
1. Bányageológiai felvételek a Szerencsi szigethegység 
déli és nyugati oldalán.

HERNÁDNÉMETI ÉS TISZALUC KÖRNYÉKÉNEK 
FÖLDTANI VISZONYAI.

írta: S ü m e g h y  J ó z s e f  dr. m. kir. osztálygeológus.

Az 1933. év nyarának második felében, a felsődunai kavicsszínlőkön 
végzett tanulmányaim befejezése után csatlakoztam R o z l o z s n i k  P á l  
főgeológus úr taktaközi felvételi munkálataihoz. Itt bevégeztem a Tisza- 
dob jelzésű „D K -i“, r : 25.000-es lap Prügytől Ny-ra eső s a Tiszaluc 
jelzésű „D N y-i“ , 1 : 2j.ooo-es lap Hernádtól K-re eső részét. Felvételi 
területem határa D felé, mindkét lapon a Tisza volt. Prügy, Takta- 
szada, Taktaharkány, Taktakenéz, Gesztely, Flernádkak, Hernádnémeti 
és Tiszaluc községek határai esnek bele a felvett területbe. A  felvett te
rület taktaközi részén jelenkori képződmények, a megyaszói dombság 
területemre leérő, D-i nyúlványán pedig vörös agyag és lösz fedi el az 
idősebb képződményeket. Azért, hogy az utóbbiakat is elérhessem, vagy 
azt legalább is megkíséreljem, 10— 30 m mélységre lehatoló kutató fúrá
sokkal feltártam a mélyebb altalaj rétegeit is. Prügy— Taktaszada—  
Csillagharangod-puszta, azután Taktakenéz— Taktaharkány— Jajhalom- 
pusztán át, ÉN y— DK-i, Taktaföldvár—-Taktaszada— Taktaharkányon 
át pedig ÉK— DNy-i irányban fektetett szelvények mentén, az egymás
tól 500 m távolságnyira telepített kutatófúrások a Taktaközön és annak 
ÉNy-i határdombvidékén tárták fel a holocén- és pleisztocén-képződmé
nyeket. A  Gesztely— Tiszaluc között, valamint a megyaszói dombvonulat 
gerincén telepített fúrások pedig vörösagyagos-löszös takaró alatt helyet- 
foglaló pliocénkori üledéksor felső szinttáji rétegeibe nyújtottak bepil
lantást.

A  feldolgozott vidék tulajdonképpen csak kis részlete annak a Roz
lozsnik és munkatársaitól felvett nagyobb területnek, amely a Tokaj- 
hegyalja D-i és DNy-i részére s az Alföldnek hozzá csatlakozó peremére 
esik, mert az enyém annak csak a Taktaköz Ny-i csücskét és a Tiszáig 
lejtősödő, megyaszói dombvidék D-i nyúlványát foglalja magában.
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Az átvizsgált terület földtani felépítésében a következő képződmé
nyek vesznek részt:

x. Feisőpannóniai-, vagy levanteikori tarka agyagok, iszapos agya
gok, iszapos homokok és sárga homokok sorozata.

2. Alsópleisztocén- vagy pliocénkori vörösagyagok, agyagos isza
pok, homokos iszapok s átmeneti féleségeik sorozata.

3. Alsópleisztocénkori terraszkavics roncsai.
4. Felsőpleisztocénkori világosbarna agyagok, sárga homokok, tör

melékkúpok kavicsai, kék iszap, kék iszapos agyag, homok s átmeneti 
féleségeik, parti dűnehomokok.

5. Fiolocén ártéri iszap, ártéri agyag, réti agyag, folyó homok, futó
homok.

A  f e i s ő p a n n ó n i a i  v a g y  l e v a n t e i k o r i  ü l e d é k 
c s o p o r t .

Általános ismertetése.

Az idesorolható képződmények felvett területem altalajából csak 
két helyen jutnak a felszínre. Egyik előfordulásuk Gesztely községtől 
1 km-nyire É-ra, a Hernád balpartján lévő magas falban, a másik pedig 
a tiszaluci bevágásban van. A  gesztelyi Flernádparton alsó tagozatukban 
világos zöldesszürke agyagból, a felsőben pedig szürke homokból állanak. 
Az agyagos réteg vastagságát lefelé nem tudtam megállapítani, 4— 5 m 
van belőle feltárva. A  homokréteg vastagsága mindössze 1 m. A  tisza
luci vasúti bevágásban a rétegsorozatból világosszürke homok van a fel
színen, amely lefelé, az ott telepített 73. sz. fúrás tanúsága szerint, 8.60—  
xo.40 m mélységben, durvaszemű, sárga homokba megy át. A homokréteg 
alatt, í j  m mélységig tarka agyagot, ez alatt 19 m mélységig pedig vör- 
henyessárga, durva homokot ütött át a fúró.

A kutatófúrásokban kapott kőzetanyag még változatosabb kifejlő
désben tünteti fel a pliocén rétegsorozatot. A  Gesztelytől Szerencs felé 
vezető országút mentén telepített 56— 61. sz. fúrások közül a 128 m 
t. sz. f. magasságban kezdődő 56. sz. fúrás 11.90— 12.80 m mélységben 
durvaszemű, sárga homokot, 12.80— 17.50 m mélységben pedig apró 
kvarckaviccsal kevert, vörhenyesbarna agyagot tárt fel. Ez a fúrás Gesz
telytől K  felé 450 m távolságnyira van.

A 137.50 m t. sz. f. magasságban telepített, 58. sz. fúrásban 3.60—  
4.50 m között világossárgás, szürke agyagot, 4.50— 6.10 m mélységben 
kissé homokos, iszapos, barna agyagot, 6.10— 13.00 m mélységben
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pedig tarka agyagot találtam. Ez a fúrás Gesztelytől íjo o  m távolság
nyira esik ÉK felé s közvetlenül a szerencsi országút mellett létesült.

A z ettől 500 m távolságnyira ÉK felé, 140.50 m t. sz. f. magas
ságban, közvetlenül az országút mellé telepített 59. sz. fúrásban apliocén- 
rétegsor a következő:

3.80—  5.20 m mélységben világosszürke, helyenként sárgásszürke
agyagmárga;

5.20—  10.00 „ „  sárga futóhomok.

Ez utóbbi fúrástól 250 m távolságra ÉK-nek, az országút mellett 
kb. 148 m t. sz. f. magasságban kezdődik a 60. sz. kutatófúrás. A fúrás 
pliocén-rétegsora a következő:

5.50—  10.20 m mélységben zöldesszürke agyag;
10.20—  10.40 „ „  vörös agyag;
10.40— 15.60 „ „ tarka agyag.

