igen szegény a fauna, vagy ami még gyakoribb, teljesen hiányoz
nak belőlük a foraminiferák. A désaknai X  számú fúrás idesoroz
ható részében, bár 129 m-t haladt bennük, egyetlen héjat sem sike
rült találnom. Még a Lápos felé haladva, egyes helyeken megfigyel
hetők a Cyclammina emaciata B r a d y alakkörébe tartozó héjak, 
melyeket azért emelek itt ki, mivel ezek képeznek kapcsolatot a 
hídalmási rétegek alsó és H o f m a n n  K.-tól (11, p. 198.) külön 
kettősmezői foraminiferás rétegek néven elkülönített üledék felé. 
Ezeket későbbi munkáiban K o c h A. (12, p. 56.) már nem választja 
szét, bár foraminifera faunájuk lényegesen eltérő egymástól, már 
csupán a kettősmezőiek gazdag volta miatt is. A fentemlített 
C, emaciata, mint arról alkalmam volt meggyőződni 1942. évi Híd-
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almás környékéről származó gyűjtéseim vizsgálata folyamán nem 
más, mint a helytelenül identifikált (5, p. 40.) Haplophragmium 
amtidiorsatum H a n t k.

Véleményem szerint ez a sűrűn homokos betelepüléseket tartal
mazó felső »hídalmási« sorozat kőzetki fejlődését tekintve, az úgy- 

' nevezett Mezőség rétegcsoportjához számítandó s faunája, vagy ennek 
teljes hiánya már azokat az életkörülményeket tárja elénk, melyek 
olyan jellegzetesek a Mezőségen található rétegeinknél. A »híd- 
almási« rétegeinket lerakó tenger oscillációi már bevezetését képezik 
úgy a sűrűn és gyorsan váltakozó, finomabb és durvább üledékei
vel, mint a mikrofalmájukkal annak a középső miocénnek, melyet 
nemcsak az Erdélyi-medencében, hanem Nagybánya környékén 
keresztül a máramarosi Felső Tisza medencéjében is megtalálunk. 
Még csupán azt szeretném megjegyezni, hogy a »hídalmási« elneve
zés nem megfelelő ezen rétegekre. Márcsak azért sem, mivel Híd- 
almás környékén inkább a kettősmezői — szóval egy idősebb —  
lerakódás az uralkodó, mint erről volt alkalmam meggyőződni. 
Tehát kívánatosnak tartanám, ha úgy a Lápos—Szamos befogta 
területen, mint itt Dés környékén rétegeinknek ez a jelzője el ma-, 
radna. Egyébként is egy vastag s újabban B a n d a t H. szerint 
1800 m kifejlődésű rétegsorozatról van szó, amelynek talán csak 
az alsó részlete tarthatna a hídalmási megjelölésre igényt. Ugyan
úgy vagyunk itt is, mint a rupeliai »kiscelli agyag«-gal. Ennek 
körülbelül 1000 m-es sorozatáról kiderült vizsgálataim folyamán, 
hogy a rupeliai rétegösszletnek csak kb. 120— 150 m-es vastagságú 
egyik felsőbb szintje felel meg a H a n t  k e n  féle elképzelésű kis- 
celli agyagnak.

Egyébként is igazgatónk, L ó c z y  L., felhívta különösen az 
Erdélyben dolgozó geológusok figyelmét egyes helyi elnevezéseket 
viselő s csupán az illető helyen jellegzetes kifejlődésű vagy faunájú 
rétegeknek inkább korral, vagy e mellett még a jellemző és uralkodó 
fauna vagy faj megemlítésével, mint megjelöléssel való elnevezésére.

K ö z é p s ő  m i o c é n .1 ; . A
2. Konglomerát.

A hídalmási rétegek felső, mindinkább homokossá váló és gya
kori homokkő betelepülésekkel megszakított üledékei felett általá
ban 2— 4 m vastagságú konglomerát települ. Ezt szintén az előbb
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említett feltárásokban (Királyárka, Alőr, Gsicsóhagymási-patak) 
a hídalmási rétegek felett találjuk meg és a elésaknai X. számú fúrás 
is feltárta 117-50—421'50 m mélységben. Jókora, sokszor fejnagyságú 
kavicsainak anyaga krétakori homokkő és mészkő, kvarc, pegmatit 
és andezitből áll. A konglomerát Pecsétszegtől D-re az országút 
Ny-i oldalán 8 m-es kifejlődésű s a felső részében kb. 1 m vastag 
agyagréteg betelepülését figyeltem meg. Megjegyzendőnek tartom, 
hogy a konglomerátban a hídalmási agyagrétegekkel teljesen meg
egyező kisebb-nagyobb lencsék is találhatók.

B a n d at H. szóbeli közléséből értesültem, hogy Ne szódtól D-re 
és Szita környékén e konglomerát szint alatt kb. 300 m vastag, 
laza homokréteget s ez alatt újból konglomerátot figyeltek meg, 
melynek feküje hídalmási agyagréteg volt. Ezen adatokból kitűnik, 
hogy helyenként a konglomerát diszkordánsan települ.

Amint tapasztaltam, a konglomerát több helyen (Csicsóújfalu, 
Lábfalva) hiányzik s a dési tufa legals'ó részét képező sárga, laza, 
homokos tufa alatt,— melyben nagyobb kavicsók, ezenkívül agyag
zárványok láthatók, —■ ismét candorbulinás agyag következik. 
Viszont megfigyeltem a désorbói völgy alsó szakaszának K-i oldalán, 
hogy a konglomerát alatt három, arasznyi vastagságú tufás homokkő 
fekszik, melyeket hídalmási agyag ugyancsak áraszos betelepülése? 
választanak szét. E helyen a konglomerát durva kavicsainak cemen- 
táló anyaga is tufás.

Mindezek arra mutatnak, hogy a tufaszórás már a konglomerát 
felhalmozódása előtt, még a hídalmási agyagok lerakodási idejének 
végén meg ndult.

