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A
LÁPOS HEGYSÉG ÉSZAKNYUGATI RÉSZÉHEZ
CSATLAKOZÓ HARMADKORI DOMBVIDÉK
FÖLDTANI VISZONYAI
írta:

Schréter Zoltán

A

Lápos hegység a Lápos folyó középs folyása mentén elterül,
kristályos palából álló szigethegység, amelyet a régibb földtani irodalomban Prelukai kristályos pala szigethegység néven említenek. Nevezhetnék Haragosi szigethegységnek is, a hegység tetején elterül Ó- és
j-Haragos (Ó- és Új-Preluka) községek után. A Lápos-hegység elnevehelytelenül
zést több nagyobb méret térképen
a kristályos palahegységtl délre, az ó- és újharmadkori képzdményekbl felépült
kristályos palák délen
dombvidék elnevezéseként látjuk feltüntetve.

—

—

A

az ó- és újharmadkori képzdmények alól lankás emelkedéssel bukkannak fel, míg a hegy északi oldalán nagy tektonikai vonal mentén hir-

meredek lejtvel végzdnek. A kristályos palákból álló hegység
északnyugati részét és a hozzá északnyugat felé csatlakozó harmadkori
dombvidéket 1943 szén egy hónapon át földtanilag térképeztem. Felvételeim kiterjedtek Ó- és Üj-Haragos (Ó- és j-Preluka), Haragosalja
(Groppa), Nagyhegy (Magúra), *Csernefaiva, Kápolnok) Monostor, Révkápolnok (Vaád), és Kvárberence községek határaira.
A bejárt területhez nyugat felé csatlakozó Szurdukkápolnok, Kiskörtvélyes, Kovás és Kisremete községek határait irányításom mellett
ifj. Schréter Zoltán térképezte. A rétegsor teljessége és a hegyszerkezet
jobb megvilágítása végett az
eredményeire is hivatkozom a megfelel
helyeken. A szóbanforgó területet földtanilag elsízben 1862-ben Posepny
F. vizsgálta, aki fleg a szénelfordulásokkal foglalkozott. (1.) Háuer és
Stache (2.) szintén ismertetik a terület egyrészének földtani viszonyait,
fleg Posepny közleménye alapján. A Magyar Földtani Intézet megbízásából az 1870-es és 80-as években Hofmann Károly térképezte ezt a
területet a környez vidékkel együtt. Földtani felvételeinek eredménye
1 *75.000-es lépték földtani térkép alakjában 1898-ban, a Magyar Földtani Intézet kiadásában megjelent. (6.) A hozzátartozó rövid térképmagyarázó szöveget azonban már Koch Antal írta (7.), aki a területet
részben reambulálta is. 1906-ban megjelent Posewitz TivADARnak a
magyarországi kolaj- és aszfaltelfordulásokról írt fontos munkája (10.),
amelyben ismerteti a Kovás és Kvárfüred községek mellett elforduló
kolajnyomokat és a rájuk irányuló eddigi kutatásokat. A tulajdonképeni
alapvet földtani vizsgálatokat a szóbanforgó területen Hofmann K.
végezte. Földtani térképén és az említett térképmagyarázón kívül három
jelentésében (3., 4. és 5.) találunk utalást a szóbanforgó területre vonatkozólag, de részletes leírás nem maradt tle. A kristályos palákat újabban, 1937-ben kzettani szempontból Kráutner Th. román geológus
ismertette. Ugyan a hegység tektonikáját is vázolta. (11.) A szomszédos
területen a Károlya Kvárberence között elterül dombvonulattól
északra es területet legújabban Jaskó S. térképezte és ismertette. (12.
4. old.) Bármilyen pontosan térképezett is Hofmann K., némi kiegészítés
telen,

—

—
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módosítás mégis akadt az új felvétel alkalmával, ami természetes is,
hiszen minden újabb földtani felvételnek szükségképen kell új adatot is
hoznia. Hofmann térképén pl. dlési adatok nincsenek s így a hegyszerés

kezetrl megfelel tájékoztatást nem kaphatunk. Továbbá Hofmann
meglehetsen általánosít és olyan területeket is befest egy-egy régibb
színtáj színével, ahol az ers elfedettség következtében nem
tudhatjuk biztosan, hogy milyen régibb földtani képzdmények rejtzködhetnek a pleisztocén takaró alatt. Térképemen berajzoltam a dlési
adatokat és feltüntettem a pleisztocén takarót, valamint a kavicspárkánysíkokat is. Egyébként csak kisebb részleteltérések vannak a Hofmann-féle térkép és az új felvétel között.

földtani

A RÉTEGTANI VISZONYOK.
A

térképezett 'területen a

következ

földtani

képzdmények,

fordul-

nak el:
I.

1.

Archai képzdmények.

Kristályos palák; gneisz és csillámpala.

A haragosi (prelukai) kristályos palahegység gneiszbl és csillámKráutner szerint (11.)
palából áll. A gneisz uralkodólag
plagio klásztartalmú paragneisz. Az ásványtani összetétel szerint a következ
típusokat különbözteti meg: plagioklász- és diszténtartalmú paragneiszokat, plagioklász-, biotit- és gránáttartalmú paragneiszokat és végül
biotit- és muszkovittartalmú paragneiszokat. A plagioklász elmaradása
folytán csillámpalák állottak el, nevezetesen Kráutner (11.) szerint
biotitos csillámpalákat,
gránátos, biotitos-muszkovitós csillámpalákat
találunk a gneiszok mellett, amelyektl a csillámpalák el nem különíthetk. A gneiszok és csillámpalák általánosan elterjedtek Ó-Haragos,
Üj-Haragos és Haragosalja (Groppa) környékén, továbbá Szurdukkápolnoktól DNy-ra, a Kapnik-patak szurdokában. A kristályos palák ftömegén kívül Kápolnok Monostortól és Rózsapataktól délre, a hegység
északi elterében egy keskenyebb kristályos palasáv is húzódik; ez valószínleg egy alsóbb fekvés, ersen széthengerelt pikkely részletének
felel meg. Kráutner ezenkívül egyes kisebb szemesgneisz-lencséket magmatikus eredetnek tart. A gneisz- és csillámpala-csoport többszörösen
gyürdött és általában DNy ÉK-i csapású. A kristályos palák területén
ércelfordulások is vannak. Már régóta ismeretes a macskamezi mangánércelfordulás,* amely azonban felvételi területemen kívül esik, tehát
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2.

Amfibolit, amfibolpala és chloritpala.

A

gneisz- és csillámpala-csoportba betelepülve, helyenkint amjiboli
tokát, amfibolpalákat és chloritpalákat találunk. Az amfibolitok és amfi-

bolpalák többnyire feketés, vagy zöldesfeketés színek; utóbbiak rétepalásak. Néhol sötétzöldekké válnak és chloritpalába mennek át.
gesek
Összefüggésük tehát kétségtelen. Az amfibolitok, amfibolpalák és chloritpalák a gneisz-csillámpala-csoportba települve fordulnak el s azok

—

csapásával párhuzamosan húzódnak DNy-ról ÉK felé. Vastagságuk néha
vastacsak egészen csekély, néhány deciméternyi, de gyakran 5 10
gok, st ennél nagyobb vastagságúak is vannak. Az amfibolitok, amfibolpalák és chloritpalák szélesebb vonulatait már Hofmann Károly is feltüntette földtani térképén. De ezeken kívül számos kisebb, vékonyabb
elfordulása is van, egyebek között Kápolnok Monostortól délre, az
j-Haragos felé vezet kocsiút mentén, a hegygerinc északi oldalán,
amelyeket a földtani térképen külön feltüntetni nem lehet. Ezeknek a

— m

—

kzeteknek néhány jelentsebb sávját j-Haragos környékén tudtam
már Hofmann K. is feltüntetett. A haragosi kristályos palahegység fentemlített kzeteit Kráutner Th. (11.)
kzettanilag megvizsgálta s ásványtani összetételük szerint a következ
típusokat különböztette meg: amfibolitokat, amelyekben a biotit és amfiból egyenl mennyiségben van jelen, gránátos amfibolitokat és plagio-

kiválasztani, amiket egyébként

klászos amfibolitokat. Járulékos elegyrészekként titanit és apatit elég
gyakori; ezeken kívül elfordulnak még bennök kalcit, epidot, zoisit és
szericit. Kérdéses, hogy ezek a kzetek magmatikus, vagy üledékes
eredetek-e. Tekintettel arra, hogy az amfibolitok a paragneiszban konkordáns betelepülésekként szerepelnek, Kráutner hajlandó ezeket inkább
üledékes eredeteknek tekinteni. (11., 5. old.)
Figyelemreméltó, hogy egyhelyütt, a következkben leírásra kerül
kristályos
dolomitban is találunk vékony amfibolit-betelepüléseket.
A Kápolnok Monostortól DDNy-ra lév Khegyrl (Dealu Petrariului)
észak felé lejöv Sireului-völgy középs részén, a fehér dolomit rétegei
többször váltakoznak vékony amfibolitokkal. Az amfibolit hasadékai és
rétegessége mentén pirithártyákat és bevonatokat találunk.

—

3.

A

Kristályos szemcsés fehér dolomit.

dolomit lép fel, amely néha csak keskiterjedés vonulatokban, vagy lencsékben fordul el,
helyenkint azonban nagykiterjedés hosszú és széles vonulatokban
terül el. Kzete kristályos szemcsés fehér dolomit; ritkábban aprószemcséj, többnyire durvábbszemcséj, márványszer. Rendesen többékevésbbé hasadozott. Azokat a részeit, amelyek kevésbbé hasadozottak,
márvány gyanánt is fel lehetne használni. Egyhelyütt, Nagyhegytl
(Magurától) DNy-ra, a Valea Pojenilor-völgy fels részében, a kocsiút
mellett lév elfordulás fejtését meg is kísérelték, de a kocsiút rossz
karban léte miatt, továbbá mert a kzet egyrésze ersebben hasadozott,
a fejtést abbahagyták. Kövületnek természetesen nincs nyoma benne.
Felmerülhet az a kérdés, hogy nem volnának-e ezek a dolomitok esetleg
a Keleti-Kárpátokban ismeretes permi dolomitokkal párhuzamosíthatók.

keny

kristályos palacsoportban

és kisebb

4*
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A

hogy nem .Tekintettel arra, hogy a kzet teljesen átkristámert kisebb lencséi a kristályos palák közé települve
fordulnak el, és végül, mert pegmatit-telérek is áttörték, az itteni dolomitokat a kristályos palával egyidej képzdménynek kell tekintenünk.
Tehát lehet szilur, vagy devon korú, de esetleg archainak kell minsítenünk. Ahol az sdolomit nagyobb kiterjedésben jelentkezik, ott a felszíne karsztos jellegvé válik, pl. a Hindealor-hegyen. Az sdolomit
nagyobb kiterjedésben elfordul a felvett területen: Haragosalja (Groppa)
mellett a Lápos szurdokában, a Groppai-hegyen (Dimpul Groapelor),
Ó-Haragostól délre, a Hársas- (Paltin-) hegyen, a községtl keletre, a
Rinul-völgy jobboldalán, a Cigányhegy keleti részén, a Virághegy (Vurfu
Florii) DK-i részén, továbbá a Rinul-völgy baloldalán, a Hindealorhegyen. Számos kisebb lencséjét, vagy vonulatát látjuk Nagyhegytl
válasz

az,

lyosodott, továbbá

1.

rajz.

