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Amióta a Magyar Amerikai Olajipari R. T. sikeres mélyfúrásainak

következtében Magyarország is komoly eredményeket ért el a nyersolaj-

termelés terén, azóta mind a magyar állam, mind egyes külföldi vállala-

tok fokozottabb érdekldési tanúsítanak földgázt és nyersolajat tartalmazó

területeink iránt. Ezt a körülményt tekintetbe véve úgy gondolom, hogy

hasznos szolgálatot tehetek Csonka-Magyarországhoz visszacsatolt és még
visszacsatolandó területeink újra való földtani térképezésével foglalkozó

szaklársaimnak és közvetve nemzetgazdaságunknak, ha a m. kir. pénzügy-

minisztérium megbízásából 1913. és 1918. évek közölt, valamint a késbbi
években más vállalatok és a m. kir. iparügyi minisztérium részére készí-

tett földtani jelentéseimet és elterjesztéseimet nyilvánosságra hozom.

Tartalom :

1. Reambulációm az Erdélyi Medencében 1913-ban.

2. Adatok a nyitravármegyei Egbell környékének tektonikai és geo-

lógiai viszonyaihoz. (Jelentés a földgáz- és pelróleumkutalás érdekében

1914. júliusától 1915. márciusáig végzett felvételemrl).

3. Jelentés a nagyilondai járásban lev állítólagos olaj-, kátrány- és

szénelfordulások megvizsgálásáról. 1916.

4. Jelentés Mezszengyel-, Nagyiklánd-, Mezbodon-, Marosbogát köz-

ségek környékén 1918. év március hó els felében végzett geológiai felvé-

teleimrl.

5. Elzetes jelentés a mezzáhi boltozat földtani viszonyairól. 1926.

6. Geológiai jelentés a báznai gázdómról és annak további feltárását

célzó munkálatokról. 1926.

7. Elterjesztés az Erdélyrészi Medencében ismét megkezdd föld -

gázkulatás ügyében. 1940.

8. Elterjesztés a vasasszentgotthárdi reménybeli földgázmez meg-

fúrására. 1940.
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9. Elterjesztés a nyárádszeredai boltozaton lemélyílend második
számú mélyfúrásra vonatkozólag. 1941.

10. Fúrópont kijelölése a ravai boltozaton.

1. Reambulációm az Erdélyi Medencében 1913-ban.

Az Erdélyi Medencében folyamaiban lev földgáz és petróleum ku-

tatások geológus-vezetje, Böckh Hugó fbányalanácsos, fiskolai r.

tanár úr, az 56268/1913. számú pénzügyminisztériumi rendelet értelmében,

1913 nyarára a tavalyi és tavalyeltti felvételi területem, 1 valamint az attól

északnyugatra és északra es szomszédos területek reambulálósót telte

feladatommá.

Eszerint reambuléciómnak a következ 1 : 75000-es katonai térké-

pekre : 21. z. XXXI. kol. (Erzsébetváros), 20. z. XXXI. kok (Nyárádt

—

Nagykend). 19. z. XXXI. kok (Marosvásárhely), 19. z. XXXII. kok (Szovála),

18. z. XXXI. kok (Szészrégen), 18. z. XXXII. kok (Görgényszenlimre), 17.

z. XXXI. kok (Beszterce), 17. z. XXXII. kik (Marosborgó), kellett kiterjed-

nie. Sajnos, hogy ezt a szép feladatot a rendelkezésemre álló 5 hónap
alatt nem fejezhettem be teljesen. Gátolt ebben egyrészt az a körülmény,

hogy felvételi idmbl fél hónapot az Erdélyi Érchegységben és egy hó-

napot a Radnai Havasokban más irányú geológiai megfigyelésekkel kellett

ellöltenem, másrészt az állandó eszés. Ezen okokból kifolyólag a besz-

tercei és marosborgói lapokon egyáltalán nem, a szászrégeni és görgény-

szentimrei lapokon csak helyenként eszközölhettem megfigyeléseket.

A reombulált területen földgázkutatás szempontjából kívülem többen

végeztek megfigyeléseket. 2
így e nagykend-nyárádti lapon Magyarsáros

környékén, majd a Kisküküll és a Nyárád folyók közötti területen L á-

zár Vazul m. kir. bányamérnök úr; a marosvásárhelyi lapon a Ma-

rostól Ny-ra es területen és a szászrégeni lap DNy-i részén Fazék
Gyula fiskolai tanársegéd úr közösen Rozlozsnik Pál m. kir.

geológus úrral; a |marosvósórhelyi lap Ny-i részén Gaál István f-

reáliskolai tanár úr ; a szászrégeni lap ÉNy-i részén Vitális István
dr. líceumi tanár úr; az EK-i részén Pantó Dezs m. kir. bánya-

mérnök úr; a mezsámsondi boltozat tufáinak egy részét Szádeczky
Gyula dr. egyetemi tanár úr tanulmányozta; végül Böckh Hugó
dr. tbányatanácsos urat kell itt felemlítenem, aki már az egész terület ál-

talános terület általános bejárásánál elsnek ismerte fel a mezsámsondi,.

marosszentgyörgyi és magyarsérosi boltozatokat.

Tektonikai viszonyok. Területem eddigi felvételeink szerint megálla-

pított tektonikai viszonyai fbb vonósaikban nem, csak egyes részleteik-

ben módosulnak. A legtöbb változás a marosvásárhelyi lapnak a Maros

1 Lásd : Dr. Papp Simon: Adatok a Maros és Nagyküküll íolyók kö-

zének. valamint a szentágotai sóskút környékének földtani viszonyaihoz.
2 Jelentés az Erdélyi Medence Jöldgózelfordulósai körül eddig végzett ku-

talómunkólatok eredményeirl. 1. rész 1911, II. rész 1913. Kiadja a m. kir. Pénz-

ügyminisztérium.
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vonalától Ny-ra es részére és a szászrégeni lap DNy-i sarkára esik.

A sármás-bázna-újegyházi rednek már két jól ismeri kiszélesedése

esik területemre. Ezek egyike a mezsámsondi, másika a magyarsérosi

boltozat. Ezen redtl keletre es szinklinális, melyei én Nagyszölls és

Oláhsolymos közölt nyomoztam ki, álhúzódik Vámosudvarhelyen, Teremi-

újfalun, Egerszegen, Mezszabadon, míg végre folytonosan kiemelkedve

Mezcsáváslól É-ra lezáródik.

A marosszentgyörgy-egresl-segesvár-rukkori antiklinólis É-felé nem
húzódik egyfolytában Bethlennek, hanem Marossárpatak és Póka közsé-

gek környékén lezáródik. Úgy látszik, hogy ez a red Koronka környékén

is kiszélesedik, de ezt a suvadásos területen, kézi aknák mélyítése nélkül

nem tudom dlésekkel kimutatni.

Valószín, hogy ezen utóbbi red újból való szétnyílásának kell azt

a boltozatot tekintenünk, melyet Böckh fbányalanácsos úrral közösen

lett kirándulásunk alkalmával figyeltünk meg Septér és Mezujlaktól K-re

es területen. Ebben a boltozatban ers gázömlést észleltünk a Seplértl

K-re lev nagy völgyben (Valea Sopteriuluj), a 362-es ponttól K-re, vagy fél

km-re lev házak közelében. Ugyanezen völgy K-i részén, az árok D-i ol-

dalán egy nagyobb fortyogót is megfigyeltünk.

A szinklinálisoknak és antiklinálisoknak Mezkirályfalva és Póka

községek közé es területen való megszakadását a mezsámsondi bolto-

zat ÉK-i irányú ers kiszélesedésére és kiemelkedésére vezethetjük vissza.

A marosszentgyörgy-segesvári redtl K-re es terület tektonikáját

már elbbi felvételeim alkalmával megállapítottam, s ez évben csak a ma-

rosjárai, marosleleki és nyárádszeredai boltozatokat dolgoztam ki részlete-

sebben. Ezért itt a részletek mellzésével, csak a már idézett jelentésemre

utalok.

A szászrégeni lapon a Bátostól K-re lev nagy árok fels részében,

a 467-es ponttól É-ra figyeltem meg egy szép antiklinálist. Itt a kavics-konglo-

merótumos rétegeknek 65—80 fokos dlésük van 15, illetve 3 hóra felé. Vé-

gül alkalmam volt meggyzdést szerezni a marosvécsi antiklinálisról is.

Általános földtani viszonyok. Területem felépítésében felsmedilerrán,

alsószarmata és pannóniai emeletbeli lerakódások vesznek részt, melyek

csúszásaikkal, suvadásaikkal igen jellegzetes képet nyújtanak.

1. A felsmediterrán kori képzdményekkel Gör-

gényszentimre, Görgénysóakna, Marosvécs és Bátos környékén találkozunk.

Részletesen nem foglalkoztam velük s így nem is különíthettem el azokat

a reájuk települ fiatalabb képzdményektl.
2. A reambulált terület legnagyobb részét alsószarmata korú

lerakódások borítják. Ezekkel találkozunk a szászrégeni lap DNy-i

felében ; a marosvásárhelyi lap egész területén ; a nyárádt-nagykendi la-

pon a Nyárád—Maros vonalától É-ra es területen, a lap ÉK-i részén, vé-

gül a lap DNy-i részén, Magyarsáros környékén.

Ezen utóbbi üledékek kékes szín márga, homokos márga, finomabb

és durvább kavics-konglomerátumos rétegeknek egymással váltakozó so-

rozatából állanak. A kavicsrétegek Mezsámsond környékén kezddnek.
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s innen ÉK-felé mind gyakrabban és gyakrabban lépnek fel. A kavics-kon-

glomerátumos padok vastagsága vállozó, Bátos környékén pl. néhány em-
li kezdve 60—80 m vastagságot is elérnek. A márgás, homokos rétegek

között vékony szénzsinórokat, s csaknem minden feltárásban bven talá-

lunk homokk konkréciókaí. Ez utóbbiak helyenként tetemes nagyságúak,

így Mezbánd ENy-i végén a most épül keskenyvágányú vasút számára

készített bevágásból 2 m álm. gömbök is elkerültek. Nagyon jellemz

ezekre a szarmata lerakódásokra — különösen a marosvásárhelyi lap Ny-i

részén — a bennük elforduló sok gipszkristály és kesersókivirágzás.

Számtalan sós forrós is fakad ezekbl a szarmata rétegekbl. Én a

következ helyeken találtam még most is használatban lev sós kutakat,

vagy sós forrásokat

:

Nagyercsén a községtl K-re, vagy 3 km-re a V. de Gunceban és a

község Ny-i szélén, a Balóra vezet út kezdeténél ;
Bálától Ny-ra 3 km-

nyire, a Ticuiul hegy Ny-i oldaláról lefutó völgyben : Bazédtól K-re 1 km-
nyire a bazédi völgy fels részében ; Mezrücstl délkeletre a Bazédra ve-

zet út kezdeténél
;
Mezkölpénytl egy km-nyire, a kölpényi völgyben ;

Mezsámsendon a falu Ny-i szélén ; Mezsómsondtól D-re, a Csóva hegy

északi oldalán lev völgyben, a mezsámsondi tótól Ny-ra egy km-re. Ezen

utóbbi helyen kezdetleges sósfürd is van. A fürd és a 330-as pont között a

völgyben 5 fortyogót figyeltem meg. Legnagyobb közülük a legnyugatibb,

mely 6— 8 m széles és 70—80 cm magas. Ez ottlétemkor intenzivusan m-
ködött, bven szállottak el belle gázbuborékok, melyek kékesszín isza-

pot hoztak fel magukkal. A fürd nyugati oldala mellett két kicsi fortyogó

volt, melybl ökölnyi nagyságú gázbuborékok szállottak fel.

Sós kútak és források vannak még: Mezmadaras Ny-i végéll egy

km-nyire az árok baloldalán ; Száltelek községben a patak balpartján
;

Széksós-pataktól ÉK-re egy km-re, a Kígyós I. Ny-i végében a völgyben ;

Kerelszenlpóllól DNy-ra a vasútállomástól 2 km-re a vasútvonal mellett :

a Vámosgólfalva és Bogács közötti völgyben 3 sós kút is van
;
Koronkó-

tól K-re a Sóskút patakban, a két nagyobb árok összefolyása közelében,

Marosszenlgyörgy É-i szélén, Nagyernyétl D-re vagy másfél km-nyire. a

Tófalva fell jöv völgyben, végül Marossárpatakon, a Pókakeresztúr felé

vezet úton Marosán György udvarán volt egy sósviz kút, amely most

már be van tömve.

Ezen üledékekbe némi változatosságot hoznak s a tektonikai viszo-

nyok kinyomozását is könnyebbé teszik a helyenként fellép és kinyomoz-

ható dacitlufarétegek.

Területem legmélyebben fekv tufarélege az, amelyik a mezsóm-
sondi boltozat alakját is visszaadja. A mezsámsondi Puszta nev helytl

ÉNy-ra a Bábakúton 400 m magasságban fellép tufaréleget már S z á-

deczky Gyula egyetemi tanár úr jelentésébl 3 ismerjük. Ezen tufaré-

teg folytatását megtaláltam a Pusztától K-re lev fvölgy K-i oldalán, a

3 Szádeczky Gyula: Jelentés az 1912-ik évi felvételrl. M. kir. Pénz-

ügymin. kiadv. 1913.
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gémeskúttal átellenben 380 m körüli magasságban. A lufaréteg vastagsága

egy méter. Innen kezdve a felületen eltakarva, hasonló csapásirányban

tovább húzódik ez a tufaréteg, mert a Mezsámsond Ny-i oldalán lev te-

met domb Ny-i részén, a kavicsrélegek alatt is találtam ugyanilyen tufada-

rabokaf. A mezsámsondi boltozat D-i részén, a Határhegy déli oldalén körül-

belül 400 m magasságban egy méter átmérj tufás homokk bukkanik ki és

itt még igen ersen horzsaköves tufadarabok is hevernek, amelyek Nagy Sa-

mu szántóföldjérl kerültek ki. A Határhegytl ENy, majd Ny-ra, a Pogány-

hegy DNy-i oldalán 360 m magasságban, a Mezmadarashoz tartozó tanyai ev.

ref. elemi iskola felett akadtam ugyanilyen lufadarabokra. Ez utóbbi he-

lyen is találtam egészen tiszta, aprószem tufát és horzsaköves, homokos
darabokat.

Egy másik, az elbbinél magasabb szintet jelz tufavonulat lép fel

területemen a Szádeczky professzor úrtól a bazédi Cigla hegyrl fel-

említett homokos, tisztátalan tufával. Hasonló tufadarabokat találtam a Ba-

zéd és Szabéd közti gerinc D-i peremén, a m. kir. erdészeti kisérleli telep

felett. Innen kezdve D-i irányban 5—6 km-nyire, 480 m körüli magasság-

ban sikerült kinyomoznom ezt a tufavonulatot. Ennek a tufapadnak vas-

tagsága alig 20 cm, amirl legjobban meggyzdhetünk Mezkölpénytl
K-re, a Csücsül hegy Ny-i oldalának vízmosásaiban.

A Csücsül hegytl DNy-ra es területen jó darabig nyoma vész en-

nek a tufának úgy hogy csak a Mezsámsondtól DNy-ra lev Omláshegyen

jelenik meg összefügg vonulatban. Itt az Omlás hegy ÉNy-i peremén 15

—20 cm vastagságú finomszem dacitlufa réteget tárt fel egy friss szaka-

dás 400 m magasságban. Ezen a részen több lufaréteg is van, mert az Om-
láshegy déli lejtjén 380 m-ben egy 1 m-es tufapad van feltárva, mely a

hegytl DK-re lev Tiszetó patak mindkét oldalán végigkövethet.

Mezbánd közvetlen környékén ismét nem találtam meg ezen tufa-

vonulatot, amely Mezuraly és Székelyuraly környékén összefüggen nyo-

mozható. A Sóspataki hegy, a D.-Vaii Seusii és a Ticuiul DNy-i oldalán

lev vízmosások fels részében van legjobban feltárva itt az aprószem
biotitos dacittufa. Jó feltárásokat láttam még ebben a tufában Székely-

uralylól ÉK-re a második nagyobb árok É-i oldalán és Mezuralytól É-ra

a D.-Pesterii laté Ny-i oldalán 400 m-nyi magasságban. A tufavonulat csa-

pásiránya itt ÉNy— DK-i, vastagsága egy méter. Ugyanezen vonulathoz tar-

toznak Mezbánd és Mezgerebenes között, a Komlód patak jobb oldalán

fellép tufarétegek is. Itt ugyanis a Hirtope és a D. Poduluj közötti gerinc

DNy-i oldalán 360 m magasságban húzódik végig egy m vastag dacittufa

pad, mely felett vagy 10 méterrel magasabban, egy vékonyabb, 40 cm át-

mérj dacittufa réteg is van. Minden bizonnyal ezen tufarétegek valame-

lyikébl származnak azok a tufa darabok is, melyek a D. Poduluj K-i ol-

dalán és a Valea Draguluj ÉK-i oldalán, a Csepn tet legdélibb nyúlvá-

nyán hevernek a szántóföldeken.