A  60. sz. fúrástól ÉK felé, 250 m távolságnyira telepített, 152 m 
t. sz. f. magasságban kezdődő 61. sz. kutatófúrás pliocén-rétegsora:

4.70—  6.00 m mélységben sárga futóhomok;
6.00—  7.60 „ „ iszapos sárga homok;
7.60— 10.00 „ „ sárga agyagos, homokos iszap.

A  Hernádnémeti— Tiszaluc községek között létesített kutatófúrások 
közül a 63., 64., 66., 67. és 72. sz. érte el pliocén-rétegeket.

A  63. sz. fúrás Hernádnémetitől 2 km-re K-re, a Juhásztanya felé 
vivő dűlőút mentén, a 124.80 m-es magassági pont közvetlen szomszéd
ságában van. Pliocén-rétegsora a következő:

6.50—  7.20 m mélységben vörhenyes sárga agyag;
7.20—  7.60 „ zöldessárga agyag;

00
0l\0vql\ j) sötétszürke agyag;

7.80—  8.00 „ 5 > sárga agyag;
8.00—  8.70 „ zöld agyag;
8.70—  9.60 „ >> apró kvarckaviccsal kevert sárga

agyag;
9.60— 10.20 „ > 5 sárga iszapos agyag;

10.20— 10.90 „ >> sötétszürke agyag;
10.90— 11.60 „ >> zöldesszürke agyag;
11.60— 12.30 „ 5 j világossárga iszapos agyag;
12.30— 14.10 „ szürke agyagos iszap;
14.10— 15.00 „ >> lilásszürke agyag.
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E fúrástól 1500 m távolságra K-re, a 131.40 m magassági pont kö
zelében, kb. 131 m t.sz . f. magasságban kezdődik a 64. sz. kutatófúrás 
Pliocén-rétegsora a következő:

4.60— 5.60 m mélységben sötétsárga agyag;
5.60— 6.20 „ 55 sötétsárga, homokos, iszapos agyag;
6.20 — 6.50 „ 55 sötétsárga homok;
6.50— 6.80 „ 55 sárga homok;
6.80— 7.00 „ 55 sötétsárga homok;
7.00— 7 -3 ° „ 55 világossárga homok;
7.30— 7 -5 ° „ 55 sötétsárga homok;
7.50— 7.80 „ 55 világossárga homok;
7.80— 10.30 „ 55 apró kvarckaviccsal kevert sötétsárj 

homok.

A  66. sz. kutatófúrás a hernádnémeti— tiszaluci országút és az új
major— sarkadpusztai dűlőút keresztezési pontjától 380 m távolságban 
É— ÉK-nek, a dűlőút mellett, kb. 123 m t. sz. f. magasságú ponton kez
dődik. Pliocén rétegsora:

6.50—  
7.30—

7-9° —
8.00—
8.50—  
9.10—

Ch> 0 3 mélységben zöldessárga agyag;
7 - 9 0  » 55 szürkéssárga, iszapos homok;
8.00 „ 55 sárgásszürke homok;

O
O

O 55 sárga homok;
9.10 „ 55 vörhenyesszürke iszapos homok;

10.50 „ 55 zöld agyag.

A  67. sz. fúrás Vad vizespusztától 500 m-nyire K-nek, a Vadvizes- 
pusztától a 126 m-es magassági pont felé haladó dűlőút mentén, kb. 
132 m t. sz. f. magasságban kezdődik. Pliocén-rétegsora:

3.40—  4.50 m mé 
4.50—  8.10 „
8.10—  9.80 „
9.80— 10.00 „

lységben sárgásszürke-sárgászöldes agyagmárga; 
„  iszapos, sárgás homok;
„ zöld agyag;
„ sárga homok.

A 72. sz. fúrás Sarkadpusztától 2300 m távolságnyira D-re, Sar- 
kadpusztától a Holttisza árterére vivő dűlőút végénél, közvetlenül a 
Tisza partján, 100 m t. sz. f. magasságban kezdődik. Pliocén rétegsora
15.00— 15.20 m mélységben sárga homokból, 15.20— 15.60 m mélységben 
pedig apró kvarckaviccsal kevert sárga homokból áll.
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A megyaszói dombvonulat Tiszalucig leereszkedő gerincén az V. és 
a VII. sz. fúrások érték el a pliocén-képződményeket.

Az V. sz. kutatófúrás Ósiska-majorban, 143 m t. sz. í. magassági 
ponton létesült. Pliocén-rétegsora a következő:

Uu CO O 4
^ CO 0 m mélységben zöldessárga agyag;

4.80—  5.20 33 3,3 sárga iszapos homok;
J.20—  6.20 33 33 sárga homok;
6.20—  8.60 33 33 vörhenyes sárga homok;
8.60— XO.30 3 ) 33 sárga durva homok;

10.30— 10.70 33 33 barna agyag;
xo.70— 1 1.80 33 33 zöld agyag;
11.80— 13.20 33 33 sárga agyagos iszap;
13.20— 13.60 33 33 zöld agyag;
13.60— 17.00 33 33 zöldesszürke homokos, iszapos agyag;
17.00— 17.40 33 33 téglavörös agyagos iszap;
17.40— 18.20 33 33 sárga agyag;
18.20— 25.50 33 33 tarka agyag;
25.50— 26.00 33 33 sárga iszapos agyag;
26.00— 28.70 33 33 zöld agyag;
28.70— 29.30 33 33 homokos agyagos iszap;
29.30— 30.00 33 33 sötétszürke, sok szerves anyagot tar

talmazó agyag.

A  VII. sz. fúrás Tiszaluc fölött, a Strázsahalom kb. 151 m t. sz. f.-i
magasságában kezdődik. A  benne feltárt pliocén-rétegsor a következő:

23.70— 26.20 m mélységben sárga agyag;
26.20— 29.50 33 33 sárga homok;
29.50— 30.00 33 33 sárga agyag.