2. Dési tufák, candorbulinás, globigerinás tufás agyagok és a kősó.

A konglomerát felett tufasorozat veszi kezdetét. Legalul laza, 
sárgásszürke homokos tufa, majd világoszöld, finomabb és durvább 
szemű féleségei települnek egymás felett. A finomabb szeműek több 
helyen (pl. különösen a csicsóvonulatbeli Muncselen) kovasavtól van
nak átitatva úgyannyira, hogy menilites, opálos rétegeket, fészkeket 
isképfeznek. Ezeket á tufarétegeket nevezte P o s e p n y  (13, p. 486!) 
1867-ben »dési tufá«-nak, K o c h  A. (5, p. 55.) pedig a dacittufák 
legalsó vagy főszinttája néven ismerteti. Tufáink mindig a medence 
peremi részein bukkannak elő. Dés környékén a régi kutatók közül 
P o s e p n y ,  K o c h  és S z á d e c z k y  munkáin kívül legújabban 
R e i c h  L. (7) foglalkozik velük részletesen.
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A tufák, a kősó és az ezek fe'etti rétegek egymáshoz való viszo
nyát szépen tisztázták a désaknai sókutató fúrások, melyeket egyéb 
fúrásokkal egymás mellé állítva Ny—K-i irányban itt mutatok be. 
E fúrásoknak vertikális rétegsorozata adja a medencéjét is, amelyet 
a felvételezési munkálatok folyamán volt alkalmunk a felszíni kibuk- 
kanásokból megismerni. A désaknai sótömzs körül 1939—40-ben 
lemélyített fúrások közül a VI., VII., VIII., IX. és X. számúaknak 
kaptam meg a teljesen hiánytalan, magrafúrt sorozatát. Ezeknek a 
vizsgálati eredményeit az alábbiakban ismertetem.

VI. s z. f ú r á s.

O'OO ■— 48 60 m Zöldesszürke, palás, márgás agyag, helyenkint csillámos, 
finomszemű homokkő betelepülésekkel ( —  anomalinás 
rétegek).

48'60 —• 50'00 » Zöldesszürke, kissé márgás agyag kékesszürke dacit- 
tufával.

50'00 •— 50'90 »  Zöldesszürke, kissé márgás agyag vékony sótelepülé
sekkel (Candorbulina universa J e d 1.)

50‘90 — 144'50 » Szürke és fehér só.
144’50 — 145'00 » Zöldesszürke cs szurkc dacittufa.
145'00 —  153'60 »  Zöldesszürke, tufás agyag ( =  globigerinás-candorbulinás 

rétegek).
153'60—(155'00)» Világoszöld dacittufa.

VII. s z. f ú r á s .

0-00 — 126'20 m Zöldesszürke, palás, márgás agyag, helyenkint csillámos,.
finomszemű homokkő betelepülésekkel ( — anomalinás 
rétegek).

126‘20 — 135'00 » Kékesszürke, palás, márgás agyag.
135'00 •— 136'00 »  Szürke, palás agyag ( Quinqueloculina gyakori,).
136‘00 — 157'50 » Zöldesszürke, palás agyag (=  globigerinás-candorbulinás 

rétegek).
157'50 — 157’90 » Szürke dacittufa.
157‘90 — 162‘50 » Sötétszürke, tufás agyag (=  candorbulinás-globigerinás 

réteg).
162'50 — 259'50 » Sötét- és fehéresszürke só.
259‘50 — 260'70 » Szürke agyagos dacittufa.
260'70 — 269'20 » Zöldesszürke, tufás, palás agyag (=  globigerinás-candor

bulinás rétegek).
269'20 -—(270'00) » Zöldesszürke dacittufa.
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1. Holocén és pleisztocén, 2. ostracodás pannon, 3. otolithus, halfog, halpikkely 
és úszótüskés szarmata, 4. anomalinanélküli fauna, 5. anomalinás rétegek, 
6. dési tufa, 7. kősó, 8. candorbulinás-globigerinás rétegek dacititufával és a 
sármási fúrás magasabb helyzetű globigerinás rétege, 9. konglomerát a dés- 

aknai X. sz. fúrásban, 10. »hídalmási« rétegek.

2*
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VIII. s z. f ú r á s .

O'OO — 100.10 m Zöldesszürke, palás, márgás agyag, vékony, csillámos 
homokkő betelepüléssel (=anomalinás rétegek).

ÍOO'IO— 109'80 » Szürke, palás agyag (=  globigerinds-candorbulinds réteg). 
109'80 — 165'50 » Szürke és fehéresszürke só.
165'50 — 169'50 s> Zöldesszürke, tufás agyag ( — globigerinds-candorbulinás 

réteg).
169'50 — (170'40)» Világoszöld dacittufa.

IX.  s z. f ú r á s.

O'OO —  19'70 m Kékes- és zöldesszürke, palás, márgás agyag.
19'70 — 169'00 » A rétegminták hiányoznak.

1 69'00 —  260'00 » Szürke és fehéresszürke só.
260'00 — 268'70 » Szürke dacittufa. (264—265 m között a dacittufában só.) 
268'70 — 273'90 » Zöldes-és barnásszürke tufás agyag (=  globigerinds-can

dorbulinds réteg).
273'90 — (275'00)» Világoszöld dacittufa és zöldesszürke, kemény, tufás 

agyag.

11 X.  s z . f  ú r á s .

O'OO —  9'50 m Szürke dacittufa.
9'50 —  15'00 » Szürke, tufás agyag ( =  candorbulinás-globigerinás réteg).

15'00 —  18'70 » Szürke dacittufa.
18'70 — 25'00 » Zöldesszürke, tufás agyag (—globigerinds-candorbulinds 

réteg).
25'00 — 67'50 » Szürke só.
67'50 —  70'60 s> Zöldesszürke, tufás agyag (=  globigerinds-candorbulinás 

réteg).
70'60 —  73'00 » Szürke dacittufa.
73'00 —  78'40 » Zöldesszürke, tufás agyag (—globigerinás -candorbulinds 

réteg.)
78'40 —  79'80 » Zöldésszürke dacittufa.
79'80— ÍOO'OO í> Zöldesszürke, tufás agyag (=  candorbulinds-globigcrinds 

rétegek).
ÍOO'OO— 101'20 í>. Világoszöld dacittufa, zöldesszürke, globigerinás, tufás 

agyaggal.
101'20— 117'50 » Zöldesszürke dacittufa,
117'50— 121'50 » Konglomerát kavicsok.
121'50 — (251'50) » Kékesszürke, csillámos, palás, márgás agyag; 144'50 — 

247.00 m között szürke, csillámos, puha homokkő be
településsel. (=hidalmási rétegek.)
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Désaknai sókutatófúrások helíjszínrajza.

t

❖  OVI
BÉKÁS TÓ ° l X  <$', s

C Tiía íraaa A .

