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BESZÁMOLÓ A 100 000-ES TÉRKÉPSZERKESZTÉS 
SÍKVIDÉKI MUNKÁJÁNAK 1958. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL

Irta: R ó n a i  A n d r á s

1958-ban a M. Áll. Földtani Intézet elindította az ország 100 000-es 
méretű földtani térképeinek szerkesztését és kiadásra való előkészítését. 
E térképek alapul szolgálnak a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa 
keretében vállalt 200 000-es méretű földtani térképek előkészítéséhez 
és kiadásához. E térképek szerkesztési és kiadási módját nemzetközi 
egyezmények szabályozzák.

Az ország különböző jellegű tájainak megfelelően külön szerkesztő 
csoport alakult a hegyvidéki lapok és külön a síkvidéki lapok elkészí
tésére.

1959. január 23-án a síkvidéki szerkesztő csoport beszámolót ta rto tt 
az első év szerkesztési munkálatainak tapasztalatairól és közszemlére 
tette  az elkészült lapokat. A beszámoló ülésre meghívták a budapesti 
és vidéki egyetemek földtani és földrajzi tanszékeinek vezetőit, az orszá
gos építkezési és tervező vállalatok főmérnökeit, az olajtröszt és kútfúró 
vállalatok főgeológusait, a geodéziai, a talajtani intézet képviselőit 
és a földtani és vízügyi főhatóságokat.

F ülöp J. igazgató i s m e r t e t t e  a beszámoló célját és az Intézetnek 
azt a törekvését, hogy munkálatait az egyes szakágak specialistáival 
menet közben ismertesse és megvitassa.

R ónai A. i s m e r t e t t e  a síkvidéki térképszerkesztés elindulását és 
helyzetét. Míg a hegyvidéki területeken a szerkesztés a különböző szer
zők által különböző időben és különböző részletességgel, vagy céllal 
tö rtén t földtani felvételek egyeztetéséből és redukciójából áll, addig 
a síkvidéki területeken a hiányos földtani felvételeknek m ásirányú fel
tárási anyaggal és térképezési eredményekkel való kiegészítése a cél. 
A síkvidéki területekről országosan csak egyetlen földtani felvétel 
(SÜMEGHY-féle térképezés) eredményei állanak rendelkezésre az Intézet
ben. Egyik leggondosabb m unkát és gyakori ream bulálást kívánó feladata 
a szerkesztésnek a térképezés lapjainak egyeztetése. Az alkalm azott 
jelkulcs igen részletes volt, laboratórium i elemzés pedig nem állott
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olyan nagy számban rendelkezésre, hogy az egységes minősítést bizto
s ítha tta  volna. Az aránylag rövid idő a la tt végrehajto tt és igen nagy 
területet felölelő térképezést nem dokum entálta elegendő számú mester
séges feltárás és fúrás, a természetes feltárások száma pedig a síkvidéki 
területeken elenyészően kevés. Ezért a szerkesztés során szükség van 
reambuláló fúrásokra és arra, hogy a földtani fúrások kiegészítésére 
összegyűjtsék és földtani szempontból feldolgozzák minden máscélú 
fúrás és feltárás adatá t. Főleg az építkezési feltárások és talajm echanikai 
fúrások szolgáltatnak becses anyagot a földtani térképek és szelvények 
kiegészítéséhez. Hasonlóképpen jó eredménnyel lehet és kell felhasz
nálni a részletes talajtérképezés (KREYBiG-féle 25 000-es térképek) 
eredm ényeit is.

Az alföldi 100 000-es földtani térképekkel párhuzamosan elkészül
nek a talajvízszint térképek is ugyanilyen méretben. Ezek a nemzet
közi 200 000-es térképek szerkesztésénél előírt hidrogeológiai térképeket 
képviselik egyelőre az Alföldön. E térképek az 1950—1960 között fel
vett országos kútkataszter alapján készülnek. E kataszter 1 196 000 
ásott talajvízkutat ve tt számba az egész ország területén és ezek víz
szint adataiból az állandóan figyelt talajvízkutak adatainak felhasz
nálásával mind tudományos, mind gyakorlati szempontból igen hasznos 
talajvíztérképek szerkesztése vált lehetővé.

A talajvíztükör helyzetére a fúrások lemélyítésénél és a rétegtani 
szelvények szerkesztésénél is nagy figyelemmel vannak. Érdekes össze
függések jelentkeztek az alföldi talajvíztérkép nagy vonalai és a negyed
kori rétegek vastagsága, elhelyezkedése között. E térképek felhasznál
hatók a nagy medencék fiatal tektonikájának elemzésére.

A szerkesztés egyik nehéz problémája a negyedkori képződmények 
részletesebb korbeosztása. Ez a probléma főleg a hegyperemi területeken 
okoz gondot, ahol idősebb negyedkori rétegek is vannak a felszínen. 
Az alföldi területeken úgyszólván kizárólag csak pleisztocénvégi és holo- 
cén képződmények vannak felszínen, térképezés szempontjából tehát 
csak ezek játszanak szerepet. A fúrásszelvények azonban itt  is felvetik 
a negyedkori rétegek további korbeli osztályozását. Az előzetes jel
kulcsban a pleisztocén négyes és a holocén kettős tagolása szerepel. 
A negyedkor igazolt tagolásának feladatát hazánkban a hegyvidéki 
speciális negyedkori térképezésnek kell megoldania. Erre — az Intézet 
tervei szerint — csak 1965 után kerülhet sor.

A medenceüledékek fúrásokból megismert rétegeinek tagolása s ezzel 
az Alföld negyedkori fejlődéstörténetének megismerése az artézi fúrások 
feldolgozásától várható. Ez a munka az Intézet vízföldtani osztályán 
folyamatban van. Eredményeit a 100 000-es és 200 000-es térképsoro
zatok kiadásánál már hasznosítani lehet.

A kőzettani megkülönböztetések terén legtöbb gond a különböző 
löszfajtákkal és a peremi vörösagyagokkal van. A löszfajták között
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átmeneti képződmények vannak: vízben vagy nedves térszínen lerako
dott hullóporos anyagok. F öldvári A. nyomán hidroaerolitoknak nevez
zük őket. A vörösagyagok csoportjában többféle korú és származású 
lejtőagyagunk van. Agyagásvány tekintetében mind illit-típusúak, de 
anyagi összetételre igen különbözők. Ez természetes is, mert kialakulá
sukban a szoliflukció (talajfolyás), keveredés mindenütt szerepet játszott.

A lejtőagyagokat lemosott állapotban a medencék belsejében is 
megtaláljuk. Ezek elszórtan kavicsot tartalmazó, igen vegyes szemcseösz- 
szetételű agyagok. A felszín alatt mélyebben elhelyezkedő eolikus ere
detű rétegek felismerése nehéz, mert ezek a rétegek különböző átala
kuláson mentek keresztül.

Az Alföldön a földtani felszíni térképezésnél főleg kőzettani és 
genetikai megkülönböztetésekre van lehetőség, hiszen korbeli elhatáro
lásnak a nagyjából egykorú üledékeknél nincs helye. Ezért is tolódik 
a kutatások súlypontja az anyagvizsgálatra, a szemcseösszetétel meg
határozására, a plaszticitás, a szemek koptatottsága, a mésztartalom 
meghatározására, a vízzel szemben való viselkedés megfigyelésére.

Az Intézet pollen an alitikai laboratóriuma a negyedkori rétegek 
palynológiai vizsgálatával, egyébirányú teljes lekötöttsége m iatt, nem 
tud foglalkozni. Hasonlóképpen nélkülözzük az őslénytani osztályon 
a pleisztocén malakológust. E hiányokon feltétlenül segíteni kell, mielőtt 
a hegyvidéki negyedkori térképezésre sor kerül.

A síkvidéki osztály, a felszín térképezése mellett, gyűjti az adato
kat a medencék fiatal töltelék-anyagának, a fiatal mozgások eredményei
nek és így a medencék szerkezetének megismerésére is. Ez főleg az 
artézi és szénhidrogénkutató fúrások feldolgozásából áll. Igen jelentős 
és meglepő adatokat szolgáltattak azonban a talajvíztérképek a meden
cék fiatal üledékei szerkezetének tanulmányozásához.

A síkvidéki és negyedkor-kutatás szorosan kapcsolódik a hidro
geológiai kutatáshoz és mérnökgeológiához. Külföldön ez a kapcsolat 
sokszor szervezetileg is kifejezést nyer. Magunk is törekszünk a szoros 
együttműködésre. A negyedkor-kutatásnak és a síkvidéki geológiának 
a gyakorlati gazdasági követelményekkel: területrendezéssel, építkezé
sekkel, vízrendezéssel, öntözéssel, mezőgazdaság-fejlesztéssel lépést kell 
tartania. Ez az Intézet síkvidéki kutató osztályának személyi és fel
szerelésbeli erőteljes fejlesztését kívánja meg. Vannak szomszéd országok, 
ahol a sokkal kisebb terjedelmű kvarter területek tanulmányozására 
és földtani feldolgozására négyszer-ötször annyi geológust alkalmaz
nak, mint nálunk és a specialisták széles sora segíti őket munkájukban.

Moldvay L. t a r t o t t  b e s z á m o l ó t  a Nyírség földtani viszo
nyairól :

1958-ban végzett ibrányi fúrásaink harántoltak egy alsó átmosott 
futóhomokot, egy erre települt infúziós löszt, egy újabb futóhomokot 
és egy záró löszös homokréteget, ami a többivel együtt a legfiatalabb,
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feltehetően pleisztocén végi futóhomok bázisát képezi. Ez a futóhomok 
foltokban fúvódott rá a löszös térszínre, ezért az idős löszös térszín sok 
helyen ablakként napvilágra bukkan.

A löszös bázisrétegsor jelenlétét — amelynek legfontosabb tagja 
az infúziós lösz — régebbi vizsgálatok is igazolták: M. D obos I., Szabó N. 
1951. évi, továbbá R ozlozsnik P., Schréter Z., F erenczi I. 1931. évi 
észlelései.

A nyírségi pleisztocén összlet felépítése a következőképpen vázol
ható: legalul 70—80 m vastag folyóvízi homok, majd 35—40 m vastag 
kavicsos homok rétegsor helyezkedik el, amely a középső-pleisztocénben 
és a felső-pleisztocén elején keletkezett. Erre 5—10 m vastag, vegyesen 
folyóvízi és futóhomok települ, majd infúziós lösz következik. Az infúziós 
lösz mind a keleti, mind a nyugati peremen kibúvik.

Az infúziós löszre helyenként összefonódónak látszó, helyenként 
szintekre tagolódó futóhomok és löszös homok települ. Ezt a rétegsort 
zárja le végül a pleisztocén végén keletkezett, legnagyobb tömegben 
keleten felhalmozódott futóhomok. Térképünkön a bázisrétegsor anya
gait (infúziós lösz, löszös homok, finomszemű futóhomok) és a ráfújt 
futóhomokot ábrázoljuk, nem tekintve a holocén képződményeket.

Problematikus a szatmári síkság felépítése: régebbi adatok alap
ján gyanítható, hogy az említett bázisrétegsor, különösen az infúziós 
lösz megfelelő fáciese, oda is átterjed és nem pusztult le.

E rdélyi M. m e g e m l í t i , ' !  hogy az alsó-pleisztocén masztodonos 
kavics Balatonfő környékén és Kislángon gerinces faunával igazoltan meg
van. Ennek megfelelője a Balatontól délre keresendő. Néhány helyen az 
erodált felső-pannon felszínén környezetéhez képest feltűnően durvaszemű, 
balatonfelvidéki anyagú kavicsroncsok vannak. Anyaguk a fedővel 
keveredett, felszínük erodált. Megmaradt kavicsroncsok, melyek teljes 
lehordása nem következett be a hosszú pleisztocén eróziós időszak alatt. 
Faunát nem tartalmaznak. Ide számítom Zamárdi, Lengyeltóti, Balaton- 
keresztúr izolált kavicsroncsait.

A kétséges alsó-pleisztocén és a kétségtelen felső-pleisztocén löszös 
üledéksor és a helyi jellegű felső-pleisztocén folyami homok közötti 
nagy üledékhiányt a pannon rétegek nagy részét el hordó erózió, a 
kevés (pannont fedő) vörösagyag, a sok durva helyi jellegű „zápor
kavics”, a különféle fosszilis talajszintek, márga és mészfelhalmozódá- 
sok (Sü m e g h y : ,,tarka agyag”), sokhelyütt a pannon felszín szolifluk- 
ciós átdolgozottsága igazolja.

A lösz alatti homok kétféle. Balatonlelle—Taszár vonalától keletre csak 
a völgyekben (ÉD-i) fordul elő kitöltés-maradványként. I t t  a lösz a pan
non mállott, vagy helyi törmelékű felszínére települ. Ahol 1951-ben 
folyami pleisztocén homokot térképeztünk, bebizonyosodott, hogy a lösz 
aljának homokossága mindig a fekü pannon homoktól van; sokszor 
kissé futóhomok jellegű. Az említett vonaltól keletre, a völgyek terüle
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tén kívül is, mind több helyen van homok a lösz alatt, míg Lengyel
tóti, Somogyvár, Pamuk, Bodrog, Hetes vonalától nyugatra már nincs 
lösz. A homok tehát a lösz alatt van. Kérdés, hogy a felszínközeli része 
idősebb-e az újpleisztocénnél.

A dunántúli medence területén sikerült megbízható rétegdőlést 
mérni a pleisztocénben és a pannonban is. Sorozatosan megállapítottuk 
a fiatal vetők és litoklázisok rendszerét a felső-pannon és lösz alatti 
negyedkori kavicsos homokban. A pleisztocén vetők iránya párhuzamos 
a nagy hosszanti völgyekkel, vagy a balatoni hossztengellyel. A dunán
túli völgyek és a Balaton-vonal töréses eredete ezzel bizonyított.

A felső-pannon folyami rétegsor a tavi fáciesű pannon erodált fel
színére nem-összefüggő módon települ. Térképileg, a kevés é̂ s rossz 
feltárás miatt, csak néhány helyen lehet elkülöníteni, ezért nem is választ
juk szét. Ez Süm eghy  „wetzleri”-s szintje, illetve Strausz ,,legfelső 
p an n o n ija .

A BARTHA-féle regressziós üledéksort, mely megosztja a felső-pan
non tavi sorát, csak néhány nagy feltárásban lehet elkülöníteni, máshol 
nem. A fentiek m iatt a térkép jelkulcsában a felső-pannon egy kategó
riába kerül.

H o z z á s z ó l á s o k .  A síkvidéki térképezés és térképszerkesz
tés általános problémáihoz, a negyedkori üledékek osztályozásához és 
az anyagvizsgálati kérdésekhez M iháltz I., H orusitzky F., K ádár  L., 
B ulla  B., K riván  P., Schréter Z., Scherf E., K retzoi M., Földvári A., 
L áng  S., K éz A. szólt hozzá. Az infúziós lösz mibenléte és a vörös
agyagok genezise körül folyt a legtöbb vita. M iháltz I. részletesen ki
fejtette az infúziós löszre vonatkozó megfigyeléseit. Scherf E. a M i
háltz I. által hullóporos anyagoknak kezelt pleisztocén iszapokra vonat
kozó észrevételeit ismertette. Jelentős vita alakult ki a SÜMEGHY-féle 
,,alföldi lösz” kifejezés használatáról és értelmezéséről.

A negyedkor időrendi tagolásához B ulla  B., K riván  P., Scherf E., 
Schréter Z., K retzoi M., Földvári A., M iháltz I. és K éz A. szólt 
hozzá. Legrészletesebben Scherf E. foglalkozott a korbeosztással és 
ismertette saját — fúrási és anyagfeldolgozási — eredményeit, amelyek 
alapján az alföldi felső-pleisztocén és holocén rétegeket nyolc tagra tudja 
különíteni. Ezek a Würm I. száraz hideg; a Würm I —II. humidus; 
a Würm II. száraz hideg; a Würm II—III. nedves; a Würm III. száraz 
hideg; az óholocén praeborealis; az óholocén „mogyoró” és az újholocén 
postborealis időszaka. Ezeknek jellegét és képződményeit is ismertette.

Az alföldi és negyedkori kéregmozgások jelentőségéről Schréter Z., 
K őrössy L., B e nd efy  L. és L áng  S. beszélt. K ádár L. a tektonikus
nak értelmezett jelenségekkel szemben a folyóvízi eróziós tevékenység 
jelentőségére utalt.

A Nyírség földtani felépítésének kérdéséhez Földvári A., B orsi Z„
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M iháltz I. és K ádár L. szólt hozzá. B orsi szerint a Nyírség alatt nincs 
meg mindenütt a löszplató, a Nyírség törmelékkúp.

A dunántúli beszámolóhoz K ádár  L., B ulla B., K riván  P., Scherf 
E. és K retzoi M. szólt hozzá.

Stefano vies P. kifogásolta a talajtani kutatásokkal való szoro
sabb kapcsolódás hiányát. Galli L. és B iczók I. a hidrogeológiával 
és mérnökgeológiával való kapcsolat fontosságát hangoztatták. Az osz
tályon készült síkvidéki földtani térképeket mérnökgeológiai szempont
ból sikerűiteknek és igen fontosaknak mondták.

R ónai A. válasza után F ülöp J. igazgató zárta be az értekezletet 
a vita eredményeinek összefoglalásával.

COMPTE RENDU DES RESULTATS, OBTENUS EN 
1958 DANS LA CONSTRUCTION DES CARTES 1 AU 

100 000е DES PLAINES 
par

A. R ónai

En 1958, la construction des cartes géologiques internationales 1 au 
100 000е a commencé a lln s titu t Géologique de Hongrie. L ’URSS et les 
pays de démocratie populaire s’étaient entendus, ä Prague en 1955, 
au sujet de Tédition de ces cartes sur la base d’une légende commune 
et des principes de rédaction uniques.

Aprés la premiére année des travaux cartographiques shmposa la 
nécessité de discuter les expériences et les résultats, ainsi que les objec- 
tifs ultérieurs, devant un public plus vaste. Le présent compte rendu 
a été fait par la Section de Recherches des Plaines, car le lévé géologi
que du territoire des bassins souléve des problémes, différents de ceux 
du lévé des région montagneuses. Ä cette réunion ont été invités les 
chaires intéréssées des universités, les Organes des autorités supé- 
rieures, les services géologiques des entreprises différentes, les ingénieurs 
en chef des bureaux d’études de Tindustrie de batiment, T lnstitut pédo- 
logique etc.

Par la suite des rapports de A. R ó n ai, L. Mo ld vay  et M. Er d élyi, 
une vive discussion s'est développée sur la classification des sédiments 
e t la formation de la morphologie de la Grande Plaine Hongroise et 
sur la Stratigraphie des couches quaternaires de la Transdanubie. Parmi 
ceux qui ont pris la parole, les ingénieurs soulignérent Timportance 
de la mise au point de la mécanique des sols et de la hydrologie des for
mations, ainsi que son appliquabilité au cours de la rédaction des pro- 
jets économiques.
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТ, ПРОВЕДЕННЫХ В 1958 Г. В 
РАВНИННОЙ ОБЛАСТИ ВЕНГРИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КАРТЫ

МАСШТАБА 1 : 100 000
А. РОНАИ

В 1958 г. в Венгерском Геологическом Институте было начато состав
ление международных геологических карт масштаба 1:100 000. Еще 
раньше, в 1955 г. в Праге, СССР и страны народной демократии заключили 
соглашение по изданию на основе единых принципов таких карт с уни
фицированной легендой.

После первого года работы по составлению таких карт стало необхо
димым обсуждать на более широкой платформе накопленный за это время 
опыт и полученные результаты, а также и дальнейшие цели. Настоящий 
доклад был представлен Отделом по изучению равнинных областей, так 
как при геологическом картировании территории бассейнов возникают 
проблемы, отличные от проблем картирования горных областей. К этому 
докладу были приглашены заинтересованные университетские кафедры, 
высшие органы, геологические службы различных предприятий, главные 
инженеры строительных конструкторских бюро, Исследовательский инс
титут почвоведения и пр.

На основании рефератов А. РОНАИ, Л. МОЛЬДВАИ и М. ЭРДЕЛИ 
происходила оживленная дискуссия по классификации отложений Боль
шой Венгерской Низменности, по формированию рельефа ее и по стратиг
рафии четвертичных слоев Задунайского края. Выступавшие в дискуссии 
инженеры подчеркивали полезность комплексного изучения механики 
грунтов и гидрологии образований, указывая на то, что они могут и должны 
быть использованы при государственном планировании.