Földiszuroknyom a Domosul-völgyben.
Erdteerspur im Domosul Tál.

1.

Csillámpala (Glimmerschiefer).
3.

2.

Dolomit. Dolomit.

Földiszuroknyom. Erdteerspur.

2. rajz. A paltinvölgyi magnetitelfordulás helyszínrajza és szelvénye.
Geologische Skizze und Profil des Magnetitvorkommens im Paltin Tál.
1.

Csillámpala. Archai. Glimmerschiefer. Archai.

2.

Dolomit. Archai. Dolomit. Archai.

3.

Magnetit. Magnetit.

4.

Bamássárga agyag.

5.

Patakhordalék. Holocán. Alluvionen. Holozan.

f

Pleisztocén. Bráunlichgelber Tón. Pleistozán.
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DNy-ra, részben a kocsiút mellett, azonkívül Új-Haragos környékén és
Kápolnok Monostortól DNy-ra. A kisebb dolomitlencsék egyikében,
amely a Szurduk Kápolnok felé lemen Domosul-völgy fenekén bukkan ki, besrsödött kolajnyomot, hegyikátrányt találunk. Errl alantabb bvebben lesz szó. (1. ábra.) A kristályos dolomitba betelepülve,
vasérclencsék mutatkoznak. Nevezetesen mágnesvasérc- és barnavasércnyomok vannak.

—

—

A mágnesvasérc-elfordulás az óharagosi templomtól DK-re, légvonalban 750 m távolságban van, a Hárs- (Paltin-) völgyben, néhány
méternyi pleisztocén barnássárga agyaggal elfedett dolomitban. (L. a
2. ábra térképvázlatát.) Az ércelfordulást felmértem s ennek alapján
az elfordulást az alábbiakban ismertetem: Az ércet a völgy jobboldalán,
két kis kutatógödörben tárták fel. A déli kutatógödör ottlétemkor tele
volt hányva a régebben kitermelt magnetit ércdarabokkal. Állítólag
ebbl a gödörbl kerültek ki s ide hányták azokat vissza. A gödör hossza
5'5 m és szélessége átlag 2‘5 m volt. Az ércdaraboknak a gödörbl való
kitakarítása után a gödör fenekén és oldalain csak a pleisztocénkori
barnássárga agyag látszott. Lehetséges, st valószín, hogy a fels agyagtakaró letakarítása után, a mélység felé továbbhaladva, a mágnesvasérctelepre juthatunk, amely nyilván az északabbra es kutatógödörben
feltárt ércnek a déli folytatása. Az északi kutatógödör a délitl 25 m-re
esik. Ebben már jól láthatók a települési viszonyok. A kutatógödör 3 m
hosszú, 2 m széles és átlag 1*7 m mély volt. A gödör feltárásában látjuk,
hogy a magnetit a dolomit rétegei közé telepszik. Nemcsak egy érctelep
van itt, hanem egymással párhuzamosan több is. A feltárásban a következ szelvényt szemlélhetjük (1. a szelvényt a 2. ábrán): fenn dolomit,

—

alatta 15 cm vastag magnetittelepecske, majd 48 cm dolomit, 6| 8 cm
magnetit, 44 50 cm dolomit, 10 cm magnetit, 20 cm dolomit s a kutatás
eddigi fenekén még szintén magnetit mutatkozik, amely szintén lehet
10 cm vastag. Nem tudjuk, hogy ezzel véget ér-e a mágnesvasérctelepecskék sorozata. Ezt lefelé irányuló további kutatással kellene megállapítani. Ebben a feltárásban világosan látjuk, hogy a dolomitrétegek
dlésével párhuzamosan haladnak a magnetittelepecskék is; úgy a dolomitrétegek, mint a mágnesvasérctelepecskék egyformán ÉNy-ra, 300°
felé 30° szög alatt dlnek, vagyis a magnetittelepecskék teleptelérek

—

alakjában ékeldnek a dolomit rétegei közé, tehát valószínleg szingenetikus eredetek. A telepecskék a kibúváson, túl még folytatódnak csapásirányban egy darabig, mert a külszínen északkelet felé a völgy baloldalán kis kiterjedésben magnetit- és limonit-ércdarabkákat találunk nemcsak a pleisztocén-agyaggal fedett szántóföldeken, hanem az emelked
dolomit felszínén is. Az ércvonulat látható hosszát a feltárások és az
elszórtan jelentkez ércdarabok alapján 150 méternek mértem. Az eddig
feltárt érc összvastagsága 40 cm, tehát csekély. Hogy a magnetittelepecskék a mélység felé miképen viselkednek, vastagszanak-e, vagy sem,
komolyabb kutatás híján egyelre nem tudjuk. Tehát ezt az elfordulást
ezidszerint inkább „csak mint tudományos érdekességet tarthatjuk számon. Az érc kb. 60°/o fémvasat tartalmaz; a pontos vegyi elemzését nem

tudtam megkapni.
Itten emlékszem meg
érctelepecskékrl

is.

a

hegységben több helyütt elforduló limonit-

Nevezetesen:

—
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A

Paltin-hegy déli oldalán, az óharagosi templomtól DNy-ra, kb.
a tetn lév nagy töbörtl délfelé, limonit-ércdarabok hevernek a dolomitterületen, kb. 170
hosszúságon át és átlag 10
szélességben. Valódi telér kibukkanását azonban nem látjuk, de valószínnek
tarthatjuk, hogy a dolomitba települ telérkérl van szó. b) A Hényeihegyen (a térképen Tomaita) egy kis limonitos kvarcitelfordulás van, a
csillámpala rétegéi között. Jelentsége nincs, c) Haragosaljától ÉÉNy-ra,
800 m-re, a Vurfu Zini-hegy nyugati oldalán csillámpala-területen egymás mellett lév két kis kutatás kevés limonitot és jóval több limonitos
kvarcitot tárt fel. A feltárások 3 4
hosszúak, 1 2
szélesek és 1
mélyek voltak. Ennek sincs jelentsége, d) Haragosaljától K-re és DK-re
valamivel nagyobb kiterjedésben találunk ércnyomokat a kristályos pala
területén. Az ércesedés a kristályos palák csapása mentén húzódik. A La
Corn nev hegyoldalban kezddik és DDNy-ra lehúzódik a haragosalja
macskamezi kocsiútig, st azon alul is tart. Ennek folytatása kétségkívül DNy felé az az érces terület, amely Haragosaljától DK-re, a Costa
Rinului-hegyoldalban húzódik. Valószínleg ezekrl szól Hofmann K.
1885-ben, amikor általánosságban annyit jegyez meg, hogy Groppa határában ércelfordulás van. (4.) Ezeket az ércnyomokat kétségkívül már
Hofmann idejében is kutatták. A lakosok közlése szerint 1913 táján újból
kutatás tárgyai voltak, de érdemleges eredményre valószínleg nem
jutottak. Ügy a La Corn-hegyen, mint Haragosaljától kissé DK-re, több
kisebb, ma már jórészt beomlott kutató feltárás van, amelyek hossza
8
2
10 m, szélességük 1
2
és mélységük 0'5
3 m. A kutatások
mellett több helyütt vannak kitermelt és otthagyott limonithalmok.
A kutatásokból kitermelt érc limonit, csak a haragosaljai legdélkeletibb
Monostortól kissé DDNy-ra,
feltárás szolgáltatott piritet is. e) Kápolnok
a Sireului-völgy baloldalán, a kristályos palák területén, ÉK DNy-i
irányban, vékony dolorriit-betelepüléssel kapcsolatban kis limonittelér
húzódik, amely szintén kutatás tárgya volt, de kielégít eredményt nem
értek el.
a)

80,0

m-re

m

—

——

m

— m

m

— m

m

—

—

4.

—

Pegmatittelérek.

A

kristályos palacsoportban számos helyen találunk pegmatitteléreLegnagyobb részük a kristályos palák rétegességével-palásságával
párhuzamosan nyomult a kristályos palák közé; vannak azonban olyan
pegmatittelérek is, amelyek különböz szög alatt metszik a kristályos
palákat. Sokszor vékonyak, néhány ujjnyiak, de néha többméternyi is
lehet a vastagságuk. A telérek anyaga nagyszem, fehér, vagy kissé
rózsaszínes ortoklászból, kvarcból és muszkovitcsillámból áll. A muszkovitok többnyire közepes nagyságúak, de néha elég nagyok. A pegmatittelérek némelyikében járulékos elegyrész gyanánt fekete turmalin is
elfordul. Vannak olyan telérek is, amelyekbl a földpát és csillám teljesen hiányzik s mint végs magmamaradék, csak szürkeszín kvarcból
ket.

.

és fekete turmalinból állanak.
pegmatit néha a dolomit

A

hasadékaiba

telérekként

is

behatol.