Hogy az eddigiekben leírt két tufa vonulathoz milyen viszonyban

vannak azok a dacittufák, melyek a szászrégeni lap területén lépnek fel,

még nem sikerült megállapítanom. Itt ugyanis Mezkirályfalvától DK-re, a
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Da supra Petrii nev hegy D-i részén 469 m körüli magasságban van egy^

finomabb és egy durvább szemcséj daciltufa pad, mely fél m vastag. Fa-

ragó község Ny-i végében, a 370-es ponttól É-ra lev hegyoldalon 30—35 cm
vékony dacilufa réteg látható. Valószín, hogy ezen réteghez tartoznak azok

a tufa darabok is, amelyek Faragóban a Szokolra vezet út kezdeténél és

Faragó ÉK-i részén a szerpentin úttól kissé É-ra fordulnak el. Dacittufa

darabok hevernek a szántáson ÉK-re, a Weimerscham D-i végén lev om-
lások körül.

A marosteleki boltozat ismételt bejárásakor sikerült az elbbi felvé-

teleim alkalmával megtalált 3-4 m-es daciltufa elfordulást a Maroslelekll

D-re lev 458-as pont É-i és K-i oldalán is kinyomozni 430 m körüli magasság-

ban. Ezen lufaréteg felelt még 4 vékonyabb, kékes márgarétegekkel válta-

kozó tufaréteget figyelhettem meg a Marostelek ÉNy-i végében lev árok

Ny-i oldalén, a temet hála megett. A legmagasabb lufaréteg vastagsága

40 cm, a többieké 10—20 cm. Márgás dacittufa darabokat találtam még a

Maroslelekll DNy-ra lev D. Crengii oldalán és tle Ny-ra a Farkashejtet

505-ös pontjától K-re kinyúló gerinc D-i aljában.

Végül a dacittufa elfordulások ismertetését befejezve megemlítem,

hogy a magyarsárosi boltozatban, Bogácstól D-re, a Medgyesre vezet úton

a 460-as ponttól Ny-ra lev árokban kékes agyag és homokrétegek közölt egy

5— 10 cm vékony, igen könny homokos dacittufa réteget figyeltem meg.

Területemnek ezt a részét elboritó tenger úgy látszik nem kedvezett

a szerves éleinek, mert lerakódásai között csak igen kis számban találunk

szerves maradványokat, melyekbl e rétegek alsó szarmata korára követ-

keztethetünk. A Mezség ezen részén Szászrégentl ÉNy-ra, Szászbanyicá-

tól É-ra, az 567-es domb oldalában Böckh fbányatanácsos úr talált

elször szarmata kövületeket. És pedig : Potamides mitralis E i c h w., Ce-

rithium rubiginosum E i c h w., és Tapes töredékeket. 1 A G a á 1 tanár úrtól

felemlített kövületes helyeket5 Szászludvégen, a monori Pár. Máiéban és

Marosvécsen magam is meglátogattam s rövid olt idzésem alatt fképen

a következ alsószarmata fajokat gyüjlhetlem : Potamides mitralis E i c h w.,

Cardium obsoletum E i c h w., Tapes gregaria P a r I s c h, Ervilia podolica

E i c h w., Murex sp.

Nagysajótól D-re a Paszmos felé vezet út hidja mellett az árokban,

a homokkal váltakozó kékes szín márgában Potamides mitralis E i c h w.

és Cardium obsoletum E i c h w. törédekeit figyeltem meg.

Kásva község ÉK-i végében, a görgényüvegcsri úttól K-re lev kon-

glomerálumos lerakódásokból ugyancsak Tapes gregaria P a r t s c h, Erui-

lia podolica E i c h w. és Potamides mitralis E i h w. gyjtöttem.

Területemnek a marosvásárhelyi és nyárádt-nagykendi lapra es ré-

sze még szegényebb szarmata kövületekben. Itt csak Mezsámsondlól ÉNy-

4 Böckh Hugó: Az Erdélyi Medence földgázt tartalmazó antiklinálisairól.

Pénzügymin. kradv. 1911.

5 Gaál István: Szászrégen és Bátos környékének földtani viszor.jai. A-

m. kir. földt. int. évi jelentése 1910-rl. Budapest, 2912.
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ra, a Csipkés hegyrl lejöv legnagyobb árokban egy rossz megtartású Po-

tamides mitralis E i c h w. és Bogácstól DNy-ra, a leghosszabb árok fels

részében egy Cardium obsoletum E i c h w., azonkívül kél Ervilici podolicci

E i c h w. töredékéi sikerült találnom.

3. Pannonjai lerakódások. A Kisküküll folyó völgyétl D-re

lév pannonjai üledékek É-felé tovább húzódnak s ezek borítják legna-

gyobb részben a Nyárád és Kisküküll folyók közének, a Szentgericét és

'Gyulakulát összeköt vonaltól Ny-ra es részéi. Konkordánsan letelepülnek

ezek a szarmatu üledékekre. Legmélyebb részükön olyan fehér szín márga

rétegekkel kezddnek, melyeket távolról dacittufának hajlandó tartani a fe-

lületes szemlél. Legjobban Buzásbeseny, Kiscserged, Teremiújfalu és So-

mosd környékén vannak ezek feltárva, s csaknem mindig sok kövület van

bennük. Egyebekben teljesen megegyeznek ezen lerakodások az elbbi je-

lentésemben leírt pannoniéi rétegekkel.

Nagycserged és Kiscserged között, az országúttól K-re lev gerincen

kékes agyag rétegek váltakoznak fehér márga és laza, sárga homok réte-

gekkel. A fehér márgábó! sok Congeria banatica-l, Limnocardium lenzi-l

és Os/racoda-kat gyjtöttem. A sáigás homokban pedig gyakori egy ersebb
bordájú Limnocardium sp. Congeria banatica-l és Limnocardium fajokat

gyjtöttem még Abosfalválól ÉNy-ra, a Lackódra vezet úton
;
Somosd köz-

ség ÉNy-i végében; Korodszentmártontól ÉK-re a gerincen és Göcsll ÉK-re

lev feltárásokban.

Terraszok. Amennyiben a földgázkulalás érdekében végzett más irá-

nyú kutatásaim megengedték, területem nagyobb folyó völgyeinek terrasz

maradékait is kijelöltem térképeimen.

Ilyen irányú vizsgálataim arra az eredményre vezettek, hogy a Maros,

Nyárád, Kisküküll és Nagyküküll folyóvölgyek területemre es részén a

pliocén idszak végéig négy határozott jelleg terrasz mutatható ki. És pe-

dig a mai folyómeder felett 10 m (ó holocén), 20 m (városi terrasz, fiatal

pleisztocén), 40 m (középs pleisztocén) és 60 m (fellegvári terrasz, idsebb
pleisztocén) átlagos magasságban.

A 10 m-es larraszt legszebben kifejldve Sáromberke és Gernyeszeg

közölt találjuk, rajta halad végig a vasúti vonal is.

A városi terraszok legjobb megtartásban vannak Szászrégentl DNy-

ra, Vajdaszentivány környékén. Eléggé összefügg vonulatban követhetjük

ezeket a Maros baloldalán Sáromberkétl Kerelszenlpálig, a Maros jobb-

partján Egerszeg és Kisfalud között.

Szép 40 m-es terraszok vannak Marossárpatak környékén, Maros-

szenlgyörgy és Marosvásárhely között, Lrincfalvánál, Buzásbesnyll ÉK-

re a Nyarádtre vezet úttól D-re, Nyárádszereda és Nyárádgálfalvától Ny-

ra es területen- A marossárpalaki Mocsárdln lév kavicsbányából, mely

ezen a terraszon van, pár év eltt mammut agyar töredékek és zápfogak

is kerültek ki. 6

6 Szentpétery Zsigmond: Elephas primigenius B 1 b. maradványok

Marossárpalakról és Akmárról. Múzeumi Füzetek. Az Erdélyi Nemzett Múzeum Ás-
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A 60 m-es, vagy fellegvári terraszok Marossárpatak és Udvarfalva

között, Kisfaludtól É-ra, Maroskereszturtól DK-re, Búzásbeseny környékén,

majd Deményházától és Búzaházától ÉNy-ra maradtak meg legjobb álla-

potban.

Az eddig felsoroltakon kívül számtalan helyen találkozunk területe-

men még magasabb terraszokkal is, melyeknek keletkezése a pliocén id-

szak végére, vagy talán még régebbi idre tehet. Ilyeneket a mai folyó-

medertl számítva átlagosan 80, 110, 140, 170 és 200 m magasságban fi-

gyeltem meg. A 200 m-es terrasz kivételével ezek igen jól követhetk a

Maros balpartján emelked dombokon Petele, Marosvásárhely és Búzás-

beseny közölt. Ezek a terraszok is jó részben kavicstakaróval vannak bo-

rítva. A kavicsok anyagában a különböz régibb kzetek között elég b-
ven vannak amfibolos andezit darabok is, mirl könnyen megg^ zdhetünk
a Marosvásárhelytl K-re lev hegygerinc tetején végighúzódó 170 m-es

terraszon.

200 m-es terrasz maradványokat a Kisküküll folyó jobboldalán vé-

gighúzódó gerincen, a D. Paucii-n (486^), a D. Croculujon (486-os pont), a

Hegyes tetn (505-ös pont) figyelhettem meg.

Amint az eddigi ilyen irányú vizsgálódásokból kitnik,' valószín,

hogy ezek a terraszok az Erdélyi Medence többi folyóvölgyei mentén is

kimutathatók.

Hálával tartozom Böckh Hugónak azért, hogy Frederick G.

C I a p p pittsburghi, elsrangú olaj- és gázszakért mérnököt kalauzolhat-

tam az Erdélyi Medencében és a földgáz és olajkutatás terén szerzett is-

mereteimet ezáltal is bvíthettem. 8

2. Adatok a nyitravármegyei Egbell környékének tektonikai

és geológiai viszonyaihoz. 9

Befejezve az egrespataki boltozat részletes kidolgozását, jul. hó 4-én

azt az írásbeli megbízatást kaptam Böckh. Hugó miniszteri tanácsos

úrtól, hogy a morvavölgyi olaj- és gázterületen dolgozó Lázár Vazul

ványtárának Értesítje. I. kötet 1. sz. 33. lap. Kolozsvár, 1911.

Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Ásványtárában a nagyernyei terraszokbó! több

mammut és rinocerosz maradvány van, de pontos lelhelyüket nem lehet tudni

;

ugyanott vannak Equus caballus fossilis zápfogak is Nyárádszeredáról.
7 Pávai Vájná Ferenc: Az Erzsébetváros-Héjjasfalva, Fogaras-Rukkor

közötti terület tektonikai, stratigraphiai és morphologiai viszonyai. 147-ik lap.

Vitális István: Adatok az erdélyrészi Medence délkeleti részének föld-

tani felépítéséhez. Mindkett a m. kir. Pénzügymin. már idézett kiadványának Il-ik

részében.

Pávai V. Ferenc: A Marosvölgy kialakulásáról. Földit. Közi. XLV-ik k-
iét 3— 4. füzet. 256-ik lap.

8 Kelt Selmecbányán 1914 januárius kávában, a m. kir. bányászati és erdé-

szeti fiskola földtan-telepismereltani intézetében.

9 Jelentés a földgáz és petróleumkulatás érdekében 1914 jul.-tól 1915 már-

ciusig végzett felvételemrl.



Adatok a magyarorszégi földgáz és földolaj kutatásokhoz 71

un. kir. bányamérnök úrtól vegyem át az oltani geológiai kutatásokat. 10

Egbellre utazva tájékozódás szempontjából elbb azokat a helyeket

kerestem fel, amelyeken már Böckh Hugó min. tanácsos és Lázár
Vazul bányamérnök urak eddigi megfigyeléseiket végezték. 11

Ezekbl már ismeretes volt, hogy az Egbellll közvetlenül D-re és

K-re lév dombok pannoniai agyagokból és alárendeltebben homokokból
állanak, melyek meg vannak gyrve. Úgy látszik, hogy itt a bécsi medence
alsópannoniai agyagrétegeinek — a Fucn s-féle hármas beosztást tartva

szem eltt — legfels, vagyis 3-ik szintjével van dolgunk, mert az egbelli

téglavetkben Congeria subglobosci P a r t s c h, Congeiia spathulata

P a r t s c h, Melanopsis oindobonensis Fuchs példányait nagy számban
gyüjthettem. Az Egbell környéki alsópannoniai anyagok bven tartalmaz-

nak Osfracodd-kat, s helyenként gipszkristályokat.

Az alsópannoniai üledékekbl álló dombok aljától Ny-felé az egész

területet pleisztocén takaró borí'ja, mely fképen sárga, vörös, vagy fehér

szín kvarchomokból áll.

Miután az els (I. sz.) mélyfúrás a pleisztocén takaró alatt szarmata

korú nrárga- és homokrétegekben haladt, s nyilvánvalóvá lett az a körül-

mény, hogy itt ez utóbbi homokrélegek az olajtárolók, az volt a legels

feladatom, hogy azoknak elterjedését és tektonikáját megállapítsam. A ho-

mokkal borított sík területen ez csak aknák mélyítésével és kézifúrásokkal

volt keresztülvihet.

Az aknamélyítés azonban a legtöbb esetben nem vezetett célra, mert

igen ers vízbetörésekkel küzködtünk, amelyek teltesen lehetetlenné tették

a dlésmérést. így csak az adamhofi majortól D-re, vagy fél km-nyire el-

helyezett aknaban, 5 m mélységben sikerült megállapítanom, hogy a szarmata

korú márgák 8° alatt dlnek 20 h felé.

A kézifúrások segítségével, a valóságot majdnem megközelít pon-

tossággal megállapíthattam a szarmafakorú rétegek elterjedéséi és azoknak

10 A geológiai kutatások a háború kezdetén, 1914 aug. 4-tl szepl. 13-ig szü

netellek. A Nagymélt. m. kir. Pénzügyminisztérium 202059/1914. sz. magas rendele-

tével kívánatosnak találta, hogy a morvamezei terület geológiai felvétele ismét foly-

ta ttassék, s ez okból 1914 szept. 13-tól okt. 12-ig ismét Egbell környékén dolgoztam.

Ekkor tanársegédi kötelezettségeim és azon megtisztel megbízatás, hogy a téli fél-

évben Böckh Hugó miniszteri tanácsos, föisk. r. tanár urat helyettesítsem a te-

lepismerettani eladások tartásában, visszaszólítottak Selmecbányára. Az Egbell kör-

nyéki földtani viszonyok megismerését célzó kézifúrósok kés sszel és télen ót is

folyamatban voltak. Ez utóbbiak ellenrzését az 122954/1914. sz. pénzügyminiszté-

riumi rendelet alapján havonként egyszer, vagy ha a szükség kívánta, Böckh
Hugó min. tanácsos úr szóbeli megbízására többször is, magam végeztem.

l: Lásd a 10. lábjegyzetet. Hugó von Böckh - Einige Bemerkungen über

das Vorkommen fossiler Kohlenwasserstoffe in dér Marchniederung und in dér

grossen ungarischen Tiefebene. (Zeitschrift des Internationalen Vereines dér Bohr-

ingenieure und Bohrtechniker. 1914. XXI. Jahrg. No 5.) — Böckh Hugó: Rövid

összefoglaló jelentés az Erdélyi Medence földgázelfordulásainak az 1911— 12. évek-

ben történt tanulmányozásának eredményeirl. 34—36. old. Budapest, 1913.
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az alsópanmniai rétegektl való elhatárolódását. Nagyon szerencsés kö-

rülmény ezen a területen az, hogy úgy a szarmata, mint a pannoniéi le-

rakódások bven tartalmaznak kövületeket. A megtelepílett kézifúrások kö-

zül, habár a legtöbb fúrólyuk átmérje csak 169 mm volt, csak a 10-ik és

23-ik számából nem került ki semmiféle szerves maradvány.