A  felvett területen összesen 74 kutatófúrást létesítettem, amelyek 
meglehetősen arányosan oszlottak meg a területen. A  fúrások azonban 
csak a megyaszói domb vonulat gerincén s annak a Hernád felé néző Ny-i 
oldalán érték el a pliocént, amit a felsorolt fúrások térképi eloszlásából 
is kivehetünk. Mindenesetre figyelemreméltó a pliocén-rétegeknek egé
szen le, a Holttisza partjáig kinyomozott elterjedése. Tiszaluc község még 
pliocén üledékeken épült, leszámítva a vékony löszös fedőt; a 72. sz., 
tiszaparti fúrás még elérte a pliocént. A  megyaszói dombság területemre 
eső D-i nyúlványának K-i oldalán azonban még a 30 m mélységre le
hatoló fúrások sem érték el azt, a Taktaközén még kevésbbé.
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A pliocén-rétegsor taglalása.

A  pliocén-rétegösszlet felkutatott legmélyebb pontja a 72. sz. fúrás
ban 85, legmagasabb része pedig a 200 m magasságú Sasbalom-dombon 
190 m t. sz. f.-i magasságban van, ha ez utóbbi helyen a mintegy 10 m 
vastag vörösagyag-löszös takarót leszámítjuk. Ilyenképpen területemen 
a pliocénképződmények legnagyobb vastagságát 100— 105 m-re becsül
hetjük. Hogy a pliocén lefelé a Hernád, illetve a Tisza alá, avagy a 
megyaszói pannon dombvonulat K-i oldalán milyen mélységig terjed, 
kinyomozni nem tudtam. Kár, hogy az ókenézi, a dohányostanyai és a 
taktakenéz— belsőmajori artézi kútfúrásoknak csak a szelvényrajzait 
tudtam megszerezni. Az ezek szelvényeiben feltüntetett, egymással sűrűn 
váltakozó agyag- és homokrétegek eredeti fúrási anyagából talán nyer
hettünk volna a taktaközi, mélybezökkent pliocén-rétegsorról is érde
mesebb adatokat. Csak a teljesség okából közlöm ennek a három ártézi- 
kútnak az adatait.

n é z i k a s t é l y a r t é z i k  ú t j á n a k  s z e l

0.00—- 3.20 m mélységben szürke iszap;
3.20—- 26.00 5 > 33 szürke homok;

26.00—■ 28.00 >> 33 lignit;
28.00—- 5 4 -7 ° >> 33 durva kvarchomok;
54.70-- 60.00 55 33 kék agyag;
60.00—- 68.00 >> 33 fekete agyag;
68.00—- 71.00 33 zöld iszap;
71.00—- 76.50 33 33 zöld agyag;
76.50—- 88.80 5> 33 fekete agyag;
88.80—- 90.00 33 sárga homok;
90.00—-107.00 >J 33 barna agyag;

107.00—-137.00 J 5 33 sárga agyag;
137.00--148.00 >> 33 zöld agyag;
148.00—-164.00 >) 33 fekete agyag;
164.00—-183.00 >> 33 kavicsos kék agyag;
183.00—-186.00 5 J 33 kvarchomok;
186.00—-238.00 >5 33 kék agyag;

1Oq00c-l -240.00 >> 33 lignit;
24O.OO—-252.00 ?> 33 barna agyag;
252.00—-253.50 >5 33 csillámos homok;
253.5O—-278.00 33 kék agyag;
278.OO---291.20 3? 33 durva homok;
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291.20— 297.00 m mélységben kék agyag;
297.00— 306.00 „ ?> barna agyag;
306.00— 327.00 „ yy konkréciós kék agyag;
327.00— 332.00 „ 5 > kék iszap;
332.00— 346.00 „ :> morzsás agyag;
346.00— 350.90 „ csillámos homok.

d o h á n  y  0 s t a n y a i  a r t é z i  k ú t  s z e l v é n y e

0.00—  1.00 m mélységben humuszos homok;
x.oo—  6.00 „ >> barna agyag;
6.00—  17.00 ,, 5 ? fekete agyag;

17.00—  33.00 „ barna homok;
33.00—  52.00 „ >? sötétszürke homok;
52.0c—  62.00 ,, szürke agyag;
62.00—  75-00 „ ry fekete agyag;

b 0 00 0 5 > barna agyag;

0
0 0 0
0 \i b 0 sárga homok;

87.00—  90.00,, barna agyag;
90.00— 119.00 „ j y tarhonyás sárga agyag;

119.00— 139.00 „ yy táblás sárga agyag;
139.00— 148.00 „ yy kék agyag;
148.00— 180.00 „ yy világoskék agyag;
180.00— 194 .0 0 ,, yy sötétkék agyag;
194.00— 200.00 „ yy világosszürke homok;
200.00— 2 4 1 .5 0 ,, yy kék agyag;
2.41.50— 243.00 „ yy zöld iszap;
243.00— 254.00 „ yy zöld agyag;
254.00— 282.00 ,, yy kék agyag;
282.00— 286.00 „ yy szürke homok;
286.00— 298.00 „ yy zöld agyag;
298.00— 306.00 ,, yy kék agyag;
306.00— 3x4.00 „ yy kék agyagos homok;
314.00— 328.00 „ yy világoskék agyag;
328.00— 329.50 „ yy kvarchomok;
329.50— 344.00 „ yy fekete agyag;
344.00— 351.00 „ yy finom homok;
351.00— 353.00 „ yy szemcsés homok;
353.00— 373.00 „ yy • barna agyag;
373.00— 382.50 „ yy kék homok.
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a k e n é z  - b e l s ő m a j 0 r i a r t é z i k ú t  s z e í v é

o.oo—  . 2.oo m mlélységben barna homok;
2.00:—  5.00 „ sárga homok;
5.00—  12.00 „ >5 szürke finom homok;

12.00—  12.35 » >5 fehér finom homok;
I2-3 5 —  3 9 -QO „ >> durva kvarchomok;
39.00—  91.00 „ 55 barna agyag;
91.00— 117.00 „ 55 sárga köves agyag;

117.00— 120.00 „ fehér finom homok;
120.00— 125.00 „ durva kavicsos homok;
125.00— 127.00 „ 55 szürke agyag;
127.00— 133.00 „ 55 zöld finom homok;
133.00— 153.00 „ 55 tarhonyás kék agyag;
153.00— 161.00 „ 55 tarhonyás fekete agyag;
161.00— 170.00 „ 55 táblás kék agyag;
170.00— 185.00 „ 55 sárga agyag;
185.00— 186.00 „ 5) szürke homok;
186.00— 190.00 „ 55 sárga agyag;
190.00— 198.00 „ 55 agyagos szürke homok;
198,00— 230.00 „ 55 sárga agyag;
230.00— 308.00 „ 55 barna köves agyag;
308.00— 320.00 „ 55 köves agyag;
320.00— 356.00 „ 55 köves sárga agyag;
356.00— 367.00 „ 55 kemény barna agyag;
367.00— 391.00 „ 55 barna tarhonyás agyag;
391.00— 408.00 „ 55 szürke agyag;
408.00— 413.00 „ 55 szürke homok;
413.00— 417.00 „ 55 barna agyag;
417.00— 425.00 „ 55 fekete agyag;
425.00— 431.00 „ 55 kék agyag;
431.00— 457.00 „ 55 táblás agyag;
457.00— 458.00 „ 55 szürke finom homok;
458,00— 462.20 „ 55 fehér durva homok.

n y e

A fenti három artézikút szelvényeit minden változtatás nélkül úgy 
adom, ahogyan azokat a kútfúró vállalkozó: S o ó s  E r n á n  u e 1 állí
totta össze.