Ezek néha montmorillonittá alakultak át. Az a körülmény, hogy a pegmatittelérek az sdolomitba is behatolnak és elsegítették annak átkristályosodását, bizonyítéknak tekinthet arra vonatkozólag, hogy a dolo-

5

mit a kristályos palákkal egykorú, régi képzdmény, tehát nem lehet
permi, vagy még fiatalabb korú, hanem archai, legfeljebb szilur, vagy
devon korú. A jelentsebb pegmatitteléreket már Hofmann K. feltüntette. Területünkön a következ számottevbb pegmatitteléreket találjuk: Haragosalja községben a templom mellett, a Rinului-völgy alsó
részének baloldalán, a Domosului-völgy alsó részén, ahol a csillámpalába
Kápolnoktól DNy-ra, ahol
települt dolomitot töri át, továbbá Szurduk
több Ny K-i irányú pegmatittelér van, a Kapnik-völgy két oldalán.
Ó-Haragos mellett, a Dealu Paltintól (Hársas-hegytl) DDK-re irányuló
széles turmalinos pegmatit, helyemellékgerincen az sdolomitot 3' 4
sebben csak turmalinos kvarctelér töri át DDNy ÉÉK-i irányban.
Fehér sziklái 1 2 méterre kiemelkednek a szintén fehér dolomit térszínébl. Színe nem árulja el eltér kzet voltát. Tovább DK-re, a 684
magassági pont táján, egy másik hasonló pegmatit-kvarctelért találunk,
st még tovább DK-re is fellép kett. Ezek is néhány m-re kimered

—

—

— m

—

—

m

sziklákat formálnak és éppen úgy alig különböztethetk meg a környez
dolomittól, amelyet DDNy ÉÉK-i irányban áttörtek. Ezekben a telérekben is gyakori a fekete turmalin. Végül egészen hasonló, de kisebb kiterjedés pegmatitot, illetve turmalinos kvarctelért találunk a Hársas-hegy
tetején, a 751
háromszögelési ponttól nyugatra is. Haragosalja és
Macskamez környékén több montmorillonit telért találunk a dolomitmontmorillonitot földpátdús pegmatittelérekbl képzdött, másodban.
lagosan létrejött, átalakult terméknek kell tekintenünk. Egyes montmorillonit telérekben, pl. Haragosalja mellett, át nem alakult, kvarcból és
muszkovitból álló pegmatitdarabkákat is találunk, amelyek utalnak az
anyag eredeti kzetére. Felemlítem, hogy az' általam bejárt terület szomszédságában, Macskamez mellett, különösen szép montmorillonit telérek
montmorilvannak, amelyeket szintén alkalmam volt megvizsgálni.
DNy-i csapásúak,
lonit telérek itt is a dolomit hasadékait töltik ki, ÉK
2 6
vastagok és úgyszólván merlegesen állanak. Egy ilyen telért

—

m

A

—

—

A

m

találunk a Macskamez községtl ÉNy-ra emelked domboldal egy kis
árkában, egy másikat a régi templom fölött a domboldalban s egy harmadikat az elbbitl kb. 200 m-re nyugatra.

A legjelentsebb elfordulást a község nyugati végén, az Orsieravölgy legalsó részén találjuk, amelyet már régóta feltártak és fejtettek,
úgyhogy a telérek könnyebben hozzáférhet

részeit

már

el is távolították.

Itten tulajdonképen két, esetleg három, egymással többé-kevésbbé pár-

huzamos montmorillonit

telér van, amelyeket délkeleten 4 m, északabbra
vastag dolomitsáv választ el egymástól. A montmorillonit telérek
vastagsága 3 4
5 m. A telérek hosszanti kiterjedésükben hol vékonyodnak, hol vastagodnak, esetleg ki is ékeldhetnek, viszont össze is
futhatnak, vagy szétválhatnak, amint azt a régi fejtési területeken láthatjuk. A telérek a mélység felé is különbözképen viselkedhetnek, néha
elvékonyodnak, másutt megvastagszanak. Kisebb montmorillonit teléreket találunk Haragosalja községtl délre, a Lápos-folyó fölött kb. 30
magasságban, egy kis vízmosás baloldalán, amelyet kb. 2
szélességben
tártak fel, továbbá egy másikat ettl nyugatra, kb. 150 m-re s egy harmadikat a község DNy-i végén, egy negyediket a községtl kb. 1 km-re.
Ny-ra. Találunk még egy telért az óharagosi templomtól DK-re, kb.
mag. ponttól kissé ÉK-re, azután egy-egy pegmatit1 km-re, az 538
2

m

——

-

m

m

m
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amelyek a dolomitot hatják át és amelyek teljesen, vagy többékevésbbé montmorillonittá alakultak át. A macskamez-vidéki montmorillonit uralkodólag szép fehér, néha kissé rózsaszínes, vagy zöldes
árnyalatú. Régebben kaolinnak tekintették. Kitn adszorbeálló képessége miatt jelenleg inkább szappanpótlóként alkalmazzák textilanyagok,
zománcozott fémtárgyak, fatárgyak stb. tisztítására, továbbá kézmosásra,
amely célokra magában is felhasználható.
telért,

•

HARMADKORI KÉPZDMÉNYEK.
I.

Eocén.

A haragosi kristályos palahegységben s az attól északnyugatra és
északra elterül dombvidéken a harmadkori képzdmények legalsó, legrégibb rétegcsoportjaként a turbucai rétegcsoport, vagy az úgynevezett
fels tarka agyag rétegcsoportja jelentkezik. Az alaphegységtl délre és
délnyugatra ezzel szemben az eocén teljes rétegsora kifejldött az alsó
tarka agyagtól kezdve s megszakítás nélkül folytatódik az oligocénbe,
amelynek szintén a teljes rétegsora van jelen. Az alaphegység ÉNy-i
részében és attól északra tehát az alsó eocén és a középs eocén alsó
része hiányzik; csak a középs eocén fels része van meg, míg a fels
eocén megint hiányzik. Jelen vannak tehát a bejárt területen a turbucai
rétegek és ezek fedjében a durvamészk rétegek. Ezzel szemben ezek
fölött a fels eocén intermédiás márgák és az úgynevezett brédi márgák
hiányzanak; a fels durvamészk fedjében a hójai rétegek következnek.
Ezt már az alsó oligocénbe sorolják. Tekintettel arra, hogy a turbucai
rétegek szárazföldi idszakot jeleznek, vagyis a tengeri üledéklerakodás
megszakítását jelzik, továbbá a fels durvamészkben új tengeri transzgressziót láthatunk, másfell viszont a fels durvamészk eléggé szoros
kapcsolatban áll az alsó oligocén hójai mészkvel, szó lehetne arról, hogy
a fels eocént a turbucai rétegcsoporttal kezdjük s így a turbucai rétegeket, valamint a fels durvamészkövet a fels eocénbe helyezzük. Mivel
a jelen esetben csak kisebb kiterjedés részletvizsgálatról van szó, nem
általánosíthatok és ezért ezidszerint Koch A. és'HoFMANN K. eddigi
beosztását kell követnem az alábbiakban.
Az eocénnek az alábbi rétegcsoportjai fordulnak el területünkön:

1.

Turbucai rétegek, vagy fels tarka agyag rétegcsoportja.

Az alaphegység déli oldalán elforduló Rákóczi-rétegcsoport fedjében következ szárazföldi eredet rétegeket Hofmann K. turbucai rétegeknek, Koch A. (8.) fels tarka agyagcsoportnak nevezte el. Az alaphegységben és attól északra közvetlenül a kristályos palacsoportra telepszenek. A turbucai rétegeket homokk, kavics és konglomerátum, továbbá
vörös agyag alkotják. A turbucai rétegek a kristályos palából és dolomitból felépült kristályos pala alaphegység tetején, a mai dombgerinceken számos kiseb b-nagyobb kiterjedés foltban fordulnak el. így
Haragosalja mellett homokk, kvarckavies, konglomerátum és breccsa

•

%
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m
m

m

{
alakjában, nevezetesen a község déli részén, továbbá a 486
és 549
mag. ponmag. pontok táján, azután a községtl ÉÉK-re, a 608 516
tok által jelzett gerincen. Továbbá elfordul Ó-Haragos környékén, a
Hársas-hegy tetején, ahol sárga homokkövet találunk, azután a község
nyugati részén lév gerinceken, ahol fleg kvarckavics uralkodik.
Üj-Haragos északi' részén, az Urmasei nev falurész táján fleg a
vörös agyagot találjuk a csillámpalák fölött s a községtl nyugatra a
Pitigaia falurészben s attól ÉNy-ra homok, kavics és homokk szerepel.

—

3.

ábra.
/

3.

rajz.

A

kovási felboltozódás látképe, a Grózi-völgytl délfelé
dombokról nézve.

es

Ansicht dér Aufwölbung von Kovás.
Helvétiai alemeletbeli homok és homokk az eltérben.
Helvetische Sand und Sanstein in dér Vordergrund.

1.

2.

Tortonai alemeletbeli andezit- és dácittufa.
Tortonische Andesit- und Dazittuff.

3.

Közbetelepült lajtamészk- és konglomerátumpadok.
Eingelagerte Leythakalk- und Konglomeratbánke.

Mindezeken a területeken azonban

a turbucai rétegek csak

vékony, alig

— 10 m vastag takarókat alkotnak a csillámpalák
Fedjükben
fiatalabb rétegcsoport nincs. A turbucai rétegcsoportot találjuk azután
Szurduk— Kápolnoktól nyugatra és Kisremetétl délnyugatra
itten
5

fölött.

is;

fedjében megtaláljuk

a

fels durvamészkövet.

2.

A

Fels durvamészk.

homokkcsoport fölött rendszerint mészkbl és márgáeredet rétegek következnek, amelyek az úgynevezett
fels durvamészk csoporthoz tartoznak. Koch A. (8.) a fels durvamészk
turbucai

ból álló, tengeri

helyén, Kolozsvár vidékén elforduló rétegek vastagságát
m-re, becsüli és azt írja, hogy ott sárgásfehér foraminiferás mészpalás mészmárgából és agyagmárgából állanak. Rétegeink tehát a

jellegzetes

— 50

40

kbl,
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megegyeznek. A fels durvamészkben,
különösen a felsbb rétegeiben gyakoriak a foraminiferák, nevezetesen
a miliolinák. Nummulina nem fordul el benne. Egyéb kövület igen
ritka. A kagylók közül elfordul: Ostrea sp. A fels durvamészk elfordul: Kápolnok
Monostortól délre egy kis völgyben, a Sireului-völgytl kissé keletre, a kristályos palák tövében kis rögét találjuk. A mészk
szürkeszín és foraminiferákat tartalmaz. Folytatását találjuk a Sireuluivölgy baloldalán, kissé ÉNy-ra az elbbi mészkrögtl. Egyiken se
látunk rétegzést. Hofmann K. azt jegyzi meg ezekrl és a többi, DK-re
még következ, de általam már nem térképezett durvamészk rögökrl,
hogy azok részben átbuktatott helyzetben vannak. (5., 45. old.) A meg-

jellegzetes hely rétegeivel eléggé

—

állapítás helyességét igazolhatom.

—

Északnyugat felé Szurduk Kápolnok mellett és tle Ny-ra, majd a
Slava- völgy táján s a Casului-völgyben vannak a fels durvamészknek
kisebb kibukkanásai, nagyobb elterjedésben vannak azután Kisremete
környékén. A fenti két rétegcsoport az auversi emeletbe sorolható.

II.

a)

Oligocén.

Alsó oligocén. Lattorfi, vagy liguri emelet.
1.

Hójai rétegek.

Területünkön a fels eocén rétegcsoportja, az intermediás rétegcsoport és a brédi márga nem fejldött ki s így a fels durvamészkre közvetlenül az alsó oligocén legalsó tagja, a hójai rétegösszlet telepszik.
A hójai rétegek azonban összefüggenek a fels durvamészkövekkel
s azoktól sem kzettanilag, sem slénytanilag élesen elválasztani nem
lehet. A miliolinás mészkövek egyrésze valószínleg már a hójai rétegekhez tartozik, nevezetesen a legfels rétegek. Ezenkívül gumós szürke
márgás mészkövek tartozhatnak ide. A hójai rétegek elfordulnak Szurduk Kápolnoktól nyugatra, Kovás és Kisremete táján. A hójai rétegeket csak a teljesség kedvéért említem fel. Részletesebben ifj. Schréter
Z. ismerteti ezeket a nyugatabbra es terület földtani viszonyairól szóló
értekezésében.