Sajnos, hogy a kzetek lágysága következtében a fúrólyukakból nyert

magok mindig elcsavarodtak, s így a rétegek települési viszonyait sztrala-

méter segítségével sem határozhattam meg.

A boltozatos szerkezetre azonban így is kétségtelenül következtethe-

tünk, mert az alsópannon lerakódások körülzárják a szarmataképzdmé-

nyeket.' 2
Igaz, hogy ezen utóbbi körülményt kétféleképpen is magyaráz-

hatjuk. Vagy úgy, hogy a szarmalarélegek lerakódása után eróziós perió-

dus volt, s a fiatalabb alsó pannon rétegek amazok mélyedéseiben rakód-

tak le, vagy pedig a szarmata és alsópannon rétegek boltozatba gyrettek,

s a késbbi erózió (pleisztocén és holocén) a boltozat tetején lév alsó-

pannon rétegeket teljesen elhordta, s ennek következtében körülbelül 21—
25 négyzetkilométernyi területen a szarmatarétegeket találjuk a pleisztocén

takaró alatt.

Az elbbi magyarázatot ezen a területen nem támogatja semmi, mert

mint alább látni fogjuk a szarmatarétegek folytonos átmenetet mutatnak

az alsópannon rétegekbe. Az utóbbi felfogást megersítik az Egbell kör-

nyékén mért dlések, továbbá az ismeretes gázömlések és kénhidrogénes

források.

Mint a mellékelt 4-ik sz. térképen is látható, a szarmatarétegek az

adamhofi és kojatini erdk területét borítják, a nyilvánvalóan ÉEK— DDNy-i

irányú, tehát a Morva folyóval párhuzamos, brachiantiklinális búbján jelen-

nek meg. Ez a brachiantiklinális és a B ö c k h min. tanácsos úrtól meg-

állapított KÉK—DDNy-i irányú egbelli brachiantiklinális körülbelül azon a

tájon futnak egymásba, ahol az eddigi produklivus olajkutak vannak.

A térképen kijelölt szarmatakorú képzdmények minden valószín-

ség szerint egyúttal a produktivus olajterület nagyságát is megadják. Így az

olajterlel feltárását célzó, legközelebbi mélyfúrásokat is elssorban a

szarmatakorú lerakódásokkal borított területen kell inegtelepíleni.

A kézifúrások és az eddig befejezett mélyfúrások próbáit részletesen

átvizsgálva azokról a következ szelvényeket állítottam össze.

A KÉZIFÚRÁSOK SZELVÉNYEI. 13

1-s sz. kézifúrás.

O'OO— l'SO m-ig sárga kvarchomok.
1
'80— 4‘80 „ tarka agyag.

4'80— 8' 10 „ homok és kavics (pleisztocén).
8' 10—39'95 „ kékesszürke márga, mely helyenként igen vékony homok rétegek-

kel váltakozik. A 13-ik métertl lefelé gyakoriak a Potamides
mitrcilis E i c h w. és a Tapes gregaria Partsch töredékei.

12 A boltozatot É-i részén még ez ideig nem határolhattam el egymástól a

szarmata- és alsópannon rétegeket, de a kézifúrósok helyét mór itt is kijelöltem.

13 A fúrások helyére vonatkozólag lásd a mellékelt térképet.
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2-ik sz. kézifúrás.

000— 1 '40 m-ig homokos termföld.
1
'40— 1 '90 „ durvább és finomabb szem kvarchomok.

1
*90— 4'00

.. diónyi nagyságú kavics, sok vízzel.
4'00— 17'95

,. kékes szín plasztikus márga. 13‘30 m-bl egy Congeria ornilhop-
sis B r u s. búb került ki.

1795—2180 .. márgás homok. Sok Melanopsis vindobonensis F u c h s és Aíe-

lanopsis bonéi Fér.
21 '80- 2570 .. kvarchomok Melanopsis vindobonensis F u c h s és Melanopsis

irnpressa K ráüss példányaival.
2570—26'90 „ homokos márga.
26'90—2775 „ homok.
2775—28'00 „ kvarchomok.
28'00— 28'30

., homokos márga.
28'30—30'60

.. homok.
3060-31 '60 .. homokos márga Eotumides mitralis E i c h w a 1 d és Melanopsis

iniaressa K r a u s s példányokkal.
31 '60—35' 15 „ finom homok.-
35' 15—35'25 márgás homok.
35'25—39'00 „ finom homok.
39'00—39'60 homokos márga.

3-ik sz. kézifúrás.

Ö’OO— 3'28 m-ig aprószem, szürke kvarchomok.
3 28— 4' 16 „ ökölnyi nagyságú kavics és homok.
4' 16— 4'83 „ kavicsos, kissé márgás homok.
4 83— F44 kékes szín, plasztikus márga.
7'44— 8'89 „ kevéssé homokos márga sok szarmata kövülettel, (Cerilhium ru-

biginosum E i c h w. Ei vilin fodolica E i c h w. Bryozoa sp.)
8'89— 9‘00 „ finom szem, szürke kvarchomok.

4-

ik sz. kézifúrás.

O'OO— 4'30 m-ig aprószem kavicsos homok.
4'30— 18'UO „ plasztikus, kékesszürke márga Tapes töredékekkel.

5-

ik sz. kézifúrás.

O’OO— l'OO m-ig Sarga kvarchomok.
1 00— 3‘

1 Ü „ kavicsos homok, diónyi nagyságú kavicsokkal.
3'10— !0'15

.. kékes szín, plasztikus márga sok szarmata kövülettel. (Tapes gre-
garia Parts eh, Bulla lajonkaireanu B a s t., Buccinum dupli-
catum Sow., Foraminiferák).

6-

ik sz. kézifúrás.

O'OO— 2'20 m-ig sárga, kvarchomok.
2'20— 370 „ márgás homok.
3 70— 11 '00 „ sárga homok.

1 l'OO—27'00 „ homokos márga. 20 m-ben nagy, vastaghéju Congeria töredékek.
22 m-ben egy kicsi halcsigolya.

7-

ik sz. kézifúrás.

O'OO— l'OO m-ig szürke kvarchomok.
1 00— 2'00 „ sárga kvarchomok.
2.00— 4'00 „ homokos márga.
4'00— 6'00 „ vasrozsdától sárgára festett homok.
6'00— 7'00 „ homokos márga.

<_
00— 7'50 „ fekete szín, márgás homok.

i '50— 9'60 „ szürke kvarchomok.
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960— 1300 „

13'00—23'30 „

23'30—24'00
..

24 00—27-20 ..

2720—27-50
2750—40‘00 „

kékes szín plasztikus márga.
kissé homokos, kékesszürke márga Congeria héjtöredékekkel,
szürke homok,
homokos szürke márga.
homok.
kékesszürke, plasztikus márga.

8-ik sz. kézifúrás.

O'OO - 0'30 m-ig
0'30— roo „

f00- 180 .,

1*80— 2'50
,.

2’50— 6’00 „

•6
-

00- 12-00 „

sárgásbarna homok.
sárga homok.
kavicsos homok.
fekete, apró kavicsos homok.
kékesszrke. plasztikus márga Tapes gregaria P a r t s c h pél-

dányokkal.
összeálló, márgás homok sok szarmata kövülettel. (Cerithium ru-

biginosum Eichw. Potamides mitralis E i c h w. Cerithium dis-

junctum S o w., Cardium plicatum Eichw., Cardium cf. obso-
letuin E i c h w., C cf. conjugens P a r t s c h. Bulla lajonkaireana
B a s t., Foraminiferák.)

9-ik sz. kézifúrás.

O'OO— 2 50 m-ig kavicsos homok.
2"50— 2"60

2'60- 270
2'70- 2"90

2-90—19'15

1915—20'

2075—35'

fekete, földes homok,
vörösbarna szín homok,
apró kavics.

homokos szürke márga. IP 10 m-ben Congeria ornithopsis Brus
búbokkal és más Congeria töredékekkel : 1620— 19' 15 m-ig ismét

Congeria töredékek:

apró szem homok,
kékesszín, plasztikus márga.

10-ik sz. kézifúrás.

0'00- 0"30 m-ig szürke homok.
0 30- 0’80 fehér, kvarchomok.
0-80— no vasrozsdás homok.
no— 3"30 aprószemü, sárga, kvarchomok.
3'30— 3"50 tarka, agyagos homok.
3 50— 1 1 70 n sárgásbarna, plasztikus márga.

H-70-12'35 „

12‘35—12-85 homokos márga
12‘85-13-80 kékes és sárgásbarna márga.
13-80-15'40 kékessszürke, aprószem, márgás homok.
14-40—1500 sárgásbarna márga.
15-00-1625 „ szürke, plasztikus márga.
16-25-17-70 tarka márga.
1770—18-20 „ aprószem homok.
1820— 19 :60 tarka márga.
19-60—22-10 kékesszürke, márgás homok.
22' 10-2420 tarka márga.
24-20-25'60 kékesszürke, márgás homok.
25-60-26'50 tarka márga.
26'50-26-80 kékesszürke, márgás homok.
26-80-27-00 tarka agyag és kékes homok váltakoznak.
27-00-27-30 kékesszürke, márgás homok.
27-30-27-60 tarka márga.
27-60-32-70 mészkonkréciós, tarka márga.
-3270-34-80 „ tarka márga.
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11 -ik sz. kézifúrás.

000— 1
‘80

180- 3'50

3'50— 570
570-10’ 10

10-10—10-30
10-30—13-65
13-65—17-80
17-80-18‘20
18'20- 3670

m-ig sárga kvarchomok.
„ Fehér, márgás homok.
„ sárga homok.

barna szín, plasztikus márga.
„ plasztikus márga.

„ kissé homokos márga.

„ aprószem homok.
„ kékes, plasztikus márga. 32 m-ben Congeria subglobosa P a r t s c h

búb- és héjtöredékeivel.

12-ik sz. kézifúrás.

0"00— 0"35 m-ig humuszos homok.
0"35— 070 „ fehér szín, plasztikus márga.
070— 1 "80 „ összeálló, vasrozsdás homok.
1
"80— 6"00 „ márgás homok.

6*00— 1 3"85 „ kékes szín, plasztikus márga, mely helyenként homokossá válik.
7— 1 3*85 m. mélységbl Tapes gregaiia P a r t s c h. Bulla lajon-

kaireana B a s t. példányokkal és foraminiferákkal.

13-ik sz. kézifúrás.

0'00- 0‘50 m-ig humuszos homok.
0"50— P20 fehér, kvarchomok.
1 '20— 2‘05 sárga, kvarchomok.
2‘05— 2'50 „ márgával kevert homok.
2"50— 3"50 durvább szem, sárga homok.
3"o0— 4"50 homokos, szürke márga.
4"50— 6"50 durvább szem, sárga homok.
6"50— 7"50 homokos márga.
7‘50- 9*35 igen finom szem homok.
9'35-l P80 homokos márga.
1P80— 12'20 - kékesszürke, plasztikus agyag, vastaghéjú Conger/a-k búbjaival.

(Congeria cí. ornithopsis B r u s.)

12"20—27"50 kékesszürke, plasztikus agyag.
27-50-27-90 w igen íinomszem, márgás homok.
27-90—34-20 kissé homokos, kékes szín márga.
34-20—35-20 - kékes szín, plasztikus márga.

14-ik sz. kézifúrás.

0'00—
1
"50 m-ig laza, sárga kvarchomok.

1 '50— 3’00 n összeálló, sárgásbarna homok.
3'00- 3"30 ” Fekete szín, kvarcos homok.
3’30- 4"50 sárgásbarna szín, kvarchomok.
4"5Ö— 6‘20 durvább szem, aprókavicsos homok.
6 20- 8-30 durva kavicsos homok.
8"30— 8"40 márgás, kavicsos homok.
8-40—15-40 szürke márga.
15‘40- 16’üO - kissé homokos, kékesszürke márga Congeria cf. ornithopsis

B r u s. búbokkal.
16-00-2no „ plasztikus márga.
2110—25.15 ” homokos, szürke márga. vastaghéjú pannon kövületekkel. (Unió

sp. töredékek, Congeria cf. ornithopsis B r u s. búbja, Melanop-
sis bouei Fér. Melanopsis uindobonensis F u c h s).

25 15—26'25 „ plasztikus márga.
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15-ik sz. kézifúrás.

O'OO— 1 '50 m-ig szürke és sárga kvarchomok.
1*50— 2'15 „ sárgásbarna, homokos agyag.
2‘ 15-- 6-30 sárga agyag.
6’30— 7 '50 „ sárgásbarna kvarchomok.
7’50— 9‘50 „ szürke szín kvarchomok.
9’50- 1000 kékesszürke, plasztikus márga.

10-00-13'80 „ kissé homokos, kékes szín márga.
13-80-1470 „ homokos szrke márga.
1470--17‘80 „ kevésbbé homokos márga.
17-80—18-65 „ márgás homok.
18-65—23-40 „ kékesszürke márga.
23-40-35-30

., kékesszürke márga kövületekkel. (Hydrobia sp., Ostracoda-k. A
márga repedéseiben és a kövületek belsejében markazit kristály-

kákkal.)

16-ik sz. kézifúrás.

O'OÜ— roo m-ig sárga kvarchomok.
P00- 3"20 „ összeálló kvarchomok.
3‘20— 420 „ fekete szín kvarchomok.
420- -7'50 „ összeálló, sárga homok.
7-50-10-90 „ szürkés homok.
10-90-1120 „ márgás homok.
1120-12-30 „ szürke homok.
12-30-3125 „ szürke márga.
31 '25-32-00 „ szürke homok.
32-00—34-60 „ homokos márga.
34-60-35-60 „ plasztikus márga.
35-60-40-00 plasztikus márga. Limnoeardium töredékekkel és Os/racoda-kal

17-ik sz. kézifúrás.

0 00— P00 m-ig

roo— 3-00 „

3'00— 4' 15 „

415

—

1415 ..

14‘15— 1930 „

sárga kvarchomok,
kavicsos homok,
durva kvarchomok.
kékesszürke márga, Congeria ornilhopsis B r u s. búb- és héjtö-

redékeivel.

aprószem márgás homok. 16'50 m-tl lefelé sok pannon kövület-

tel (Congeria cl. ornilhopsis B r u s. és Congeria subglobosa
P a r t s c h búbok, Melonopsis oindobonensis F u c h s.

18-ik sz. kézifúrás.

0 00- 0'35

035— P00
roo- no
no- 3'80

3'80— 7'00

700-

7-00—1 2'00

m-ig humuszos homok.
„ aprószem, sárga kvarchomok.

„ durvább, összeálló homok.
„ kavicsos homok.
„ kékes, plasztikus márga, szarmata kövületekkel.

(Tapes gregaria P a r t s c h. Bulla lajonkaireana B a s t. és igen

sok foraminifera.)

„ finomabb, szürke homok, kevés kvarc kaviccsal és sok szarmata
kövülettel. (Tapes gregaria Parts eh töred .

Buccinum duplica-

tuni S o w„ Cerithium minutum Brugg., Cerithium disjunclum
Sow., Cerithium nodoso-plicatunx Horn., Potamides mitralis

E i c h w.

19-ik sz. kézifúrás

0 00— 0'25 m-ig humuszos homok.
0'25— 1'40 „ sárga, kavicsos kvarchomok.
J ‘40— 1 "90 „ diónyi nagyságú kvarckavics.
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1
"90— 2'30 m-ig

2'30— 4*U0 „

4
-

00— 4'20 „

4'20— 9'00
..

9'00-l 1
‘00

11 -00-13
-

20

diónyi nagyságú kvarckavics,

kavicsos homok,
sárgásbarna plasztikus agyag.

kékesszürke, plasztikus márga. 6-ben Macira podolica E i c h w.
és Ervilia podolica töredékek.

aprószemü homok, sok szarmata kövülettel : Polamides mitralis

E i c h w. (Néhány 100 drb.), Cevithium nodoso-plicatum Horn
(cca 80 drb.), Cerithium rubiginosam E i c h w. (12 drb.), Cardium
obsoletum E i c h w a 1 d. Macira sp. töredékek,

homokos márga.

20-ik sz. kézifúrás.