OVII
0 3 6 9

SXttm

A désaknai fúrások fontosabb adatai a következők (az I—V. 
számúak U r b á n A. (51) szerint) :

Fúrás
Tengerszint

feletti
magasság

Mélysége

A kősó

felső alsó
h a t á r a

I. 285’95 ni 33" 65 m 17-60
II. 284-44 » 129-05 » 50-20 116-40

III. 268-81 » 107-20 » 18-00 95-60
IV. 324-92 » 151-20 » 48-30 —■
V. 340-75 » 15-10 » 14-80 —

VI. 238-74 » 155-00 » 50-90 144-50
VII. 390-37 » 270-00 » 162-50 259-50

VIII. 323-31 » 170-40 » 109-80 165-50
IX. 406-92 » 275-00 » 169-00 260-00
X.

• ■
252" 16 » 251-50 » 25-00 67-50
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A désaknai fúrások mutatják, hogy a só itteni feküje zöld, 
típusos dési tufa, mely tufafeküt K o c h  A. (14) már 1874-ben 
sejtett. A kősó fedüje is tufa, de ennek a színe már szürke ; tehát a 
kősó két tufaréteg között fekszik, amihez hasonlóról 1859-ben a 
kárpátaljai sótömzsök viszonyait tárgyalva H a u e r  és R i c h t -  
h o f e n is írnak (15). Újabban P á v a i - V a j n a  F. (19), S z e n 
t e s  F. (20) és S c h m i d t E .  (49) emlékeznek meg a só feküjét képező 
dacittufákról az Iza völgyében, illetve a felsőtiszai medence külön
böző pontjain, míg a rónaszéki só S c h m i d t E. (50) szelvényében

A désaknai VI. és VIII. sz. fúrásokon át húzott szelvény.

SW . NO
1. Anomalinás rétegek.
2. Sófedő tufa és globigerinás-candorbulinás tufás agyag.
3. Kősó.
4. Sófekü zöld dési tufa candorbulinás-globigerinás tufás agyagokkal.

dacittufák között található. Ezekután nagyon plauzibilisnak látszik, 
hogy úgy az erdélyi, mint a kárpátaljai só sztratigráfiailag kötve 
van az úgynevezett dési tufákhoz, bár a sónak felfelé való mozgása 
ismeretes, hiszen pl. Szásznyiresen az apahidai—széki tufák szint
jében, Aknaszlatinán pedig már majdnem a terrasz nívójában 
fekszik.

S c h m i d t E .  (49) désaknai szelvénye éppen a fentebb ismerte
tett fúrások révén módosul, melyeknek vizsgálati eredményeihez 
jóval közelebb áll R e i c h L. (7) ugyaninnen közölt metszete. 
Mentségükre szolgál, hogy a désaknai fúrások eredményei akkor 
még nem voltak ismeretesek.

E tufarétegek sorozatából Désről K o c h  A. (16, p. 333), S z á 
d é  c z k y Gy. (17) és P a u c a  (18) ismertettek halmaradványokat 
(Smerdis, Lamna, Clupea). De ezeknél a ritkán előforduló ősmarad
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ványoknál sokkal fontosabbak a tufarétegek között fekvő tufás 
agyaglerakódások, amelyek a plavktoni éle1 módot folytató Can- 
dorbulinák és Globigerinák mérhetetlen tömegét zárják magukba.

A tufa vastagsága 30—50 m között mozog s ebbe települnek a 
foraminiferadús, tufás agyagok, ezeknek vastagsága pedig különböző 
lehet. Amint a feltárásokban észleltem, 3— 10—20, esetleg 50 cm-es, 
míg a désaknai fúrómagok bizonysága szerint legösszefüggőbbek a 
VII. számú fúrásban a só feletti szintben, hol 143 00— 157'50 m 
között mindegyik rétegminta tömegesen zárja magába e két génuszba 
sorolható fajokat. Míg a só alatti tufa szintjében a X. számú fúrásban 
73'00—82'70 m között voltak ezek a rétegek a legvastagabbak. 
A többi fúrásban átlag 2 m-es kifejlődésűek.

A dési vagy candorbulinás-globigerinás tufás anyag közbetele
püléseket tartalmazó tufasorozat között foglal helyet a kősó s amint 
a fúrások vizsgálataiból kiderült, a só fekütufája mintha vastagabb 
enne. Úgy a só fekü, mint a fidő tufákban megtalálhatók a candor

bulinás-globigerinás tufásagyagok. A VII. és VIII. számú fúrások 
szerint, mintha a kősó alatt inkább candorbulinás, míg felette 
globigerinásak a rétegek. Itt a héjak tömeges felhalmozódására gon
dolok, amikor az iszapolási maradék 90—95%-át teszik. Bár vannak 
kivételek is (pl. VI. és X . fúrás). Mindenesetre egy rétegben csupán 
az egyik génuszba sorozható héjakat találjuk töméntelen mennyi
ségben.

A Királyárokban, ahol a sótest hiányzik, három ilyen réteget 
találtam, hasonlóan a Csicsóhagymási patak feltárásában a tufák 
között szintén három rétegben észleltem a Candorbulinák és Globi
gerinák hihetetlen mennyiségű tömegét. Idei munkaterületemen 
Alőr, Kozárvár és Lábfalva—Csicsóújfalu vonalon fordulnak elő 
ezek a rétegek, mindig a zöldes tufák közé települve. Erdélyben 
Ba n d a t ,  B a r t k ó  és R e i c h  kartársaim közül R e i c h  figyelte 
meg legészakabbra Pusztaegres környékén.