—

b)

Középs
1.

A

hójai

rétegösszlet

oligocén. Rupéli emelet.

Révkörtvélyesi rétegek.
fölött

édesvízi

jelleg rétegek következnek,

amelyek széntelepeket zárnak közbe. Ezeket a rétegeket Hofmann K. és
Koch A. révkörtvélyesi rétegeknek nevezték el. A vékony rétegösszlet
sötétszürke és barna palás agyagból, szénpalából és széntelepbl

—

áll.

Hofmann K. térképén Kápolnok Monostortól délre, a
palahegység lábánál nagyobb kiterjedésben feltünteti a révkörtvélyesi
rétegeket. Ezen a területen én csak a pleisztocén málladékos sárgás agyagos takarót és részben törmeléklejtt találtam; a révkörtvélyesi rétegek
jelenlétét

nem tudtam

megállapítani.

kristályos
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Csokmányi, vagy mérai rétegek.

2.

A

révkörtvélyesi rétegek fölött elegyesvízi és tengeri

eredet

réte-

gek következnek, amelyeket Hofmann K. csokmányi, Koch A. mérai
rétegeknek nevezett el. Elfordulnak Nagyhegytl (Magúra) keletre, a
Bábi-völgyben, annak jobboldali nagy mellékárkának betorkollásánál;
ezek a rétegek azonban csak a valószínség szerint sorolhatók ide. Itten
néhány ház mellett szürkéssárgás márgás mészk bukkan ki, 322°/l5°-os
dléssel, nyilván egy törésvonal mentén. A rétegek egyrészében, valószínleg a fekvben, foraminiferák vannak, ezek tehát még a hójai, esetleg a fels durvamészk rétegekhez tartozhatnak. Egyes hever darabokban azonban egy ostrea sp. (talán az Ostrea fimbriata Grat.) és egy
natica ( N cjr. crassatina Desh.) kbele fordul el, amik a csokmányi rétegekre utalnak. Az említett törésvonal mentén kénhidrogéntartalmú víz
.

fakad

fel.
3.

Nagyilondai halpikkelyes rétegek.

Az erdélyi medence idsebb harmadkori rétegcsoportjainak sorában
csokmányi rétegek fölött a nagyilondai halpikkelyes palacsoport következik, amely korban megfelel a Magyar-Középhegység kiscelli agyagjának és az Északkeleti-Kárpátok menilites paláinak.
Ezen a területen is szürkés-barnás vékonyrétegzés, st palás agyagok szerepelnek, amelyekben itt is halpikkelyek fordulnak el. A hala

pikkelyes

Ó-Haragos

jó kibúvását találjuk Nagyhegytl Ny-ra,
felé irányuló kocsiút kis bemetszésében, ahol a 200°/22°

rétegeknek

az

dlés

szürke réteges agyagokban szintén nagy mennyiségben vannak halpikkelyek. Nagyhegy DK-i részén, a Gruiul Giutti fell lejöv árok fels
részén, a forrás fakadásánál szürke agyagmárga bukkan ki, ami valószínleg ide tartozik. A község északi részében, a temettl nyugatra, a
kocsiút mentén szürke, palás agyagmárgát látunk kissé feltárva. A Nagyhegytl nyugatra lév dombokon jó feltárás nincs. Itt-ott homokk bukkan ki a pleisztocén agyagos málladéktakaró alól. A homokkövek már
inkább a fels oligocénre emlékeztetnek.

c)

Fels

oligocén. Kasseli emelet.

A kristályos palahegységtl északra és északkeletre nagy kiterjedésben vannak jelen a fels oligocén képzdményei, nevezetesen szürke,
csillámos, réteges agyagok, amelyek közé vékonyabb, vagy vastagabb
sárga, vagy szürke homokkrétegek telepszenek. Míg területünkön a
homokk alárendelt szerep, addig tovább ÉK felé, Alsó-Kapnik és
Blozsa között, Koch A. szerint már a homokk jut túlsúlyra, az úgynevezett ifjabb kárpáti homokkövet alkotván. (7., 8. old.) Némelyik agyagos réteg anyagának iszapolása alkalmával kevés foraminifera maradt
vissza, viszont nagyobb kövület sehol sem akadt. A rétegcsoport rétegtani helyzete és kzettani kifejldésének a haragosi kristályos palaszigettl délre es képzdményekkel való megegyezése folytán ezeket a
j
lerakodásokat a fels oligocénbe kell helyeznünk.
A szóbanforgó képzdmények a következ területen fordulnak el,
nyugatról kelet felé haladva: Szurduk Kápolnoktól északra, az ország-

—
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DNy-ra, a Fundatilor-völgy árkaiban, a berencei Nagyvölgy jobboldalán, az országúttal párhuzamosan haladó, tle ÉK-re es dombgerin-

úttól

cen, ahol 135°/5°-os dléssel, szürke agyag, homok és homokk bukkan ki.
Innét ÉK felé a 290
mag. ponttal jelzett domb DK-i oldalán, ahol
C
120 /12 -os dléssel vékonyréteges sárga homokk bukkan ki, amelynek
rétegei közé sárgásszürke agyagmárga telepszik. Tovább ÉK-re ugyan&
ezeken a rétegeken 170°/20 -os dlést mértem. Tovább É-ra és Ny-ra
kevés feltárás akad, mert a pleisztocénkori barnássárgás agyag többnyire
mindent elfed. Csak a Berence mellett nyugatra lév árok fels részén,
a 314
mag. ponttól nyugatra találtam a szürke agyagmárgának kis
kibukkanását, amelynek rétegei 15° felé 15° szöggel dlnek. A berencei
Nagy völgy ti DK-re es területen, a szurdukkápolnoki templom környékén találjuk az ide tartozó rétegek kibúvásait; keletebbre az országúttól
délre találunk szürke, réteges, palás agyagokat és közbetelepül homokköveket. Egy
rogyásokozta meredekségen 20°/l0°-os s keletebbre
315°/30 -os dlést mértem rétegein. A térképen Din riu Capnicului névvel jelölt területen sárgás és fleg szürkés palás agyag és itt-ott homokkrétegecskék bukkannak ki, de többnyire a pleisztocén barnássárgás
agyag fed be mindent. A 384
mag. ponttól északra lév domb déli
oldalán kis kfejtés van; ez a sárgásszürkés, részben csillámos lágyabb
homokköveket tár fel, alatta szürke réteges-palás agyag szerepel.
A homokkben rossz megtartású növénynyomokat találunk. Rétegei 335°

m

m

c

m

felé 39° szög alatt dlnek. Tovább ÉK felé jó feltárás nincs. Csak a
Rosie-völgy baloldalán látunk egy kis feltárást, ahol a szürke homokos,'
réteges agyag 160°/l5°-os dléssel bukkan ki. Elég jó feltárásokat találunk néhol a Leturos-völgyben és annak mellékárkaiban.
fvölgy legc
alsó részének baloldalán 353°/35 -os dlést mértem rétegein. A Révkápolnok (Vaád)-tól északra es domboldalakon viszont igen jó feltárá1
38
szög alatt dlnek.
sait látjuk. Rétegei itt többnyire 350° felé, 30
Keletebbre, az országút közelében, egy rogyás által létrehozott feltárás-

A

—

ban 0°/22°-os

és kissé

ÉK-ebbre 10°/20°-os dlést mértem.

A

rétegcso-

domboldalakon,
portot
megtaláljuk a Révkápolnoktól DK-re es
i45°/l8°-os dléssel, ahol szintén fleg szürke agyagmárga szerepel.
A Csernefalvi-völgy meredek jobbpartja jó feltárásait nyújtja ennek a
rétegcsoportnak.
legnyugatibb részén 15°/20°-os dlést mértem egy kis
kfejtésben az itt feltárt szürke agyagmárga- és kevés homokkrétegeken. Rózsapataktól ÉNy-ra és É-ra, a Csernefalvi-patak alámosása követu
5
keztében jó feltárások keletkeztek. Nyugaton 240 /l2 -os, keletebbre már
=
95°/18 -os
ellenkez,
dlést mérhetünk és még kissé keletebbre
105°/l2°-os dlést észlelünk. Itten tehát egy kis boltozat van jelen,
amelynek tengelye nagyjából ÉÉNy DDK-i irányú. Keletebbre 40 10%
c
majd 35°/20 25 -os dléseket mértemé szürke, réteges agyag-, de fleg
a szürke homokkrétegeken. Még keletebbre 15°/10“ és 5"/10°-os dlé-

A

—

—

seket észleltem; vagyis a nyugatibb részeken még ÉK-i irányú dlés
keletebbre haladva majdnem északivá válik. A domboldalba bevágódó
rövid mellékárkocskák a rétegeket jól feltárják. Különösen ezen a tájon
tapasztaljuk,

hogy

a

homokköveken néhol hieroglyphaszer dudorok,

A Csernefalva nyugati része felé lemen árok
oldalain itt-ott homokkdarabok találhatók; egy helyen sárgás-szürkés
palás-réteges agyag és agyagmárga is kibukkan, amelyben halpikkelyek

kiemelkedések vannak.

fordulnak el. Néhány helyrl a szürke agyagból mintát hoztam iszapolás céljából. A minták egyrészében szerves maradvány nem volt.
A Kápolnok Monostortól ÉK-re, a Csernefalvi- völgy jobboldaláról
gyjtött agyagminta iszapolási maradványában a következ szerves
maradványokat találtam: Globigerina bulloides d’Orb., és var. triloba
Rss., Bulimina ovata d’Orb., B. elongata d’Orb., B. pupoides d’Orb.
A felsorolt foraminiferáknak többnyire csak limonitos kbelei maradtak
vissza. A foraminiferákon kívül még apró halfogacskák és csontocskák
is elkerültek.

—

III.

1.

Miocén.

Fels mediterrán

emelet.

A

paleogén rétegcsoport fölött eltér településsel (diszkordánsan) a
a fels mediterrán emeletbe tartozó rétegcsoportok
telepszenek, amelynek két tagját tudjuk megkülönböztetni, és pedig egy
alsó, szárazföldi eredet rétegcsoportot, amelyet esetleg a helvétiai alemeletbe helyezhetünk és egy magasabb, fleg kitörési tufákból, alárendelten lajtamészkböl, és homokkbl álló rétegcsoportot, amelyet a tortonai
alemelettel párhuzamosíthatunk.

középs miocénbe,

a)

Szárazföldi, terresztrikus rétegek.