0"00— 0'25 m-ig humuszos homok.
0"25— 100 „ aprószemü, sárga, kvarchomok.
100— 2"00 „ összeálló, sárga homok.
2'00— 4"80 „ diónyi nagyságú, kvarckavics.
4"80— 5" 10 .. kavicsos homok.
5"

1
0—29"80 „ kissé homokos, plasztikus márga, szarmata kövületekkel. (Ervilicc

podolica E i c h w., Bulla sp., foraminiferák.)

21-ik sz. kézifúrás.

000— 0'60 m-ig fekete, humuszos homok.
0'60— 2"5G „ aprószem homok.
2"50— 5"00

,. durva, kavicsos homok.
5"00— 5"50 „ összeálló kvarchomok.
5"50— 10*80 „ kékes plasztikus agyag.
10*80— 12*50 „ homokos márga. sok Melanopsis impressa
12*50— 14*ó0 „ tarka márga.
14*50—18*60 „ kissé homokos, szürke márga.
18*60— 20*30 „ aprószem homok.

s-al.

22- ik sz. kézifúrás.

0*00— 0*25 m-ig humuszos homok.
0*25— 1*10 „ sárga, aprókavicsos homok.
1*10— 2*80 „ szürkésfehér, kvarchomok.
2*80— 5*00 „ szürke homok, diónyi nagyságú kavicsokkal (kvarcit és homokk)
5*00 — 5*50 szürke kvarchomok.
5*50- 5*90 „ kékes, plasztikus márga.
5*90— 7*00 „ finom kvarchomok.
7*00- 8*10

., kékes, plasztikus márga.
8*10- 9*75 „ szenes pala, helyenként lignit darabkákkal.
9*75—11*00

.. „

11*00-12*70 kékes, plasztikus márga.
12*70-13*00

.. szenes pala.
13*00-18*00

., homokos márga.
18*00-18*70

,. szürke, márgás homok.
18*70—23*00

,. szürke homok, helyenként márga gumókkal.

23-ik sz. kézifürás.

0*00— 0*40 m.ig humuszos homok.
0*40— 1*00 „ fekete, kavicsos homok.
1*00— 2*00 „ kavicsos, szürke homok.
2*00— 2*10 „ kavicsos, márgás homok.
2*10— 6*80 „ kékesszürke, plasztikus márga
6*80— 8*45 „ aprószem, szürke homok.
8*45— 8*60 „ összeálló, szürke homok.
8*60— 0*20 „ aprószem, szürke homok.

20*20—20*50 „ szürke márga.
20*50—28*80 „ homokos márga.
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2S'80—29'00

29"00— 30"00

0‘00— 0‘40

0'40— 1 *30

1
'30— 200
2'00— 5'80

5'80— 6' 10
6' 10- 7'40

740— 1050

0'00— 0'50

0'50— 2‘00

2 00- 6'60

6‘60— 7‘60

7'60— 8'00

8‘00— 10'50

10'50— 12'80

12‘80- 13' 10

13-

10—13-50
13'50-14-40

14-

40-1470
14-70-18-20
18’20-18-40
18'40-28-00

28-00-28'40

m-ig szürke márga.
„ homokos márga.

24-

ik sz. kézifúrás.

m-ig humuszos homok.
„ aprókavicsos, sárga homok.
„ szürke kvarchomok.
„ apró kavics.

„ kavicsos homok.
„ meszes kötanyagú, összeálló, kavicsos homok, igen sok szarmata

kövülettel. (Tapes gregaria P a r s c h, Buccinum duplicatum
Sow., Trochns podolicus Dub., Potamides mitralis E i c h w„
Potamides disjunctus Sow., Cerithiuni nodoso-plicatum Horn..
Modiola marginuta E i c h w.. Bulla lajonkaireana Bast., Car-
dium obso/etum E i c h w„ Mactra podolica E i c h w„ férgek (Ser-
pula sp.), Bryozoa-k (Cellepora).

„ aprószem, szürke homok.

25-

ik sz. kézifúrás.

m-ig humuszos homok.
„ sárga, kavicsos homok.

„ homokos márga
„ szürke homok.
„ homokos márga.
„ kevésbbé homokos, helyenként kékes, plasztikus márga. Congeria

ornithopsis B r u s. héj- és búbtöredékekkel, azonkívül Ostraco-
da- kai.

„ márgás homok.
„ fekete szín, márgás homok.
„ márgás homok.
„ szürke márga.

„ kékes, plasztikus márga.

„ szürke márga.

„ kissé homokos márga, pannon kövületekkel (Congeria töredékek,

Ostracoda- k).

„ szürke homok.

A MÉLYFÚRÁSOK SZELVÉNYEI.

1-s számú mélyfúrás.

0W-
0"50-

P50-
4’60-

5"50-

11*65-

?8"50-

35"80-

1 16*00-

120’50-

144-20-

14620-
160-30

163-30-

- 0‘50

- P50
- 4’60

- 5"50

- 1 1
'65

- 28'50

- 35'80

-116-00

-12050

144-20
-146-20

160-30
163-30

m-ig barna, földes homok.
fehér, kvarchomok. Másodpercenként 0"5 lit. vízzel,

finom, homokos, szürke agyag,
agyagos, kemény homok.
durva, kvarchomok, diónyi nagyságú kavicsokkal. Másodpercen-
ként 3 lit. vízzel,

szürke, zsíros márga.
szürke szín, igen finom homok, Cerithiuni töredékekkel,

szürke márga kövületekkel (Mactra podolica E i c h w.

Tapes gregaria P a r t s c h, Potamides mitralis E i c h w. és 80

m-ben 2 drb. Melanopsis impiessa K r a u s s.) Tapes töredéke-

ket tartalmazó szürke márga váltakozik finom homokrétegekkel.

Gáznyomok.
szürke márga Potamides mitralis E i c h w. töredékekkel,

szürke, homokos márga finom homokrétegekkel ;
olajos vízzel

és napi 17000 m 3 gázzal.

szürke, homokos márga vékony homokréteggel,

szürke kvarchomok. Gáz- és homokerupció.
olajos homok.
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ll-ik sz. mélyfúrás.

9'00— 0'50 m-ig homokos termföld.
0'50— 3‘00 „ fehér kvarchomok. 1—2 lit. vízzel másodpercenként.
3'00— 6'20 „ kavicsos, durva homok. 3—4 lit. vízzel másodpercenként.
6'20— 11 ‘00 „ kavicsos, homokos, szürke márga.

1 1
'20— 8570 „ zzürke márga Tapes és Ervilia töredékekkel.

8570— 86‘00 „ szürke szín finom homok kövületekkel (Donax dentiger E i c h w.f
és gázzal.

86 00— 96‘00 „ szürke márga Cerithium rubiginosnm E i c h w. töredékekkel.
96’00— 100'30 „ szürke homokos márga Potamides mitralis E i c h w. töredékekkel.
100‘30— 104'00 „ agyagos homok, ers olajnyomokkal.
104 00— 107‘60 „ szürke, márgás homok.
107'60— 108‘30 „ világosszürke kvarchomok másodpercenként 3 lit. gyenge sós

vízzel és gázzal.
108'30— 1 1 l'CO „ szürke, márgás homok.
111 '00— 1 1 5*00 „ szürke kvarchomok vékony lignit rétegecskékkel és kövülettöre-

dékekkel (Donax dentiger E i c h w.)
115‘00— 118‘90 „ szürke márga.
1 1

8'90— 1 1 9'30 „ szürke kvarchomok szarmata kövülettöredékekkel. Másodpercen-
ként 12‘5 lit. gyengén sós vízzel és óránként 10 m 3 gázzal.

1 1
9"30— 121'40

., kvarcos és márgás homok váltakozik homokk rétegekkel.

121 '40— 124‘90 „ szürke homokos márga, szarmata kövülettöredékekkel.
124'90— 1 26*20 „ szürke szín, aprószem homok. Másodpercenként 20 lit. gyenge

sósvízzel (Vs B°), óránként 20 m 3 gázzal.
126'20— 126'60 „ aprószem, szürke homok.
126‘60— 130'40 „ kvarchomok. 250 lit. mp.-kénti gyenge sósvízzel és 10 m 3 -órán-

kénti gázzal.
130'40— 1 33‘60 „ sárga szín agyag-márga.
1
33'60— 136'10 „ szürke, helyenként sárga szín márga.

1
36" 10— 144‘20 „ szürke szín, homokos márga gáznyomokkal.
14420— 15820 „

158'20— 161 '20 „ finomszem homok, 1 B°-os sósvízzel és sok gázzal. Igen ers
gáz- és homokerupció.

16E20— 1 68*30 „ kékesszürke márga vékony homokrétegekkel vált.

168'30— 170'80 „ sárga, plasztikus márga.
170'80— 171 "50 „ szürke szín, homokos márga.
171 '50— 1 72*80 „ szürke finom homok ers olajnyomokkal, gázzal ás másodper-

cenként 15 lit. 1 B°-os sósvízzel.

1 72‘80— 1 7670 „ kékesszürke homok váltakozik szürke márga rétegekkel. Sós-
vízzel, gáz- és olajnyomokkal.

17670— 1 88*20 „ kékesszürke márga.
188'20— 190'30 „ sárgásbarna márga.
190‘30— 1 95'60 „ kékes szín és sárgás szín márga.
195‘60— 197‘00 „ tarka márga.
197‘00—203'50 „ kissé homokos, kékesszürke márga olajnyomokkal.
203'50— „ kékesszürke, olajos homok.

Ill-ik számú mélyfúrás.

O'OO— 0'80 m-ig humuszos homok.
0‘80— 4‘20 „ sárga, homokos agyag.
4‘20— 770 ,. aprószem kvarchomok.
770— 8'50 „ mogyoró-diónyi nagyságú kavics, homokkal.
8'50— 30'30 „ szürke márga.

30'30— 40‘90 „ szürke szín, márgás, finom homok.
40'90— 82'00 „ kissé homokos szürke márga.
82 00— 165'00 „ szürke márga Potamides mitralis E i c h w. töredékekkel.

165 00— 167'00 „ homokos márga ers olajnyomokkal és gázzal.
167‘00— 170‘20 „ olajos homok.
170‘20— 171*40 „ finoman homokos szürke márga.
17E40— 1 77 00 „ finom homok gáz- és olajnyomokkal, 180 lit. peicenkénti vízzel.

1 77*00— 1 87*30 „ plasztikus, szürke márga.
1 87*30— 195'80 „ olajos homok.
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A szelvényekbl kitnik, hogy a Morva folyó és Egbell közötti terü-

letet 2'50— 1 1 ‘65 m vastagságban kvarchomokból, mogyoró-diónyi nagyságú

kvarcit kavicsokból és homokból álló, pleisztocén korú folyami lerakódások

borítják.

A pleisztocén lerakódások alatt kövületekben bvelked, alsó-pan-

noniai és alsó-szarmata képzdményeket tártak fel a fúrások.

Az alsó-pannoniai üledékek kékes szín, pasztikus márga, homokos
márga és kvaichomok egymással váltakozó rétegeibl állanak, melyek kö-

zött egyes helyeken vékonyabb lignit rétegek is elfordulnak. Ezekbl az

alábbi kövületek kerültek ki : Congeria ornithopsis Bru s., Congeria sub-

globosa Partsch., Unió sp. töredékek, Limnocardium sp. töredékek. Hy-

drobia- k, Melanopsis vindobonensis F u c h s, Melanopsis bouéi F e r., Me-

lanopsis impressci Krauss, Ostmcoda- k, egy hal csigolya.

A felsorolt kövületek világosan mutatják, hogy az alsó-pannon lera-

kódások itt is ugyanazt a faunát tartalmazzák, mint a szomszédos morva-

országi Göding, Czeikowitz, Scharditz, Millotitz, Bisentz környékén, vagya

bécsi medence más pontjain. Hogy a bécsi medence alsó-pannon emele-

tének Fuchs féle beosztása teljes egészében érvényes-e erre a területre,

azt itt nem is lehetett eldönteni. 1 *

Hiszen a kézifúrások a meggylt terület különböz pontjain voltak

megtelepílve, s így az általuk feltárt rétegsorozat egymásutánja csak meg-

közelítleg ismeretes. Az tény, hogy a 2-ik sz. kézifúrásból, mely a pannon ré-

tegek alatt 30 60 m-ben elérte a szarmata lerakódásokat, továbbá a 21-ik kézi-

fúrásból, amely igen közel van a szarmata képzdményekhez, elég nagy szám-

ban kerültek ki az alsó-pannon alemelet alsó szintjét jellemz Melanopsis

impressa Krauss példányai. A szarmata és alsó pannon rétegek határá-

tól távolabb, az alsó-pannon üledékekben telepített fúrásokból pedig f-

képen az alsó-pannon fels szintjére utaló Melanopsis vindobonensis

Fuchs példányai és Congeria sugglobosa Partsch búbjai kerültek ki

nagyobb számban.

Ezen alsó pannon üledékek vastagsága az Egbell és Szomolánka kö-

zötti szinklinálisban 5°-os közepes dléssel számítva, közel 300 m (ponto-

sabban 284'33 m, ha 3250 m a szinklinális tengelye és a szarmata rétegek

közötti távolság). Tietze 15 szerint a Göding melletti Nimmersat majornál lev
mélyfúrásban 123 és 192 m közötti mélységben kell keresni a szarmata

14 F. T o u 1 a „Über die Kongerien-Melanopsis Schichten bei Mödling" cím
dolgozatában (Jahrbuch d. k. k. geol. R. A. 1912. Bd. I—XII. Heít. !.) ismételten két-

ségét fejezi ki az iránt, hogy a melanopsisok alapján szintezni lehetne a bécsi me-

dence alsó-pannon rétegeit. Kétségének bizonyítására felhozza, hogy a mödlingi

Eichkogel K-i lábánál Melanopsis vindobonensis Fuchs, Congeria subglobosa

Partsch, Unió cf. atavus társaságában, egy és u.-azon rétegben igen sok olyan

Melanopsis-i talált, melyek közül egyesek biztosan a Melonopsis martiniána Fér.

alakkörébe tartoznak, mások pedig a Melonopsis impressa Kraus s-ra emlékez-

tetnek.

15 E. Tietze: Über eine Bohrung in den Neogenschichten bei Göding in

Máhren. (Verhandl. d. k. k. geol. R. A. 1901. Seite 43.)
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és pannon rétegek határa!, mert a 123 m mélységben lév, 30 cm vastag

lignit még minden bizonnyal a pannon lerakódásokhoz tartozik, míg 190

m mélységben már Cerithium pictum-o[ és C. disjunctum-ol tartalmazó ho-

mokok vannak. Erre a fúrásra vonatkozólag meg kell azonban jegyeznünk,

hogy miután az nem fekszik egy szinklinális legmélyebb pontján, nem is

adhatja a teljes rétegvastagságot.

A szarmata lerakódások kzettani jellege csaknem ugyanolyan, mint

a pannon üledékeké. Kövületekben azonban még amazoknál is gazdagab-

bak. A fúrásokból, mint a szelvényekbl kitnik, a következ fauna ke-

rült ki : foraminiferák, férgek (Serpula sp.), bryozoák (Cellepora sp. és

mások), Modiola marginata E i c h w , Modiola volhynica E i c h w. Unió

sp., Cardium obsoletum E i c h w., Cardium plicatum Eich w„ Gordium
conjugens P a r t s c h, Tcipes gregaria P a r I s c h, Donax denligev E i c h w.

Eroilia podolica Eich w., Mactra töredékek, Trochus podolicus Dub., Me-

lanopsis impressci K r a u s s, Potamides mitralis E i c h w., Cerithium rubi-

ginosum E i c hw., Centhium-nodoso-plicatum H ö r n., Potamides disjunctus

S o w., Ceri thium cf. minutum B r u g g. Buccinum (Borsanum) duplicatum

Sow., Bulla (Tornatina) lajonkaireana B a s t.

Ezzel csaknem megegyez faunát sorol fel U h 1 i g
16 a Morva folyótól,

ÉNy-ra es Kostel, Bilowitz, Brumowitz és Czeilsch környéki szarmata ré-

tegekbl, majd újabban dr. Vitális 1 ' a nyitramegyei Büdösk (Szmrdák)

környékérl.

Amint látható, ez a fauna egészben véve olyan alakokból ál), me-

lyek az oroszországi alsó-szarmata rétegekre jellemzk. A mélyebb szin-

tekben fképen Tapes gregaria P a r I s c h, Buccinum (Tornatina) duplica-

tum Sow. és a foraminiferák, a magasabb szintekben pedig a Cerithium-

ok fordulnak el tömegesebben.

