
Bevezetés

A Mórágyi-rög a kis és közepes aktivitású radioaktív
hulladékok végleges elhelyezésének területe. 200-250 m-es
mélységben itt, az Üveghutai-telephelyen épül a Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló (NRHT). A tároló helyének kije-
lölése és évtizedes vizsgálata (BALLA 1997, 2000, 2004;
BALLA, GYALOG 2009) nyomán ez a körzet hazánkban a
legjobban megkutatottak közé tartozik.

A Mórágyi-rög főleg alsó-karbon gránitokból áll, ame-
lyeket kvarter üledékösszlet fed. A kutatás során nagy
figyelmet szenteltünk a kvarter tanulmányozásának. A XX.
században a kvartert geomorfológusok kutatták (pl. BULLA

1956; GÁBRIS 2006, 2007; PÉCSI 1959, 1975, 1993; PÉCSI,
SCHWEITZER 1995), geológusaink azt a század utolsó egy-két

évtizedéig jórészt elhanyagolták. Azóta azonban jelentős
erőfeszítéseket tettek e téren is. Módszereik és hozzáállásuk
értelemszerűen eltérő volt a geomorfológusokétól, ami új
szemléletet hozott a kvartergeológiába. Ennek az új szemlé-
letnek a lényege a rétegtani elvek és különösen a litosztra-
tigráfiai fogalmak (FÜLÖP et al. 1975) következetes alkalma-
zása volt a löszrétegsorokra. A földtani szemlélet további
specifikuma, hogy rétegsorok tagolásában és párhuzamo-
sításában nagy hangsúly kerül a fúrásokra. Mindennek egyik
produktuma a Mórágyi-rög kvarter üledékeiről kialakított
kép, amelynek értelmezésről szól tanulmányunk. 

A Mórágyi-rögöt a pannóniai üledékek teljesen betakar-
ták, kiemelkedése a környezetéhez képest a pliocénben
kezdődött. A kiemelkedés szárazulati környezetben lepusz-
tulással párosult (1. ábra).
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Kivonat

Tanulmányunk a pliocén–kvarter és a negyedidőszaki fejlődéstörténetet, a löszképződést, a kiemelkedéstörténetet és a
völgyképződést vázolja. 

A pliocén–kvarter folyamán a Mórágyi-rög kiemelkedésben volt, amely kb. 800 ezer éve lelassult. A kiemelkedés során a mállás
végső termékét képező talaj folyamatosan pusztult, s belőle csak a  löszfelhalmozódást közvetlenül megelőzően képződött marad meg.

A negyedidőszaki lehűlési időszakokban lösz képződött, a felmelegedési időszakokban lepusztulás, mállás és talajosodás játszódott
le. A Mórágyi-rög területén hullott lösz mindaddig nem halmozódott fel, hanem lepusztult, amíg a kiemelkedés túl gyors volt. Felhalmo-
zódása akkor indult meg, amikor a kiemelkedés lelassult. A lösz mintegy bepecsételte az utolsó talajt. 

A kiemelkedés felboltozódásként játszódott le. A boltozat tetején a lösz később kezdett felhalmozódni, mint a lejtőin, és belőle itt
mindvégig több pusztult le, mint a lejtőkön. A völgyek a löszképződés kezdetén már megvoltak. A felmelegedési időszakokban a
völgytalpak bevágódtak az alaphegység felszínéhez képest, lehűlési időszakban viszont a környező dombok magassága a
löszfelhalmozódás következtében növekedett. A mai domborzat e két, ellentétes és időben váltakozó folyamat együttes hatásának az
eredménye.



A lepusztulás eredményeképpen létrejött felszínben
(alaphegység + alsó-miocén + pannóniai) a mai völgyek
alatt vályúk láthatók (2. ábra). A mai völgyek tehát prekvar-
ter vályúk továbbmélyülésével keletkeztek. 