Az alsó rétegcsoport sárga és szürke homokból, homokkbl és
szürke agyagból áll, 'amelyek semmiféle kövesült maradványt nem szolgáltattak. Ez a rétegcsoport elég nagy elterjedés Kisremete táján és
Kovástól D-re és DK-re, különösen a Grózi-völgytl délre es területen.
A Grózi-völgy fenekén a rétegcsoport egyik alsóbb szürke homokrétege
is kibukkan, amely kolajnyomot tartalmaz. Errl alantabb részletesebben szólok. Északkelet felé haladva Berence környékén bukkannak ki
ismét rétegeink. A községtl ÉÉNy-ra, a Comoritile-domb alján, a
kitörési tufák alatt találunk barna homokk rétegeket. A községtl ÉK-re
lév kisebb árkok alsó részében,' a dácittufa fekvjében sárga homokkövek bukkannak ki, amelyeknek jó feltárásait azután különösen a
berence kváradfüredi országút mentén látjuk. Itt, a berencei-völgyben,
az országút mellett legalul sárga homokk szerepel, amelybe sárgás,
homokos agyagrétegek is telepszenek. Ahol az ÉNy-ról lejöv mellékvölgy kitorkollik, ott sárgásbarna homokkövet találunk, amelyben néha
rossz növénynyomokat is látunk. Feljebb, északfelé, barna és barnássárga, elég laza középszem homokk következik, 305°/14°-os dléssel,
majd e fölött sárgásvörhenyes homokos agyag, szürke agyag és vörhenyes
homokos agyag következnek Északnyugat felé azután ezek fedjében
a fels tag dácittufája és lajtamészköve következik.

—

b)

Fels

rétegcsoport: dácit- és andezittufa, lajtamészk és

homokk.

A szárazföldi középs miocén rétegcsoport fölött fleg vulkáni
tufákból álló sorozat következik, amelybe tufás homokk és alárendelten
homokk, továbbá lajtamészk padok
vagy mészmárga rétegekben

bven

is telepszenek. Egyes lajtamészk,
találjuk a Lithothamnium ramosiS-
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simum

nev, meszet

kiválasztó alga gumóit. Egyéb kövület igen
jelentékeny kiterjedésben van a külszínen Kisremetétöl K-re és ÉK-re, Kovástól D-re és DK-re, továbbá Kiskörtvélyestl délre. Ezeket az elfordulásokat és azok kövületeit ifj. Schréter Z.
ismertette. Északkelet felé, a Dumbrava-dombtól ÉK-re lév árok legfels
részén andezittufa és attól ÉÉK-re, a következ árokban fehér dácittufa bukkan ki. Tovább ÉK felé, Bérencétl kissé ÉNy-ra, a Comoritiledombtól keletre lév kis domb alsó részén, a barnássárga homokkövek
fölött andezittufa következik, amelybe vékony lajtamészk-rétegek is
telepszenek. Az innét nyugatra es völgyben a dácittufa újból kibukkan
és fedjében, az árok balpartján 330°/l5°-os dléssel a szürke lithothamniumos márgaréteget is megtaláljuk, majd kissé ÉK-re, a 314
mag. ponttól ÉNy-ra, kb. 300 m-re, a dlút mentén vékony rétegezés
dácittufa újból való kibukkanását látjuk 335°/ll°-os dlésssel. Tovább
ritka.

Rss.

A

rétegcsoport

m

KÉK

felé, Bérencétl ÉK-re lév kis árkok által feltárva a szárazföldi
mediterrán-rétegek fedjében fehér dácittufát találunk, amely fölött a
lajtamészk padjai és végül ezek fölött a szarmáciai-rétegek következnek. A rétegdlés ezen a tájon 300°/l5° és 330°/l0°. Az országút
ÉNy DK-i szakasza mentén a szárazföldi mediterrán-rétegek fölött
szintén fehér dácittufát, majd andezittufát találunk jól feltárva és ezek
fölött itt is lajtamészk, illetve szürke lithothamniumos márgás mészk
szerepel csekély Vastagságúban, 310°/l5°-os dléssel. A fels mediterrán
fels részébe tartozó rétegcsoport kibukkan még végül Kvárfüred mellett, elszigetelten a szarmáciai képzdmények között. Kvárfüred (Garbonác) fürdnél az ásványvizet szolgáltató kúttól DK-re, bitumentartalmú,
szürke homokos lajtamészkövet látunk a völgy fenekén, amint ezt már
Koch A. is leírja. (7.) Rétegei itt ÉNy-ra, 310° félé, 8° szög alatt dlnek.
Kissé délkeletebbre, az egykori kfejtésekben 290°/7°-os dlés mérhet
a lajtamészk padjain. A lajtamészkben bven találjuk itt a Lithothamnium ramosissimum Rss. gumóit és darabjait. A fürdvel szemben, tle
ÉK-re, az országút mentén, valószínleg a lajtamészk fedjében andezittufa feltárása van kis darabon, azonban jó rétegezést nem látunk rajta.
Délkelet felé már csakhamar a szármáciai-rétegek telepszenek rájuk.

—

2.

Szarmáciai emelet.

A szármáciai emelet uralkodó képzdménye szürke, réteges agyag;
ebbe alárendelten fehér dácittufa-rétegek telepszenek. Utóbbiak vékonyak.
A rétegcsoport aránylag csekély vastagságú ezen a területen és úgylátszik, egyez dléssel telepszik a fels mediterrán rétegei fölé. slénytani szempontból itt igen szegényes ez a rétegcsoport, amennyiben csak
az Ábra reflexa (= Syndesmya rejlexa) Eichw kagylófaj kbeleit és
lenyomatait találjuk benne itt-ott, elég ritkán. Ez a kagylófaj egyébként
Északkeleti Magyarország területén vezérkövület számba megy és az alsó
szármáciai, vagy volhyniai alemeletre utal. A szármáciai emelet képzdményei elfordulnak keletrl nyugatfelé haladva a következ területeken: Kvárfüred (Garbonácfürd)-tl kissé DK-re, az országút mentén
szürke, vékonyréteges agyagok jó feltárását látjuk. Egy helyütt egy régi
kis kfejtésben gipsz lencsét tártak fel, amelyet már Hofmann K. is jelez
térképén és Koch A. is említést tesz róla. (7.) A gipsz a nevezett szerzk
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valószínleg a szármáciai emelet alján van. Délebbre a Rakisa
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tetn, 430°/5 -os dlést mértem az országút mellett rétegein. Kibukkannak rétegei továbbá a Ritu Munteanului domb délkeleti részén, azután
Kiskörtvélyes és Kovás környékén is.
szerint

IV. Pliocén.
%

1.

Pannóniái (pontusi) emelet.

A hegységtl legtávolabb, az Alföld felé es részeken végül a
pannóniai, vagy pontusi emelet lerakódásait találjuk. Ezek a rétegek is
uralkodólag ÉNy felé lejtenek, az Alföld síkja felé, néhány fokkal.
A rétegcsoport uralkodólag sárga homokból áll, amelynek rétegei közé
laza homokkövek telepszenek. Igen alárendelten találunk ezenkívül
vékony szürke agyagrétegeket is közbetelepülve. Kövület a bejárt
területen nem akadt és így csak a szomszédos területek képzdményeinek figyelembevételével helyezhetjük hasonlóság alapján a pannóniai
emeletbe és pedig az alsó pannóniai alemeletbe a szóbanforgó rétegcsoportot.

Elfordul Kiskörtvélyestl ÉK-re,

a

Gainaru hegyen

és

ennek

helyenként

fleg

távolabbi környékén.
2.

A

fiatalabb

Levantei emelet.

harmadkori

képzdmények

fölött

kavics kisebb-nagyobb foltjait találjuk, amelyek
úgylátszik, a harmadkor végefelé kialakult térszínen lerakodott törmelékkúp maradványai. A kavicsokat a berencei Nagyvölgytl ÉNy-ra es
dombvidék fgerincén s a belle kiágazó mellékgerinceken 320 350

andezitkavicsból álló

—

magasságban találjuk meg, így Kvárfüredtl DK-re,
dombon, Bérencétl ÉNy-ra, a Dumbrevile dombon, stb.

tszf.

a

m

Rakisa

V. Pleisztocén.

1.

Párkány sík-kavics.

A Lápos-folyó mentén, továbbá a Kapnik-patak jobb és balpartján
párkánysík-kavicsokat találunk, amelyek pleisztocén folyamán kialakult
párkánysíkokon (terraszokon) rakódtak le. Ezeket az egykor magasabb
térszínen haladó folyó és patakok vize rakta le. A Kapnik-völgy mentén
és a Csernefalvi-völgy alsó részén találunk jól kifejldött párkánysíkokat, amelyek szélein a párkánysik-kavicsok is kibukkannak. Ezeket
Hofmann K. és Koch A. a kiadott földtani térképen még nem tüntetik
fel. A Kapnik-völgynek a jobboldalán, kb. 262 m tszf. magasságban, a
mai patakmeder fölött kb. 10 méterre Kápolnok Monostortól É-ra és
ÉK-re andezitkavicsokból álló párkánysíkot észlelünk. Itt magasabb térszínen egy magasabb párkánysík nyomait is megtaláljuk, kb. 280 m tszf.
magasságban, de a kavicsok összefügg vonulatát nem térképezhetjük.
A völgy baloldalán, kb. 260 262
tszf. magasságban szintén követhetünk egy hndezitkavicsokból álló párkánysíkot, amely ÉK-re Révkápolnok felé beleolvad a völgy mai lerakódásaiba. Magasabb párkány-

—

—

m

—
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magasabban, amely DK felé áthúzódik a Csernefalvi-völgy jobboldalára is. A Kapnik-völgy baloldalán,
Rózsapatak nyugati végétl Kápolnok Monostorig szintén húzódik egy
kavicspárkánysík, párhuzamosan az -országúttal, kb. 250 m tszf. magasságban. Kelet felé ez is beleolvad a Csernefalvi-patak mai hordalékába.
Ezek az alsó párkánysíkkavicsok tehát valószínleg egészen fiatal
síkot találunk kelet felé egy lépcsvel

—

pleisztocén korúak, esetleg

2.

A

Sárga

már

és

óholocének.

sárgásbarna homokos agyag.

harmadkori rétegcsoportok legkülönbözbb tagjai fölött sárgás
homokos agyagot találunk, amely a fiatalabb pleisztocén

és sárgásbarnás

képzdménye. Sokszor

a löszhöz hasonlít, de valódi lösz azért nincs ezen
Ezt a fels takarót, amely részben az alul fekv rétegcsoportok málladéka, részben a levegbl lehulló porból képzdött,
eluviumnak nevezhetjük. Képzdése valószínleg átnyúlik a holocénbe is.
Nagyon általánosan elterjedt takaró, úgyhogy a harmadkori rétegcsoportok csak itt-ott, a mélyebb árkokban, völgyekben, vagy meredekebb
domboldalakon bukkannak ki. Érdekes jelenség, hogy néhol apró limonit
gömböcskék jelentkeznek benne s ez esetben már babérces agyaggá
válik. Ilyet találunk pl. Bérencétl Ny-ra és ÉNy-ra. Különösen elterjedt

a

területen.