Két feltárásomban és az ismertetett kutatófúrásokban megismert 
pliocénüledékeket taglalni nehéz feladat. Faunának nyoma sincs az 
egész rétegsorozatban s a felsorolt adatok összességéből világosan csak
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azt a körülményt lehetett megállapítani, hogy olyan nagyobb vastagságú 
rétegeket vagy akár réteget, amit nagyobb horizontális kiterjedésben 
nyomon követhettem volna, nem találunk sehol a 100 m-es komplexus
ban. Tarka agyag, iszapos agyag, agyagos iszap, iszap, szürke folyó
homok, sárga és vörhenyessárga futóhomok, meg mindegyiknek többféle 
átmenetifélesége váltakozik a komplexusban, de a szabályos rétegződés
nek a nyomára sehol sem akadtam. Nincs két szomszédos kutatófúrás, 
ahol a rétegsor megegyező volna. Fekvő agyag nyomul bele a fedő ho
mokba és viszont mindenhol csak a rétegek gyors kiékelődése látszik 
s e tekintetben nincs különbség a legalacsonyabb és a legmagasabb tenger- 
színfeletti magasságban telepített fúrások szelvényei között sem. Lent, a 
Holttisza partján telepített 72. sz. fúrásban, a 85 m t. sz. f. magasságban 
kezdődő pliocén-rétegek hasonló kvarckaviccsal kevert homokból álla
nak, mint amilyeneket nem is egy fúrásban felsőszinttáji rétegekként is
mertem fel a pliocén-rétegek legmagasabban elhelyezkedő, 150— 190 m 
t. sz. f. magasságú részein is. A  pliocén-üledékek az ósiskamajori, V. sz. 
fúrásban tárultak fel a legnagyobb vastagságban. Rétegződésük és a réte
gek egymás alatti gyors váltakozása ebben a fúrásban figyelhető meg 
leginkább.

Ha területem pliooénjének rétegtani helyzetét tovább É felé, a Hen
nád partján nem lehetne kinyomozni, akkor legfeljebb csak azt mond
hatnám róla, hogy a vörös agyag, löszös takarónál valószínűleg idősebb, 
bizonytalan időszakban keletkezett üledékeikből épült fel. De sztrati- 
gráfiai helyzete tovább É-on, már a Rozlozsnik-féle felvételi területen, a 
Hernád-parti feltárásokban tisztázható. Egész rétegkomplexusom ugyanis 
az ócsanálosi és a sóstófalvai Hernád magas balpartban a felszínen is 
nyomon követhető, —  s mint az az alább ismertetendő szelvényekből 
is kitűnik —  nem más, mint D felé való egyenes folytatása az ezen 
a területen R o z l o z s n i k t ó l  felismert felső, ú. n. hegygerinci pliocén 
sorozatnak.

Ócsanálostól D-re, ahol az út Újcsanálos felül leereszkedik, a Her
nád meredek partján,- a következő rétegsort találtam:

Közvetlen a, Hernád partján, legalul több méter vastag, világos- 
szürke kvarchomokból álló réteg húzódik, amelyben egy homokkőpad 
s felső részében egy 30— 40 cm vastag lignit-zsinór ül. Erre több m 
vastag, palaszürke, zsíros agyag települ, amelyben Congeria Csjzeki 
H  ö r n e s és Limnocardium sp. ind. gyűjthető. Ez a rétegsor alsópan- 
nóniai kori. A  kövületes agyag felett helyezkedik azután el nagy vas
tagságban a területemen- szereplő pliocén-üledékek rétegösszlete. 
Szembetűnőbb szintes rétegződést- itt sem mutatnak s csak általános
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ságban vehető ki, hogy alsó tagozatokban inkább agyagból, felül 
pedig inkább homokos üledékekből állanak.

A sóstófalvai feltárásban a helyzet ugyanez. Alsósóstófalva D 
felőli, utolsó házainál, a Hernád-part meredek lejtőjén ugyancsak meg
van alul a Congeria Cz/zeki H ö r n e s  és a Limnocardium sp. ind.-al 
jellemezhető, alsópannóniai kori, képlékeny agyag (alatta a homokkő
pados, lignites homokréteget azonban már nem találtam meg), amelyre 
a felső, hegygerinci pliocén-rétegsort reátelepülten szintén ott találtam.

Sem az itteni, sem a már területemen levő pliocén-sorozatot, a 
szintén meddő, ugyancsak főleg homokból és agyagokból álló, ú. n. 
középső, szenes agyagokat és szénpalákat tartalmazó s a Congeria 
Czjzeki-s alsópannóniai-kori, alsó tagra települt, de az előbb ismertetett, 
két feltárás környékén hiányzó, pliocén-sorozattal nem lehet össze
téveszteni. Emennek jellemző bélyege, Rozlozsnik szerint, a szénpalás 
és szenes agyagrétegek jelenléte s főleg jó rétegezettsége. Terüle
tem pliocén-sorozatában ezeket a jellemző tulajdonságokat azonban 
megtalálni nem lehet. Lignites vagy legalább a szenesedési folyamat kez
deti állapotában levő, sok szerves anyagot tartalmazó, kiékelődő réte
gek területem felső, hegygerinci pliocén-sorozatában is előfordulnak 
ugyan, de mindenütt rétegzetlen, lencsésen kiékelődő agyagok vagy 
homokok közt találhatók. Ilyen módon területem pliocén-komple- 
xusa csakis a Rozlozsniktól felállított pliocén-taglalás legfiatalabb plio- 
cénját képviselő, felső, hegygerinci sorozatába illeszthető be.