Sajnos, hogy vizsgálataim itt ezideig csak kis területre terjedlek ki, s

így nem lehetek összehasonlítást a grázi öböl szarmata rétegeivel. Ezeket

az utóbbi idben W i n k I e r
18 tanulmányozta, s kimutatta, hogy a Glei-

chenberg környéki szarmata képzdmények alsó-, középs- és fels-szintre

tagolhatok. Szerinte a középstájerországi alsó- és középs szinttel az orosz-

országi erviliás (alsó-szarmata), a fels szint pedig az oroszországi nube-

culariás (közép-szarmata) szinttel párhuzamosítható.

A már említett 2-ik sz. kézifúrásban a kövületes pannon rétegek alatt,

30'60 m-bl olyan homokos márgából álló magot emeltünk ki, melybl a

sok Potamides mitralis E i c h w. mellett ép Melanopsis impressa K r a u s s

példányokat is gyjtöttem. Minthogy a fúrólyuk magasabb részében, 2P80

13 V. Uhlig: Bemerkungen zum Kartenblatte Lundenburg-Göding Z. 10. C.

XVI. (Jahrb. d. k. k. geol. R. A. 1892 Bd. 42. I. Heft.

17 Vitális István: A nyitravármegyei Büdösk környékének geológiai

viszonyai, tekintettel a morvamezei földi olaj kutatására. (A Bányászati és Kohá-

szati Lapok 1815. évf. 5-ik számában.)
18 A. W i n k 1 e r : Das Eruptievgebiet von Gleichenberg in Oststeiermark.

Továbbá : Untersuchungen zr Geologie und Palántologie des steirischen Tertiárs

(Jahrb. d. k k. geol. R A. 1913. LX1II. Bd. 3. Heft. 435. u. 609. S.
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—25'70 m között is voltak Melanopsis impressá-l tartalmazó rétegek, arra

is gondolhatnánk, hogy innen hullottak le azok a mélyebb részekbe. Ezt:

azonban kizárt dolognak tartom, mert a 60 cm hosszú fúrómag alsó ré-

szébl kerültek ki kövületek.

Ugyancsak Potamides mitialis E i eh w., továbbá Mactra sp. és Ta-

pes gregaria P a r t s c h töredékek társaságában két jó megtartású Mela-

nopsis irnpressa K r a u s s került ki 80 m mélységbl, a kizárólag szarma-

tarétegekben haladó 1-s sz. mélyfúrásból.

Mindezekbl nyilvánvaló, hogy Egbell környékén az alsószarmata ré-

tegek magasabb részei már olyan alsó-pannon formákat is tartalmaznak,

melyek még magasabban uralkodó szerepet játszanak, s így a két réteg-

csoport között fokozatos átmenet van.

Egbell környékén az irodalomban mór eddig felsoroltakon kívül még
két helyen figyeltem meg természetes földgázömlést. 19 Az egyik Egbell

Ny-i részén, a falutól a telep felé vezet úton Martinkovics M i-

c h a e I udvarán lev kútban észlelhet
;
a másik ugyancsak a faluban, a

a piaci kénhidrogénes kútlól K-re lev kert kútjában figyelhet meg.

Meglátogattam télen is 8°-os hidegben a már Petik ó,
20 Selmec-

bányái akadémiai tanártól leírt kojatini kénhidrogénes kutat. Ez a kút a

kojatini erd északi részében, a gázlós— holicsi úttól Ny-ra vagy 300 mé-

ernyire, a ezunini patak hídjától DDNy-ra mintegy 700 méternyi távolság-

ban van. (A 10. z. XVI. r. jelzés, göding-lundenburgi 1 : 75000-es katonai

térképen egy gémeskút van berajzolva erre a helyre). A kút ekkor sem

volt befagyva, s úgyszólva megszakítás nélkül, sokszor ökölnyi nagyságú

buborékok alakjában távozott el belle a kénhidrogénnel keveri földgáz.

Kénhidrogénes pocsolyát Gázlóstól északkeletre, a Kadubek erdész-

háztól délre, vagy 200 m-re és kénhidrogénes forrást a Leltenc községben

lev nagy kút mellett volt alkalmam megfigyelni.

Jelentésem végén hálásan mondok köszöntlet igen tisztelt fnököm-
nek Böckh Hugó miniszteri tanácsos úi Öméltóságának egyrészt azért,

hogy a kutató munkálatokban ezúttal is részt vehettem, másrészt azért,

hogy az szíves kalauzolása mellett alkalmam volt megismerni Egbell

távolabbi, nevezetesen Holics, Büdösk, Dévény és Dévényújfalu környé-

kének általános földtani felépítését.
21

18 Lásd Böckh H ú g ó-nak már idézett 1911 —— 1912-ik évi jelentését, to-

vábbá az „Einige Bemerkungen über das Vorkommen fossiler Kohlenwassersloffe

in dér Marchniederung und in dér grossen ungarischen Tiníebene" cím közleményét.
20 Jelentés Magyarországnak a March folyóval határos részérl, melyet a

Magyarhoni Földtani Társulat megbízásából 1852 sszel vizsgálat alá vett. A Ma-

gyarhoni Földtani Társulat Munkái, l-s füzet. Pest, 1856.

21 Kelt Selmecbányán 1915 április havában, a m. kir. bányászati és erdészeti*

fiskola földtan-telepismerettani intézetében.
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3. Jelentés a nagyilondai járásban lév állítólagos olaj-, kátrány- és

szénelfordulások megvizsgálásáról.

A nagyméllóságú m. kir. Pénzügyminisztériumnak 1915 évi 13476 szám
alatt kelt rendelele értelmében megvizsgáltam a Mittelmann Mendel
nagyilondai gyógynövénykeresked által bejelentett olaj-, kátrány- és szén-

elfordulásokat.

A kérdéses szénelfordulás Nagyilondától délre az els nagyobb árok

déli ágának fels részében, körülbelül 2 l
l2 km-re KDK-re a vasúti állomás-

tól, a Lázul uj Andrej-nak nevezett helyen van. Az árok fels részén

oligocén kövületekben (fképen Cerithium margaritaceum Brocc és Ce-

rithium plicatum B r u g.) bvelked mészkövek és meszes márgák lépnek

fel, melyeket révkörtvélyesi rétegek néven ismerünk a geológiai irodalom-

ban. Az említett helyen ezen rétegek között, az árok fenekén, egy 20 cm
vastag, levelesen szétes, palás szénréteg jelenik meg. A szénréteg 23h felé

dl 20" alatt. Ugyancsak 23 1
' felé dlnek 26° alatt a fedben lév mészk

padok is. Csapásmentén mintegy 20 méternyi hosszúságban van fellárva

ez a szénréteg.

Az elfordulás a fentiek szerint igen jelentéktelen és így miként a

miniszteri rendelet is kifejezi, nem érdemli meg a vele való foglalkozást.

Mittelmann Mendel által felfedezett, áliító'agos olaj- és kát-

rányelfoidulás a nagyilondai járásban, Létka község vasúti állomásától

északra lév domboldalon van.

Mittelmann itt egy feltáráshoz vezetett, melyben a wözépoligo-

cén legmagasabb rétegei, az úgynevezett nagyilondai halpikkelyes palák

bukkannak a felszínre. Ezek a palák bitumenesek lévén, melegítve kát-

rányhoz hasonló szagot adnak. Ezeket a palákat gondolta Mittelmann
kátránynak. Így szó sincs ezen a helyen a szénhidrogéneknek folyékony,

vagy oxidált állapotban való jelenlétérl.

4. Jelentés Mezszengyel— Nagyiklánd—Mezbodon —Marosbogát közsé-

gek környékén 1918 év március hó I-s felében végzett geológiai

felvételemrl. 22

.Mellékelt 2. sz. térképemen feltüntetett adatok szerint Kisiklánd, Nagy-

iklánd, Mezszakói és Mezszengyel között egy piskólaszeren záródó,

ersen gyrt boltozattal van dolgunk. A DK-i rész (Mezkeménytelkéll K-

re) ersebben gyrt, s igy az itt felszínre kerül rétegek mélyebb szintet

képviselnek, mint a boltozat ÉNy-i részén levk. A boltozatban fellép da-

cittufarétegek is ezt igazolják. A bejárt területen a felszínen csak ott figyel-

tem meg dacittufarétegeket, vagy az eke által kivetett tufa darabokat, ahol

azokat a térképen összefügg piros vonallal kijelöltem. A boltozat tenge-

lyében több helyen, gyengén mköd sárvulkánokat figyeltem meg. Sok

fortyogót találtam a marosludasi boltozat ÉK-i szárnyában is. Ezekben a

fortyogókban gázömlést nem láttam.

22 33297/197. X. foszt. 1918. P. M. sz.
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A földgáznak mélyfúrással való feltárására kiválóan alkalmas hely

a Mezszengyelli EK-re lev els nagyobb völgy, továbbá Nagyiklándtól

ÉNy-ra, a Sándor völgy fels részének DNy-i irányú ága.

5. Elzetes jelentés a mezzáhi boltozat földtani viszonyairól.*

Bevezetés. 1925 julius havában a kényszergondnokság alatt álló Magyar

Földgáz Részvénytársaság (röviden U.E.G.) azzal a feladattal bízott meg, hogy

Mezzáh környékérl készítsek részletes geológiai felvételt, mert még ez év fo-

lyamán meg akarja ott kezdeni a földgáznak több fúrással való feltárását.

En a megbízásnak eleget teend, 1925 julius 24-ik napján meg is

kezdtem a terület bejárását, de feladatomat nem végezhettem be, mert már

augusztus hó 4-ikén — elttem ismeretlen okokból — visszahívtak munka-
területemrl.

Miután az elöltem itt járt kutatók még ilyen részletességgel sem dol-

goztak, úgy vélem, hogy az U.E.G. így is még hasznát fogja venni jelenté-

semnek és térképeimnek.

A boltozat földrajzi fekvése és az ottani gázmez története. Mezzáh
Torda-Aranvos megyében, a marosludas-besztercei vicinális vasútvonal és

országút mentén fekszik.

Az els kutatók, akik észrevették 1912-ben, hogy Mezzáh körül an-

tiklinálisos szerkezet van, Böckh Hugó professzor és Bhm Fe-

renc urak voltak. Utánuk Slrömpl Gábor, majd Lázár Vazul
dolgoztak itt ugyancsak 1912-ben. Lázár Vazul volt az els, aki kö-

zelebbrl is meghatározta a boltozat helyzetét.

Az itt megemlített kutatók adatait használta fel 1913-ban Clapp a-

merikai petróleum mérnök, az erdélyi földgázmezkrl készített jelentésében. 2a

Tudomásom szerint a legutóbbi években Jion Athanasiu és

Erik Jekélius urak, a bukaresti állami Földtani Intézet geológusai is

dolgoztak ezen a területen, de az itteni munkálataik eredményérl, saj-

nos nem áll rendelkezésre semmi adat.

1913-ban a magyar kincstár egy fúrást is végeztetett itten. A fúrásra vo-

natkozó adatokat megismerhetjük a mellékelt I-s számú fúrásiszelvénybl. Itt

csak azt említem meg, hogy a cca 304 m tengerszintfeletti magasságban

megkezdett és 103'42 m mélységig lefúrt lyuk költsége 54578 korona volt.

A fúrólyukból nyert gáz Budai Ern úr elemzése szerint a kö-

vetkez összetétel :

Mellian . 97’46 °o

Nehéz szénhidr. 220 „

Oxigén .... 0 44 „

Kalória .... 8637.

21 Lásd : Jelentés az Erdélyrészi Medence Földgázelford. Körül Eddig Végzett

Kutató Munkálatok Eredm. II. rész. t. Füzet. Kiadja a M. Kir. Pénzügymin. Buda-

pest. 1913.

Report On The Known Naturai Gas Fields Of Hungary. By Frederick G„

Clapp. Sept. 27. 1913. Pittsburgh

* Medgyes, 1926 jan. 22.
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1913-ban ezt a kutat lezárták és így az olt feltárt gázok ezen id a-

latt nem mentek veszendbe. A 24 óránkénti gázszolgáltatás 108.200 m :! voIl,

15'8 légköri telepnyomással.

Földtani viszonyok. Mezzáh környékén a Mezségnek más pontjain

is jól ismeri és kzettani kifejldésük szerint azokkal teljesen megegyez
szarmata korú üledékek borítják a felszíni. Ezek itt is kékes szín,

vagy barnás agyagból, finom laza homokokból, homokkgömbökbl, ho-

mokkpadokból és alárendelt mértékben vékony dacitlufa-padokból állanak.

Nagyon sok itt az agyagba beágyazott, vagy az egyes rétegek között meg-

jelen gipsz kristály. Jellemz erre a területre a kövületek teljes hiánya.

Ezeknek egy töredékét sem találtam a bejárt területen.

Az eróziónak jobban ellenálló, homokkpadokkal váltakozó rétegek

sok helyen kitn „feature’-kel formálnak itt. Ezeknek a lefutáséból már
szabad szemmel is észre lehet venni, hogy egy jól kifejldött boltozattal

van dolgunk.

A boltozat jelenlétét igazolják a lemért dlések is. Ezen boltozat a-

lakját itt csak megközelítleg lehet meghatározni, mert az egyforma kifej l-

dés rétegek között egyetlen egy sincs, amelyet azonosítani lehelne és a-

melynek lefutását pontosan követni is tudnánk.

Lázár Vazul ugyan említ itt a V. Botiéi mari északkeleti olda-

lán egy dacittufaréteget, amely a 433, 455, 393 és 428-as magassági pon-

tok alatti hegyoldalon végighúzódva, lemerlne a mezzáhi nagy tó aló.

Szerinte ez a lufaréteg záródik a felszínen és igy, teljesen megadná

a boltozat tetejének helyzetét. Ez a körülmény azt bizonyítaná, hogy a bol-

tozat közepe a V. Botiéi mari középs szakasza táján lenne és hogy az

els fúrás mór a boltozat tetejének délkeleti lehajlásán állana.

Én a Lázár Vazul által említett tufarétegbl semmit sem láttam

szálban. Mindössze néhány tufadarabot láttam heverni a 393-as magassági

ponttól délkeletre levezet út mentén. Észleltem azonban két, egy decimé-

tér vastagságú márgás-tufaréteget a záhi tó délkeleti oldalán lev egyik fel-

tárásban. Lefutását azonban ennek sem lehetett követni.

A boltozat szerkezete. A mellékelt 2-ik sz. térképrl kitnik, hogy Mez-
záhon egy északnyugat-délkeleti irányban elnyúlt boltozat, vagy helyesebben

megjelölve egy brachiantiklinális fejldött ki. Ennek hossztengelye cca 1 1 km.

Szélessége szinklinálistól szinklinólisig ugyancsak 11 km.

Bár vizsgálataimat nem tudtam teljesen befejezni, mégis azt az im-

pressziót szereztem, hogy ez egy teljesen különálló boltozat, emely nem
tartozéka semmiféle anliklinálisnak. A boltozat úgy északnyugatig mint

délkeleti végén lehajlik és mindkét iránybani folytatásában csak keletnek,

vagy északkeletnek dl rétegeket figyelhetünk meg.

A boltozat kissé aszimmetrikus, mert a délnyugati szárnya rövidebb,

mint az északkeleti. A boltozat legmagasabb része a mezzáhi tó észak-

nyugati szélen, körülbelül a térképen is feltüntetett 301-es magassági pont

környékére esik. A délnyugati szárnyon 4°—21°, a boltozat tetején 3n—

7

U és

végül az északkeleti szárnyban 4°— 12°-os dléseket mérhetünk.

A déli és délnyugati oldalon, a hosszanti tengelytl már 2600 méter-
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nyíre egy igen pregnánsan kifejldött szinklinális választja el ezen bolto-

zatot attól a brachiantiklinálistól, amelyiknek tengelyvonalát a D. Curma-

turi, a Fata dela Buna (337), a Borza hegy (515^,), Mezbodon, a Sándor-

völgy fels szakasza és a D. Maré jelölik.

Az északkeleti oldalon egy hatalmas vápa fejldött ki, amelyik a

záhi boltozatot elválasztja a sármási és sámsondi boltozatoktól. Ezen vá-

pának a legmélyebb pontja a záhi boltozat tengelyétl mintegy 8—9 km
távolságban van Mezvelkér környékén.

Mezzáhtól nyugatra, tehát Mezcikud, Mezkók és Meztóhát kö-

zötti területen a település vagy szintes, vagy pedig igen enyhék a dlések ;

igen sok itt a csúszás és suvadás.