Berencei-fvölgy két oldalán, a Csernefalvi- és Kapnik-völgyek balÉK-re és ÉNy-ra. Felemlítem még a következket: a haragosi kristályos palahegységtl északra es dombvidéken
Hofmann K. a révkörtvélyesi rétegeket nagyobb kiterjedésben feltüntette.
Ezen a területen én csak a pleisztocén feltalajt tudtam észlelni. A hegységhez közel a pleisztocén sárga és sárgásbarnás agyagos képzdményhez
a kristályos palákból és dolomitból származó lejttörmelék is vegyült,
így különösen Nagyhegy (Magúra) környékén nagymennyiség dolomit
törmeléket és tömböt találunk.
a

oldalán, Kiskörtvélyestl

VI. Holocén.

A

holocén képzdményeihez tartoznak a Lápos-folyónak és a beléje
patakoknak mai hordalékai és árterei. Az ártereken kavicsot,

torkolló

homokot és iszapot találunk.
A Kapnik-pataknak széles völgye

—

v

Szurdok Kápolnoknál tekintélyesebben kiszélesedik. A községtl nyugatra azonban belép a kristályos
palák területére s innét kezdve a Láposba való tork ollósáig jellegzetes
epigénetikus völgyszakaszban, mély és meredekoldalú szurdokban halad
tova.

B)

SZERKEZET.

A kristályos pala alaphegységben az uralkodó csapásirány DNy
ÉK-i.
Ez a gneiszbl csillámpalából, alárendelten amfibolpalából,
amfibolitból és chloritpalából álló palacsoportnak a vonulási iránya.
A kristályos pala csoportba tartozó kristályos dolomit (sdolomit) elfordulások is ebbe a csapásirányba helyezkednek. Ezenkívül a pegmatit
telérek is ezt az irányt követik. Hofmann Károly (4.) Óharagos és Macska-

-
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ábra.

5
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4.

rajz.

Földtani szelvények a Lápos-hegység északi oldalán.

Geologisehe Profile im nördlichen Teile des Lápos Gebirges.
1.

Áradmány. Holocén.
Alluvic.nen. Holozán.

2.

3.

4.

5.

Bamássárga homokos agyag.

i

7.

Oberer Grobkalkstein.
Turbucai rétegek.
Turbucaer Schichten.

10.

*

Pleistozán

Terrassenschotter.
oligocén rétegek.
Oberoligozán Schichten.
Középs oligocén rétegek.
Mitteloligozan Schichten.

Fels durvamészk.

9.

Pleisztocén.

Fels

6.

8.

)

Braunlichgelber sandiger Tón.'
Párkánysíkkavics.
*

Kristályos palák.
Kristallinische Schiefer
Osdolomit.
Dolomit.

Auversien.
J

Középs eocén.
Mittel-Eozán.
Archai.

Kolajnyom.
Erdölspur.

F.

Feltételezett feltolódási síkok.

Aufgenommene

Aufschiebungslinien.

mez

között mutatott ki a kristályos palák területén egy antiklinálist.
Ezt a dolomitvonulatoknak a kétoldalon való elfordulása is jelzi. A nagy
dolomitelfordulástól északnyugat felé a kristályos palák többnyire

de helyenként DK-re dlnek, a beléjük ékeldött keskeny
dolomitvonulatokkal, vagy lencsékkel együtt. Ez a terület tehát ismételten ráncolódott, st a keskeny és kicsi dolomitelfordulások ismételt
pikkelyes feltolódásokra is vallanak a kristályos palák tömegén belül.

ÉNy-ra,

A

haragost kristályos pala hegység tehát kétségkívül a variszkuszi

hegymozgás következtében gyúródott meg. Megjegyzem, hogy Kráutner

P.

szintén leírja a kristályos pala alaphegység tektonikai viszonyait, ráutal
a hegység gyüredezettségére és szelvényt is közöl róla (11.).
hegység
északnyugati részében egy rétegteknt mutat ki, az általam bejárt
területen kívül.

A

A

kristályos pala-hegység ezenkívül egy tömegben való elmozdulásával fiatalabb földkéreg mozgásban is résztvett. Azt látjuk tudniillik,
hogy a kristályos pala alaphegység ÉÉK-i szegélye hirtelen, mere-

deken, egy vonal mentén végzdik az északra elterül óharmadkori medenceterület felé. Ezt a vonalat már Hofmann K. leírta (4. és 5.) törésvonal gyanánt. Véleményem szerint ez nem egyszer vetdési vonal,
hanem feltolódási vonal, amelynek mentén a kristályos pala töpaeg kissé
északfelé, az óharmadkori rétegcsoportok fölé tolódott. Ennek magyarázatára a következket említem fel:

A

haragosi kristályos pala-hegység régi, tönkfelületté (peneplainné)
középs eocén turbucai és fels durvamészk rétegei
zavartalanul, kissé délfelé lejtve telepszenek. A hegység legészaknyugatibb részén az óharmadkori rétegcsoportok szintén normális rálelepülésben következnek a kristályos palák fölött. A hegység északi
letarolt tetején a

\
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szegélyének keletibb részén viszont a meredek kristályos pala hegyoldal
tövében csak itt-ott találjuk az eocén mészknek kis rögeit, amelyek,
mint már Hofmann K. megjegyezte, nagyobbrészt átbuktatott helyzetben
vannak. (5., 45. old.) Egyébként úgylátszik, hogy a kristályos palák jórészben közvetlenül a középs és fels oligocén képzdményekkel kerülérintkezésbe, amelyek itt, mint sejthetjük, szintén visszahajló,
de legalábbis ersen zavart helyzetben lehetnek. Tehát
kisebb mérték feltolódás jelenléte valószín. Sajnos, éppen .a kristályos

nek

átbuktatott,

pala és a harmadkori képzdmények érintkezési vonalán a pleisztocén
sárgásbarnás agyagtakaró nagyobbrészt mindent eltakar, úgyhogy a szerkezeti viszonyok nem láthatók, csak sejthetk. (4. ábra, a), b) szelvény.)
A haragos! kristályos pala tömegtl északra, Kápolnok Monostortól és
Rózsapat^któl délre, a harmadkori dombvidéken egy keskeny, ersen
összezúzóaott, lencsésen kihengerelt kristályos palasáv látható, amelyet
már Hofmann K. térképezett. Kétségtelennek látszik, hogy ez a kristályos
pala sáv a feltolódással kapcsolatosan szerepl kihengerelt pikkely. (L. a
b) szelvényt, a 4. ábrán.) A hegység legészaknyugatibb részében a kristályos palára települ eocén és oligocén rétegcsoportjai általában északi,
vagy északnyugati dlések. A kristályos palára települ els sávon túl
ÉNy felé az eocén és oligocén képzdmények többször ismétld ugyanilyen sávjai következnek. Valószín, hogy az eocén-oligocén képzdmények egymás után következ többszöri ismétldésében nem egyszer
lépcss vetdési sorozatot kell látnunk, hanem dél, vagy délkelet felé
irányuló pikkelyes feltolódásokat. Ezek a kisebb feltolódások éppen ellenkez irányúak, mint a kristályos palatömeg imént említett mozgása.
A kristályos palatömeg északfelé irányuló kismérték mozgása hozhatta
létre azt, hogy itt a legészaknyugatibb részen az eocén-oligocén rétegcsoportok délfelé, vagyis ellenkez irányban, pikkelyesen fel-feltolódhattak. Ezek a kismérték felpikkelyezdések a déli Muncsel-hegy környékén, a Slava-völgy táján, továbbá a Casului-völgyben szerepelnek. Mivel
a középs oligocén képzdmények csak kis terjedésben jutnak a külszínre, a szerkezetre vonatkozólag nem sok adatot nyújtanak. Nagy kiterjedések ezzel szemben a fels oligocén rétegei, amelyek területén a
szerkezetet inkább lehetne nyomozni. Azonban sajnos, a fels oligocén
rétegeken aránylag ritkán találunk elfogadható dléseket, úgyhogy a
gyér adatok alapján. Mint
szerkezetet csak nagyjából jelölhetjük ki e
egyebütt, például Borsod, Heves, Gömör és Nógrád megyékben, az
oligocén korú agyagos-márgás területen, itt is szerkezetkutató aknák
mélyítése volna szükséges a tektonika biztosabb megállapítása céljából.
A gyéren észlelhet dlési adatokból megállapítható, hogy a fels oligocén
rétegek dlése helyenként általában ÉNy-i, másutt DK-i. Tehát kétségtelennek kell tekintenünk, hogy a fels oligocén rétegcsoport enyhén
meggy dött. Boltozatai és rétegtekni tehát uralkodólag DNy ÉK-i
irányúak. Egy rétegtekn húzódhatik a berencei Nagyvölgy táján, egy
rétegboltozat a Kapnik-völgy mentén Révkápolnok (Vaád) táján és egy
majdnem nyugat keleti boltozat közelebb az alaphegységhez a Csernefalvi-völgy jobboldalán, a Csernesti-tetn. Kisebb helyi, közvetlenül látható ÉÉNy DDK-i irányú boltozat van Rózsapataktól ÉNy-ra, a Cserne-

—

—
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—

íalvi-patak meredekfalú alámosásában és Kápolnok Monostortól kissé
ÉNy-ra, az Urdea-féle agyagfejtésben. A fentiek alapján tehát kiderül.
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hogy az eocén