A lösz a völgyek közötti területeken, a mai dombokon és
lejtőiken látható. Ezzel összhangban területünkön két alap-
vető földtani szituáció figyelhető meg: egyrészt dombtetők
és lejtők löszrétegsorokkal, másrészt völgyek azok nélkül.
A priori nem tudhatjuk, hogy ez a különbség kezdettől fogva
eltérő fejlődéstörténetet tükröz-e, ezért a dombtetők + lejtők
és a völgyek történetét önállóan tárgyaljuk.

Dombok és lejtőik 
földtani fejlődéstörténete

A dombokat és lejtőiket mindenütt lösz borítja. A lösz
rétegsorait legteljesebben a dombtetőkön mélyített fúrások-
ban ismertük meg, a lejtőkön alig volt fúrásunk. Ezért a lösz-
felhalmozódás menetéről a dombtetői fúrások rétegsoraiból
alkotunk képet. 

A dombtetők fejlődése

A dombtetői löszrétegsorokat geológus és geofizikus
kollégáink részletesen tagolták (MARSI, GYALOG 2009a–c,
ZILAHI-SEBESS et al. 2000). A tagolás földtani alapja a lösz
és paleotalaj váltakozása, továbbá a paleotalajok típusa, a
geofizikai felosztásé pedig elsősorban a mágneses szusz-
ceptibilitás, de emellett a geoelektromos ellenállás és a
neutronporozitás menete volt. Területünkön mind a négy
hazai paleotalajtípust (alulról felfelé: vörös mediterrán talaj,
barna erdőtalaj, csernozjom barna erdőtalaj és csernozjom
— PÉCSI 1975, 1993; PÉCSI, SCHWEITZER 1995) felismertük,
s ez lehetővé tette, hogy a löszrétegsort négy nagyobb egy-
ségre osszuk. A legfelső kivételével minden típuson belül
több paleotalajszintet tudtunk elkülöníteni, amelyek a hazai
fő paleotalajokkal párhuzamosíthatók voltak. Kitűnt, hogy
a paleotalajszintek és kettes-hármas csoportjaik a mágneses
szuszceptibilitás görbéin annyira jellemző menetet mutat-
nak, hogy a geofizikai korreláció könnyen összevethető volt
a földtanival, s egyes esetekben felhasználható volt annak
pontosítására is. Mindez tökéletesen megfelelt a litosztra-
tigráfiai tagolás elveinek és módszerének. 

Az egész löszrétegsor alsó határa a Brunhes–Matu-
yama-határ környékére és vörös mediterrán talajok tájékára
esett, ugyanúgy, mint a többi megvizsgált hazai szelvény-
ben. A zömmel kibúvásokban tanulmányozott többi hazai
löszszelvénytől eltérően rétegsoraink a legmagasabb tér-
színi pontokon, dombtetőkön kezdődtek, így nem sok kétely
lehet aziránt, hogy felülről a legfiatalabb rétegekben indul-
tak. A rétegsorban kimutatott lösz-talaj ciklusok száma
azonosnak bizonyult az ugyanezen időintervallumból is-
meretes hőmérsékleti ciklusok számával. Mindebből az a
következtetés adódott, hogy területünkön minden egyes
nagyobb (≈100 000 éves) hőmérsékletváltozási ciklusnak
megvan a terméke lösz–paleotalaj-páros formájában,

vagyis a rétegsor a Brunhes–Matuyama-határtól felfelé első
megközelítésben teljesnek mondható. Ezen belül az egyes
paleotalaj-típusok kb. oda kerültek, ahol a korábbi hazai
munkák (PÉCSI 1975, 1993; PÉCSI, SCHWEITZER 1995) alap-
ján várhatók voltak. 