Az említett okok következtében még nem sikerült tisztáznom, hogy

vájjon tovább húzódik-e ezen a területen a mezbodoni réd, vagy pedig

ez a terület már egy nagy vápának a tartozéka.

A produktív terület. A mezzáhi els fúrásban megállapított gázon és a

tóban észlelhet gázömlésen kívül, ez alkalommal nem találtam a gáz je-

lentétének újabb bizonyítékát a boltozaton belül.

Minthogy a záhi boltozat gyjtterületének nagysága körülbelül 120

km 2
, azt hiszem nem sokat tévedek, ha az itteni produktivus terület nagy-

ságát legalább 13 km 2-re becsülöm.

E szerint a mezzáhi boltozat produktív területe, nagyságra nézve

megközelíti a báznait és a sármásil.

Miután a gáztartó rétegeknek a száma és vastagsága ezen a terüle-

ten egyáltalán nem ismeretes még, azért a boltozatban lév gáz mennyi-

ségérl mindaddig nem is beszélhetünk, míg néhány kutatófúrást le nem
mélyítettünk. Mindenesetre az nagyon kedvez körülmény, az els fúrás-

ból víztartalmú rétegeket nem jelentettek.

A geológiai kutatás további feladatai. Az eddig rendelkezésünkre álló

geológiai adatok alapján még nem tudjuk biztosan eldönteni, hogy a Me-

zzáh környéki üledékek, melyik szintjébe tartoznak a szarmata emeletnek.

Abból a körülménybl, hogy a szarmataemelet bázisán ismeretes vas-

tag dacitlufapadok itt a közelben sehol sem kerülnek a felszínre, azt kö-

vetkeztethetjük, hogy a szarmata rétegsor magasabb tagjaival van itt dol-

gunk. Viszont ennek ellentmond az a körülmény, hogy a záhi boltozat te-

tején kibukkanó rétegeket a mezöveikén szinklinálisban, 7"-os átlagos d-
lés mellett csak 1200 méter mélységben várhatjuk

;
ez ugyanis azt jelenti,

hogy ebben a szinklinálisban a Záhon ismeretes rétegsor felett még 1200

m vastag üledéksorozat fekszik.

Az egyes sztratigrafiai szinteknek a pontos ismerete igen nagy fon-

tosságú, már csak abból a szempontból is, hogy megmondhassuk, vájjon az

egyik boltozatban már ismert gázhorizont meg van-e a másikban, vagy nincs.

Ezért a további geológiai kutatások folyamán nehány pontos kereszt-

szelvényt kell készítenünk az Aranyos folyó és Mezsámsond, továbbá Ko-

lozs és Nagysármás között. Fontos feladat az is, hogy a záhi brachianli-

klinélis hossztengelyének pontos lefutását megállapítsuk. Ezért nehány kézi

akna segítségével meg kell állapítani a 402, 393, 455, 375, 467 és az 509-
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es magassági pontok környékén a rétegdléseket. Ha ezt megtesszük, ar-

ról is meggyzdhetünk, hogy tényleg megvan-e a boltozat tetején a Lá-
zár Vazul által említett dacittufa réteg.

A lemélyítend kutatófúrások. A létesítend els kutatófúrások a pro-

duktívnak remélhet területen akárhol lemélyíthetk, de mégis hogy na-

gyobb területet vizsgáljunk át, én bátor vagyok a következ pontokat ajánlani;

a 2-ik fúrópont : az l-estl DK-re, az országút és a tó Ny-i szegélye

között.

a 3-ik fúrópont : az l-estl DK-re, a tó DK-i szélén.

a 4-ik fúrópont : a V. Botiéi mari-ban, az országúttól egy km re.

az 5-ik fúrópont ; a V. Botiéi mari fels részében a 4-ik ponttól 1'5

km-e ENy-ra.

a 6-ik fúrópont : a záhi gör. kath. templomtól ENy-ra lév völgyben,

attól 1 km-re.

Nincs kizárva azonban, hogy a megfúrt kutak eredményeihez képest

ezt a sorrendet meg kell változtatni. Az els fúrás mélységét legfeljebb 400

m-e keli elirányoznunk. Eddig a mélységig átfúrhatjuk itt a szarmata eme-

let valamennyi gázszintjét, st minden valószínség szerint bejutnánk már

a felsmediterrán rétegekbe is.

6. Geológiai jelentés a báznai gázdómról és annak további feltárását

célzó munkálatokról.

Geológiai szerkezet. A báznai dóm az eddigi irodalomból és az egyes

szakérti véleményekbl úgy volt ismeretes, mint a Sármás-Ugra-Sáros-Kis-

kapus-i antiklinálisnak egyik integráló része.

Vizsgálódásaim azonban arról gyztek meg, hogy a magyarsárosi

boltozat, illetve antiklinális nem húzódik Bázna felé, hanem Balázstelke

és Pocstelkétl északra lehajlik a felszín alá. A magyarsárosi és báznai

dómokat egy jól megállapítható szinklinális választja el egymástól. Ennek

a szinlinálisnak a tengelye Dicsszentmárton nyugati végén, a Darvas pa-

tak völgyén, Völczön át Balázstelkéig húzódik. Balázslelkétl délre ezen

szinklinális felemelkedve megsznik.

Ez a szinklinális itt azért is érdekes, mert benne a Darvas patakban,

a Völczi tótól kissé délre egy ers felgyrdést láthatunk. A patak itt leg-

alább 150 m hosszúságban egy meredek antiklinális tengelyében folyik.

Ezen antiklinális csapásiránya l
h— 13h

; a legszebb feltárásban 35°—42°

dléseket mértem a szárnyain ; a legmeredekebb észlelt dlés 65° volt

l8h 10° irányban. Az antiklinálisban összeálló szürke homok és szürke

márga rétegek vannak feltárva szeneseden növényi maradványokkal és

homokk, gömbökkel. Ezt az antiklinálist mutatja a Xll-ik tábla 2-ik és a

Xlll-ik tábla 1-s fényképe.

Az általános szinklinálisos szerkezet mellett ez az antiklinális csak

másodrangú jelenség, de mégis bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy ilyen

ersebb gyrdések a boltozatok belsejében is felléphetnek és ez esetben

a fúrások eredményei nem olyanok, mint amink várhatók lettek volna.

A báznai antiklinális tengelye Medgyesll délnyugatra, a 411-es pont-
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tál jelölt hegyen, a Hagymás hegyen (517-es pont), a 402-es magassági pont

környékén délkelet-északnyugati irányban húzódik Bázna község közepe

tájáig. Innen ersebben nyugat felé fordulva a Hirsch Gr. alsó szakaszán

és Alsóbajom északi végén áthaladva a Valea Ballei-ben Küküllvár irá-

nyába húzódik tovább.

Bázna és Alsóbajom között semmi bizonyítékát sem találtam annak

a szinklinálisnak, amely az eddigi térképeken ott ki volt jelölve. Ezen

Bázna-Küküllvár-i antiklinális tengely közelében jelennek meg az Alsó-

bajom északi végén és a Küküllvár közelében ismeretes sósviz kutak és

az alsóbajomi kicsi fortyogó.

Ez az antiklinális Bázna környékén egy boltozattá szélesedik ki,

amelvnek teteje a báznai fürd és a 402-es pont közé esik.

Ezen boltozat jelenlétének bizonyítékai a pontusi és szarmata üledé-

kek megjelenési módja, a lemért dlések, továbbá egyes homok és homok-

kbl álló, részben záródó rétegek. Ez utóbbiak oly karakterisztikus „feature“-

ket szolgáltatnak, hogy már a vidék topográfiája is elárulja a boltozatot.

A dóm teteje északnyugat-délkeleti irányban kissé megnyúlt. Észak-

keleti szárnyán 2°—9°-osak, délnyugati szárnyán 3°—6°-osak a dlések,

míg a déli részén a 402-es pont és a Steinberg között 10°— 18°-os dlé-

seket mérhetünk.

A dóm egészben véve aszimmetrikus. A dóm tengelyétl, amely egy-

szersmind az antiklinális tengelye is, északkeleti irányban alig 3 km távol-

ságra találjuk a balázstelkei szinklinálist ; a délnyugaton lev szinklinális

legalább is 6 km távolságban. Karácsonyfalva környékén fejldött ki. Az
eddig ismeri erdélyi gázbollozatok közül ez az els, amelynek nem a nyu-

gati, hanem a keleti szárnya a rövidebb.

A báznai dóm gyjtterülete (8x9) 72 km 2
. Ebbl a területbl, ameny-

nyire sejteni lehel, körülbelül 16 km 2 nyi terület lesz produktív.

Hogy a boltozat centrumától távolabb es helyeken is tartalmaznak

egyes rétegek gázt, annak kézzel fogható bizonyítékait is találjuk. Neveze-

tesen a Hirsch Gr.-ben, a 331-es ponttól északra, vagy 250 m-re, az árok ke-

leti oldalán egy mköd fortyogó látható. Ebbl egészen sr, finom, kékes

iszap ömlik ki, amely igen alkalmas volna fúrólyukak eliszapolására. A
megkeményedett iszapkéreg felületén apró kúpocskákat látni, amelyekbl

elég bven szállanak fel földgázbuborékok. Valószínleg ugyanebbl a ré-

tegbl fakadnak azok a gázömléses és igen gyengén sós viz források is,

amelyek Báznától északra a Ziegel Gr.-ben lev léglavelk környékén

ismeretesek.

Sztrátigrafia. A báznai boltozat centrumában, kiváltképen a völgyek-

ben szarmata korú lerakódásokat találunk. Az eddigi összes fúrások kizáró-

lag ezen rétegcsoport legfels részét tárták fel. A boltozat centrumát körül-

vev magasabb hegyek, mint a D. Colibilor, Hagymás, Steinberg, a Hohe

Warte már kétségtelenül pontusi üledékekbl állanak. A két emelet üledékei

között pontos határt vonni úgyszólván lehetetlen, mert itt egy folytatólagos

üledékképzdési folyamat lehetett, amelyet sem eróziós periódusok, sem

tektonikai jelenségek nem szakítottak meg.
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Az ersen gipszes, szarmata kör üledékek fokozatosan mennek át

a pontusi kor üledékeibe. Ezek alsóbb részükben igen sok vékonyabb

(2— 10—20 cm) fehér szín, meszes-márga réteget tartalmaznak, amelyek

már messzirl magukra vonják a szemlél figyelmét. Az ilyen mészmárgás

helyeken a legtöbbször kövületeket is találni. A talált kövületek közül itt

csak a Congerici banaticat, Limnocardium lenzit és az Ostracoda-kat em-

lítem, mint olyanokat, amelyek már rövidebb keresés után is szem elé ke-

rülnek. Ki kell emelnem itt azt a körülményt is, hogy a kövületes pontusi

rétegek között is találunk úgy szekundér, mint primér gipszkristályokat, st
vékony gipsz-rétegeket is (Buchels Berg.). A pontusi homok, homokk és szür-

ke vagy fehér márga rétegek közé sok helyen (Buchels B. déli oldala, Mittel-

burg nyugati oldala) mogyoró-ökölnyi nagyságú kavicsokból álló rétegek is

közbeiktalódnak. Vékony lignit zsinórok, vagy elszenesedett növényi ma-

radványok egészítik ki némely helyen az említett pontusi rétegsorozatot.

Az eddigi fúrási eredmények rövid ismertetése geológiai vonatkozásban.

Eddig a báznai mezn 1912 és 1923 évek között 8 kutat fúrtak. Mind a

nyolc kút a boltozat tetrégiójában van elhelyezve és általuk cca 1'4 km 2 -

nyi terület táratott fel. Az összes itteni fúrások a szarmata emelet fels

szintjeiben mozognak.

A Magyar Földgáz R. T. mszaki osztályának vezetje R o e s s 1 e r

Jen igazgató úr által rendelkezésemre bocsátott fúrási szelvények to-

vábbá a még meglev nehány fúróminta átvizsgálása alapján és a felszíni

megfigyelések tekintetbe vételével összeállítottam a 9— 11 sz. szelvényekben

a boltozat szerkezetét.

Bármilyen vékonyak is a fúrási szelvényekben feltüntetett daccitufa

rétegek, mégis a sósvizes és gázos rétegek mellett csakis ezek nyújtanak

támaszpontot az egyes rétegeknek a mélységben való azonosításánál. Én

magam személyesen csak az 5-ös számú fúrás 149 19— 149 31 m és a 8-as

számú fúrás 21715—2 1 7'45 m. mélységeibl kikerült igen finom szem da-

citufa mintákat láttam.

Szelvényeim bizonyos eltérést mulatnak a Jekelius és Atanasiu urak

által készített szelvényektl. Ugyanis én sehogy sem tudom konstatálni a

7-es és 8-as fúrások között feltüntetett szinklinálist. Valószín, hogy ez a

körülmény abban leli magyarázatát, hogy nekem R o e s s I e r igazgató úr

egy újabb 1 : 10000 méret térképet bocsétott rendelkezésemre, amelyen a

fúrópontok helye pontosabban van kijelölve és így szelvényeimben a 7-es

és 8-as sz. kutak projekciója is más helyre esik.

A mellékelt 2-ik és 3-ik számú szelvényekbl az tnik ki, hogy a

boltozat teteje a 7-es számú kút környékére esik. A többi fúrásokban fel-

tárt gáz, sósvíz és dacittufa szintek kivétel nélkül alacsonyabb tengerszint

feletti magasságban érettek el.

Ezen kutak által feltárt rétegsorozatban nagy általánosságban 3 gázos

horizontot különböztethetünk meg — mindenikben több gázréteggel.

A fels gázos szintben, amely a 7-es fúrásban mintegy 260

m tengerszint feletti magasságig tart, 5 sósvizes réteget és 7 gáztartalmú

réteget jelölnek az üzemi fúrási szelvények. Ezen rétegek nagyon minimális
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mennyiség gázt adnak, úgy hogy egyik sem érdemes kitermelésre.

A középs gázos szint, amely cca 50 m vastagságú, bsége-
sebb gáz mellett tekintélyesebb mennyiség sósvizet tartalmaz. Ebben a
szintben végzdik a 2-es, 3-as és 4-es számú kút. A fúrási szelvények itt

legalább 3 gázt tartó réteget mutatnak és úgy látszik, hogy a sós vizek is

ugyanazon rétegekbl jönnek. A 2-es számú kút 120— 140 m mélységbl
167 atm nyomás mellett 38160 m 3

, a 7-es sz. kút 123'34— 137 28 m mély-

ségbl 59616 m 3
, a 3-as 157 m-bl 23'5 atm. nyomás mellett 80000 m 3

, a

4-es 158 m-bl 7'6 atm. nyomással 5000 m 3 gázt szolgáltatott naponként.

Ebben a horizontban a 8-as kút 202'49—205'25 m közötti rétegei szolgál-

tattak a legtöbb sósvizet — percenként 40'2 litert.

Az alsó horizont a 7-es számú kútban cca 216 m tengerszint

feletti magasságban kezddik. Ebbe a horizontba belejutottak az 1-es, 5-ös,

6-os, 7-es és 8-as számú kutak. Szelvényeim szerint az 5-ös sz. kút cca 78,

a 8-as és 7-es sz. kutak cca 54 métert tártak fel ebbl a horizontból. A
6-os, amely 190‘39 m mélységbl 21 atm. nyomással 80000 m 3

és az 1-es,

amely 140 m mélységbl 2 1 '5 atm. nyomással 55000 m ! gázt adtak, — el-

vizesedtek. Amint R o e s s 1 e r igazgató úr velem közli, az 5-öc sz. kút,

amely 195 m mélységbl 284600 m 3 gázt szolgáltatott, — szintén ad kevés

vizet, ha ersebben kihasználják.

Az 5-ös kúton kívül a 7-es és 8-as számú kutak azok, amelyek a

báznai boltozatban jelenleg gázt termelnek. A hetes 18810 m-bl 24 7 atm.

mellett 311381 m ' és a 8-as 258'8 m-bl 33'5 atm. mellett 536400 m 3 szá-

raz gázt szolgáltatott.

Miután az egyes kutak által szolgáltatott gázmennyiség pontos meg-

állapítása, a gáznyomás változásának pontos megfigyelése csak most van-

nak tanulmányozás alatt, azért ezen jelentésem keretében nem térhetek ki

az ezen jelenségekkel kapcsolatos kérdésekre.