és oligocén rétegcsoportokat az oligocén végén beállott
földkéregmozgás gyrte meg, illetve erre az idre esik a kristályos palatömeg északfelé irányuló mozgása is. Ezeknek a különállónak látszó
mozgásoknak az okozati összefüggése nyilvánvaló. Ez a megállapítás
összhangban van a haragosi kristályos pala-hegység folytatásába es
Radnai Havasok kristályos palatömegének északi oldalán, továbbá annak
környékén az óharmadkori képzdmények területén észlelt rétegzavarokkal. (L. Schréter Z.: Az izaszacsali kolajterület földtani viszonyai.
Földt. Közi. LXXIII. k. 79. old. 1943.) Tehát, mint amott, itten is az
oligocén végén beállott, északfelé irányult földkéregmozgással kell számolnunk, ami Stíllé szávai gyrdési periódusának felel meg. A kristályos palatömegnek az óharmadkori képzdmények fölé való tolódását
közvetve igazolják a csillámpalában és az sdolomitban észlelhet besrsödalt kolaj (hegyikátrány), nyomok is. Ez a besrüsödött kolaj
természetesen semmiesetre se lehet eredeti helyén, ez csakis alulról
migrálhatott fel a repedezett-hasadozott dolomitokban és kvarctelérekben. Kolaj csakis alulról, az óharmadkori képzdményekbl származhatott, tehát azoknak a kristályos palák alatt a mélyben e szerint jelen
kell lenniök. Az oligocén végén kissé meggyrt és utóbb denudálódott
eocén és oligocén rétegcsoportok fölé a középs miocén (fels mediterrán)
túlnyúló (transzgredáló) lerakódásai telepszenek egymás után; nevezetesen alul a szárazföldi eredet homok, homokk és szürke agyag rétegcsoportja, azután dácit- és andezittufák, homokkövek és lajtamészkövek
csoportja. Ezek fölött a szarmáciai rétegek és végül legkívül az Alföld
medencéje felé a pannóniai rétegek következnek. Valamennyi rétegcsoport kifelé, az Alföld medencéje felé, tehát ÉNy felé, 5 10°-kal dl.
Ezen a fiatalabb harmadkori képzdményekbl felépült területen egy
fiatalabb gyrdési fázist is fel kell tételeznünk, amely azonban csak
helyenként nyilvánul meg úgy, hogy az m'a kimutatható. Nevezetesen
Kovástól DK-re, a Grózi-völgy táján észleljük a fels mediterrán képzdmények kisméret felboltozódását. Itt a fels mediterrán alsó, szárazföldi rétegcsoportja bukkan ki a völgy fenekén, nevezetesen szürke
homok és agyagos homok. Ez tartalmazza a kolajnyomot. (3. ábra.)
A szárazföldi rétegcsoport fedjében itten nyugaton a dácit- és andezittufából, homokkbl és lajtamészk padokból álló felsbb rétegcsoport
uralkodólag ÉNy-ra, 10 14°-ra dl, középütt, vagyis kissé keletebbre,
észak felé 14°-ra és végül a keletibb részeken északkeletre dlnek ugyanezek a rétegek, de már sokkal meredekebben, tudniillik 30 40^ szög
alatt. Tovább DK-re pedig a Submagurica-hegy keleti részén, a kitörési
tufákon KÉK-i, 10 16°-os dléseket mérhetünk. Nyilvánvaló tehát, hogy
itt egy többé-kevéssbbé félkör alakú felboltozódás van jelen. Tekintettel
arra, hogy a Grózi-völgy jobboldala, a Vii nev hegy déli lejtje kopár
s a kibukkanó rétegfejek jól követhetk, ez a felboltozódás távolabbról,
Kápolnok felé vezet országúiról
a délre lév dombokról, st a Szurdok
is rögtön a szemünkbe ötlik. A délfelé es terület ersen csuszamlott,
rétegdléseket tehát itten nem mérhetünk. Egyébként is úgy látszik,
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délfelé ez a kis felboltozódás nyílt, nem záródik. Látjuk, hogy a
fiatalabb korú gyenge földkéregmozgásban a fels mediterrán és valószínleg a szarmáciai emelet képzdményei vettek részt, tehát Stíllé

hogy

attikai

gyrdési

fázisával

van dolgunk. Fel

kell

még említenem, hogy
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kolajnyomot tartalmazó lajtamészk Kvárfüred

(Garbonác)

mellett

szintén kibukkan, Jaskó S. megállapitása szerint (12. 5. old.) egy kis felboltozódásban. Ezt az elfordulást nem volt alkalmam teljes részletességgel megvizsgálni s ezért csak annyit jegyezhetek meg: eddigi bejárásaim alapján még nem leltem elegend támpontot arra vonatkozólag,
hogy a felboltozódást bizonyíthassam. Lehetséges, hogy a lajtamészk
csak vetdés mentén, rögszeren bukkan ki a szármáciai rétegek alól.
%

C)

A

KOLAJINDIKÁCIÓK,

r

a területen elforduló szénsavas,
kutakat és forrásokat, továbbá a besrüsödött

kolaj indikációk közé sorolom

viz

kénhidrogénes és sós

kolajnyomokat. Ezek
a)

a

következk:

Ásványos viz kutak

és források.

Kisremetétl É-ra, a Podul-völgy baloldali áfrkában, Kovástól DK-re,
Casului-völgy középs részében, Kiskörtvélyes község közepén és
Szurdok Kápolnoktól Ny-ra, a Borkút-völgyben van egy-egy szénsavas
és kissé sós íz forrás, vagy kút. Nagyhegy-(Magura)-tl K-re, a Bábivölgy jobboldalán, ahol a jobboldali nagy mellékvölgy a fvölgybe
torkollik, a csokmányi rétegek kis rögének kibukkanását látjuk egy
törésvonal mentén. Ezen a törésen ersen kénhidrogénszagú ásványos
víz száll fel. Ez az egyedüli ásványos víz a környéken Kvárfüreden
kívül, amelyet többé-kevésbbé kihasználnak, miután az itteni bviz
forrásokra kis kezdetleges fürdt létesíttek. Két forrásfoglalás van;
mindkett téglaalakú betonmedence. A keleti forrás közvetlenül a mészmárga szikla tövében fakad; a kissé nyugatabbra es másik, a fürdház
mellett jut külszínre, az egyik betonmedencében. 1943. november 10-én
az elbbi medence vizének hmérsékletét 6 C'-nak s az utóbbi medence
vizének hmérsékletét 8 C°-nak mértem, A napok óta tartó hidegebb
leveghmérséklet tehát valószínleg lehtötte a nyilván legalább is
10 C° hfokú ásványos vizet. Mindkét forrás kénhidrogénszagú; különösen ersen érezni a kénhidrogén szagot a nyugati forráson. A keleti
forrásban kevés mészkarbonát lerakódás észlelhet.
Kvárfüred (Garbonác) fürdben régóta ismert és használt ásványos
víz van, amely az ersen bitumenes lajtamészkbl fakad. Vize sós, szénsavas és kénhidrogénes.
a

—

Nagyhegy község ÉNy-i részében, Román György János tulajdonában

lév

utolsó ház fölött a domboldalban, kb. 50 méterrel feljebb, a szántóföldön két kis helyen vízfelfakadást találunk; ezek környékén a hosszabb
ideig tartó szárazság után fehér ksókivirágzást észleltem. Bár a forrásokon a sós ízt nem éreztem, meg kell jegyeznem, hogy a lakosok állítása szerint itt egykor sósforrás fakadt. A szénsavas, sós, kénhidrogénes
források nagyobb részérl már Posepny (1.) megemlékezett. Szerinte ezek
a források a révkörtvélyesi szintbeli széntelepek elfordulásait követik.
Ez nagyjából igaz ugyan, de a források jelentkezését a szénteleppel
genetikai összefüggésbe hozni nem lehet. Véleményem szerint ezek az
ásványos források mélyebbrl erednek és a kolaj elfordulással vannak
származásbeli kapcsolatban.

,

70

b)

Kolajnyomok.

Besrsödött kolajnyomot, hegyikátrányt a kristályos palák területén és a fiatal harmadkori képzdmények területén találunk. Az eocén
és oligocén lerakódásokban eddigelé kolajnyomot nem észleltem. Az elttem eddig ismeretessé vált kolajnyomok a szóbanforgó területen a
következk:
1. Kápolnok
Monostortól DDNY-ra a Khegy (Dealu Petrariului)
fell lejöv Sireului- völgy középs részén csillámpala van feltárva,
amelybe kvarcteleptelérek telepszenek. A 147°/45°-os dlés csillámpalában és szericitespaiában egy helyen vékony kvarctelért találunk,
amelynek likacsaiban és repedéseiben besrsödött kolajat, barnásfeketés hegyikátrányt találunk. A mellette lév szericites palában is van

—

kevés hegyikátrány.
2. Üjharagostól, nevezetesen a templomtól északra, kb. 2'5 km-re
Domosului-völgy középs részében uralkodólag csillámpala szerepel.
Ebbe egy helyen, a yölgy fenekén fehér sdolomitlencse telepszik.
A rétegek ÉNy felé 315° irányban 57° szög alatt dlnek. (L. az 1. sz.
rajzot.) A 4
5 m vastag fehér, kristályos-szemcsés dolomit hasadékaiban

a

—

és réteglapjai

mentén besrsödött kolajat, fekete hegyikátrányt

lelünk. Ezenkívül a dolomit mellett

lév

ész-

talkos pala hasadékaiban szintén

találunk kevés hegyikátrányt.
3. Kvárfüred. (Garbonác) fürdben a sós, kénhidrogénes forrástól
délre a külszínre bukkan az itteni kis árok fenekén ÉNy felé 290° iránymárgás, homokos lithothamniumos lajtamészk.
ban, 7° szög alatt

dl

Ez a mészk sötétszürke, vagy barnaszín, ersen bitumenes és feltnen
kolajszagú. A környéken ivóvíz nyerése céljából lemélyített kutak mind
kolajszagú, ihatatlan vizet szolgáltattak.
4. A Kovástól DK-re lév Grózi-völgyben a fels mediterrán emelet
alsó részébe tartozó szárazföldi rétegcsoport egyik homokrétege tartalmaz
kolajat. A Grózi-völgy fenekén kb. 180 m hosszúságban észleljük ezt
keleti
a csillámos. barna kolajnyomos-bitumenes homokréteget nyugat
irányban (3. ábra.) A baloldali nagy mellékárok kitorkollásától keletfelé
c
kb. 100 méterre, a patak egy kis meanderszer kanyarulatában 315/ 6°,
295°/5°, 312°/7 Q és 345°/l0°-os dléssel követhet a besrsödött kolajjal átitatott, 54 70 cm vastag barnásfeketés szín homokréteg. A réteget
megbontva, vagy csákánnyal belevágva, ers nyers kolajszagot érzünk.
Ha beljebb haladunk a rétegbe, csákányozással, azt keményebbnek, laza
homokkszernek találjuk. A kolajjal átitatott homokréteg néhol
lencsésen kivékonyodik, másutt kissé vastagszik. Ott, ahol a homok
agyagosodig a kolajnyom eltnik. A legjobb, legersebb kolajimpreg-

—

,

—

nációt

az

említett

patakjtanyarulatban

látjuk.

E

mellett

mélyítettek

régebben a kolaj nyerése céljából egy kutató aknát, amelynek nyoma ma
is jól látható. Ezenkívül is volt még több hasonló akna a lakósok állítása
szerint és Pose\fitz Tivadar (10.) közlése szerint; de ezek nyomait most
c
már nem találtam meg. Nyugatfelé a fvölgyben, a 310°/l5 -os dlés
túl
is még
mellékvölgyön
homokos agyagrétegekben a nagy baloldali
lassanként
impregnáció,
de
kolaj
a
távolságig
80
m
kb.
tovább követhet
elvész errefelé a nyom. A baloldali, délrl jöv nagy mellékvölgy
kitorkollása táján 345°/5°-os dléssel szürke, homokos agyagot találunk,
beléje települt kis homoklencsékkel. Ezek a homoklencsék is bitumené-
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Kápolnok

—Monostor

Geologische Karte dér
1.

környékének földtani térképe.

Umgebung von Kápolnok — Monostor.

Áradmány. Holocén.
Alluvionen.

2.

3.

4.

5.

Barnássárga homokos agyag.
Braungelber sandiger Tón.

Sand und Sandstein. Pannonische
6.

Pleisztocén.

Párkánysíkkavics.
Pleistozán.
Terrassenschotter.
)
Kavics. Levantei emelet.
Schotter. Levantinische Stufe.
Pliocén.
Homok és homokk. Pannóniái emelet.
Pliozán.
Stufe.

Szürke, rétegzett agyag.
Szármáciai emelet.
Grauer, geschichteter Tegel.

c
CG

Sarmatische Stufe.
7.

Lajtamészk

és

homokk,

andezit- és dácittufa.
LeythakaLk und Sandstein,
8.

8.

Andesit- und Dazittuff.
Nagyobb dácittufa elfordulások.
Machtigere Dazittuffvorkommen.
Szárazföldi

homokk
10.

Tortonai alem.
Tortonische U.-st.
mediterrán

I
'

eredet homok,

em.
mediterrán

és agyag. Helvétiai alemelet.

Sand, Sandstein und Tón,
terrestrischen Ursprunges. Helvetische U.-stufe.
Réteges szürke agyag,
Fels ólig
homokk betelepülésekkel. Kasseli em
Ober Ólig.
Geschichteter grauer Tegel,
mit Sandsteineinlagerungen. Kasseler St. ;
Nagyilondai halpikkelyes palás agyag.
Rupéli emelet. Középs oligocén.
Nagyilondaer schiefriger Tón, mit
Fischschuppen. Rupel Stufe. Mittel Oligozán.
Fels durvamészk. Auversi emelet.)' Középs eocén.
Oberer Grobkalkstein. Auvers St.
Turbucai rétegek. Auversi emelet.
Mittel Eozán.
í

11.

12.
13.

í

14.

Turbucaer Schichten. Auvers Stufe.
sdolomit.

15.

Vasércnyomok.

16.

Eisenerzspuren.
Pegmatittelérek.

17.

Pegmatitgánge
Vastagabb amfibol- és

'

Dolomit.

Archai.

chloritpala betelepülések.

18.

19.

Machtigere Amphibol- u.
Chloritschiefer Einlagerungen.
Csillámpala és gneisz.
Glimmerschiefer und Gneiss.
Csapás-dlés.

Streichen-Fallen.
Feltolódási vonal.
Aufschiebungslinie.
21. Feltételezhet felboltozódások
tengelyvonalai.
Aufgenommene Antiklinale.

20.

22.

Feltételezhet

teknk

tengelyei.
23.

Stufe.

Aufgenommene
Kolaj nyomok.
Erdölspuren.

•

Synklinale.

Ober

Fels

barnaszínek. Délebbre, ahol a homok elagyagosodik, a bitumenimpregnáció is elmarad. A mellékvölgyben a kolajnyom kb. 100
hosszúságban nyomozható észak déli irányban.
Mint már szó volt róla, a legszebb köolajnyom az említett kis patakkanyarulatban látható. Itten, a 345°/l0°-os dlés táján a kolajnyomos
réteget csákánnyal megbontottam s a belsbb homokkrétegek réteglapjain és hasadékaiban barnás kolaj cseppeket is láttam. A régibb külföldi
irodalomban elszórtan található gyér adatokat Posewitz Tivadar gyjtötte össze a magyarországi kolajelfordulásokról írt összefoglaló mvében. (10., 401. old.) Posewitz a következket írja:
Kovás helység a szármáti korú rétegeken és a dácittufa határán
fekszik. 1884-ben említik elször, hogy Kovás község határában agyaggal
váltakozó bitumenes homokkrétegek fordulnak el. A homokk bitumentartalma állítólag 2‘5 4‘7%>. A rétegek dlése 10 15° mellett északi.
Stavenov lovag
itt is kutatott petrómint sok helyütt hazánkban
leum után. Rováson négy kutató aknát ástak 8 15 méterre.
Posewitz megjegyzi még, hogy egy aknából 20 méterre vágatot
hajtottak és ekkor állítólag vastag, folyékony nyersolajra találtak. Nem
lehet azonban Posewitz közlésébl biztosan megállapítani, hogy ezt a
nyersolajat feltáró vágatot Rováson, vagy Kváradfüreden (Garbonácon)
hajtották-e. Utóbbi helyen is t. i. nyolc kutató aknát mélyítettek.
A kutatás azonban Posewitz szerint nem tartott sokáig. „Alkalmasint
nagyon szkkör lévén a petróleum elfordulás, semmiképen sem
fizette ki magát." (10., 402. old.)
sek,

m
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GEOLOGISCHE VERHÁLTNISSE DES MIOZÁNHÜGELLANDES
IM NW-LICHEN VORLAND DES LÁPOS-GEBIRGES.
Von: Zoltán Schréter.
Die Untersuchungen habén sich an das Prelukaer-kristallinen Insels'ein NW-lichen Hügelvorland erstreckt.

gebirge und an

Die geologische Bildungen sind folgende:

Archaische-Bildungen sind bedeutend im Gebirgsmassiv. Das
1.
Gebirge wird hauptsáchlich von a) Glimmerschiefer und Paragneiss, des
weiteren aus Dolomit aufgebaut. Es sind ausserdem Amphibol- und
Chloritschifer Einiagerungen vorhanden. Dér kristalline Schiefer ist
örtlich von Pegmatitgángen durchwebt. Es sind im Dolomit Magnetitund Limonitspuren festgestellt. Dér Magnetit scheint syngenetischen
Ursprunges zu sein. Manche Quarzgánge sind in den Dolomitén in Montmorrillonit verwandelt.

—

2. T erziare-Bildungen. Sie beginnen mit dem oberen Teil des Mitteleozáns im Gegensatz zum S. y. SW-Vorlande des Gebirges, wo die
vollstándige Eozánreihe vertreten ist.
diesen Bildungen gehören: 1.
Schichtengruppe des oberen Bunttones, 2. Oberer-Grobkalk mit Triloculinen und Quinqueloculinen, 3. Fischschuppenschifer (Rupelien), 4. Schiefertone dér Kasseler-Stuje mit wenigen Foraminiferen (Globigerina bulloides d’ORB., G. b. var. triloba Rss., Bulimina ovata d’ORB., B. elongata
d’ORB., B. pupoides d’ORB.)

Zr

Nach einer stratigraphischen Schichtenlücke folgen Ablagerungen
des Miozans, uzw.: 1. Untere, terrestrische Schichtengruppe von Sand,
Sandstein und Tón (Helvetien), 2. Obere Schichtengruppe von Andesitund Dazittuff, weiters Lithothamnium-Leithakalkbánke (Tortonien), 3.
Tonschichten mit dünnen Tuff einiagerungen (Sarmatien). In dem Tón
kommen vereinzelt Ábra reflexa EiCHw.-Reste vor.
Dér Pliozan und Pleistocen besteht von Sande und Sandsteine des
Pannons und Levantins.

—
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Die jüngste Bildungen sind Reste eines einstigen Schuttkegel, bestehend von Andesitschotter, dér pleistozán Terrassenschotter und ein Lössáhnlicher, sandiger Tón, dessen Bildung schon in das Holozán hinüberreicht.

Tektonik. Die kristallinen Schiefer mit dem eingelagerten Dolomit
Gebirgsfaltung unterworfen.
variszischen
vvaren ohne Zweitel dér
Streichrichtung:
NO. Hoffmann u. Kráutner wiesen auch einige
N NO Rand des Gebirges sind
Aufwölbungen und Miden nach.
manche Überschiebungen zu beobachten, entlang welcher die kristalline

SW —

—

Am

Gebirgsmasse etwas nach N-en über die altterziáre Schichten aufgeschoben worden ist. Gleichzeitig sind Schollen des Eozánkalkes am Nordrand
des Gebirges umgekippt und die Oligozanbildungen des Vorraumes gef altét worden. (Savische Faltungspha.se nach Stíllé.)
Auf das am Ende des Oligozáns gefaltete und spáter abgetragene
Gelande lagern Bildungen des Mittel- und Obermiozáns, welche in einer
nach dem Miozán
ebenfalls, jedoch nur
jüngeren Zeitperiode
schwach gefaltet worden sind. Attische Fáltungsphase nach Stíllé.)
Von praktischem Standpunkt aus sind die Bergteer-, bzw. Erdölspuren zu erwáhnen, welche' in den Klüften dér Quarzgánge und des Urdolomits vorhanden sind (Sireul-Tal, Domosul-Tal), des weiteren die Leithakalk- und Sandschichten impregnieren (Kvárfüred, Groz-Tal). Die zwei

—

—

(

letztere sind mit kleineren

PLEISZTOCÉN

Aufwölbungen verknüpft.

EMLSCSOPORTOK VÁLTAKO-

ZÁSÁRÓL ÉS AZ INTERSTADIÁLISOKRÓL.*)
Irta:

Gaál

István.

Ha minden sallangot lehántunk a gubancos kérdés-halmazról, tisztán
elttünk, hogy a monoglacLalizmus Achilles-sarka a diluviumi emlsegyüttesek ilyen vagy amolyan megítélése. A kutatók egy töredéke azt
áll

hogy a pleisztocén folyamán az emls együttes törzse helyt
maradt, s rajta csupán annyi változás észlelhet, amennyit a fokozatos
lehléshez való alkalmazkodás kielégíten megmagyaráz. Ezzel szemben
a többszöri eljegesedés hívei arra hivatkoznak, hogy réteg-, kzet- és
slénytani, s legújabban csillagászati megállapítások is igazolják: földrészünkön, s épp így Észak-Amerikában is igen hideg (glaciális) és nagyon
meleg, valamint mérsékeltebb éghajlatú idszakaszok váltakozó sorozata
zajlott le a pleisztocén folyamán.

vitatja,

monoglacializmusnak a magyar szakirodalomban ma Gyrffyné a
legkitartóbb szószólója. A Subalyuk moustérikumáról szóló tanulmányában a KoRMOs-KADicéhoz tapadt legszélsségesebb álláspontjából 'már
engedett ugyan valamit, de lényegében még most is ott tart, hogy

A

*

Ezzel a cikkel a

Gyrffyné

Gaál

I.

között fölmerült

medd

vitát lezár-

juk. Szerk.

A szakirodalmi utalásokat a térszükére való tekintettel a szerk. kívánságára mellzte a szerz.