Ily módon 1 km2-en 13 fúrás és 1 ásott kútpár (3. ábra)
egymástól 80–230 m-re lévő rétegsora hazánkban egye-
dülálló (és valószínűleg világviszonylatban is ritka) lehető-
séget nyújtott nagyvastagságú, összességében folyamatos
löszrétegsorok tagolására és laterális változékonyságuk
tisztázására. A sűrűn lévő fúrásokon 0,6–2,5 km-rel túl eső
további 8 fúrás rétegsora (ugyanolyan földtani és geofizikai
adatok) ugyanazon elvekkel korrelálható volt a többivel. Ez
a tisztán litosztratigráfiai módszerekkel (magdokumentá-
ció, mélyfúrás-geofizika) konkrét területre kapott eredmény
jól egyezik a felszíni kibúvások részletes anyagvizsgálati
adataira támaszkodó országos összesítéssel (GÁBRIS 2007).
Így valószínűleg nem tévedünk nagyot, ha úgy gondoljuk,
hogy a 22 fúrás- és kútszelvényre támaszkodó rétegsorunk
alapul szolgálhat a löszfelhalmozódás menetének feltárá-
sához. 

Ahhoz, hogy a löszfelhalmozódás menetét megértsük,
először a löszképződés előtti állapotot kell tisztáznunk.

A löszképződés előtti állapot

A löszfelhalmozódás megindulása előtt a terület lepusz-
tulását állandó mállás kísérte szemiarid éghajlaton (PÉCSI

1963, HABLY et al. 1995, SCHWEITZER 2001). A mállásnak
kétféle termékét különböztetjük meg: a mállási övet és a
rajta képződő talajt. A mállás során mindkettő állandóan
létezik, és folyamatosan pusztul. 

A mállási öv a Mórágyi Gránit felső részén 20–35 m
vastag. Fölötte mindenütt a gránitból képződött mediterrán
talaj vagy annak közeli áthalmozási terméke települ. Ezt a
talajt vagy talaj eredetű képződményt Fenyvestetői Vörös-
agyag Formáció (BALLA et al. 2009b) néven különítjük el.

A löszképződés kezdete

A löszképződés első jele a rétegsorban vagy lösz, vagy
löszből képződött talaj megjelenése a Fenyvestetői Vörös-
agyag fölött. A löszképződés megindulásával a lepusztulást
üledékfelhalmozódás váltotta fel. A dél-dunántúli löszök
kronosztratigráfiai korrelációja (4. ábra) alapján megál-
lapíthatjuk, hogy a régióban a löszképződés hamarább kez-
dődött, mint a Mórágyi-rögön. 

Annak érdekében, hogy tisztázzuk, miért indul meg
későbben a löszképződés a Mórágyi-rögön, mint a régió-
ban, vizsgáljuk meg részleteiben a lösz bázisrétegeinek
helyzetét a Mórágyi-rögön (5–7. ábra). Világos törvény-
szerűséget fedezhetünk fel: a löszbázis az aljzatdomborzat
tetővidékén magasabban van, mint a lejtőkön, és minél
messzebb kerülünk a lejtőn lefelé, annál mélyebbre kerül.

Így tehát a lösz felhalmozódása a Mórágyi-rögön belül a
magasabban fekvő területeken később kezdődik. Ezt a tényt
a tágabb környezetre kiterjesztve megállapíthatjuk, hogy a
löszképződés „késése” a Mórágyi-rögön a környezethez
képest kiemelt helyzet következménye. 
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Mialatt a környezetben már lösz képződött, itt még foly-
tatódott a lepusztulás és a mállás. A lösz itteni megjelenése
előtt a Mórágyi-rög szigetként állt ki a löszképződési kör-
nyezetből. A löszfelhalmozódás a lejtőin indult meg, s csak
később érte el a tetejét, vagyis a lösz a Mórágyi-rögöt időben
fokozatosan borította be (az összkép ugyanolyan, mint egy
tengeri transzgressziónál). 

A mórágyi-rögi löszképződés kezdete táján képződött
rétegsorokban (4. ábra) egyazon szinten (pl. a Brunhes–
Matuyama-határnál) löszt és talajt egyaránt találunk.
Tudjuk azonban (PÉCSI 1993), hogy a lösz felhalmozódása
hideg („glaciális”), a talajképző mállás viszont meleg
(ekkor „mediterrán”) időszakot indikál. A két képződmény
tehát nem jöhetett létre egy időben, hanem a negyed-
időszaki ciklusos hőmérséklet-ingadozás ellentétes csú-
csaihoz kötődött: a löszképződés lehűlési minimumokhoz,
a mállás felmelegedési maximumokhoz. Ezért azt kell
feltételeznünk, hogy a dombtetőkön a mediterrán mállás a
környezetben lejátszódó löszképződés alatt szünetelt. Lösz
és talaj azonos szintre esése tehát nem jelent időbeli egybe-
esést, s rejtett hiátusok létezésére mutat a rétegsorok-
ban.

Ebből az is következik, hogy a Mórágyi-rögön a lösz-
képződést megelőző mediterrán mállás időben szaggatott
volt. A mállás és az a lepusztulás, amelyet kísért, ciklusosan
erősödött fel és gyengült le (vagy szűnt meg). Egyes réteg-
sorokban akár több ciklus képződménye is megmaradhatott,
de — az állandó lepusztulás miatt — legnagyobb valószínű-
séggel csak az utolsóé vagy néhány utolsóé. 

A mállási termékekből — talajból és annak közeli áthal-
mozással keletkező származékaiból — álló Fenyvestetői
Formáció konkrét (néhány méteres) rétegsorai nem egyko-
rúak (4. ábra). Mindenütt a löszfelhalmozódás megindulá-
sát közvetlenül megelőző egy-két fel melegedési időszakban
keletkeztek. 

A löszképződés menete

A löszfelhalmozódás során a hőmérsékleti ciklusosság
ugyanolyan maradt, mint előtte volt. Azzal az egyetlen
eltéréssel, hogy a hőmérsékleti minimumokban (lehűlési
időszakokban) hulló por megmaradt és felhalmozódott. A
hőmérsékleti maximumokban továbbra sem volt löszkép-
ződés, meg-megújult a lepusztulás és a mállás.

A hőmérsékleti ciklusossággal összhangban a lösz-
rétegsorokban lösz és talaj váltakozik (8. ábra). Ez azonban
a váltakozó képződmények eltérő keletkezési mechaniz-
musából ered. A lösz a hőmérsékleti minimumokban fel-
halmozódik. A talaj a hőmérsékleti maximumokban azon-
ban felhalmozódás nélkül keletkezik. Már felhalmozódott
lösz átalakulásával jön létre, képződése a rétegsorban
felülről lefelé halad (9. ábra).

A talajképződést kiváltó mállást lepusztulás kíséri,
amely minden bizonnyal egy-egy hőmérsékleti maximum
teljes egészére kiterjedt. A lepusztulás elsősorban a löszt
érintette, talaj a lösz felső részéből keletkezett. A talaj meg-
maradására egy-egy maximum vége felé nyílhatott lehe-
tőség.

Ahhoz, hogy a folyamatról képet kapjunk, megkísé-
reltük ábrázolni a löszfelhalmozódást. A fentiek nyomán
abból indultunk ki, hogy a hőmérsékleti minimumokban a
lösz felhalmozódik, a hőmérsékleti maximumokban pedig
pusztul és mállik, azaz talajosodik, vagyis felhalmozódása
szünetel. Az ábrázolásnál két problémával találkoztunk.
Az egyik az, hogy a görbén pontosan hova kell jelölnünk a
löszképződés kezdetét és befejeződését. A másik az, hogy
nem tudjuk, mennyi pusztult le egy-egy löszrétegből (a
réteget a belőle keletkezett talajjal együtt számítva). 

Egyik probléma megoldásához sem találtunk támpon-
tot, ezért a következőképpen jártunk el. Elvileg egy maxi-
mum és minimum közötti határ helyzete a két csúcs értéke
közötti féltávolságban (a két érték átlagának magas-
ságában) van, ezért a löszképződés kezdeti és befejezési
időpontját minden esetben a szomszédos maximum és
minimum közötti „lejtő” közepére helyeztük. A második
problémával kapcsolatban azt tételeztük fel, hogy nem volt
lepusztulás, ezért a löszréteg(en képződött talaj) tetejét
illesztettük a soron következő felmelegedési „lejtő” kö-
zepére. Megjegyezzük, hogy a „lejtők” nagy része annyira
meredek, hogy az illesztési hiba többnyire elhanyagol-
ható. 

Mindkét feltevésben lehet hiba, amely az első esetben
mindkét irányban felléphet, a másodikban azonban csak
egyben: bármilyen lepusztulás csak lefelé szoríthatja a meg-
maradó löszréteg(en képződött talaj) tetejét (9. ábra B).
Mindaddig azonban, amíg egyikre vagy másikra nem szüle-
tik becslés, valószínűleg megközelítésünk (10. ábra) adja a
legkoherensebb képet. 

Ebből a képből az következik, hogy a löszképződés idő-
szakának a löszrétegsorok legfeljebb a felét fedik le, vagyis
a löszképződési időszaknak legalább a felében nincs üle-
dékfelhalmozódás. A löszrétegsorok alapvető tulajdonsága
tehát a nagyfokú hiányosság. Az esetleges lepusztulás ezt a
hiányosságot az ábrán láthatóhoz képest növeli. 

Az, hogy egy-egy felmelegedési időszakban egy-egy
löszréteg hányad része pusztul le, területenként változhat.
Egy-egy löszréteg lepusztulása nemcsak részleges, hanem
teljes is lehet. Az eltérés a különböző területek rétegsorai
között attól függ, mely löszrétegek, milyen vastagságban
maradnak meg a lepusztulás után.

Biztos lepusztulást ott tételezhetünk fel, ahol egész lösz-
talaj ciklus marad ki. Fúrási rétegsorainkban (5–7. ábra) a
következő szintekben látunk ilyeneket (11. ábra): 

— az L2 előtt (≈70–120 ezer éve, Üh–38), 
— az L3 előtt (≈180–240 ezer éve, Üh–8, –26A, –42,

Mó–11A),
— az L5 előtt (≈375–410 ezer éve, Üh–1).
Legnagyobb jelentőségű a középső, de ez sincs meg

távolról sem minden rétegsorban. Regionális réteghiány a
jelek szerint nincs.

Minden egyes löszréteg talajjal fejeződik be. A talaj-
képződés a lepusztulás befejezése. A talajképződés átterjed-
het mélyebb helyzetű löszrétegekre is. 

A lepusztulás minden bizonnyal kiemelkedéssel állt
kapcsolatban, ezért a továbbiakban azt elemezzük.
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Kiemelkedéstörténet

A Mórágyi-rögön a löszfelhalmozódást kiemelkedés
előzte meg. A lösz „transzgresszív” települése (12. ábra) azt
mutatja, hogy a löszfelhalmozódás megindulása után a
kiemelkedés tovább folytatódott. Ez okozta, hogy az aljzat-
kiemelkedés lejtőin lefelé a löszrétegsor — és minden egyes
tagja — egyre nagyobb vastagságú. 

A rétegek csökkent vastagsága arra mutat, hogy a kie-
melkedést végig lepusztulás kísérte. Az azonban nem vilá-
gos, hogy ez a lepusztulás kiterjedt-e egyszer-kétszer a
Mórágyi-rög egész területére. 

A jelenlegi értelmezés szerint a hőmérséklet-ingadozási
görbe minden egyes elemének megvan a megfelelő szintje,
regionális lepusztulásra nem mutat semmi. Kisebb disz-
kordanciák a rétegsorban vannak, ezek azonban több ízben
jelentkeztek, s helyi jelentőségűek voltak. Valamennyi lösz-
réteg jelenléte arra mutat, hogy a folytatódó kiemelkedés
egyszer sem érte el azt az intenzitást, amely a löszképződést
megelőzően jellemző volt. 

Ahhoz tehát, hogy a löszképződés megindulhasson, az
kellett, hogy a Mórágyi-rög kiemelkedése az utolsó kb. 800
ezer évben lassabb legyen, mint korábban. Más szóval 800
ezer év körül a kiemelkedés lelassult. 

A domblejtők fejlődése

A domblejtők átmenetet képeznek a dombtetők és
völgytalpak között. Tanulmányozásukra azonban csak a
dombtetői fúrásokban nyílt lehetőségünk (5–7. ábra).
Rétegsorukban a következő szintekben észleltünk lejtőüle-
dékeket (13. ábra):

— az L3 előtt (≈180–240 ezer éve, Üh–8), 
— az L5 előtt (≈375–410 ezer éve, Üh–1, –5, –22),
— az L6 előtt (≈475–510 ezer éve, Üh–39),
— az L7 előtt (≈690–720 ezer éve, Üh–26A).

Szelvénybeli eloszlásukból következik, hogy a lejtő-
mozgások a löszfelhalmozódásnak szinte a kezdetétől fogva
tartanak, s még a dombtetőkön is völgyek közeli jelenlétére
mutatnak. Vagyis a terület domborzati szabdaltsága végig-
kísérte a lösz felhalmozódását.

Völgyfejlődés 

Láttuk (2. ábra), hogy a nagyobb völgyek a löszfelhal-
mozódás kezdetekor már megvoltak. További fejlődésük
bevágódás és feltöltődés váltakozásaként fogható fel. 

Bevágódáshoz jelentős csapadékmennyiség kell, na-
gyobb csapadékmennyiség felmelegedési időszakban való-
színű. A bevágódások tehát felmelegedési időszakokban
játszódtak le. A kezdeti bevágódás (az aljzatdomborzatban)
30-50 m, a teljes mai bevágódás (a terepdomborzatban) 100-
150 m körül van. 

Véleményünk szerint a völgyekben kimutatott apró-
kavicsos-homokos, folyóvízi üledékek feltöltődéssel kelet-
keztek, amely felmelegedési időszakok végén tételezhető

fel. Üledékből három feltöltődési szakasz rekonstruálható
(14. ábra): 

— az L2 előtt (≈60–120 ezer éve),
— az L4 előtt (≈280–330) vagy az L5 előtt (≈375–410)

ezer éve,
— az L7 előtt (≈690–720 ezer éve). 
A löszfelhalmozódás alatti nyolc felmelegedési időszak-

ból tehát háromnak van völgyi üledéke. A löszrétegsorok-
ban mutatkozó három hiátusból (11. ábra) a két gyengének
(1-1 fúrásban) van megfelelő völgyi üledék, a legerősebbnek
(4 fúrásban) nincs. A dombtetői rétegsorokban mutatkozó
lejtőüledékek négy csoportjából (13. ábra) egynek (a leg-
idősebbnek) van völgyi analógja, a többinek nincs. 

Mindez azt tanúsítja, hogy a bevágódási-feltöltődési
szakaszok háromféle nyoma (üledékhézag, lejtőüledék,
völgykitöltő üledék) korban igen gyenge korrelációt mutat.
Mivel ilyen típusú regionális eseménynek egyöntetűen
kellene tükröződnie a jelenségekben, valószínűnek tartjuk,
hogy regionális bevágódási-feltöltődési szakasz területün-
kön nem volt. 

A feltöltődési szakaszok között észlelt bevágódások az
eltérő korú völgyi üledékek talpán mérhetők: 

— első szakasz (L7 előtt) — ? (talpa egybeesik a
kezdetivel);

— második szakasz (L5 vagy L4 előtt) — 15–20 m;
— harmadik szakasz (L2 előtt) — 10–15 m.
Önálló kérdés, mi történt a völgyekben a dombtetői lösz-

képződés alatt. Úgy véljük, hogy a löszképződési idősza-
kokban a völgytalpakra ugyanúgy hullott a lösz anyaga,
mint a dombtetőkre, innen azonban nyomtalanul eltűnt,
mivel a különböző korú völgykitöltő aprókavicsos-homo-
kos üledékek szinte mindenütt prekainozoos képződmé-
nyekre települnek, nem löszre. Ez az „eltűnés” nagyrészt a
csapadékosabb időszakokban, de akár a porhullást meg-
megszakító heves záporok alatt történhetett. Más szóval a
nagyobb völgyek a dombtetői löszképződés alatt végig
megvoltak.

Összesítés

Az alábbiakban összesítjük mindazt, ami a tárgyalásból
a pliocén–kvarter és a negyedidőszaki fejlődéstörténetre, a
löszképződésre, a kiemelkedéstörténetre és a völgyképző-
désre vonatkozik. 

A pliocén–kvarter fejlődéstörténet meghatározó
folyamata a Mórágyi-rög kiemelkedése volt. A kiemelkedés
kb. 800 ezer éve lelassult, de nem szűnt meg. A kiemel-
kedést mállás és lepusztulás kísérte. A mállás végső ter-
mékét képező talajból minden időszakban csak a közvet-
lenül előtte képződött marad meg.

A negyedidőszaki fejlődéstörténet meghatározó
folyamata az erős hőmérséklet-ingadozás volt. A lehűlési
időszakokban lösz képződött, a felmelegedési időszakok-
ban lepusztulás, mállás és talajképződés (a megelőzően
képződött löszből) játszódott le.

A löszképződés az alábbiakkal jellemezhető. A negyed-
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időszak lehűlési szakaszaiban a lösz anyaga a környezethez
hasonlóan a Mórágyi-rög területén is hullott. Itt azonban ez
az anyag nem halmozódott fel, hanem lepusztult, amíg a
kiemelkedés túl gyors volt. A löszfelhalmozódás akkor in-
dult meg, amikor a kiemelkedés lelassult. A lösz mintegy
bepecsételte az utolsó talajt. 

A tényleges löszfelhalmozódás a löszképződési idő-
szaknak alig a felét tette ki. A hiátusokra eső lepusztulás
következtében a megmaradó löszrétegek még az időará-
nyosnak is csak egy részét képviselik.

A kiemelkedés történetének leglényegesebb momen-
tuma, hogy a kiemelkedés felboltozódás volt: a boltozat
teteje gyorsabban emelkedett, mint a lejtői (szárnyai). A
boltozat tetején a löszképződés később kezdődött, mint a
lejtőin, és a löszrétegekből mindvégig több pusztult le, mint
a lejtőin. 

A völgyképződés fontos jellemzője, hogy a völgyek a
löszképződés kezdetén már megvoltak, és végig megma-
radtak. Képződésüknek két, egymástól független kompo-
nense volt: az egyik a völgytalpak bevágódása az alap-
hegység felszínéhez képest, a másik a környező dombok
magasságának növekedése a löszfelhalmozódás következ-
tében. A két komponens függetlensége abban nyilvánult
meg, hogy hőmérsékleti ciklusok ellentétes időszakában
játszódtak le: a bevágódás felmelegedési, a dombmagasság
növekedése lehűlési időszakban. A kettő együttese hozta
létre a mai domborzatot. 

A fenti megállapítások mindennemű anyagvizsgálat
nélkül, tisztán földtani-geofizikai módszerekkel tanulmá-
nyozott rétegsorokon születtek. Lehetséges, hogy korszerű
anyagvizsgálati módszerekkel az egyes lösz- és talajszintek
korát pontosabban meg lehetett volna határozni. A mag-
anyag jelenlegi állapota azonban nem teszi lehetővé, hogy
pl. termolumineszcenciás méréseket végezzünk, s egyéb
laboratóriumi vizsgálatok lefolytatása is valószínűleg
nehézségekbe ütközne. Ugyanakkor a kapott beosztás jó
összhangban van az anyagvizsgálati eredményekre támasz-
kodó országos szintézissel (GÁBRIS 2007), ami reményt ad
arra, hogy következtetéseink legalább nagy vonalaikban
helytállóak. 

Gyakorlati következtetések

Löszrétegsorok párhuzamosításában és löszterületek
földtani szelvényeinek szerkesztésében alapvető kérdés, mit
tekintsünk földtani egységnek. A földtani egységek egyúttal
fejlődéstörténeti egységek is. Löszrétegsorokban fejlődés-
történeti egységnek egy löszréteg és egy rátelepülő (belőle
keletkező) talajréteg együttese tekinthető. Lösz hiánya két
talajréteg között csak annyit jelent, hogy a felső egységen
belüli lösz teljes vastagságában talajosodott. A fejlődés-
történeti határok az egységek határára, azaz löszrétegek
bázisára, vagy — ami ugyanaz — talajrétegek tetejére esnek
(talajrétegek közé zárt lösz hiányában csak a második
kritérium alkalmazható). 

Talaj alsó határa lösszel egy időben lefelé haladó

átalakulási front (9. ábra, A) végleges helyzetét rögzíti.
Helyzete a rétegsorban elsősorban attól függ, mennyi ma-
radt meg a löszrétegből a talajosodást megelőző lepusztulás
után, a talajosodás kezdeti pillanatában. E határ helyzete
egyazon időpontot rögzít különböző rétegsorokban: a
talajosodás éghajlati okokra visszavezethető megszűnését.
A lösz (a rétegsor) anyagához képest azonban e határ
(„metaszomatikus front”) helyzete teljesen véletlenszerű:
egyazon löszképződési időszakban keletkezett réteg (lösz)
különböző szintjeibe eshet.

Így tehát löszrétegsorokban a lösz- és talajrétegek eltérő
képződési mechanizmusa következtében határaik képző-
dési mechanizmusa is eltérő, így rétegsorok párhuzamo-
sításában és löszterületek földtani szelvényeinek szerkesz-
tésében azokat eltérő módon kell megrajzolni. Üledékes
képződmények földtani korrelációjáról és földtani szelvé-
nyeiről lévén szó, elsőrendűen fontos, melyik határt tekint-
jük rétegtani jellegűnek, és miért. 

Löszrétegsorokban a fejlődéstörténeti határokat célsze-
rű rétegtaninak tekintenünk: ezek felett észlelünk további
üledék-felhalmozódást (mint a „normális” üledékes réteg-
sorokban). Tehát löszrétegsorok korrelációjában — és
löszterületek földtani szelvényeinek szerkesztésében —
löszrétegek talpát kell követnünk, és löszterületek korre-
lációs és földtani szelvényeit a következőképpen kell meg-
rajzolnunk (5–7. ábra): 

1. A talajrétegek jellege és egymásutánja alapján tisz-
tázzuk, hogy a különböző rétegsorok mely egységei (sza-
kaszai) vethetők össze.

2. Az azonosított talajrétegek felső (vagyis a rátelepülő
löszrétegek alsó) határát rétegtani határként emeljük ki.

3. Ahol az egyik talajréteg kiesik, ott a megmaradt
talajréteg fölötti löszréteg talpát kötjük össze a kiesett
talajréteg helyén lévő löszréteg talpával.

4. A teljesebb rétegsor litológiai határait nekivezetjük
ennek a rétegtani határnak, jelezve, mi ékelődik ki.

Az így kapott korrelációs vázlat vagy szelvény világosan
mutatja a rétegtani viszonyokat, amelyek fontos elemei a
kiékelődések és a diszkordanciák.

Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozunk mindazon kollégáinknak, akik a
kvarter rétegsorokat tanulmányozták:

—  dokumentált és térképezett: Kaiser Miklós, Koloszár
László, Lantos Zoltán, Magyari Árpád és Marsi István
(MÁFI, GYALOG et al. 2006);

— a paleomágneses méréseket kivitelezte: Lantos
Miklós (MÁFI, LANTOS 1994, 1997, 2003); 

— a mélyfúrás-geofizikai szelvényeket értelmezte:
Zilahi-Sebess László (ELGI, ZILAHI-SEBESS et al. 2000);

— a rétegsorokat egységesítette és korrelálta: Gyalog
László (MÁFI, GYALOG 2009a–c). 

Munkájuk nélkül nem születhetett volna meg a vázolt
koncepciónk. Hálásak vagyunk Gábris Gyulának (ELTE)
magvas lektori észrevételeiért és tanácsaiért. 
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