A kutak tanulsága szerint az kétségtelen, hogy báznai gázmezben
eddig feltárt rétegek már a boltozat legmagasabb részeiben is vizet tartal-

maznak. Ez a körülmény nagyon kedveztlen a kutak élettartamára vonat-

kozólag.

Viszont kedvez körülmény az, hogy a báznai mezben még egyik

fúrás sem érte el azt a sztratigrafiai szintet, amelyikbl a sármási mez
2-ik sz. kútja 17 év óta állandóan nagymennyiség gázt szolgáltat.

Javaslatok a további feltárási munkálatokra. Hogy a Medgyes kör-

nyéki folytonosan fejld földgázipar gázszükséglete ebbl a mezbl fe-

dezhet legyen, múlhatatlanul szükséges a boltozat további feltárása. A fel-

tárási munkálatoknál két célt kell szem eltt tartani

:

Az egyik cél az, hogy a jelenleg produktívnak ismert területen annyi

gázkút legzen, hogy azok zavartalanul fedezhessék a jelenlegi gázszükség-

letet, - anélkül, hogy azokból a megengedettnél több gázt kelljen elvonni.

A másik cél pedig az, hogy a produktivus szintek kiterjedését úgy szintes,

mint függleges irányban kutatófúrásokkal megállapítsuk.

Ezen célok elérése érdekében ajánlom a következket

:

1. A 9-ik termel fúrás helyéül alkalmasnak látszik az a pont, amelyet
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már 1926 febr. hó 27-ikén a helyszínen is kijelöltünk. Ez a hely a 2-es

külli K 10° D irányba, a 6-os és 8-as sz. kutak közötti hegygerinc keleti

oldalára esik. Tengerszintfeletti magassága aneroiddal lemérve 448 m
volna' 1 Ez a magasság azonban az akkor uralkodó folytonos légnyomás-

változás miatt nem lesz megbízható. Távolsága úgy a 7-es, mint a 8-as sz.

termel kúttól 360 m körül van.

Szelvényeim szerint ez a fúrás szintén a boltozat legmagasabb ré-

szeit fogja feltárni, de már kissé a dóm rétegeinek délkeleti lehajlásába

esik. A 8-as sz kút talpán feltárt rétegeket ennek a fúrásnak cca 250 m
mélységben kell elérni.

Nagyon fontos azonban, hogy ne a 7-es és 8-as sz. kutak által már
megnyitott gázrétegbl termeljük itt ezen új kútban a gázt, mert a kutak

nagyon nagyon közel lévén egymáshoz telepítve, — rohamosan kimerítenk

a készletet. Ezért okvetlenül szükséges, hogy a 240 m feletti rétegeket el-

cementezve 20—30 méterrel mélyebbre fúrva új gáztartalmú rétegeket nyis-

sunk meg itt. Természetesen a cementezés pontos helyének a megállapítá-

sát a fúrás folyamán szerzett észlelésektl kell függvé tenni.

Miután a 7-es és 8-as sz. kutakban sikerült keresztüljutni a 3-as által

elvizesített rétegeken, igen valószínnek látszik, hogy a 9-es fúrásban is

nagyobb nehézségek nélkül keresztülhatolhatunk azokon.

2. A báznai mez nem termel kútjait tökéletesen el kell iszapolni,

ha ez még eddig nem történt volna meg.

Ez azért szükséges, hogy a 11-ik C-C szelvényemtl északnyugatra

es boltozatrészben is nagyobb biztonsággal lehessen kutakat fúrni a mé-

lyeb szintek kitermelésére.

3. A fentebbiekben ismertetett szerkezeti viszonyokra való tekintettel,

egyelre két kutatófúrás helyét jelölöm ki.

1-s kutatófúrás. A báznai völgytl nyugatra lev els, Hirsch

Gr. nev völgyben, az országúttól 400 m távolságra, a 309 m-es szintvonal

magasságában.

Ez a pont az 1-es sz. fúrólyuktól északnyugatra T5 km távolságban

fekszik. Miután a felszínen lev rétegek átlagban 5° alatt dlnek észak-

nyugati irányban, — itt azzal kell számolnunk, hogy az 1-es kútban feltárt

alsó gázos szintet 280—300 m mélység körül lehet majd elérni. Ennél a

mélységnél azonban mélyebbre kell hatolni, mert ez a szint az egyes kút-

ban már vizet is adott a gázokkal együtt. Ennélfogva ezt a kutatófúrást úgy
kell elkészíteni, hogy megfelel méret csövekkel 350 méterig le lehes-

sen jutni.

1 l.-i k kutatófúrás. Ez a báznai boltozat délkeleti szélén, a 3-as

kúttól cca 1 km távolságban, ugyancsak az antiklinális tengelyében volna

lemélyítend. Ebben a fúrásban cca 390 m. mélységben érhet el a jelen-

legi 8-as kút által feltárt gáztartó réteg.

Erre a kutatófúrásra vonatkozólag még közelebbi támpontokat is nyer-

hetünk, ha az ajánlott 9-es számú termel-fúrás is elkészül.

24 A valódi magasság 41090 m.
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Több termel, vagy kutatófúrás helyének kijelölése mindaddig nem id-
szer, amíg a most kijelölt fúrólyukak tudományos és gyakorlati eredmé-

nyeit nem ismerjük.

Hogy a jövben a fúrópontok kijelölése pontosabban történhessen,

szükséges, hogy elkészítsük a báznai dóm produktivusnak Ígérkez ré-

szének 1 : 10000 méret geológiai és szerkezeti térképét. A szelvények meg-

szerkesztéséhez még több dlési adatra van szükségünk, amelyet csak aknák

ásásával lehet megszerezni. Ugyanezen okból feltétlenül szükséges, hogy a

mszaki osztály a fúrólyukaknak egymástól való távolságát minél elbb
pontosan felméresse.

Múlhatatlanul szükséges továbbá a báznai mezvel szomszédos terüle-

teknek is a részletes geológiai felvétele, mert az eddigi munkálatok szerkezeti

és rétegtani szempontból csak nagyon általános tájékoztatót nyújtanak.20

7. Elterjesztés az Erdélyrészi medencében ismét megkezdend
földgázkutatás ügyében. 26

Nagyméltóságú dr. Varga József m. kir. iparügyi miniszter úr

1940 évi szeptember hó 22.-én szóbelileg, majd október hó 2.-án kelt

87,355 X. sz. rendeletében megbízott a Magyarországhoz visszacsatolt er-

délyi területeken végzend földgázkutatások vezetésével és felkért, hogy

vonatkozó elterjesztésemet haladéktalanul megtegyem. E megtisztel meg-

bízatásnak eleget teend a következket bátorkodom elterjeszteni :

A magyar királyi államkincstár és a berlini Deutsche Bank által

létrehozott szindikátus között 1915. november 26.-án létrejött szerzdéshez

mellékelt 12-ik sz. térképen megjelölt gázmezk közül 1940. szeptem-

ber havában Magyarországhoz visszacsatolt erdélyi területekkel együtt

tizenkett, nevezetesen a vasasszentgotthárdi, mezveresegyházai, budatelkei.

septéri, sárombereki, marosjára-oláhteleki, nyárádszeredai, koronkai, csók-

falva-nyárádszentsimoni, ravai, székelykeresztur-nagygalambfalvai és szé-

kelyudvarhelyi potencionális gázmez csaknem teljes egészében visszake-

rült. A mezsámsondi nagykiterjedés gázmeznek a keleti fele szintén

magyar területre esik.

E gázmezk értéke még nincs megálapítva, mert ezek vagy egyálta-

lán nincsenek megfúrva, vagy pedig csak kevés és minden valószínség

szerint nem helyesen telepített fúrólyukat mélyítettek még rajtuk.

A felsorolt gázmezk közül csak a mezsámsondi mezben tárt fel a

Magyar Földgáz R. T. és a román Sonametan három, 365 m, 230 m és

460 m mély fúrólyukban összesen napi 149,904 m' gázt. Egy 806 10 m és

egy 2036 m mély fúrás ezen a mezn meddnek bizonyult.

A sáromberkei-nek nevezett mezn a magyar kincstár Marosszent-

25 Medgyes, 1926 februórius hó 10-ikén.

20 2967/M.— 1940. Iparügyi Min. szám.
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;
györgyön egy 863 3 m és Sonametán Nagyernyén egy 556 2 m mély fúrást

mélyített, de ezek nem voltak eredményesek. Koronkán és Budatelkén a

román Sonametán 692 m, illetve 280 mély fúrása sem adott gáznyomo-

kon kívül egyebet.

Böckh Hugó és munkatársai — akik közé elterjesztést tev is

tartozott — által 1910— 1913-as évek folyamán készített szerkezeti térképek

alapján a viszatért területen a görgényszentimrei, görgénysóaknai, alsóide-

csi, malomárkai, szeretfalvai, sajószentandrási, kolozsi, széki, désaknai,

szentbenedeki és szásznyiresi sót magukbazáró boltozatokon kívül még

|

Magyarfülpös, Teke-Nagyida, Szentgotthárd és esetleg Szamosújvár környé-

kén sejthetünk földgázt tartalmazó boltozatokat.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a körülményi, hogy Böckh
Hugó és munkatársai a szóbanforgó nagy terület földtani felvételét 1910

— 1913 évek nyarán igen rövid id alatt, csakis áttekint módon végezték

és kizárólag felszíni földtani módszereket alkalmaztak. Ebbl önként követ-

kezik, hogy fképen a medence középs részén sem a szerkezeti, sem a

réteglani megállapítások nem egészen pontosak. Ezt maga Böckh Hugó
is jól tudta, és ezért a világháború alatti években többízben megbízott egyes

mezségi területek reambulálásával és egyes boltozatok részletesebb kidol-

gozásával. Ezeknek a késbbi vizsgálatoknak az alapján nyilvánvaló lett,

hogy az Erdélyi Medence belsejében különálló boltozatokról van szó.

amelyeket nem minden esetben lehet hosszanfutó antiklinálisokként ösz-

szekötni. Mindezek ellenére az alkalmazott geológiai módszer 50%-ban
helyesnek bizonyult, mert az ezek alapján megállapított, földgáztartal-

múnak ítélt és megfúrt 15 — sámási, báznai, magyarsárosi, mezsám-
sondi, kiskapusi, mezzáhi, szásznádasi, szászdályai, szászbudai, maros-

szentgyörgyi, budatelkei, újegyházi, koronkai, nádpataki és székelykeresz-

turi — boltozatok közül csak az utóbbi 7 nem szolgáltatott kitermelésre ér-

demes földgázmennyiséget. Az eredménytelen szászrégeni, marosugrai,

vízaknai, szentbenedeki, maroskoppándi, nádpataki fúrásokat nem vehet-

jük itt tekintetbe, mert ezek vagy nem voltak a boltozatok tetrészein meg-

telepítve, vagy pedig a felszín alatt rejtz sólestek megvizsgálására voltak

szánva.

Azonnali megfúrásra tekintetbe jöhet boltozatok. A m. kir iparügyi

miniszter úr elgondolása az, hogy elssorban a visszatért két erdélyi nagy-

város, Kolozsvár és Marosvásárhely közelében kíséreljük meg új föidgáz-

mezk feltárását. Ezek közül is Marosvásárhely földgázellátásáról kell els-

sorban gondoskodni, mert ez a város már be is rendezkedett földgáz hasz-

nálatra, csakhogy a földgázt a román területre es magyarsárosi mezrl
kapja egy 37 45 km hosszú vezetéken és ez állandó függséget jelent.

Marosvásárhelytl délkeletre, keletre, északkeletre és északnyugatra

nem nagy távolságban a következ reményteljes boltozatok térképezteltek :

1. Nyárádszerdai távolsága Marosvásárhelytl légvonalban 20 km
2. Oláhteleki

3. Marosjárai

4. Havadti

23 ..

18 „

24 „

(másképen ravai boltozat)
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5. Szentsimoni távolsága Marosvásárhelytl légvonalban 23 km
6. Csókfalvai „ „ „ 27

7. Mezsámsondi „ „ „ 20

8. Koronka-Nyárádszentbenedeki „ „ 10

9. Marosszentgyörgy-Sáromberkei „ „ 10

Ezen boltozatok közül az utolsó kett nincs olyan biztosan kimutatva,

hogy feltárásukat nyugodt lelkiismerettel ajánlani lehessen.

A feltétlenül szükséges földtani elmunkálatok
jelenlegi állása mellett Marosvásárhelynek földgáz-
zal való ellátására a nyárádszeredai és a marosjá-
ra-oláhteleki boltozat ok, Kolozsvár földgázzal való
ellátására pedig a Kolozsvártól északkeletre lég-

vonalban 38 km-nyire lév szentgotthárdi boltozat
megfúrását ajánlom. Marosvásárhely részére szám-
bajöhet még a mezsámsondi boltozat keleti fele is,

ha politikai és biztonsági okokból nem lenne ellen-
vetés a határ közvetlen közelében megtelepített fú-

rások ellen.

A nyárádszeredai boltozat. Az 1911— 13. években kinyomozott Szász-

régen— Oláhtelek—Nyárádszereda—Szentsimon—Csókfalván áthúzódó anti-

klinálison, a Nyárád völgyében Nyárádszentadrás és Nyárádszentmárton

között egy észak-déli irányban megnyúlt, minden irányban záródó felbol-

tozódást figyeltem meg. Ez a boltozat aszimmetrikus, mert a tle nyugatra

lév szinklináiis tengelye csak 6 km távolságban, ellenben a keletre lev
szinklinális tengely 18 km távolságban húzódik. Gyjtterülete megközelí-

tleg 24x10=240 km 2
. A felszínen megfigyelhet rétegdlések 2" és 8" kö-

zött ingadoznak és csak a keleti szinklinális felé közeledve mutatnak 9

—

16°-ot. A környék domborzati viszonyai is sejtetik az itteni felboltozódást.

A boltozat közvetlen környékén és a nyugati szinklinálisban kövület

nélküli szarmata korú agyagok és homokok vannak a felszínen. Kelet felé

Márkod, Bere és Nyárádszentimre vonalától kezdve már kövületes pontusi

rétegek borítják a felszínt. Tompa község határában és a seprdi fogadó-

nál sósforrások jelentkeznek a szarmata rétegekben. Ez utóbbi helyen

mindkét sóskútban gyenge metán-gáz buborékolást figyeltem meg. Kend-
ben mköd fortyogókat láttam, melyekbl metán-gáz buborékok szálltak el.

Ezen a Szászrégen—Nyárádszereda—Csókfalva-—Bözöd—Székelyud-

varhely-i antiklinálison annak idején a Magyar Kincstár Szászrégenben és

Székelykeresztur közelében mélyfúrásokat is végeztetett. A szászrégeni ku-

tat 1911. 111. 8.—X. 24-ig fúrták; 894 m mélységet ért el, gázra fúrták. Szé-

kelykeresztur közelében 1913-ban kezdték meg a fúrást Székelykeresztur

és Alsóboldogasszonyfalva között. Mindkét fúrólyuk szarmata rétegeken ha-

ladt keresztül, de csak jelentéktelen gáznyomokat szolgáltatott.

A nyárádszeredai felboltozódásban a tetn mintegy 10 knr-nyi terü-

leten lehet gázos rétegeket várni. A szarmata, vagy gázformáció fels része

ezen a környéken is erodálódott, úgy, hogy minden valószínség szerint

úgy mint Kissármáson, Mezsámsondon és Mezzáhon csak az alsó 600

—
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800 m vastag szarmata rétegsor maradi meg. Ebben az alsó rétegsorozatban,

különböz mélységekben több gáztarlalmú homokot várhatunk. A fúrólyuk

mélységét ezért legalább 800 m-re kell elirányozni és ennek megfelelleg

kell megválasztani a fúrólyuk átmérjét és a béléscsöveket. Els fúrá-

si pont gyanánt a nyárádszeredai Nyárád hídtól
E-ra 1 km-re, az országút és a Nyárád folyó közé
es pontot ajánlom. Ez a pont légvonalban 20 km, országúton 24

km-re keletre esik Marosvásárhelytl. Az ajánlott fúrási pont a Nyárád-

völgyi keskenyvágányú vasútvonal mentén és a nyárádszeredai vasúti ál-

lomástól mintegy 2'5 km távolságban fekszik.