K o c h A. (21) é s M á r t o n f i  L. (22) munkáiban a kolozsvári 
Hója tufái közé települt globigerinás márgákat (mésztartalmúk a 
foraminiferahéjak nagy tömegétől származik ezeknek a tulajdon
képpen tufás anyagoknak) 1942 ben alkalmam volt a helyszínen és a 
laboratóriumban megvizsgálni. Az iszapolási maradékokban a 
Globigerinák az uralkodók, de nagy számban fordulnak elő a Candor
bulinák is. Az Iza völgyében Dragoméron a Valea Gromiler torko
latából származó anyagban a Candorbulina universa Jed l .  faj 
figyelhető meg a dacittufák fedőjében. Hazánkban ezenkívül még



a Salgótarjáni Kőszénbánya R. T. borsodmegyei bánfaival fúrás- 
mintáiban az andezitek alatti tufás agyagokban találtam C. universa 
és C. triloba fajokat.

A régebbi irodalom is, mint láttuk, említi az erdélyi részeken 
ezeket a lerakódásokat, csupán akkor még a Globigerinák-iól nem 
különítették el a szintén tömegesen előforduló Candorbuliná-kát, 
mely génuszt egyébként 1933-ban J e d l i t s c l i k a  (30)' állította 
fel. Ezzel egyébként bővebben az 1941. évi jelentésemben (25) fog
lalkozom.

Legyen szabad itt még néhány adatot felsorolnom e rétegeknek 
foraminifera bőségéről. M á r t o n f i  L. (22) szerint e rétegeknek 
iszapolási maradéka 97—98%-ban tartalmazza a héjakat, amely 
adatot K o c h  A. (5, p. 84.) is átveszi. S z á d e c z k y  Gy. (23, 
p. 38.) megjegyzi, hogy a kolozsvári Vadasrét árkából származó 
tufarétegek között fekvő globigerinás tufás márgában 1/5—1 /10 rész 
á tufaanyag, míg a többi rész jómegtartású Globigerina héj. Abükk- 
székihez hasonlóan (24, p. 347.) vizsgálatokat végeztem ezeknek a 
rétegeknek gazdagságára vonatkozóan és az alábbi adatokat kap
tam. A désaknai VIII. számú fúrás 100‘90— 103-40 m közötti 
globigerinás réteg 100 grammjából iszapolás után 10 g maradt 
vissza ; ennek 0’ 1 grammjában 31600 apró (0-2 mm átlagos átmérőjű) 
Globigerina héjat számoltam meg, ami 1 m3-re átszámíva (a kőzet 
fajsúlya N a g y  E m ő k e  mérései alapján 2-69) 7-5 milliárd héjacskát 
jelent. Candorbulinás réteget is megvizsgáltam ilyen célból a dés
aknai VII. számú fúrás 153'30— 154"30 m mélységéből. Itt a 2’71 
fajsúlyú kőzet 100 grammjából az iszapolás után 6’0 gramm maradt 
vissza s 0'1 gramm iszapolási maradékban 4230 darab 0'45 mm 
átlagos átmérőjű héjat számoltam meg. Ez pedig 1 m3-re átszámolva, 
6'9 milliárd héjat jelent. Ez utóbbi rétegben olyan a Candorbulinák 
előfordulása, hogy az iszapolási maradék teljesen ezeknek a héjaiból 
áll. Egyáltalában sem kőzettörmeléket, sem pedig más génuszba 
sorolható formákat nem találtam. A foraminiferadús tufás agyagok 
mésztartalma (pl. a Királyárka ilyen rétegénél 53‘34%) a beléjük 
zárt töméntelen héjacskának köszönhető s ezért is nevezi e rétegeket 
a régebbi irodalom márgáknak.
. Itt kell megjegyeznem, hogy a só felett fekvő globigerinadús 

rétegeknek a désaknai VII., VIII. és IX. számú fúr.'soknak egy 
rétegében a Cyclammina emaciata B r a d y f a j  példányait figyel
tem meg, míg a IX. és X. számú fúrásokban a só alatti globigerinás 

. tufás rétegekben gyakoriak az Anomalinák apró példányai. Érdemes
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nek tartom erre az egyébként vékony betelepüléseket képező s ezen 
formákat is magukba záró rétegekre felhívnom a figyelmet, melyből 
a következő tűnik ki. A cyelamminás »hídalmási« rétegek faunájának 
eg^yes fajai még ide is átjönnek s e foraminiferagazdag üledékekben 
ha nak ki, míg az Anomalinák itt lépnek fel, hogy azután, mint látni 
fogjuk, egészen jellegzetes bélyegét adják a tufák felett fekvő lerakó
dásoknak. A kősó felett fekvő tufa már szürke, durvább habitusú.

A medence belseje felé haladva, candorbulinás réteget eddig sem 
felszíni feltárásokból, sem a mély fúrásokból nem ismerünk. Ezzel 
szemben globigerinadús üledékek előfordulnak a medence belseje 
felé is, annak Ny-i részében, de ezeket, mint rétegsorozatunknak 
magasabban fekvő fiatalabb tagjait később fogom ismertetni.

Az eddig említett rétegekkel azután le is záródik az a réteg
csoport, amelyet csak a medence Ny-i, ÉNy-i és É-i peremén találunk 
meg s amelyek, mint már említettem, a belső részeken teljesen hiá
nyoznak.

A dési tufák a közép miocén alján rakódtak le s nem burdigálsi 
korúak, mint R e i c h L. (7, p. 38. és p. 41.) mondja azért, hogy a só 
képződési idejét bizonyos földtörténeti keretbe állíthassa be. Ezek 
a tufák is kapcsolatosak azokkal a tektonikai folyamatokkal, amelyek 
hazánkban az alsó és középső miocén határain indultak meg s ame
lyek az erupciós kitöréseket hozták azután létre. Egyébként úgy 
P á v a i  V á j n á  F. (19), mint S z e n t e s F .  (20) az izavölgyi és a 
felsőtiszai medence zöld dacittufáit helvéciainak mondják.

3. Anomalinás rétegek.

A ‘ dési tufák fedőjében következnek a K o c h-féle »mezőségi« 
rétegek. Ezen elnevezés éppen úgy, mint a »hídalmási« szintén nem 
teljesen megfelelő. K o c h ugyanis az ő mezőségi rétegeit a 
középső miocénba sorolta, de viszont itt említi (5, p. 80.) például 
többek között Marosvásárhely és Nyárádszentbenedek otolithusos és 
ostracodás rétegeit is, melyek már jóval fiatalabb üledékeknek bizo
nyultak. Ha a Mezőség mint földrajzi fogalom a Szamos és Maros 
befogadta terület (5, p. 53.), e vidék felszíne bizony nem »kizárólag 
felső mediterráni rétegekből van alkotva « (5, p. 53.), ahogyan ezt 
annak idején K o c h  gondolta, hanem mint az 1911—1913-as évek 
kutatóinál látjuk (7) és az intézeti felvételező geológusok; valamint 
az én-vizsgálataim eredményei alapján is kitűnt, hogy e terület fel
építésében a középső-, felső miocén és pannon rétegek vesznek részt!



18 DR. MAJZON LÁSZLÓ

S c h r é t e r  Z. (48) térképvázlata is ezek szerint az ott ábrázolt 
szarmata rovására módosulna.

Megfigyeltem, hogy a különböző időkben lerakódó rétegek bizo
nyos (lásd a térképvázlatomat) pásztákban találhatók a felszínen. 
A peremrészektől a medence belseje felé haladva mindig a fiatalabb 
üledékek bukkannak elő. E kimondottan a medencében nagyobb terü
letet elfoglaló rétegek közül a legidősebbek kékes- vagy sárgás- 
szürkés, márgás, agyagos lerakódások, ezek leginkább az Anomalina 
gínuszhoz tartozó fajokat (  A. simplex D’O r b., A.badenensis D’Orb.,1 
tartalmaznak. Egyébként a fauna szegény s csupán az Anomalinák 
előfordulása ád e rétegeződéseknek jelleget. De hogy ezek nem éltek 
itt kedvező létfeltételek között, mutatja a helyenként elég gyakori 
abnormális, kicsavarodó héjacska is. Rétegeink közé települt homo
kos, homokköves lerakódásokból foraminifera nem került elő.

Anomalinás rétegeket találtam a désaknai VI. számú fúrásban 
47‘60 m, a VII. számúban 123.70 m és VIII. számúban pedig 92'50 
m mélységig a só feletti tufa és a globigerinadús lerakódások feletti 
szakaszokon. Ugyancsak az egyes kincstári gázkutató mélyfúrá
sainknak bizonyos szakasza áll ilyen anomalinás üledékekből. így a 
vasasszentgothárdi I. számúban 376.60 m és a II. számúban pedig 
398-80m mélységig ezt harántolták. Az erdőszentgyörgyi III. számú 
mélyfúrás csak 951.00 m mélységben érte el s az 1312.00 m-es talp
mélységig haladt benne.

Az anomalinás rétegeink közötc, annak mintha inkább felső 
részébe települve egy tufaréteget találunk. A csíkos, rétegezett tufa 
Bálványosváralja, Kérő, Szék, Kötelend és Apahida vonal menti pász- 
tában van legszebben feltárva. Érdekes, hogy az itteni tufarétegek 
mellett is megtalálhatók a planktoni foraminiférákban gazdag lerakó
dások, de itt már csak Globigeriná-k szerepelnek s Candorbuliná-1 
nem tartalmaznak ezek a rétegek. így a széki régi, felhagyott sóbánya 
melletti zavart településű tufa feküjében, Kötelend és Apahida közti 
Rupturán találtam, P a p p K. (3, p. 342.) a nagysármási I. számú 
mélyfúrás 482 m mélységéből említi az idesorolható globigerinás 
réteget. Hogy ezek a rétegek sztratigráfiailag idetartoznak, mutatja 
az is, hogy az apahidai Padurita tufája feletti agyag anomalinás réteg.
A tufa vastagsága 4— 5 m és igen gyakoriak benne a növényi marad
ványok.

Dés környékén s általában a közvetlen peremen nem találjuk 
meg ezeket az »apahidai-széki« tufákat, mert az erózió itt már lepusz- 
titotta.
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Fatörzs az apahidai tujában. 
(Apahidától K-re.)

Vizsgálataim szerint anomalinás rétegek vannak J a s k ó S.-nak 
(27, p. 20.) a Nagybánya környékéről és S z e n t e s  F.-nek (28) 
Kárpátalja több vidékéről származó gyűjtési anyagában.

4. Anomalina nélküli, gyér forominiferás rétegek.

Az Anomaliná-kát tartalmazó üledékeink felett találunk hasonló 
petrográfiai kifejlődésű rétegeket, amelyekből az Anomalinák hiá
nyoznak s néhány fajú, főleg Buliminák-ból álló faunája, majdnem 
teljesen egyező az anomalinás rétegekével. Ezek szerintem, mint pél
dául az erdőszentgyörgyi III. fúrásból is kiderült, egy fiatalabb 
üledékét képezik a középső miocénnek.

4. Partközeli, tortonai fácies.

Itt kell megemlékeznem még a peremi részlet egy érdekes közép 
miocén partközeli, tortonai fáciesű előfordulásáról. K o c h A. 
(30, p. 72.) írja, hogy a Mezőség kövületekben meddő rétegei között 
»a geológra nézve valódi oázisnak tekintendő«a Csicsóhagymási patak 
feltárása. K o c h A. (5, p. 85.) ezt a lerakódást, mely makrofaunát is 
zár magába, a felsőmediterrán parti fáciesének tartja. Nekem is alkal
mam volt 1941 nyarán B a n d a t ,  M é h e s ,  W e i n  és R e i c h 
kartársaimmal ezt az érdekes előfordulást egy rövid kirándulás kere
tében tanulmányozni. Foraminifera vizsgálatok céljából pedig kap
tam még ilyen rétegmintákat a feltárástól Ny-ra emelkedő La Poeni 
(380 mp.) oldaláról.
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A Csicsóhagymási patak medrében a parti fáciesű makro- és 
mikrofossziliás réteg, melynek szelvényét K  o c h A. (5, p. 97.) közli, 
sötétszürke, lithothamniumos, márgás agyagos homok apró kavicsok
kal. E lerakódás feküjét a dési tufa, míg fedőjét szürke, laza, tufás 
homokkő képezi. Faunáját már 1941-es jelentésemben ismertettem 
(25). A csicsóhagymási foraminifera fauna 61 fajból áll s ha nem is éri 
el a gazdagabb lapugyi, bujturi, kosteji, letkési és nógrádszakáli 
faunákat, mégis különösen a jellegzetes fajaival méltóan sorakozik 
ezek mellé. Ezek a jellegzetes bádeni agyag és lajta mészkőből ismert 
formák mutatják, hogy kimondottan tortonikummal állunk szem
ben. Ennek viszont ellene mondana az a tény, hogy a hídalmási 
agyag és a dési tufa felett, tehát az alsó és középső miocén határához 
igen közel fekszik e parti lerakódás, ami K o c h A. (5, p. 97.) szel
vényén is látható, melyet 1941-ben én is megfigyeltem, de idei fel- 
vételezése alkalmával ugyanezt tapasztalta egy más lelőhelyen 
R e i c h L. Annál is inkább érdekes ez a tortonai parti fáciesű üledék, 
mivel a dési tufák felett, melyek közé ez települ, még egy vastag 
közép miocén rétegsorozat fekszik, bár ugyanez a perem felé haladva, 
kivékonyodhat. Mindenesetre megdöbbentően igazolni látszik a 
csicsóhagymási patak feltárása S tr  au sz L. (32, 33.) véleményét, 
amely szerint a tortonai lerakódások a középső miocén tengernek 
parti fáciesei s amely felfogást annak idején S t r a u s z adatai alapján 
elfogadhatónak tartottam (34, p. 43.). Ha viszont ezt tagadjuk, úgy 
vagy a dési tufák alatti konglomerát alatt egy az egész helvétikumra 
kiterjedő letarolódási időszakot kellene beiktatnunk, vagy a peremi 
részeken, legalábbis a hídalmási foraminifera meddő üledékeit helvét- 
korinak kell vennünk. Márpedig, hogy e parti lerakódás a dési tufa 
szintjében van, azt e gazdag foraminiferás rétegben előforduló Can- 
dorbulinák is bizonyítják.

F e l s ő  m i o c é n .

Szarmátikum.

A középső miocén és a szarmátikum határrétege Mr az e c és 
J e k e l i u s  (31), de az Intézet felvételező geológusai szerint is az 
úgynevezett mezögyérési tufa. E lerakódás (48—34) m vastagságban 
kifejlődött padjaival igen változatos s nem annyira jellegzetes min
den előfordulási helyén, mint a dési vagy az apahidai— széki tufák. 
Ismeretes a szürkésfehér, laza, kaolinosodott változatától kezdve 
az igen kemény, tufás homokkőig való kifejlődése.
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Noszoly—Dellőapáti vonal környékén fordul elő e tufa s fedőjé
ben szürkésbarna márgás agyag-, homok- és homokkőrétegek követ

keznek. Az agyagmárgák iszapolási maradékában néha gyakoriak 
' az otolithusok, halpikkelyek, halúszótüskék és néhány brakkvízi 
foraminifera faj is, mint a

Qainqueloculina sp.
Noniori depressulum (F i c h t —M o 11).
Elphidium rugosum (D’ O r b.) és 

, , Rotalia beccarii (L.).

Ha végignézünk a faunácska fajain, azt látjuk, hogy azok mind 
a szarmatából jól ismert formákból álló társaságot képeznek. Fel
tűnő még az otolithusok következetes előfordulása ezekben az üledé
kekben. így például a Nagysármás I. számú fúrás 10 m-től 246 m 
mélységig haladt ilyen otolithusos rétegekben. A nyárádszeredai és 
erdőszentgyörgyi mélyfúrások szintén feltárták ezeket a rétegeket.

K o c h A. (5, p. 164.) Dédánál és a Maros—Nyárád között 
sejtett H e r b i c h és S t u r  véleménye alapján kövületnélküli 
szarmáciai üledékeket a térképvázlatomon ábrázolt területről. 
B ö h m B. szerint az alsórépai halfauna szarmáciaikori s a rétegek 
iszapolási maradékában természetesen megtalálhatók az otolithusok. 
Molluscumok közül újabban is találtak többen szarmátikumra utaló 
maradványokat, pl. R e i c h L. (7.) Dellőapátinál a Syndosmiák 
bővebb előfordulását említi.

P 1 i o c é n.

Pannonikum.

A szarmátikum és pannonikum határán az igen vékony (5 cm), 
úgynevezett báznai tufa fekszik. Ez a tufaréteg Mezőbánd, Mező
madaras, Mezőcsávás, Toldalag és Körtekapu vonalon sárgásszürke, 
halpikkelyes agyag közé települ s a halpikkelyes felett lévő rétegek 
agyagos, márgás lerakódásaiban már csupán igen vékony, símahéjú 
ostracodákattalálunk. Ilyen ostracodás rétegeket gyűjtött B a n d a t ,  
W e i n ,  J a s k ó  és B a l o g h  Mezőbánd és Marosvásárhely 
tágabb értelemben vett környékén, de ezekben indultak el a nyárád- 
szeredaí és erdőszentgyörgyi fúrások is.

Nyárádszereda és Erdőszentgyörgy közötti területen P a p p  S. 
(8, p. 94. és 98.) kövületnélküli szarmáciai rétegeket említ s kor
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meghatározásukat csak azoknak kőzettani jellegére alapította, meg
jegyezve azt, hogy a szarmáciai és pannoniai üledékek egymástól 
való elhatárolása még a jövő feladatai. Meg kívánom jegyezni, hogy 
P a p p S. (8, p. 69. 89 ; 9, p. 80.) az ostracodákat mindig pannoniai 
kövületek társaságában találta meg.

E g y é b  m e g j e g y z é s e k .

Befejezésül a medence fóraminiféráinak életkörülményeiről s 
ami ezzel összefügg, a rétegek batirpetrikus viszonyairól és a távolabbi 
területekkel való kapcsolatáról szeretnék szólni.

A medencét egy lapos tálként kell felfognunk, amelynek feneke 
állandó, lassú süllyedésben volt, e süllyedésben pedig időnként 
bizonyos szüneteket vehetünk észre. A petrográfiai kifejlődések 
hasonlósága is erre mutat az egész medencében. Mindenütt fino
mabb szemű üledékek folytonos váltakozása durvább lerakódásokkal 
figyelhető meg. A terület hídalmási rétegeitől kezdve a pannoniku- 
mig, mindig majdnem teljesen egyező lerakódások közötti egyhan
gúságot csupán a dacittufák betelepülése szakítja meg. Az élettér 
ilyen alakulását híven tükrözi vissza a mikrofauna is. Ugyanis a 
lapos, állandóan feltöltődő medencének a hídalmási sorozat felső 
részein már szegény a f óra minif éra fauna s ez így megy azután 
tovább is. A hídalmási rétegek fedőjében fekvő konglomerát, amely 
majdnem mindenütt megtalálható és kőzetfaciológiailag is jó föld- 
történeti határt képez. A fauna, amint megfigyeltem, nem követi ezt a 
beosztást. Mintha előre regisztrálná a bekövetkező petrográfiai vál
tozásokat vagy mondhatjuk a kéregmozgásokat s már előbb meg
változik összetétele. Előbb pusztulnak ki az eddig jellegzetes fajok, 
mint ahogy az a kőzettani változásból várható vplna. Úgy látszik, 
a foraminiferák a nagyobb mozgást megelőző, már az ezt bevezető 
kis fenékingadozásokat is megérzik. Ez érthető is, hiszen egy 
helyen az életkörülményekben beálló változás pl. durvább szemű 
lerakódás, a víz sótartalmának megváltozása stb. — amelyet a 
kéregmozgás idézett elő — megnyilvánul a fauna képén, össze
tételén is. Egyes fajok kipusztulnak, eltűnnek, mások pedig meg
birkózva az új körülményekkel, továbbvegetálnak. A mozgások, 
—  melyek eddig a kőzetfelhalmozódás szemszögéből tekintve kisebbek, 
minimálisak voltak —  tovább folytatódnak, sűrűbben jelentkezik 
eredményük a kőzetkifejlődésen, de az élet, a fauna már előbb meg
változott és így azután nem találunk hasonló fajokat, fajasszociáció-
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kát az egyező litológiai üledékekben sem. Nem találhatunk, mivel 
a gyökér elpusztult, bár az illető helyen az előbbi fauna tovább élhe
tett, fejlődhetett volna. A távolabbi kapcsolatok is, melyek a fauna 
felfrissítését, pótlását szolgálhatták volna elzáródtak, megszűntek. 
Vagy ha ez nem is áll fenn teljesen s a kapcsolatok még meg is voltak, 
de a gyorsan változó fáciesek nem engedték a lassúbb ütemben haladó 
bevándorlás révén az előbbi faunaképnek újabb megjelenését, 
vagyis regenerálódását.

Az elzárt, lapos, beszáradó tenger fenekén mondhatnók »meg- 
feneklő«, súlyosabb, koncentráltabb sósvizet a fenéken élő foramini- 
ferák közül nem minden faj bírta ki s még az itt tengődő formák 
között is sok rendellenes, kicsavarodott héjút (Cgclammina emaciata 
a hídalmási rétegekben, Anomalinák a középső miocénben) találunk.

Kivételt csupán a part közelében (pl. Csicsóhagymás) figyelhe
tünk meg, hol talán a víznek normális, megfelelő sóösszetétele követ
keztében gazdag makro- és mikrofauna élhetett.

A tufák között vagy közvetlen szomszédságukban fellépő plank- 
toni formák hihetetlen tömegű előfordulása is kivételt látszik ké
pezni. De az ide sorolható Candorbulinák és Globigerinák pelágikus, 
nyílt vizek felszínén éltek s a medencénkkel összeköttetésben álló — 
esetleg éppen a vulkáni kitörésekkel kapcsolatban bizonyos ideig 
kommunikáló —  tengerekből mint plankton sodortattak be. Pusz
tulásukat nem hinném, hogy a medence koncentráltabb, mélyebben 
fekvő vize okozta volna, hiszen a felszín közelében, lebegő életmódot 
folytató szervezetek, tehát a felszín közelében a normálisabb oldat
ban megtalálhatták a megfelelő életviszonyokat. Életüknek a dési 
és a széki tufákat képező tufahullás vetett véget, mint ezt észrevet
tem a Bükkszék környéki rupéliai tufás rétegeknél is (24, p. 349.), 
hol pedig az üledékek fenéklakó fajokban is gazdagok, tehát a tenger 
vize a mélyben szintén normális összetételű volt.

A planktoni formákban (Candorbulina, Globigeriná) gazdag 
rétegeinket M á r t o n f i (22, p. 9.), K o c h A. (5, p. 84.) és S z á - 
d e c z k y  G y. (17, p. 6.) mind kimondottan mélytengeri, a száraz
földtől távoleső tengerfenéken képződött üledéknek gondolták. 
Előbb már említettem, hogy ezek planktoni életmódot folytató szer
vezetek s így a szél, az áramlás igen könnyen sodorja őket a nyílt 
vizekről a sekélyebbekre, a partok közvetlen közelébe. Ha ezeket el
gondoljuk, fel kell tételeznünk, hogy a medence belsejében, az akkori 
nyiltvízű tájakon is meg kell lennie a nyilttengeri, planktoni életű 
fajok héjaiban gazdag rétegeknek, mivél ott természetszerűleg
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nagyobb tömegben élhettek az ilyen foraminiferák. Ebből pedig 
mindjárt következtethetünk arra a süllyedésre, ami a felszínen fekvő 
széki tufa alatti és a nagysármási I. számú mélyfúrásban előforduló 
globigerinás márga 482 m-es mélysége között fennáll, ez pedig kere
ken 500 m-t tesz ki. De ez a nívókülönbség lehet még nagyobb is, 
mert a jelenlegi mélyfúrásaink sehol sem hatoltak át ilyen rétegeken. 
Az erdőszentgyörgyi fúrás pl. az anomalinás rétegeket 951 m mély
ségben ütötte meg és az' 1312 m-es talpmélységig haladt benne.

A medencében nagy vastagságot is elérhetnek ezek a íora- 
miniferadús lerakódások, melyre utal P a p p  S. (10, p. 12.) azon 
megjegyzése is, amikor az Erdélyi-medence neogén rétegeinek É és 
ÉNy, tehát a perem felé való vékonyodásáról ír. Talán az elpusztult 
parányi testek hihetetlen tömegű felhalmozódása adott alkalmat az 
erdélyi földgáz keletkezésére is. Hasonló elgondolást említettem a 
bükkszéki mélyfúrásokat (24, p. 384.) és a kőrösmezői flisrétegeket 
ismertető (35) munkáimban.

A globigerinás rétegeknek sekélytengeri eredete mellett szól a 
désaknai fúrások adatai alapján a közöttük fekvő só helyzete is, 
amely egészen sekély, beszáradó tengerből csapódhatott le. Vagyis 
így bizonyos fokú fenékingadozások is elképzelhetők: nyílt vízzel 
kapcsolatos sekély tenger, majd befűződő tengerrészlet, amelyben a 
só képződött s ezután ismét sekély, a nyílt vizekkel összeköttetésben 
lévő Candorbulina-Globigerina gazdag, vulkáni hamuszóródás körze
tébe eső tenger. De feltételezhetjük azt is, hogy a só ekcémáit 
rétegek közé.. Ennek ellentmondani látszik az a körülmény, hogy 
azok a rétegek, amelyek a désaknai sóhoz sztratigráfiailag közel 
fekszenek (a konglomerát felett és alatt fekvő üledékek) és sótömzs 
nincs közöttük, száraz időben mégis sókivirágzásos felületűek, mint 
erre S z á d e c z k y  Gy.  (17, p. 7.) is rámutatott, dé ezt tapasz
taltam én is Pecsétszegtől nyugatra eső völgy felsőhídalmási szintbe 
tartozó lerakódásoknál. W  a 11 h e r (36, p. 214.), D i e n e r (37, p. 
39.) és V a d á s z  (38, p. 210.) szerint is, mint ezt már én is kifej
tettem (34), a nyílt vizekben élő planktoni foraminiferák tömeges 
előfordulása bizonyos üledékekben nem mutat feltétlenül a képződ
mény mélytengeri eredetére.

A medence foraminiferaszegény rétegeit K o c l i  (5, p. 84. és 
324.), F e r e n c z i  (39) mélyebb tengerre utaló képződménynek 
tartják, bár K o c h (5, p. 74.) megemlíti, hogy a felső mediterrán 
korszak beálltával »az Erdélyi medence északi és nyugati szegélye 
kiemelkedőben volt már s a mediterrán beltenger a medence déli
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felében visszahúzódni kezdette Id. N o s z k y  (40, p. 111.) is a 
mélytengeri, slirszerű üledékekről beszél e rétegekkel kapcsolatban. 
P a p p  K. (2, p. 332.) szerint ezek nyilttengeri képződmények, s 
másutt (41, p. 14) írja, hogy a medence mindenfelől zárt és csak 
nagyon kevés sikér csatornán közlekedő elpárolgó vizű teknő lehe
tett. P á 1 f y M. (42, p. 93.) szintén sekély tengernek írja a medencét, 
amely medence lassú, állandó süllyedése folytán, hatalmas mérték
ben töltődött fel. B ö c k h  ff. (43, p. 12.) ugyancsak sekély vízből 
lerakodott rétegeknek tartja ezeket az üledékeket s mint P a p p K. 
(2, p. 332.), G a á 1 I. (44, p. 100.) a slir ekvivalensét említi (45, p. 
716.). Szerintem ezek a rétegek sekély tengerből rakódtak le, ezt 
bizonyítják a közéjük települt hieroglifás, hullámbarázdás- homok
kövek is, melyekkel bőven foglalkoztam Kárpátalja hasonló kifejlő
dést!, de idősebbkori formáinál (35). Faunájuknak szegénysége is, 
mint fentebb láttuk, a rétegek lerakodási viszonyaiban keresendő.

Ezeknek a rétegeknek foraminiferái' (Anomalinák) alapján a 
kapcsolat a nagybányai és a felsőtiszai miocén medence felé mutat
ható ki. Erre a kapcsolatra tektonikai elgondolások alapján már 
P á v a i - V a j  na F. (46) és H o r u s i t z  k y F. (47, p . 12.) is 
rámutattak, amikor úgy a máramarosi sóformációs tengerek, mint 
a máramarosi sós agyagok és az erdélyi mezőségi rétegek közötti 
összefüggést hangoztatták.

-i'*

E terület rétegeire vonatkozó geológiai irodalomban (6, 8) több
ször megtaláljuk azt a megjegyzést, hogy a sztratigráfiai beosztásra 
nem álltak az illető kutatóknak őslénytani adatok a rendelkezé
sére. Jelen beszámo’óm, mely csupán vázlatos, úgy a horizontális, 
mint a fúrásokban vertikálisan elhelyezkedő rétegek mikrofauniszti- 
kai vizsgálatával igyekezett a kérdést bizonyos fokig előbbrevinni. 
Mindez többezer rétegminta tüzetes átvizsgálásába s mindezzel 
kapcsolatban sok fáradságba és időbe került. Tudom, még távol 
vagyunk a százszázalékos igazságtól^ de a kutatók tudják, hogy az 
ilyen igazság nehezen, vagy talán sohasem érhető el. Az iga ság 
az őt elfedő fátylat csak nehéz, komoly munkával engedi, — nem 
lerántani, — hanem csak helyenként egy kissé fellebbenteni. *
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