Származásának pontosabb idejét azonban fauna nélkül megállapí
tani nem lehetett. A  Hernád balpartján, már R o z l o z s n i  k-féle fel
vételi területen, fekvőjét több helyen felső pannóniai üledékek alkot
ják (a középső, szénpalás-sorozat) s így feltételezhető, hogy ez a réteg
sorozat is, legalább is a felsőpannónban keletkezett. Több fúrásban, 
főleg a felső szinttájában átütött sárga és zöldessárga futóhomokjai, 
csillámnélküli, gömbölyű szeműre koptatott szürke és sárgásszürke 
homokjai, sárgás és vöröses homokos agyagjai viszont arra is mutat
nak, hogy leülepedésük már teljesen száraz területen, sivatagos klíma 
alatt ment végbe, amely időszak inkább a levantei emeletnek 
felelne meg.

A fellegvári terraszkavics.

A  megyaszói domíbvonulat Hernád felőli oldalán, Gesztely és 
Tiszaluc községek között, a pannoniai-levantei üledéksorozat erodált felü
letén fluviatilis eredésű kavicsot találtam néhány ponton. így Juhász
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tanyától DNy-ra, a 137.60 m-es magasságú pont környékén s Újmajor
tól joo m-nyire DNy-ra, 130— 134 m t. sz. f. magasságot elfoglaló, 
kisebb területen 6— 7 m vastagságú, összeálló, mogyoró- és diónagy
ságú, erősen vasas festésű ez a kavics. Kötőanyaga barnásszürke homok, 
anyaga pedig kizárólag kvarcit. Sajnos, továbbnyomozni nem volt mó
domban, de feltételezhető, hogy azon a Gesztely— Tiszaluc közötti ter- 
raszszerű részleten, amely 130— 140 m t. sz. f. magasságban párkány- 
szerűen füg a Hernád Alföldre kiérő völgye felett, több helyen is meg
található.

R o z l o z s n i k  is írt le 1931. évi jelentésében, Mád környékéről, 
kontinentális kavicsot. Ez a kavics 220— 270 m t. sz. f. magasságú pon
tokon nyugszik, a szomszédos patakmedreknél pedig 100— 110 m-el 
magasabban. Anyaga túlnyomóan andezit s csak járulékosan kvarcit és 
riolitkavics. Anyagát s helyzetét tekintve, nem igen lehet belőle szár
maztatni a tiszaluc— gesztelyi terraszkavicsot. Már a Hernád partján 
feltárt alsópannóniai kvarckavics anyaga is É-ról került ide le s bajos 
elképzelni, hogy a szóbanforgó, tisztán kvarckavics, a Mád-környéki, 
főleg eruptívus kavicsokból rostálódott volna ki.

Apróbbszemű kvarckavicsot tárt fel az 56., 63., 64., 66. és a 72. 
számú fúrás a terraszkavicsnál alacsonyabb: 103, 114, 123, 126.50 és 
85 m t. sz. f. magasságban elhelyezkedő homokos üledékekben, de ez 
a kavics nem alkot összeálló rétegeket s csak szórványosan ül bezáró 
homokrétegében s törmelékkúp anyagának látszik.

Szerves maradvány a Gesztely—Tiszaluc közötti kavicsból eddig 
még nem került elő. Terraszpárkányon való elhelyezkedési módja, vala
mint tengerszínfeletti magassága is, azonban arra vall, hogy a fellegvári 
terrasz szintjében teregette el azt az ősi Hernád.

A b a b é r c e  s, v ö r ö s a g y a g o k  s o r o z a t a .

Az idősebb tag.

A  felsőpannóniai-levantei üledékek felszínén, kőzettanilag meg
lehetősen jellegzetes, főleg rétegzetlen agyagokból álló üledéktagot talál
tam. Jellemzőbb tulajdonságait nagyobb vastagságban kifejlődött rész
leteiben lehet inkább tanulmányozni. Ilyen helyeken, mint pl. a jaj- 
halompusztai fúrásban, 20— 25 m vastagságban van olyan egyöntetűbb 
petrográfiai minőségű agyag, amelyben az esetleges durvább szemű 
elegyrészeket szabad szemmel észrevenni nem lehet. Ennek ellenére, 
a fúró még onnan sem hozta fel plasztikus formában, ahol az talajvizet 
tartalmazott, hanem csak morzsalékos, apró, poliéderes részecskékből
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álló változatát. Más fúrásban viszont homokkal, iszappal kevert agyag 
is lehet, sőt egyes részeiben apróbb kavicsot is tartalmazhat, de ezek
ben a részletekben sem réteges, inkább lencsés szerkezetű. Több helyen 
20— 30 cm vastag, tiszta fehér mészporból álló csíkokat is találtam az 
agyagréteg között.

Színe sárgásbarna, vörhenyesbarna, sötétbarna, téglavörös s néha 
sárgászöldes, tarka is. Sósavval nem pezseg, így karbonátokat nem tar
talmaz; de igen vasas, amit színe is, meg a benne, helyenként sűrűn 
található babércszemek is bizonyítanak.

A  pannóniai— levantei üledékeket ez az agyagos tag egész terüle
temen beborítja. Vastagsága változó, aszerint, hogy a keletkezése óta 
végbement eróziós folyamatok hol, mennyit kíméltek meg belőle. 
A  megyaszói dombvonulat Tiszalucig leérő gerincén a pannóniai—  
levantei üledékkomplexus (N y— K irányban fektetett szelvényben) 
olyan, a gerinc alatt jobbról és balról, annak élével párhuzamosan 
futó két lépcsőt, padmalyt alkot, amelyeken a vörös agyagok vastag
sága a legnagyobb. A  K felőli lépcső Jajhalom- és Harangod-puszták 
vonalába esik, ahol még a 30 m mélységre lehatoló fúrás sem ütötte 
át a vörös agyagokat. De a Hernád felőli, Ny-i lépcsőn sem ritka a 
15 m-es vastagsága. Magán a gerincen csak néhány kutatófúrásom volt 

s így az itteni vastagságát nem tudtam részletesebben kinyomozni, de 
úgylátszik, az hellyel-közzel itt is tekintélyesebb. A  már Tiszaluc köze
lében levő, í jo  m magas Strázsahegyen még mindig 24 m vastagságú
nak találtam.

Ha a vörös agyagokat függőleges szelvényben lefelé vizsgáljuk, 
akkor azt tapasztaljuk, hogy átmenetet alkotnak a fekvő pannóniai—  
levantei agyagokba, homokos agyagokba és homokokba. Nemcsak 
vasokkeres vörös színezetük s babérctartalmuk csökken —  általános
ságban —  a fekvőjükkel határos képződménye felett, de terrarossza- 
képű agyagjai is lencseszerűen vagy réteg formájában benyomulnak a 
fekvő tarka, világosabb színű üledékei közé is s a két képződmény 
határán több méter vastagságban vörös agyag- vagy vörös homokréte
gek, csíkok váltakoznak a sárga, zöldessárga, szürke színű, pannóniai—  
levantei kori agyagokkal, homokokkal.

Ha a fekvő-komplexusokból való átmeneti helyzetüket tekintjük, 
származhattak a pannóniai— levantei üledékekből is, helyben, azok 
rovására, azok felső, részeinek ellateritosodásából, megfelelő klimatikus 
viszonyok alatt. Ezt a feltevést úgylátszik az a körülmény is megerő
síti, hogy a vörös agyagok határai a pannóniai— levantei üledékek 
határán túl nem mennek.
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Bár kövületekben teljesen meddőek s így keletkezési idejüket bajos 
dolog pontosabban megállapítani, de az, hogy már erodált felszínű 
pannóniai— levantei üledékeken vannak, képződésük főideje inkább a2 
idősebb pleisztocén mellett szól.

A vörös agyag fiatalabb, átmosott tagja.

A  fent vázolt vörös agyagok elterjedését N y felé a Hernád, D felé 
pedig a Holttisza alluviális lerakódásai élesen elhatárolják. A vörös 
agyaggal fedett pannóniai— levantei dombvidék azonban É felől István- 
tanya— Jeneytanya— Puchlintanya s Bekecs község, D felől pedig a 
Taktaharkányból Szerencs felől vezető vasúti vonallal közrefogott 
területen, K felé messze elnyúlik lankás lejtőjével s még a Szerencsi- 
halom is hozzátartozik. Ezt a lankás dombvidéket É-on, a hegység felől 
egy 102— io j  t. sz. f. magasságban elterülő, vizenyős mélyedés kíséri, 
D-i részén pedig általában 97— 99 m t. sz. f. magasságú párkánysík 
választja el a Taktaköz alluviális lapályától. Ezt a dimbes-dombos terü
letet az ÉNy felől jövő Harangod- és Bekecs-patakok régebbi eróziója 
részben a hegységtől különítette el, részben ÉN y— DK-i irányú domb- 
sorokká taglalta fel. Az így elkülönített dombvonulatok magja pan
nóniai— levantei üledékekből áll, amelyekre azután a vörös agyagok 
már ismertetett tagja települt. Ezek a patakoktól felszabdalt domb
vonulatok, morfológiai értelemben, tanuhegyeknek, mezáknak fog
hatók fel.

A  dombvonulatok közti patakvölgyekben, meg az előbb említett 
párkánysíkon fúrásokkal feltárt üledékekben azonban már nem talál
juk meg az annyira jellegzetes rétegzetlen vörös agyagot. Helyette víz
szintes rétegződésben is feltárható, vékonyabb, sokszor tisztán homok
ból álló rétegekkel váltakozó, szürlkésbarna, szennyes sárga agyagok 
vesznek részt. Mélyebb részükben sötétebb barna., olykor szürkés- 
fekete, sok szerves anyagot tartalmazó agyagból állanak.

A  Harangod-patak völgyében, 103.12 m t. sz. f. magasságban tele
pített fúrás 4.60— 5.30 m mélységben kevés barna homokkal vegyes 
apró kavicsot is feltárt. Ebben a kavicsban a Tokajhegyalja kőzetei is 
szerepelnek s helyzeténél, kőzettani összetételénél fogva, összeegyez
tethető a Szerencsi-öbölben, a Rozlozsniktól ismertetett (lásd Rozlozs- 
nik 1932. évi J.) három homokos kavicslerakódás legfelső, IIL jelölés
sel megkülönböztetett, felsőpleisztocén-korí kavicsrétegével. A  Haran
god-patak völgyében leülepedett, fent ismertetett képződmények fene
két ló  m-es fúrásaim nem érték el.
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A  Taktaharkány, Taktaföldvár között húzódó párkánysík altala
jában, amely egyenes folytatása D N y felől a mezőzombori párkány
síknak, a szóbanforgó üledékeket a 10 m-es fúrások azonban már át
ütötték. A  sárgásbarna, agyagos, homokos felső sorozat alatt, a 6— io 
m körüli mélységben ugyanis már főleg zöldes és sárgászöld agyag vál
takozik sárgásbarna és szürke, csillámos homokkal, iszappal. 10 m 
mélységen alul, területemen már nem ismerem a rétegsort, de Rozlozs
nik főgeológus úr 1932. évi jelentéséből átvéve tudom, hogy a pár
kánysík mezőzombori szakaszának altalajában, tovább lefelé agyagos, 
iszapos és homokos közbetelepülésektől elválasztott két homokos, kavi
csos réteg következik. (II. és I. sz. kavicsrétegek.) S amíg a mezőzom
bori párkánysíkon a felső, a II. sz. kavicsréteg több helyen kinyomoz
ható, a szinlő szóbanforgó, felső rétegsorának területemre eső részében 
ezt a fúrások már nem tárták föl. Ősmaradványokat nem sikerült benne 
találnom, de felső pliocén-korát a Mezőzombornál belőle kikerült 
Rhinoceros tichorhinus és Elephas primigenius bizonyítják.

A taktaharkány— mezőzombori szinlő felső tagja, a szinlő lépcsős 
peremétől D-re, vagyis már a Taktaközön, teljesen hiányzik. A z azt 
felépítő sorozat helyébe itt a réti agyag, öntésiszap, öntésagyag, futó
homok feltalaj alatt, néhány m vastag sárgásbarna, szürkéssárga, zöldes
szürke és kékesszürke homok, iszapos homok és iszapos agyag került, 
amely sorozatban a barnás agyagok babércet is tartalmaznak. Alattuk 
kékesszürke iszapot és homokot találtam.

A  mélyebb részekben azonban már a Taktaközben is zavartala
nul megtaláljuk a tanuhegyek közeit s a taktaharkány— mezőzombori 
párkány alsó tagját felépítő üledékeket. Ugyanis a dohányostanyai II. 
sz. fúrás 18— 24.50 m, a prügyi Tiszaparton telepített II. sz. fúrás pedig 
23— 24.50 m mélységben elérte azt a II. számmal jelölt homokos kavics
réteget, amelynek kavicsanyaga kétségtelenül a Harangod-, illetve a 
Bekecs-patak útján került ide a felsőpleisztocénbe, a Mád— Bekecs-kör
nyéki eruptívus területről, amely kavicsot a Szerencsi-öböl más részé
ben Rozlozsnik még nagyobb területen kinyomozott. E kavicsréteg 
fölött és alatt ugyancsak ottvannak azok a kékesszürke iszap- és ho
mokrétegek, amelyeket a mezőzombori szinlő, illetve D felé való foly
tatásukban, a Taktaköz K-i részének altalajában R o z l o z s n i k  is 
leírt. Az I. sz. kavicsréteget azonban a 30 m-es fúrásom már nem 
érte el.

Nyilvánvaló, hogy a Taktaközén hiányzó felső tagot a Tisza eró
ziója pusztította el s helyébe utólag lerakta saját üledékeit. Az alsó, a
II. és I. sz. homokos kavicsos tagokat a Tisza eróziója azonban már
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nem érte el, mert ezek a hegységek felől lefutó patakok völgyéből 
zavartalanul folytatódnak az Alföld belseje felé. A  tiszai feltöltés s az 
eredeti állapotban megmaradt alsótag közti határréteget azonban nem 
tudtam kinyomozni, petrográfiai hasonlóságuk miatt. Hogy már a 
tiszai feltöltéses sorozatnak legalább is a mélyebb része felső pleiszto
cénkori, azt bizonyítják azok a C. megaceros, Elephas primigenius 
stb. maradványok, melyeket a sorozatnak a Tiszaparton alacsony víz
állásnál előbukkanó iszapjából gyűjtöttek.1

A  szóbanforgó sorozat felső részéből említett, néhány m vastagságú, 
sárgásbarna, szürkéssárga homokok, iszap s iszapos agyag, löszszerű üle
dék. Csak korban egyezik meg a Tiszántúlon általánosan elterjedt szilt- 
tel, amely ott tudvalevőleg az óalluviumban került a „mocsárlösz“ =  al
földi lösz sorozat fölé, eróziós periódusban s főleg iszapból és finom ho
mokból áll, míg a taktaközi löszféleség, petrográfiai tekintetben, a löszhöz 
is, meg a barna agyaghoz is mutat valami hasonlóságot. Hasonló, a 
löszhöz is, meg a barna agyaghoz is egyaránt közelálló, kőzetféleséget 
találtam a taktaharkány— mezőzombori párkánysíkon, meg a maga
sabb tetőkön, a vörös agyag idősebb tagjára települve. Az idősebb vö
rös agyag felszínére lerakodott félesége azonban már közel jár a 
valódi löszhöz s attól leginkább csak abban különbözik, hogy benne 
az agyagos frakciójú részek nagyobb mennyiségűéit.

T e k t o n i k a i  a d a t o k .

A  felvett terület igen kicsiny ahhoz, hogy a rajta összegyűjtött 
néhány települési részletadat alapján regionális tektonikájához is hozzá
szólhassak. Az ismertetett képződménysorozatokból tulajdonképpen csak 
a kutatófúrások tártak fel valamit s ilyenformán az egyes képződmé
nyek települési formáit úgy a pliocén, mint pleisztocén üledékkomple- 
xusban csak néhány vonatkozásban lehetett tisztázni, amennyire azt 
az ismertetett lerakodási formák megengedték.

A  pliocén üledéksorozatunk alsó tagozatában, Gesztelynél dőlési 
adatot is sikerült kapnom s ez is megfelel a Hernád partján talált dő
lési sorozatnak, amennyiben a pliocén-rétegek dőlése itt is DK-i, 4— 5“ 
alatt.

A z a sötétbarna, néhol fekete agyagos vezérszint, amely a mező
zombori párkánysík altalajában már a 10 m-es fúrásokkal is elérhető, 
a párkánysík területemre leérő részén is megvan, azonos mélységben.

' H o r u s i t z k y  H . : A  Tiszából kihalászott diluviális gerincesekről. Földtan 
Közlöny, 36. kötet, Budapest. 1926.
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Ez a vezérszint, Rozlozsnik szerint, a mezőzombori párkánysík altala
jában egy K — N y-i irányban húzódó, kb. 4— 5 km szélességű, kis hul
lámheggyel és völggyel bíró hullámot eredményezett. Ez a hullám a 
párkánysíknak területemen levő részében már csak nyomokban mu
tatható ki, aminek az lehet az oka, hogy a párkánysík területemen 
már nagyon összeszűkül s Taktaharkánynál már csak néhány száz m 
széles. A  fúróimmal még elért, II. homokos kavicsréteggel a hullám 
már nem volt kimutatható.

Ami egyéb adat még a terület szerkezeti viszonyaira vonatkoz
tatható lenne, már csak közvetett úton nyerhető. Ezért azok részle
tesebb tárgyalását el kell hagynom. Területem pliocén-pleisztocén-üle- 
déksorozata a kassai öblözet hasonlókori rétegkomplexusának szerves 
része s feltételezhető, hogy főbb szerkezeti vonalaik azonosak. De 

amíg a Hernád-jobbparti pliocén-pleisztocénsorozatot legalább is a Sajó 
vonaláig fel nem dolgozzák, addig a tőle Ny-ra fekvő, főleg a borsodi 
medencében részletesen kinyomozott tektonikának területemre is való
színűleg azonosítható szerkezeti formáit, következtetések útján sem 
tárgyalhatom. Példának okáért mindaddig kérdés marad, hogy a Her- 
nád vonala olyan ÉÉK— D D N Y-i, hosszanti törésvonal irányára vall-e, 
amellyel azonos vonalak mentén történt zökkenések és vetődések ered
ményezték a borsodi medence részekre tagolódását is, avagy csak egy
szerű eróziós völgy, mint amilyen a Sajó is Putnok és Sajószentpéter 
között,2 amely se képződményhatárt, se szerkezeti irányt nem jelöl? 
Ugyanilyen elbírálás alá tartozik a Tisza vonala is, amit szintén több
ször láttunk már tektonikai iránynak feltüntetve. Taktaközi részén pl. 
eróziós völgye van s ez a körülmény is mutatja, hogy ugyancsak nyílt 
kérdés, vájjon szerkezeti mozgások előre kialakított vonalát fog
lalta-e el más alföldi részeken, vagy ott is egyszerű, eróziós jellegű 
völgye van?

Úgy látszik, törés es szerkezeti forma mellett tanúskodik pl. terü
letemen az a mélyedmény is, amely az Istvántanya s Bekecs község 
közt húzódó Tanuhegy É-i lejtője s a hegység között húzódik, N y — K-i 
irányban, amelynek meghosszabbított, feltételezhető hossztengelye vo
nalába esnek bele a bekecsi és a szerencsi langyos források is. ÉK—  
DNy-i irányú törésvonal mellett szól a megyaszói pannon dombvonu
lat gerincének K-i oldalán, a vörös agyagos tag tárgyalásánál ismerte
tett, Jajhalom- és Harangod-pusztán áthúzódó irányvonal is, amely É

V a d á s z  E . : A  borsodi szénmedence bányaföldtani viszonyai. — A m . kir 
Földtani Intézet kiadványai. Budapest, 1929.
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felé egyenes folytatása az eruptívumok és a pliocén-képződmények ha
tárvonalának.

Annyi bizonyos, hogy területem a pannóniai emelet második 
felében véglegesen kiemelkedett, szárazra került. Az ú. n. felső, hegy- 
gerinci sorozat képződményeinek laza anyagokból felépített lencsés, 
fluviatilis szerkezete, a sorozat legfelső sárga futóhomokjai arról tanús
kodnak, hogy lerakódásuk már szárazra került térszínen következett be.

Lerakódásukkal lezárult területem egységesebb, nagyobb vonalú 
fejlődése, mert a későbbi időszakokban már csak a végleges térszíne 
kialakító tényezőknek csak helyileg és részleteikben eltérő működése 
figyelhető meg.

A  terület pannonvégi kiemelkedésével kapcsolatos s egyelőre csak 
a fenti néhány példával illusztrálható és feltételezhető összetöredezett- 
sége révén létesült, avagy felújult szerkezeti formák adhatták meg a 
terület első, eredeti, területi formáit is.

Területem legnagyobb részét elfoglaló megyaszói dombvönulat 
É K — DN y-i irányban történt kialakulását bizonyára azok a hasonló 
irányú szerkezeti vonalak szabták meg, amelyek közül a Ny-i a Her- 
nád, a K-i pedig a Harangod— Jajhalompuszta vonalában húzható meg.

A  Hernád völgyének kialakulása minden bizonnyal a pliocénben 
már megindult. A  megyaszói dombvonulatot beborító vörösagyag, löszös, 
pleisztocénüledékek összefüggő leple jóformán a Hernád alluviumáig ér 
le. Első bevágódása után völgyét nagy mértékben kiszélesíthette. (Plio- 
cén völgyfenék.) A  dombvonulaton az első térszínt az a lapos, széles hát
ság jelöli, a 150 m-es szintvonallal körülhatái-olható gerincrészen, amely 
a barna agyag-lösztakaró alatt, egyenletes lejtéssel megy át az Alföld tér
színébe.

Egy újabb eróziós periódusban ismét be kellett vágódnia, hogy az 
azután beállott akkumulációs periódusban medrét az ismertetett felleg- 
vári terrasz szintjéig feltölthesse. Ez a völgvszélesbítése az alsópleiszto
cénben következhetett be.

A középső peisztocénbe tehető legerősebb bevágódása holocén ka
vicstöltelékének fenekéig ért, amikor is a megyaszói dombság gerincét 
Ny-ról is kísérő padmaly meredek oldala is kialakult.

A  Hernád-balparti részen, a negyedik pihenője idejében kialakulha
tott városi terrasz szintjét megállapítani nem lehetett. Lehetséges azon
ban, hogy a Hernádnémeti— Tiszaluc községek közti, 68., 69. és 70. sz. 
fúrásokban, 5— 10 m mélységben átütött, sötétbarna agyag továbbnyo- 
mozása lehetővé teszi a városi terrasz szintjét jelölő taktaharkány;— mező-1
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zombori párkánysík képződményeinek ezen a területen való kinyomo
zását is.

A  megyaszói dombvidék K-i lejtőjén, a tektonikai származású, lösz- 
vörösagyaggal kitöltött völgyülések kitakarítása is a pliocén-pleisztocén 
eróziós folyamatok eredménye. A  barna agyagos lösz ezen a részen szé
les völgyüléseket tölt ki s a völgyek érett formájukat tulajdonképpen 
már a vörösagyag s lösz keletkezése előtt nyerhették. A z a lépcsős perem, 
amely a megyaszói dombvonulat K-i oldalán, a gerinccel párhuzamos 
lefutással épp úgy követhető, mint a fentemlített, a Hernád felőli olda
lon, szintén akkor keletkezhetett, amidőn az ősi Harangod-patak s odébb 
K  -re a Bekecs-patak, bevágódtak az idősebb pleisztocén terraszba 
egészen az alluviális üledékek aljáig, hogy kitakarítsák a mai völgyek 
akkori anyagát.

A  vörösagyagok fiatalabb tagja viszont már csak annak a még ké
sőbbi, felsőpleisztocénkori, nivelláló akkumulációs tevékenységnek a ter
méke, amely a már többször említett tanuhegyek közti völgyeket s a 
taktaharkány— mezőzombori párkánysíkot a Harangod— Bekecs- s a 
Szerencsi-patakok útján, a városi terrasz szintjéig, másodlagos eredésű 
vörösagyag sorozatával töltötte fel.

GEOLOGISCHE VERHÄLTNISSE DER UMGEBUNG VON 
HERNÁDNÉMETI UND TISZALUC.

(Ausszug des ungarischen Textes.)

Von J o s e f  v o n  S ü m e g h y .

Anschliessend an die Aufnahmen des Herrn Chefgeologen P. R o z- 
l o z s n i k  kartierte Verfasser im Jahre 1933 die Umgebung von Her- 
nádnémeti und Tiszaluc auf den Blättern „Tiszadob“ und „Tiszaluc“ 
1 : 25000. Die S-Grenze bildet der Tisza-Fluss. Da im Gebiet des Takta- 
köz holozäne, in dem Hügelgelände von Megyaszó —  dessen S-liche 
Spitze in das Aufnahmegebiet hineinreicht —  roter Ton und Löss die 
älteren Gebilde bedecken, wurden um diese zu erreichen mehrere 10— 30 m 
tiefe Bohrungen angesetzt. Die Resultate der 500 m voneinander entfernt 
abgeteuften Bohrungen sind in den Profilen des ung. Textes zu sehen.

Der stratigraphische Aufbau des untersuchten Gebietes zeigt folgende 
Horizonte:

1. Holozän. Inundations-Schlamm und -Ton, "Wiesenton, Fliess
und Flugsand.