Javaslatok. 1. Ha nem volna múlhatatlanul sürgs a javaslatba ho-

zott területek megfúrása, akkor kívánatos volna elbb az egyes földtani

módszerekkel megállapított boltozatok jelenlétének geofizikai módszerekkel

való ellenrzése is. Erdélyben eddig nincs tapasztalatunk arra nézve, hogy

milyen geofizikai módszer volna a legalkalmasabb. Ezidszerint a m. kir.

iparügyi minisztériumnak csak egy, három Eötvös-ingával dolgozó geofizi-

kai csoportja állhat e célból rendelkezésre. A X-ik szakosztály vezetjével,

telegdi Róth Károly miniszteri tanácsos úrral egyetértésben érintkezésbe

léptem Fekete Jen úrral, a báró Eötvös József Geofizikai Intézet

igazgatójával és még október 1-én megbeszéltem vele a munkatervet. Azóta

ez a geofizikus csoport meg is kezdte a felvételeket Nyárádszereda környékén.

2. Az Erdélyrészi Medence ersen szaggatott, dombos terület lévén,

a torziós mérleges módszer többnyire csak a szélesebb völgyek mentére

szorítkozhat. A dombos területek tanulmányozására sokkal alkalmasabb a

graviméter. Miután nagy területek tanulmányozásáról van szó, tisztelettel

ajánlom, hogy a M. Kir. Kincstár rendeljen meg már most egy a berlini

Askania gyár által elállított Graf-féle modern gravimétert.

3. Ha késbben a M. Kir. Kincstár nem is saját maga kívánja a fú-

rási munkálatokat végezni, akkor is ajánlatos legalább egy modern rolary

fúróberendezés azonnali megrendelése, vagy a meglév rotary berendezés

azonnali kiegészítése és személyzet kiképzése.

A M. Kir. Kincstár jelenlegi régi fúróberendezéseivel aligha érheti el

azt a fcélt, hogy rövid id alatt tárjon fel gázmezket. A M. Kir. Kincstár

által Erdélyben fúrt sekélymélység kutak megfúrása és gáztermelésre való

elkészítése hónapokat vett igénybe, így pl. a nagysármási 974 4 m mély

3-A kút fúrását megkezdték 1910. junius 1-én és befejezték 1911. október

30-án ; a 220 4 m mély kissármási 21-ik fúrást megkezdték 1912. julius 23-án

és befejezték 1912. december 13-án. A román földgáztársaság is már évek-

kel ezeltt áttért a Rotary fúrási módszer alkalmazására és utolsó kútjait

német Rotary berendezésekkel fúrta.

4. Az erdélyi földgázmezkben a gáz nyomása a mélység szerint vál-

tozik, az eddig mért legmagasabb nyomás 62 atm. Ezért az esetleg feltá-

randó földgáz biztosabb elzárása szempontjából az els legnagyobb átmé-

rj béléscsövet teljes hosszában, az utolsó béléscsövet pedig a megelz
béléscs sarujáig kellene becemenlezni és a szükséges helyeken lyukasz-

tással megnyitni. A régi elzáró szerkezet helyett modern „Karácsonyfa^

szerkezetet kellene alkalmazni.
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5. Arra keli törekedni, hogy már a nyárádszeredai mélyfúrásnál al-

kalmazandó fúrómester és az üzemvezet altiszt olyan egyén legyen, aki-

nek már gyakorlata van földgázkutak megfúrásában.

8. Elterjesztés a vasasszentgotthárdi reménybeli földgázmez
megfúrására. 27

Szolnok-Doboka vármegye kékesi járásában Vasasszentgotthárd és

Pujon községek területén állapított meg Fazék Gyula az 1910-ik évi,

Böckh Hugó által vezetett földtani felvétel alkalmával egy antiklinálisos

szerkezetet. Ezt az antiklinálist úgy értelmezte Böckh Hugó és Fazék
Gyula, hogy ez része a Szentmargitta—Szásznyires— Ordöngsfüzes—Va-

sasszentivány—Pujon—Szentgotthárd—Gyeke—Nagysármás— Mezsámsond
—Magyarsáros—Bázna—Kiskapus-inak nevezett és több mint 150 km hosz-

szúságban kinyomozott rednek.

Az 1911. és 1912-ik évek folyamán végzett felvételek jelentéseihez

csatolt térképen ezen említett red lefutása Gyeke és Vasasszentivány kö-

zött megszakad és csak Vasasszentgothárd és Pujon környékén van kije-

lölve egy kelet-délkelet—nyugat-északnyugati irányú rövid antiklinális ten-

gely. Az 1913-ik év szeptember 27-én kelt Ered ériek G. Clapp féle

jelentés pedig azt a nézetet vallja, hogy a szentgotthárd-pujoni red nyugat-

északnyugat felé befut a közelben lév, só által átdöfött, széki boltozatba.

Saját magam 1917. november 6-a és 11-e közötti idben jártam be

ezt a környéket. Tapasztalataim a mellékelt 15-ik sz., 1 : 75.000-es térkép-

vázlaton vannak feltüntetve.

A felszínen alsó-szarmata korú homokokat, homokköveket, igen gyak-

ran gömbös kifejldés homokköveket, agyagokat és leveles agyagrétegeket

látni a feltárásokban. Közöttük elég sok helyen megjelennek márgás, ho-

mokos és horzsaköves dacittufa rétegek is. Ez utóbbiaknak sokszor csak a

törmelékét láthatjuk a felszínen, de egyes helyeken, mint pl. Magyarlégen-

tl északra a Dimbu Ciresului-on (489 a) ’
., m, a szentegyedi fogadótól

ÉNy-ra a Kisszékre vezet völgy É-i oldalán 1 m, az Üjtó ENy-i oldalán

emelked hegyoldalon a 485-ös ponttól D-re 0'8—-1 m vastag dacittufa pa-

dok is megjelennek. Ezek a tufák minden valószínség szerint még az alsó-

szarmata magasabb rétegeit jelölik. Kövületeket nem láttam ezen a terü-

leten és így a kormeghatározás csak az üledékek kzettani jellegén alapul.

A felszínre bukkannó rétegeken mért dlésekbl, valamint a helyszín-

rajzi alakulatokból világosan megállapítható, hogy Szentgotthárd és Pujon

között, továbbá Szentegyedtl ÉNy-ra az Ujtó környékén egy olyan földtani

szerkezet fejldött ki, amelyen két, minden irányban zárt boltozat ül. Az

állag dlések 2—8' között váltakoznak.

A Szentgotthárd— Pujon közötti boltozat hossztengelyének iránya ke-

let-nyugati, míg a szentegyedié északnyugat-délkeleti irányú. Az egész szer-

kezet mintegy 200 km 2-nyi területre terjed ki, de a környez szinklinálisok

27 2967 M.— 1940. Iparügyi Min. szám.
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helyzete még nem ismeretes. A Szentgolthárd— pujoni boltozat gáz szem-

pontjából produktív területe mintegy 10 km', a szentegyedié pedig 6—8 km 2

lehet.

Magam nem figyeltem meg gázömléseket e szerkezet területén, de

Fazék Gyula szerint a Hódos tóban több helyütt észlelhet gázömlés.

Gyengén sós viz kutak vannak Vasasszentivány és Császári határában és

egy sós viz kút van Szentgothárdtól D-re az ombuzi völgy szájánál. Ezek

az indikációk bizonytalanok ugyan, de a jó szerkezet arra vall, hogy itt is

remélhetünk b földgáz felhalmozódást.

Ezen szerkezet megfúrására apujoni völgy déli
oldalán, a Szentgothár d—s zamosújvári országúton
lév 28 6-o s maga ss ági ponttól 2400 m-r e nyugatra lé-

v pontot ajánlom.
A kiválasztott pont a kissármási gázmez közepétl északnyugati

irányban, mintegy 20 km távolságban, a jelenlegi magyar-román határtól

pedig 4 km távolságra fekszik.

Az ajánlott fúróponthoz legközelebb es vasúti állomás Szamosújvár,

ahonnan azt automobillal járható köves úton, 25 km távolságban, lehet

elérni.28

9. Elterjesztés a nyárádszeredai boltozaton lemélyítend

második számú mélyfúrásra vonatkozóan. 29

A m. kir. iparügyi minisztériumnak a nyárádszeredai boltozaton le-

mélyítend második számú mélyfúrás helyének kijelölésére a következ
elterjesztést tettem.

1. Második fúrópontként elssorban azt a pontot ajánlom, amelyik

az 1-s sz. fúróponttól nyugat-északnyugatra lév völgyben, a 359 magas-

sággal megjelölt országúti hídtól 1200 m távolságban van.

Ezt a pontot az 1940-ik év szén végzett torziós mérleges felvételek

alapján jelöltem ki, azért, mert ezek szerint egy szerkezeti terrasz van ki-

fejldve és így mindenesetre magasabb szerkezeti helyzet, mint az 1-s
számú fúrópont. Ha ez a megállapítás helyes, akkor itt az 1-s fúrásban

feltárt gáztartalmú szint magasabban fog jelentkezni és valószínleg kiadó-

sabb is lesz.

2. Ha az els pontban ajánlott fúrópont technikai szempontokból nem
felelne meg, azaz, ha a gzkazánok ftéséhez szolgáló földgázvezetéket

vagy a vízvezetéket csak nagyobb költséggel lehetne megépíteni, vagy kü-

lön út építése válnék szükségessé, akkor a Jobbágyfalváról Mosonfaluba

vezet út mentén, a 375-ös magassági ponttal megjelölt hídtól mintegy 400

m-nyire keletre fekv ponton kellene lefúrni a második lyukat. Ez utóbbi

pont az eredeti földtani felvételek alapján megállapított boltozat északi ré-

szén, ugyancsak a tetn feküdne. Könnyen megközelíthet, mert a Job-

bágyfalván áthaladó országút közelében fékezik.

A második fúrás mélységét is 800— 1000 m mélységre kell elirányozni.

28 Budapest. 1940. november hó 7.

29
1 941. április 5.
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10. Fúrópont kijelölése a ravai boltozaton. 30

A ravai boltozat északi része Marostorda vármegye nyárádszeredai

járásában, déli nagyobbik része Udvarhely megye székelykeresztúri járásá-

ban fekszik és kelet-nyugati irányban a Kisküküll folyó völgye halad át

rajta.

A ravai boltozat annak a mintegy 80 km hosszú antiklinálisnak az

északi végén fejldött ki, amely a régebbi irodalomban havadt-nádpataki

red néven szerepel. E rednek csak az északi, mintegy 20 km hosszú

szakasza esik jelenleg magyar felségjog alá tartozó területre.

Itt a terület részletes földtani leírásától eltekintek és csak Vitális
István és jómagam 1911— 1912-ik évi felvételi jelentéseire31 utalok. A
ravai boltozat tengelyében szarmata, szárnyain pannon üledékek találha-

tók. E két képzdmény egymástól való pontos elhatárolása még a jöv
feladatai közé tartozik.

A szerkezeti viszonyokat a mellékelt 16-ik sz. térkép tünteti fel. Havadf
és Rava táján, a Kosok patak völgyében fut végig északnyugat délkeleti irány-

ban az antiklinális gerince, amelytl délnyugat és északkeleti irányban

2
°—

8

11

alatt eldlnek a red szárnyait alkotó rétegek. A red aszimetrikus,

mert az északkeleti szárny szélessége a szinklinálisig csak fele a délnyu-

gati szárnynak. Délnyugat és északkelet fell jól meghatározható szinkliná-

lisok határolják a ravai boltozatot. A két szinklinális a Nyárád völgyében,

Nyárádszentlászló táján összefut és délkeleten a Kosok patak fels részén

kiemelked Istvánmez tetn és a Budabérc magaslatokon mérhet dlé-

sek szerint szintén záródik a boltozat. Ezek szerint a ravai boltozat gyj-

tterülete 7 km átlag szélesség és 20 km hosszúság mellett 140 négyzet-

kilométerre becsülhet.

Javaslatomra az 1940. év szén a M. Kir. Iparügyi Minisztérium X-ik

szakosztálya a Báró Eötvös Lóránd Geofizikai Intézettel torziós mérleges

felvételeket is végeztetett a Kisküküll folyó völgyében. Ezek a nehézségi

mérések a külszíni földtani munkálatokkal megállapított antiklinális tengely-

tl 1 5 km-re nyugatra Gyalakuta és Havadt között jeleznek egy gravitá-

ciós maximumot, amely északnyugat felé még emelkedik/2 Teljes képet

ezek a geofizikai mérések csak akkor fognak adni, ha alkalom lesz ezen

nagyon dombos területnek graviméterrel való felmérésére.

A ravai boltozat elsízben való megfúrására
Erdszentgyörgy községtl DNy-ra a Kosok patak
völgyében, a vasútvonaltól D-re 2 km távolságban
lév pontot ajánlom.

A megfelel földtani szerkezet jelenlétén kívül javaslatomat még a

következ körülmény is indokolja :

30 (95064/X./1941. Iparügyi Min. szám.) 1941 aug. 12.

31 Jelentés az Erdélyi Medence földgázelfordulásai körül eddig végzett ku-

tató munkálatok eredményeirl. II. rész, 1. füzet, 19, 71, 123 és 225. oldal.

32 Fekete Jen: Jelentés a M. Kir. Báró Eötvös Loránd Geofizikai Intézet

mködésérl az 1940. évben. 29. old. és az utolsó térképmelléklet.
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Fúrásokkal bebizonyosodott, hogy a ravai boltozat tengelyétl dél-

nyugatra 14 km távolságban lév és általam kinyomozott szásznádasi bol-

tozat nagymennyiség gázt tartalmaz. Itt a románok az 1929/31 évben fúrt

kútban 2 1
5‘3 m mélységbl napi 916,700 m 3

,
50'3 atm. nyomású földgázt

tártak fel ; egy másik 1936 37 évben fúrt kút 1024'4 m mélységbl napi

300,000 m 3 49 atm. nyomású gázt szolgáltat, ugyancsak szarmata rétegekbl.

A ravai boltozaton kitzött fúróponttól délre, ugyancsak ezen a ha-

vadt— rava—szásznádasi redn, a Szász-Dálya környékén kifejldött bol-

tozaton, a románoknak van egy 1930/31. években fúrt kútjuk, amely 542 m
mélységbl, szarmata rétegekbl napi 200,000 m 3

21 atm nyomású gázt ad.

A román földgáztársaság egyik fúrása ezen boltozatban 900 m körüli mély-

ségben már a sótestbe is behatolt.

Itt megemlíthetem, hogy a kolozsvári m. kir. Kutató Bányahivatal az

1914— 18. évi világháború utolsó évében ezen red déli végén Nádpatakon

is lemélyített egy fúrást, amely azonban sekély mélysége ellenére szintén

behatolt a mediterrán sótestbe.

A ravai boltozaton kitzött els számú mélyfúrás a Kisküküll folyó

völgyében lév Erdszentgyörgy vasúti állomásától 3—4 km távolságban

fekszik. Erdszentgyörgyre azonban ezidszerint csak nagyon körülménye-

sen juthat el nehéz vasúti teherárú. Magyarországból odaszállítandó teljes

nehéz Rotary fúróberendezés vasúti állomása Szeretfalva. Szeretfalváról

Szászrégenen és Marosvásárhelyen át (120 km) teherautomobilokon, vagy

traktorokkal vontatott pótkocsikon juthat el országúon a rakomány. A köny-

nyebb alkatrészek szállítására igénybe lehet venni a Szászlekence— Kolozs-

nagyida—Marosvásárhely—Szováta—Parajd keskenyvágányú vasutat ; eb-

ben az utolsó esetben kétszer is, és pedig Szászlekencén és Parajdon kel-

lene átrakodni, amely körülmény lényegesen meghosszabbítaná a szállítást.

Végül még azt jegyzem meg, hogy a ravai boltozaton kiválasztott

fúrópont légvonalban 26 km-re esik Marosvásárhelytl és 7 km-re a jelen-

legi román határtól.

NECROTEUTHIS N. G. A KISCELL1 OLIGOCÉNBÓL.
(A német szöveg kivonata, a XVIII. táblával.)

Irta : Dr. Kretzoi Miklós.

Magyarországból eddig 9 tintahal-fajt ismerünk Lrenthey, Szö-
rényi és Wagner idevágó dolgozatai alapján. Ezek :

A középs eocénbl (lutecium) :

1. Archaeosepia naefi Szörényi 1933. — Tatabánya, operculinás

márgából.

2. Belosepia Szörényiae Wagner 1938 (= B. n. sp. Szörényi
1933). — ugyanott.

A fels eocénbl (ludium)

:




