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I. Bevezetés

A M. Áll. Földtani Intézet Igazgatósága 1950-ben megkezdte az ország 
sík- és dombvidékének részletes földtani térképezését. Ennek a munkának 
az volt a célja, hogy az elavult, hiányos, régi térképek helyett, mai tudományos 
és gyakorlati igényeket kielégítő, modern térképeket nyújtson s lehetővé 
tegye az ország új földtani térképének megszerkesztését, kiadását is. Ezért 
felvételi munkálatainknál nemcsak a rétegtani megállapításokhoz szükséges 
földtani adatokat gyűjtöttük össze, hanem a felszíni és felszínközeli képződ
mények legrészletesebb szétválasztásával elértük azt is, hogy térképeinken 
a legrészletesebben szerepelnek a termőtalajok anyakőzetei is. Térképeink 
emellett az erdősítési, talajvízháztartási, öntözési és csatornázási kérdések 
kidolgozásához s az iparilag felhasználható nyersanyagok kutatásaihoz is 
sok hasznos adatot nyújthatnak.

Ez a nagyszabású térképező munka 2 csoport beállításával, a Duna— 
Tisza-közén indult meg, amelyből a Sümeghy-csoport 1950-ben a Duna— 
Tisza-közének É-i részét, az irsa—ceglédberceli dombokat, s a Jászság nagy
részét vette föl. Sídó Mária a hatvani, nagykátai, tápiószentmártoni, 
tápiószelei, jászladányi s a jászfényszarúi lap egy részét, Siposs Zoltán 
a jászkiséri, fegyverneki és a jászfényszarúi lap egy részét, F ehér Béla 
a tiszaroffi, Hőgye Ilona a jászberényi, abonyi, szolnoki, rákóczifalvai és 
tiszafüredi, Vargáné Csury Ilona a péceli, monori és Örkényi, Szurovyné 
Hajós Márta a ceglédi és kúnszentmiklósi, Pálfalvy István a lajosmizsei, 
kecskeméti és felsőszentkirályi, Bogsch László a dömsödi, Rónai András 
a dunavecsei, szabadszállási és kerekegyházi, E rdélyi Mihály a dunaföld- 
vári, fülöpszállási és izsáki, Szilárd J enő a paksi és akasztói, P écsi Márton 
a kalocsai és kiskőrösi, Zombay Pál pedig a tolnai és a fajszi lapok területét 
vette föl. A munkában geomorfológiai szakmunkatársként 1 hónapig Bulla 
Béla és K éz Andor egyetemi tanárok is résztvettek.

Felvételi jelentéseik részletadatai szervesen kiegészítik ezt az össze
foglalást, s eredményeit, megállapításait alá is támasztják. Megjelentetésük 
nagyon is hasznos volna, de ez, sajnos, technikai okokból keresztülvihetetlen. 
Ezért jelentéseikből csak olyan részletadatokat emelhetünk ki, amelyek a 
felvett terület rétegtani kiértékelésénél hasznosaknak minősíthetők.



234

A Duna—Tisza-közének mélyebb altalajára vonatkozó földtani isme
reteink még nagyon hiányosak. Bár részlet vizsgálat ok itt is történtek, de a 
mélyebb tagokra is kiterjedő, összefoglaló szintézist még nem állították 
össze. Nem hiányoznak innen a földtani megismeréshez igen szükséges, 
idősebb rétegeket is feltáró, mélyebb kutatófúrások adatai sem, amelyek 
a terület altalajának rétegsorát részben már a mezozoikus alapig is feltárták, 
de a szóbanforgó mélyfúrások olyan eloszlásúak, hogy közülük érdemlegesebb 
a terület középső, nagyobb részére egy sem esik. Elkészült a Duna—Tisza- 
köze geofizikai térképe is, de mérési eredményeinek kiértékelésénél is első
sorban csak az É-on és D-en sűrűbben telepített mélyfúrások földtani adatai 
használhatók fel. Amíg a Duna—Tisza-köze középső nagy részének üledékeit 
a sziklafenékig lehajtott kutatófúrások több helyen föl nem tárják, addig 
csak kísérletnek tekinthető, ha irodalmi, fúrási és geofizikai adatok alapján 
igyekszem elfogadhatóbb képet rajzolni a mélyebb medenceüledékekről, 
sziklafenekükről, szerkezetükről, s hovatartozandóságukról. A felszíni és 
felszínközeli üledékek földtani ismeretében azonban már szerencsésebben 
állunk. A Magy. Áll. Földtani Intézet a Duna—Tisza-közét újra térképez- 
tette, s ennek a nagyszabású felvételi munkának földtani eredményei a fiatal 
üledéksor sok függő kérdését tisztázták, s helyezték új megvilágításba. 
Mivel földtani szempontból a felszíni s felszínközeli képződmények jelen 
esetben a fontosabbak, az alábbiakban részletesebben ezekkel foglalkozom 
s az idősebbekkel csak annyiban, hogy amazok ismertetését érthetőbbé 
tehessem.

II. Az ősi alap

A legújabb földtani és geofizikai kutatások eredményei egyaránt arra 
vallanak, hogy a Duna—Tisza-köze is szerves része a Magyar-medence 
nagy parageoszinklinálisának, amelynek merev, kristályos alaphegység 
keretében részgeoszinklinálisokat határoló vagy elválasztó paleozóos rögök 
sorozatai, vonulatai tekintélyes mezozóos rögsorozatokkal, vonulatokkal, 
váltakoznak. Az egyes,kristályos és mezozóos vonulatok, rögsorozatok közé 
harmadidőszaki üledékekkel kitöltött medencerészek iktatódnak. A leg
újabban megjelent geofizikai térképen közölt geofizikai maximumok és 
minimumok is olyanképpen értelmezhetők, mint ahogyan azt már Böckh 
H ugó is felfogta, vagyis, hogy a geofizikai maximumokat a variszkuszi 
hegység és az ezt részben beborító mezozoikum rögeinek kell tekintenünk, 
tehát az Alföld, illetve a Duna—Tisza-köze is «buried hilb szerkezetű [1].

Az egyes maximumok igen eltérő mélységeket jelenthetnek. Köztük 
óriási mélységű vagy sekélyebb, de rendesen amazoknál nagyobb kiterjedésű 
vápák alakultak ki. A geofizikai térképen ábrázolt maximumok és minimumok 
rendszerbe foglalása, földtani értelmezése, megfelelő számú és mélységű 
kutatófúrás hiányában, ma még nagyon nehézkes. A geothermikus gradiensek 
anomália-térképe kratogén jellegű, mert azon a mély vonulatok a paleozoikum, 
a magas értékek zónái pedig a mezozoikum elterjedését jelzik, s ez — Scheffer 
szerint — abban nyilvánul, hogy a mélyvonulatok egymásra merőleges 
szakaszokból tevődnek össze [3].
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Vonatkozik ez főleg a Tiszántúlra, ahol ÉNy—DK-i és ÉK—DNy-i 
esapásirányú maximumsorozatok keresztezik egymást, de nem hiányzanak 
a KNy-i irányban haladó maximumsorozatok sem.

A Duna—Tisza-közén már jobban rendszerezhetők ezek a vonulatok. 
A geofizikusok által közölt izoanomália térkép ismertetett adataiból követ
keztetve, 3 részgeoszinklinálisban jön át ide mezozoikum a Dunántúlról. 
Közülük az É-i a Dunántúli Középhegység, illetve a Budai-hegység ÉK-i 
folytatása. A mágneses anomáliák alapindikációjának elrendezése szerint 
kristályospala alaphegység teknőjében ül. Maga a kristályospala alap
hegység tovább ÉK felé, a Vepor- és a borsodi Bükkhegység közt folytatódik. 
De, hogy a teknőjében ülő mezozoikum, amelynek csapásiránya határozottan 
ÉK-i, csak a fátrai mezozoikum felé folytatódik-e, avagy a pesti-öböl tájékán 
szétválva, a borsodi Bükkhegység felé is bocsát-e ki ágat, még eldöntetlen 
kérdés. Az a geofizikai maximum vonulat u. i., amelynek egyik központját 
Pestszentlőrinctől É-ra, a másikat pedig Őrszentmiklósnál tüntették föl, 
egészében inkább ÉNy—DK-i csapásirányt mutat, s inkább a fátrai mezozoi
kum felé irányul.

Inkább elfogadhatóbbnak látszik az a föltevés, hogy a Dunántúlról 
a Duna—Tisza-közére átvonuló második részgeoszinklinális, amelynek 
dunántúli részét az inkei—igali—pincehelyi és németkéri gravitációs maximum 
vonulata jelzi, s amely a velencei-hegységi és a baranyai kristályos kőzetű 
tömböket is kettéosztja, nem az előbb említett, hanem a bugyi—pilisi— 
gombai—mezőkeresztesi—tardi és mezőkövesdi mezozóos rögsorozat csapás
irányával vág össze, illetve ebben az irányban alakult ki.

A harmadik részgeoszinklinális a Villányi-hegység mezozoikumának K-i 
folytatásaként: Kiskúnhalas, majd Szeged és Ferencszállás felé nyomozható 
s ehhez tartoznak a jánoshalmi—sükösdi és a tompa—bácsmadarasi mezozóos 
alaphegységek is. Felszínen maradt rögei a még kevésbbé ismert bátai és 
mohácsi szigeti triász mészkő és dolomitos mészkő is.

A középső és D-i mezozoikus részgeoszinklinális közé rögök széles sávú 
sorozata iktatódik. Dunapentele és Paks közt lép ez át a Dunántúlról ide, 
mint paleozói kristályos kőzetek vonulata, amelynek egyes, nagyobb rögeit: 
a bölcskei—hartai, peszéradacsi—orgoványi, a szentkirályi, a törteli és a 
szolnoki—kiskörei gravitációs maximumok jelezhetik. Az egyes többé- 
kevésbbé zárt maximumok csapásiránya még határozottan ÉK-i. Egyetlen 
kivételnek látszik a szentkirályi, ÉD-i csapásirányával.

Mind a részgeoszinklinálisokat, mind pedig a kristályos alaphegység- 
vonulatot keskenyebb-szélesebb mélyárkok választják el egymástól. Ilyen 
mélyárkot jelölhet az a minimum vonulat is, amelynek legmélyebb részét 
a szigetesév—alsónémedi tengely jelzi, s amely ÉK, Üllő felé kiszélesedve, 
már kisebb mélységet sejttet. Hasonló, de emennél talán még nagyobb 
mélységet jelez a Kúnszentmiklós—Örkényi—Ceglédbercel—Alattyán vonalá
ban húzódó és Örkény környékén kiszélesedő gravitációs minimum is, amely
nek legmélyebb része Örkénynél gyanítható, s amely nemcsak a Duna— 
Tisza-közének, de talán az Alföldnek is legnagyobb mélységű árk^ lehet. 
Emezeknél jóval szélesebb mélyárkot jelez a kristályos alaphegységet a D-i 
részgeoszinklinálistól elválasztó gravitációs minimum.
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Paks és Gerjen közt jöhet át a Dunántúlról az a felszínalatti mélyedési 
tengely, amely Vajk Raul térképén Gyönk felől Paksnak tart, s amely 
határozott K-i csapásiránnyal a Kiskőrös—Kiskúnfélegyháza—Csongrád 
vonallal folytatódik [8].

A bölcske—hartai kristályos, illetve a miskei mezozói rögök közt még 
keskenyebb, de sekélyebb mélyárok Csengőd és Kiskőrös közt erősen ki
szélesedve húzódik К felé. Zárt gravitációs minimuma nagyobb mély
ségűvé azonban csak Kaskantyútól К -re válik, s legmélyebb része Kiskún
félegyháza környékén tételezhető fel.

Ha a geofizikai mérések közül a nehézségi mérések csakugyan az Al
föld, illetve a Duna—Tisza-köze sziklafenekének morfológiáját, dombor
zatát tükrözik vissza, nem pedig valamilyen nagyobb sűrűségű kőzetből, 
vagy a rétegek sűrűségcsökkenéséből származnak, akkor az ismertetett- 
beosztás is elfogadható. Ezt azért is kívánom megemlíteni, mert pl. Vadász 
szerint a geofizikai mérések megadják ugyan a medenceüledékek alatt 
rejtőzködő alaphegységrészek mineműségét, térbeli helyzetét és körvonalait, 
de ez nem azonos azok hegységszerkezeti jellegével, még ha az éles vonalakkal 
kiadódó határok törésvonalakat jelentenek is. A sasbércet vagy kiemel
kedést gravitációs mérések alapján nem lehet megkülönböztetni az anti- 
klinálistól [7]. Bárhogy is fogjuk fel ezt a kérdést, az bizonyosnak látszik, 
hogy a geofizikai maximumok a rétegek valóságos kiemelkedésének felel
nek meg s a kim utatott izogamma különbségek elsősorban az alaphegység 
rögeinek relatív kiemelkedéséből származnak. Ugyanakkor a geofizikai 
minimumok talán mindig az elsüllyedt alaphegységek árokszerű, vagy vályú
szerű teknőit jelzik. A vázolt mezozóos részgeoszinklinálisok és a kristályos 
kőzetű alaphegységvonulatok sok zárt geofizikai maximuma és minimuma 
rögök sorozatát tételezi föl.

Az említett, mélybesüllyedt alaphegységvonulatok és mélyárkok minden
esetre a Duna—Tisza-köze földtani felépítésének pillérjeit szolgáltatják. 
A vonulatokká összevonható rögök sora s a köztük s velük párhuzamosan 
haladó depressziók É-on még ÉK-i, közepén K-i és D-en már DK-i csapás
irányú, dunántúli típusú kristályos és mezozói alaphegységeket és azok 
közé iktatódott, harmadidőszaki üledékekkel kitöltött mélyárkokat jelente
nek. Ezek is éppúgy, mint a dunántúliak, az Alpidák és a Dinaridák közti 
hegységszerkezeti egységnek, a magyar közbenső tömegnek a tartozékai, 
az arra jellemző kratogén tektonizmus sajátságával együtt.

A kratogén tektonizmus valószínűleg már a paleozói alaphegységekre 
is kihatott s a mezozói tengervályúkat már az összetöredezett közbenső 
tömeg hegységvonulatai választották el egymástól. Scheffer szerint erre a 
feltevésre okot ad az a körülmény, hogy az alföldi legnagyobb süllyedési 
zónában a paleozói alaphegység még mindig jóval magasabb, mint a kör
nyező mezozoikum, hogy az alacsony gradiensek zónája igen széles [3].

Az a feltevés azonban, hogy a paleozói kristályos alaphegységvonulatok 
süllyednek, a mezozoikusok pedig emelkednek, még több bizonyító érvet 
kíván, amire majd alább kitérek.

Feltehető, hogy a Duna—Tisza-közi részgeoszinklinálisok rétegsorá
ban az eddig ismert triász mészkövön s dolomiton kívül devon, karbon és
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permkori képződmények is résztvesznek, amire az É-i és a középső részgeo- 
szinklinális dunántúli, le nem süllyedt folytatásának ókori képződményei 
utalnak, de erre eddig még semmiféle bizonyítékunk sincs. Ez a terület 
is a kréta végével emelkedett ki a tengerből s az eocénban jóformán teljesen 
szárazra került.

III. Medencekorszak

Csak az említett, É-i részgeoszinklinális területén, Budapest, Békás
megyer és Őriszentpéter s távolabb, Eger határában ismeretesek eocén üle
dékek, nummulínás mészkövek, vékonypalás, agyagos közbetelepülésekkel, 
míg a terület többi részén az eocén teljesen ismeretlen. Valószínű, hogy a 
Duna—Tisza-közének többi része szárazulat volt, erősen lepusztult tönk
felülettel, lapos hátakra és medencékre tagolódva.

Nagyjában ugyanott, de jóval szélesebb és mélyebb tengervályú húzó
dott a Duna—Tisza-közi szárazulat É-i szegélyén az oligocénban is. Le
rakódásai elérik az 1500 m-t is. D felé hirtelen kiékelődnek, mert Albert
falvánál már csak 500 m vastagok. Az Alpok folytatásaként, a Dunántúlon 
át ide átvonuló, és a Biharhegységnek tartó, összefüggő, széleshátú szá
razulat választotta el ezt az É-i oligocén tengerágat a D-itől. Utóbbi a Dráva— 
Száva közén és a Fruskagóra környékén hagyta hátra sotzka fáciesű szén
telepes üledékeit. Elterjedésének É-i határvonala ismeretlen, de feltehető, 
hogy a Bácska D-i része még az oligocén tenger uralma alá tartozott.

Általában azt tartják, hogy a Magyar-medence nagyobb mérvű transz- 
gressziós időszaka, medencefázisának intenzívebbé válása, a miocénban 
indult meg. Nincs semmi adatunk annak bizonyítására, hogy a miocén 
transzgresszió a Duna—Tisza-közének nagyrészét is elfoglaló, központi 
szárazulatot nagyobb mértékben érintette volna, bár ismeretesek olyan fel
fogások is, amelyek szerint a miocén tenger itt is majdnem mindent elborí
to tt [6]. Az oligocén óta a központi szárazulat domborzata, elterjedése, 
nem sokat változhatott itt sem. Bár feltételezhető, hogy a Mecsekben tért- 
hódító mediterrán tenger ágakat bocsáthatott a Duna—Tisza-köze felé is, 
de ennek bizonyítására még kevés a fúrási adatunk. A Budafok, Rákos
szentmihály, Cinkota környéki miocén durva kavicsok vastag rétege is arra 
vall, hogy a központi szárazulat Duna—Tisza-közi részének É-i szegélye 
itt húzódott s nemcsak a lepusztulási folyamatnak, de a felszínnek is nagy
szabásúnak kellett lennie, hogy ott a többszáz m vastag durva kavicsréteg 
kialakulhasson.

A szekszárdi és a bajai kutatófúrásokban megismert miocén már a 
központi szárazulattól D-re elterülő tengerág képződményeit képviseli. 
A szárazulat Duna—Tisza-közi részének közepéhez legközelebbi, egyetlen 
ismert tiszakürti fúrás még bizonytalanul megállapított tortónai, vagy 
szarmata kavicsos rétegei is csak a tenger partját jelzik, s mintha maga a 
tenger se a Duna—Tisza-közének közepe, hanem Tótkomlós felől húzódott 
volna a tiszakürti partszegélyig. Scherf feltételezte, hogy a kúnszentmiklósi 
és kalocsai mélyebb artézi kutak erősen sós és jódos vize ugyanolyan meszes, 
iszapos, agyagos vagy homokos és kavicsos miocén rétegekből származik,
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mint a pestszenterzsébeti, pesti, sóstófürdői, kispesti stb. erősen sós vizé is, és 
hogy a miocén tenger egyik ága Pestszenterzsébettől, Kispesttől D-re, Bugyin át 
Kúnszentmiklós felé is lehúzódott [4].

Ha voltak is a miocénben a központi szárazulat belsejébe is benyúló 
tengeröblök, ezek nagyrészét nem ÉD-i, hanem ÉK—DNy-i, illetve KNy-i 
irányban megnyúltaknak kell feltételeznünk, párhuzamosan a központi 
szárazulat csapásirányával, és az azt É-on és D-en kísérő főtengerágakkal.

Az eddigi földtani és geofizikai vizsgálatok eredményei egyaránt arra 
mutatnak, hogy csak a hajdani É-i és a D-i nrezozói részgeoszinklinális 
területén volt intenzívebb a paleogén-miocén süllyedés, azoknak Duna— 
Tisza-közi részében is, míg a központi szárazulat, legalább is nagyrészében, 
mozdulatlan maradt. Űgylátszik, az alföldi, harmadkorú kéregmozgások 
még a miocénben is főleg ÉK—DNy-i, vagy KNy-i csapásirányban hosszan 
elnyúló táblák kialakításában nyilvánultak meg, míg az erre merőleges 
törésvonalhálózat s a rögös szerkezet még csak kialakulóban volt. Erre vall 
a szomszédos tolnai és baranyai, eltakart harmadidőszaki kitörésbeli kőzetek
nek: riolitnak, trachidoleritnek, andezitnek, bazaltnak (kiskőszegi) erősen 
irányított, ÉK—DNy-i és KNy-i csapásiránya is, ugyanilyen irányú törés
vonalakat feltételezve. Közülük több К felé, a Duna—Tisza-közére is át
nyúlhatott. Az a feltevés, hogy a tortónai és a szarmata rétegcsoportok 
közt rövid ideig tartó epirogenetikus emelkedési és ezzel kapcsolatban de- 
nudációs időszak lehetett az alföldi medencében, a Duna—Tisza-közi köz
ponti szárazulatra és közvetlen környékére határozott formában vonatkoz
tatható. Az alföldi medence közepén elterülő szárazulat itt, a szarmatában 
legalább olyan nagy kiterjedésű lehetett, mint a paleogénben.

Többször hangoztattam, hogy tulajdonképpeni magyar medencéről 
csak a pliocén kezdete óta beszélhetünk. Az alsó-pannóniai alemelet idő
szakában süllyedt el a harmadidőszak alatt még nagyrészben kiemelkedő 
központi szárazulat, de annak is csak egy része, és fokozatosan, mert ismerünk 
medencerészeket, főleg a Bakony és a Mecsekhegység közt, ahol a medi
terránra már csak a felső-pannon transzgredált, míg azon az alsó hiányzik. 
A Duna—Tisza-közén is csak a pliocénben süllyedt le véglegesen a Magyar
medence közepén végighúzódó, központi szárazulat, hogy helyet adjon a 
pannóniai beltavaknak. A Magyar-medence «bnried /zz7/»-szerkezete tulajdon
képpen a pliocénben tökéletesedett, de még egészen be nem teljesedett. 
Az elsüllyedt közbenső tömeg eddig uralkodóan variszkuszi irányú kris
tályos alaphegysége és tengerágainak harmadkori üledéksora itt feldara- 
bolódott s árkos vetődéses, illetve sasbérces struktúrában rendeződött. 
Az Alpidák és Dinaridák csapásiránya közt divergáló, DDNy—ÉÉK-i, 
DNy---ÉK-i, NyK-i és ÉÉNy—DDK-i irányban szétágazó törésvonalrendszer 
túlsúlyát elveszítette s helyet engedett keresztező irányú kéregmozgásoknak 
is. A keresztező irányú kéregmozgásokkal rögökre darabolódott Duna— 
Tisza-közi pannóniai korú sziklafenék általában abban különbözhetett a 
felső-pliocén, levantei és pleisztocén-holocén előttitől, hogy a paleogén- 
miocén központi szárazulat kristályos kőzetű alaphegységvonulata — a 
tengerágakhoz és medenceüledékeihez képest — kisebb mértékben süllyedt 
meg és kevésbbé darabolódott fel. Ez az a kristályos vonulat, amely a Duna—
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Tisza közét ÉK felé is átlépve, az Alföld É-i részén is követhető, amelyet 
«dunántúl-északalföldi» pannóniai magas táblának emlegettem. A mélyebb 
és sósabb alsó-pannóniai tóvízre utaló fauna és rétegösszlet is általában a 
peremi-pannon előtt nagy mélységekre lesüllyedt medencerészekben s a 
hajdani paleog'én-miocén tengerágak területén az általánosabb. Már ezért 
is feltehető, hogy az alsó-pannon transzgresszió először a Duna—Tisza-közén 
is a hajdani központi szárazulatot É-on és D-en kísérő, mélyebb helyzetű paleo- 
gén-miocén tengerágakat foglalta el, s csak később a még kisebb mélységre is 
lesüllyedt központi részt. Kivételek a tengerágakat és központi szárazulatot 
elválasztó mélyárkok, ahova éppúgy mint a miocénben, az alsó-pannonban 
is, a legelső tavi elárasztás behatolhatott.

Feltehető, hogy a Mecsekhegységet É-ról és D-ről kísérő pannóniai 
rétegsor, a mecsekhegységi mezozoikum duna—tiszaközi folytatását az 
említett ú. n. D-i tengerágban is kíséri É-on is, D-en is. A mecseki (fazekas- 
bodai) gránitvonulattól D-re eső, ÉK—DNy-i csapású szinklinális pannon 
sora húzódhatik át D-i oldalára, míg É-i oldalára talán a paks—gerjeni 
nyíláson át nyomulhatott be a pannóniai tó, hogy Kiskúnfélegyháza— 
Szeged felé tartó, széles öblét elfoglalhassa. Egyik ilyen É-i ága Baja irányá
ban is követhető. A bajai kincstári kutatófúrásban a teljes pannon rétegsort 
megismerhettük, s jóformán egyetlen Duna—Tisza-közi fúrásunk használ
hatóság szempontjából. Itt már 44,65 m mélységben elérték a pannon 
felszínt. Innen 432,20 m mélységig felső-pannóniai alemeletbe sorolandó, 
világos és sötétebb márgarétegek váltakoznak szürke agyag, homokos agyag, 
agyagos homok, homok, barnakőszenes agyagrétegekkel. 432,20—1313,10 m 
közt az alsó-pannóniai alemelet üledéksora: főleg kemény, palás márga, 
márgás homok, pirites márga, biotitandezites tufás márga, fehér márga 
és márgás homok következik. A bácsmadarasi fúrás a mezozói részgeoszin- 
klinálisnak már kiemelkedett triász rögét ütötte meg s ezért itt a pannóniai 
rétegösszlet már vékony is. Felszínét 138 m alatt, fekvőjét 224 m (?) körül 
érték el. Rétegsora ismeretlen s feltehető, hogy az végig felső-pannon.

A Duna—Tisza-köze közepén átvonuló, lesüllyedt kristályos alap
hegységre lerakodott pannóniai üledékekről az egyetlen valamirevaló, 
947,58 m mély, nagykőrösi artézikútfúrásnak kellene valamit mondania. 
Sajnos, faunát csak a felső szintekből ismerük s ez felső-pannon. S c h e r f  
feltételezi, hogy 850 m-től lefelé esetleg már alsó-pannont jeleznek az álta
lánosabb elterjedésű agyagos-márgás rétegek, de ez a fácies a felső-pannon 
alsószinttáji rétegeiben is ismeretes [4]. Ha következetes akarok maradni 
a fent elmondottakhoz, a kristályos alaphegység területén elsősorban felső
pannont, s ez alatt, sekélyebb vastagságú alsó-pannon rétegsort tételezek fel. 
De az is lehet, hogy itt az alsó-pannon teljesen hiányzik. Az alsó-pannon 
hiányában a mediterrán vagy talán helyenként az alapkonglomerátum, vgay 
esetleg már a kristályos alaphegység következik.

A Duna—Tisza-közi középső részgeoszinklinálist D-ről határoló kún~ 
szentmiklósi—Örkényi—alattyáni mélyárokban a pannon mindkét emelete 
kifejlődhetett, s rétegsora itt lehet a legvastagabb is. Felső alemeletébe 
sorolandó kúnszentmiklósi, akasztói, fülöpszállási, Congeria balatonica-s 
fáciesű üledékei már régóta ismeretesek. Üjabban P á v a i  V. F. a solti Titel-
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halom s Bölcske környékén feltárta a Congeria rhomboidaea-s laza homokkő 
fáciesű rétegeit is.

A bugyi-i II. sz. fúrásban, talán 700 m körüli mélységig felső-pannont 
s alatta ismeretlen, de nagy vastagságú alsó-pannont találtak. Az I. sz. 
fúrás már a részgeoszinklinális tengelyvonalából kiemelkedő triász rögre 
települt. Természetesen, itt már csak felső-pannont harántoltak s az azt 
befedő 50—55 m vastag pleisztocén rétegsor leszámításával, ennek összes 
vastagsága csak kb. 200 m.

A középső és az É-i, Duna—Tisza-közi tengerágak közé iktatandó, 
szigetcsév—alsónémedi tengelyű mélyárok pannóniai üledékei ugyancsak 
teljessorúak lehetnek. A Budapest környéki alsó- és felső-pannóniai alemelet 
üledékei is ennek a medenceágnak a tartozékai, de már inkább partszegélyi 
kifejlődésben, mert mélyebb víz csak a mélyárok közepén lehetett.

A pannóniai üledékek végül is teljesen befedték mind a kristályos 
vonulat, mind a tengerágak utolsó, kiálló rögeit is. Legnagyobb réteg- 
vastagsággal a mélyárkokban ülepedtek le, ahol a 2000—3000 m-t is el
érhetik. Kialakult felszínük enyhén lejtett az Alföld belseje felé, amely itt 
is valamivel magasabb lehetett, mint ma.

IV. A folyóvízi időszak
A pliocén végén, a levantikumban indult meg a pannóniai felszín 

nagyobb mérvű feldarabolódása. Ez, vagy üledékgyüjtő medencerészeit, 
mélyárkait keresztbemetsző ÉNy—DK-i csapásirányú vonulatok, vagypedig 
a medencéinek, mélyárkainak szakaszos besüllyedésével ment végbe. A 
Zagyva—Tisza közi (Cserhát—Mátra—Bükk-alja), azután a középalföldi 
levantei depresszió az utóbbi, míg a tiszai-árok, s főleg ennek Vecsés-— 
Kecskemét tengelyű oldalága az előbbi csoportba sorolandó. A dunántúli 
pannon a mai Duna—Tisza-közi homokos magashát Ny-i széle mentén 
süllyedt a mélybe, de ettől a vonaltól Ny-ra — általában — mozdulatlan 
maradt. A pesti öböl és a gödöllő—ceglédberceli dombvidék pannonja se 
süllyedt meg, s e két pannon tábla közt alakultak ki a levantei fiókmedencék. 
Ezek feltöltését az Alföld felé irányuló levantei folyók kezdték meg s üledékei 
is túlnyomórészt folyóvízi eredetűek. Agyag- és márgarétegük kisszámú s 
ezek a szétterült folyóvizek időszakos tavi és mocsári üledékeinek tekint
hetők. Ű. n. állandóbb jellegű, nagyobb kiterjedésű levantei tóról vagy 
tavakról azonban nemigen beszélhetünk.

A Duna—Tisza-közi levantei fiókmedencék, mélyárkok határvonalait — 
megfelelő és elegendő adatok nélkül — ma még nem lehet pontosabban meg
állapítani. Csak nagy vonásaiban fogadható el az a kép is, amit ezekről 
eddig is megrajzoltam, de ennek nehézségei földtani szerkezetükből is követ
keznek. Mert ha azt állítjuk, hogy a geofizikai minimumok itt is majdnem 
mindig az elsüllyedt alaphegység árokszerű teknőit, a maximumok pedig 
annak magasabban maradt vonulatait vagy rögeinek sorozatait jelzik, ebben 
az esetben sem a tiszai-ároknak, sempedig vecsés—-kecskeméti ágának jelen
létét nem lehetne feltételezni. Pedig ezek jelenléte mind üledékkőzettani, 
mind faunisztikai alapon egyaránt igazolható s a közrefogó pannóniai kép
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ződményektől jól elválasztható, elütő, különálló egységek. Legjobban 
igazolható ez a vecsés—kecskeméti levantei oldalárokban, ahol a túlnyomóan 
folyami homokos, iszapos és főleg kavicsos levantei rétegsor üledékkőzet- 
tanilag élesen elüt az árkot közrefogó, túlnyomóan agyagos üledékekből 
felépült pannóniai rétegösszlettől, de nagyjában ez a helyzet a tiszai-árok 
esetében is, meg a középalföldi levantei depresszió Duna—Tisza-közi részé
ben is. A levantei tektonikus árkok és teknők kialakulásánál a kéregmozgások 
csak a levantei fiókmedencék területére eső alaphegység rögöket süllyesztették 
le kisebb-nagyobb mélységre, árkos levetődéssel. Ha a geofizikai maximumok 
és minimumok élesebben jelzik is a kiemelkedőbb alaphegységeket vagy 
akár azoknak egyes rögeit is, illetve a mélyárkokat, ez nem jelenti azt, hogy. 
felettük ne alakulhassanak ki fiókmedencék anélkül, hogy a lesüllyedt rögök 
körvonalai elhomályosodjanak. Nem jelenti azt sem, hogy pl. a Tisza völgye 
nem tektonikai árokban húzódik, mert geofizikailag ezt a néhány száz m-es 
süllyedést a rögökön megbízhatóan érzékelni nem lehet. De ha fel is té te
lezzük, hogy a Duna—Tisza-közi levantei depressziók és mélyárkok is első
sorban variszkuszi csapásban alakultak ki, a vápák sűrű sorain és a magas 
hátak nyergein és rögei közti mélyedéseken át több mélyedés tételezhető fel, 
illetve jelölhető ki.

A Duna—Tisza-közi levantei fiókmedencék közül, földtani szempont
ból a vecsés—kecskeméti vagy más néven a homokháti a legfontosabb.
U. i. ez volt az ősi Duna első erózióbázisa s a mai morfológiai kép kialakításá
ban ennek volt döntő szerepe. Ezért is főleg csak ezt ismertetem.

A pesti öböl pannóniai és egyéb harmadidőszaki rétegösszletének fel
színére első, jelentősebb folyami üledékként az Unió Wetzleri-s, Mastodon 
arvernensis-es homok és aprókavicsos homok települt. Az erre közvetlenül 
reárakódott Mastodon borsoni-wal jellemezhető durva kavics viszont már 
jóval később, legalábbis a középső-levantei időszakban terülhetett szét, s 
így az ősi Duna legidősebb lerakódásai itt középső-levantei korúak, amit 
a belőlük előkerült Viviparus desmamiana B r u s . is igazol. A pesti-öbölben 
még magas terraszban kiemelkedő, első dunai kavicsréteg a föléje került 
idősebb pleisztocén kavicsréteggel együtt, Ecser és Felsőpakonypuszta 
közt hirtelen eltűnik. Ecser és Felsőpakonypuszta közt fiatal pleisztocén- 
holocén takaró alá kerül, de ugyanakkor hirtelen 70 m-re vastagodik s több 
ujjas ágra szétválva, flexúraszerűen lesüllyed. Fekűje mindenütt az agyagos 
pannon, amelyből a vecsési mélyfuratú kutakból fauna is előkerült. Enyhén 
lejt DK-nek s takarója Gyálpusztánál már 24 m vastag. Több mélyfuratú 
kút szelvényével igazolható s a legújabb Örkényi kútfúrásnál már 170 m 
vastagságúnak találták. Felszíne Nagykőrösön már 160 m mélységre került, 
de rétegsora 237 m mélységben még kimutatható. Medrének tengelye Kecs
kemét felé irányulhatott, mert Kecskeméten 20—30 m mélységtől lefelé, 
igen sok rétegben, 284 m mélységig követhető. Kiskúnfélegyházán 190— 
393 m közt ugyancsak több rétegben ismeretes. A több rétegre szétvált 
levantei kavics homokos, iszapos homokos és agyagos homokrétegekkel 
váltakozik, ahol a homok is, az iszapos homok is folyami üledék. Az ősi 
Duna levantei üledékei К-felé a Gödöllő—Irsa—ceglédberceli dombokig, 
Ny felé pedig a Duna—Tisza-közi homokos hátság Ny-i szegélyéig nyomoz-
16 F ö ld ta n i 1950. —  5/10 S
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hatók. A Vecsésnél még 70, Kecskemétnél kb. 300, Kiskúnfélegyházán 
már legalább 400 m mélységű levantei fiókmedencében, Kecskemétnél 120— 
240 m közt a felső-levantei, 240—300 m közt pedig a középső-levantei al- 
emelet üledékei fejlődtek ki és mutathatók ki.

B u l l a  már korábban írta, hogy már a levantei Duna is több ágra sza
kadva építette törmelékkúpját, terítette szét hordalékát és töltötte föl 
fiókmedencéjét. Erre mutatnak a depresszió egész szélességében előforduló 
levantei kavicsos rétegek is. Az említetteken kívül még: az inárcsi, örkény- 
tábori, lajosmizsei, alsódabasdi, ágasegyházai, csengődi, akasztói, kiskőrösi, 
pállj, keceli, kiskúnhalasi, pirtói, dávodi, garai, katymári, bácsmadarasi és 
bácsalmási fúrásokban feltárt levantei kavics, homokos kavics és durva folyami 
homokrétegek jelzik a levantei folyó törmelékkúpját. De fedőjében a pleiszto
cén kavicsrétegek elterjedése még amazoknál is általánosabb.

A pestszentlőrinci kavicsmezában a levantei kavicsra ennél durvább, 
vaskérges kavics települ. Ez a B u l l a  és K é z  által kim utatott V., IV. és a
III. sz. pleisztocén terrasz kavicsa. A Duna—Tisza-közi homokháti levantei- 
pleisztocén fiókmedence levantei rétegsorában ez folytatódik, rárakódott 
arra. Szétkülönítése a felszíni törmelékkúpon és a mezában se lehetséges, 
a depresszióban még kevésbbé. A kecskeméti artézi- és mélyfúratú kutak
ban a legmegbízhatóbban, legjobban megismert pleisztocén kavicsos réteg
sor 20 m-től lefelé, 120 m-ig tart, de hogy ebben alulról fölfelé haladva med
dig ta rt az V. és а IV., és hol kezdődik а III. sz. terrasznak megfelelő kavicsa, 
azt eldönteni nagyon nehéz. Az azonban bizonyos, hogy Kecskeméten is, 
meg a fiókmedencében is mindenütt a pleisztocén kavicsréteg-összletre tele
pült «folyami kékhomokréteg» már a felső-pleisztocénban ülepedett le. 
A Tószeg—Szekszárd közti földtani szelvényben, annak Felsőszentkirály— 
Vörösmocsár közti szakaszában, a 30 m-es kutatófúrások a pleisztocén kavi
csos rétegekbe már behatoltak, s K o p e k  G. szerint ezek а III. sz. terrasz 
kavicsnak felelnek meg. Orgoványtól kiindulva, DNy-felé egyre inkább 
durvuló folyami homokrétegek lépnek föl, nem ritkán murvás kifejlődésben, 
s utóbbiak még DNy-abbra, kavicsba mennek át. A kavicsos, murvás és 
durva, laza folyami homokrétegek mellett iszapos homok és homokos iszap
rétegek csak alárendelten lépnek föl.

A legújabb Duna—Tisza-közi földtani vizsgálatok azt is kimutatták, 
hogy a homokháti levantei-pleisztocén fiókmedencében mélyre került középső- 
és alsó-pleisztocén dunai kavics a fiókmedence tengelyvonalától К -re már 
nem fejlődött ki, hanem csak attól Ny-ra. Itt azután általánossá is vált, s 
egymás alatt több rétegben nyomozható. Nagykőröstől К -re is ismeretlenek 
már a levantei kavicsok, s helyettük finomabb szemű üledékek rakódtak le. 
A ceglédi és a jászkarajenői faunás levantei rétegsor is már kavicsmentes.

A homokháti levantei pleisztocén fiókmedence kavicsos rétegsora 
ÉK—DNy-i irányú keresztszelvényekben lépcsős kifejlődést mutat. Mennél 
közelebb esik valamelyik kavicsréteget feltáró fúrás a fiókmedence Ny-i 
széléhez, annál magasabb helyzetű kavicsrétegekbe ütközünk és viszont, 
mennél távolabb, annál mélyebbeket találunk. Legmélyebbre ju to tt kavics
rétegekkel a kecskémét—kiskúnfélegyházai vonalban találkozunk, míg ettől 
a vonaltól Ny-felé haladva, ezek lépcsőzetesen emelkednek, de úgy, hogy
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a mélyebbek a rétegsorból ki is maradnak. Lépcsős süllyedésre emlékeztető 
képet nyerünk itt már a kavicsrétegek településéből is.

Az ilyen módon kialakult fiókmedence vált a Duna első erózióbázisává. 
Középső- és felső-levantei, majd alsó- és középső-pleisztocén időszaki kavi
csos üledékeit hagyta itt hátra. Ezeket messze lehordta D-felé, s azok még 
Észak-Bácskában is megtalálhatók. Itt a dávodi, garai, katymári, bács
almási és bácsmadarasi fúrások tárták  föl, s azokból Bácsmadarason, 125— 
130 m mélységből, felső-levantei fauna is előkerült. Ez a fauna a szlavóniai, 
Viviparus vukotinovici-s szint faunájával azonos. Az északbácskai fúrások 
a kavicsréteg mellett vastagabb agyagrétegeket is föltártak. Ezért feltehető, 
hogy a Bácskában kisebb levantei tó is kialakulhatott.

A homokháti középső-pleisztocén kavicsos rétegsor felfelé durva, alul 
még murvás, kékesszürke folyami kékhomokba megy át, helyenként azon
ban iszapos, agyagos rétegek vagy lencsék választják el a kavicsos rétegeket 
egymástól. A tószeg—szekszárdi földtani főszelvényben, K opek G. szerint 
nemcsak а III. sz. terrasznak megfelelő kavicsos, de az ebből fölfelé fokozato
san kifejlődött, felső-pleisztocén kékesszürke folyami homokrétegek is DNy 
felé haladva, mindinkább elterjedtebbekké és vastagabbakká válnak. Viszont 
ÉK-en ezek helyett, velük egy szintben, főleg az iszapos, agyagos üledékek 
gyakoriak. Ebből arra következtet, hogy a Duna főágai már a középső
pleisztocén végén, illetve a felső-pleisztocén elején is, a mai magashát Ny-i 
részében rakták le üledékeiket. Ez az a homokréteg, amely az Alföld 
többi részén is általánosabb elterjedésű, mert nemcsak a homokhát K-i 
részében, de a Jászságban is majdnem mindenütt megtalálható a löszos 
üledékek rétegsora alatt. Felső-pleisztocén kora kétségtelen. Felső ré
szében eliszaposodott, helyenként vékonyabb-vastagabb agyaglencsék hú
zódnak, jeléül annak, hogy a Duna ebben az időszakban medrét már 
magasra feltöltötte, esése megcsappant, üledékeivel nehezen bírt, fattyú- 
ágakra szakadozott, a felpúposodott törmelékkúp hátán szétfutott, a 
mélyedésekben vize megrekedt, üledékeit halmozta és szétteregette. Tör
melékkúpjának felszíne legalább is egyszintbe kerülhetett környezetének fel
színével, avagy talán annál kissé magasabb is lehetett. Iszapos, homokos
iszapos és finomhomokos üledékeinek felszíne fogadta a hullóporos kor
szakot.

A lösztakaró s öntésföldek alatt a Jászságban is több helyen kim utat
ták (Högye I., Vargáné, Szurovyné), de a Tisza völgyéből is régóta ismere
tes. Felső, eliszaposodott, elagyagosodott részéből gyűjtötték a felső-pleiszto
cén gerinces maradványokat. De kimutatták a Zagyva, a Tárná s a Tápió 
völgyében, Pécel és Örkény környékén is, de a 10 m-es kutatófúrásokkal 
elérték jóval D-ebbre, Szajol környékén is (Högye I.). Ez a rétegének felső 
részében vegyes szemnagyságú s koptatottságú, de már finomabb homok 
a fekvője — helyenként — az irsa—ceglédberceli dombsorok löszsorozatá
nak is, azt Sí dó M., Vargáné, Siposs Z. és Szurovyné is megállapította. 
Vargáné szerint, a péceli és az Örkényi lapok területén általános elterjedésű, 
míg a maglódin Sidó szerint már hiányzik s a lösz alatt, a ceglédberceli 
típusú pleisztocén agyagos rétegek fejlődtek ki. Szurovyné ceglédberceli 
szelvényében viszont az agyagos rétegek felett homokréteg szerepel s ez,
16* — 5/05
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településéről következtetve, megfelelhet a szóbanforgó kékesszürke folyami 
homoknak. A tápiószentmártoni, tápiószelei és jászladányi lapok területén 
Sidó M. fúrásokkal több helyen feltárta a felső-pleisztocén kavicsos kifejlő- 
désű folyami homokot. Vastagsága ezeken a területeken 1— 10 m, kifejlő
dése itt sem egyöntetű, sok helyen agyaglencsés. Rónai A. ugyanezt a kerek- 
egyházai lap területén fúrásokkal érte el. Kerekegyháza környékén a folyami 
homok iszapos.

V. Hullóporos korszak

A hullóporos kőzeteknek, elsősorban a valódi lösznek a fekvőjében, 
több helyen bizonytalan korú agyagos üledékek találhatók. A Dunántúlon, 
főleg Zala, Vas, Sopron, Somogy, Tolna, Baranya és Fehér megyékben 
általánosabbak a szóbanforgó agyagos kőzetek. Rendesen kékesszürke, 
zöldesszürke, vagy barnássárga, sárgásbarna, majdnem mindig vas- 
rozsdaeres, rétegzett, lazább, néha kötöttebb márgás agyag, agyag, agyagos 
homok és homokos iszaprétegek. Legtöbbször az Unió wetzleri-s, vagy az 
uniós homokréteg fölött találhatók. Faunában meddők, vagy szegények. 
De sok helyen hasonló fáciesű felső-pannóniai vagy levantei üledékeken ülnek, 
s hogy nem ezekhez sorolandók, erre eddig még nem igen gondoltak. Összes 
vastagságuk igen változó, de nagy átlagban 5— 8 m-re becsülhető. Elő
fordulásuk az alföldi peremen, s a pleisztocénban már nem süllyedt, lösszel 
fedett dombvidéken a leggyakoribb.

Dunaföldvár és Sztálinváros közt, a Duna jobbparti, magas falának 
tövében, azután az irsa—gödöllői dombhát ceglédberceli feltárásaiban is 
ismert ez az agyagos rétegsor, Güll V. és Pávai V. F. szerint a felső-plio- 
cénban keletkezett. Legújabban azonban mind a sztálinvárosi, mind a ceg
lédberceli feltárásokban faunát találtak, s ez határozottan pleisztocén korú
nak bizonyult. Toborffy G. is pleisztocén faunát írt le a dunaföldvári réteg
sorból. Legújabban Szurovyné foglalkozott velük, s a ceglédberceli temető 
alatti agyaggödör kékesszürke, zsíros agyagrétegéből és a felette lévő homok
rétegből kiiszapolt: Armiger crista nauiileus, Candona sp., Ilyocypris sp. 
ind. szivacstűk és sok pleisztocén csigahéj-töredék (Bithynia, Limnaea, 
Planorbis, Papa) alapján megállapította, hogy Ceglédbercelen, a lösz alól 
a lösznél idősebb, de még pleisztocén agyag és homok bukkan a felszínre. 
Az igen sok, csak pleisztocénra jellemző, vékonyhéjú Helix-sp. héjtöredékei 
is ezt bizonyítják. Sajnos, a kis fauna alapján eldöntetlen maradt az a kér
dés, melyik idősebb pleisztocénnel van dolgunk.

A solti löszfennsík rétegsorában, a kb. 15 m vastag valódi lösz, majd 
alul homokos lösz fekvőjében a valódi lösznél tömöttebb, de ujjal még szét
dörzsölhető, löszpor finomságú, kissé márgásodott agyagos löszfajtát fúrt át 
E rdélyi M. Átmenet ez az alföldi lösz és az agyagos (infúziós) lösz között, 
de minden tekintetben elüt a dunaföldvári artézi kutakban megismert felső- 
pannóniai, felszíni, agyagos üledékektől. Helyzeténél és kőzettani kifejlődésé
nél fogva még leginkább a paksi löszrétegsor legalsó «ázott löszével» hason
lítható össze. De más, mint az előbb említett tarka vasrozsdaeres agyag
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fajták bármelyike. Valószínűleg a nagyobb mélység, a nagyobb rétegnyomás, 
a talajvíz és az idő változtatták meg egyes fizikai tulajdonságait ennek az 
eredetileg valószínűleg valódi lösznek.

A három fajta agyagos kőzet közt már makroszkopikus vizsgálattal is 
oly nagy különbségek mutatkoznak, hogy képződési körülményeik azonosak 
nem lehettek, legfeljebb csak hasonlóak. Az alföldi perem és a dunántúli 
dombok, tehát magasabb térszínek tarka agyagja bizonyára más körülmé
nyek közt keletkezhetett, mint az állandó talajvíz szintje alatt leülepedett 
«kék agyagé», avagy a solti, agyagos-lösz-szerű kőzeté. Képződésük ideje sem 
lehet egyező. A tiszántúli és a Duna—Tisza-közi «kék agyag)) felső-pleisztocén- 
kori. A solti agyagos lösz talán Bulla «idősebb)) löszével egyidős, míg a tarka 
agyagfajták lehetnek ennél idősebbek is. Holott mind a három valamelyik 
löszfajta folytatásaként, annak közvetlen fekvőjében található.

így vagyunk általában mindkét hullóporos kőzetcsoportunk: a lösz és 
vörösagyag (nyirok) fajtáival is, ha kőzetminőségük közti különbségek 
tekintetbevételével óhajtjuk azokat behelyettesíteni a pleisztocén valame
lyik csapadékosabb denudációs, vagy akkumulációs periódusába. Az alföld
peremi és a dunántúli vasrozsdafoltos, tarka agyagfajták kialakulásánál 
podzolosodási folyamatra gondolhatunk, az eredeti kőzetnek az erdő hatá
sára történő elváltozásaként. A solti agyagos löszfajtánál klímaváltozásra 
már nem igen gondolnék; végül a «kék agyag» képződése, a gleyesedési 
folyamat tehát megint nemcsak éghajlatbeli változás következménye. Itt 
kell megemlítenem a Titelhalom, Solti-hegy, a kúnszentmiklósi és a sztálin- 
városi vörösagyag-előfordulást is. E rdélyi M. a Titelhalom tetején lemélyesz- 
te tt, 30 m mély kutatófúrásban 12,5 m vastag vörösagyagréteget tá rt föl 
3,10— 15,60 m mélységben. Ennek fedője — felülről lefelé haladva — 0,80 m 
humuszos vályog, 1,10 m lösz és oolitos mészkő, 0,50 m sárga éles homok, 
0,70 m vastag lefelé vörösödő lösz, fekvője pedig: homok, lösz-szerű iszapos 
homokos agyag, iszapos homok és iszapos agyag. A vörösagyag téglavörös, 
sötétvörös, zsíros tapintású és igen szívós, gyorsan kiszárad, mésztelen, 
tehát nyirok-vörösagyag jellegű.

A solti fúrásban 13,60—15,40, a soltihegyiben 21,00—24,00 m mély
ségben találta meg ugyanezt a vörösagyagot. A kúnszentmiklósi vasútállomás 
artézi kútjából Szurovyné 22,60—27,00, 28,10—33,54 és 33,54—41,50 m 
mélységből írta le. Rónai A. a sztálinvárosi Dunapartról, a Duna szintje 
felett 7—9 m magasan (102—103 m-re a t. sz. f.) említ ilyen vörösagyag
réteget. Ott is, meg a többi említett helyen is fekvőjük kemény, édesvízi 
mészkő, illetve mészgumós, hömpölyös meszes agyag.

Duna—Tisza-közi előfordulásuk azért fontos, mert a tokajhegyaljai, 
bükki, mátraalji és cserhátalji nyirok-vörösagyagrétegek eddig ismert leg
nyugatibb, ecseri előfordulását összekötik a baranyamegyeiekkel. Dunavonal 
menti, részben erodált, részben lesüllyedt és betemetett részleteit kiegészítve 
és az Alföldet K-ről is körülölelő hegységek vörösagyagtakaróját is hozzá
számítva, az Alföld pleisztocénvégi (würmi) vörösagyag-nyirok belső pereme 
teljessé válik.

Alföldeinken és peremi részeiken az általánosan kifejlődött felső- 
pleisztocén korú folyami kékhomok és finomszemcséjű üledékekbe átmenő,
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felső részére települt hullóporos kőzetek egyes fajtái általában a domborzat 
emeleteihez alkalmazkodva alakultak ki. A Duna jobbpartján és a gödöllő— 
irsai dombháton: valódi lösz, utóbbinak az Alföld belseje felé irányuló 
lejtőjén: alföldi lösz, míg a síksági részen: agyagos lösz ülepedett le. A dunai 
törmelékkúpon és a Duna völgyében azonban, az általános szabálytól elté
rően, a löszfajták kialakulása és elhelyezkedése részben mint dunai hordalék 
a dunai törmelékkúp függvényeként fogható föl, mert még a magasabb tér
színre leülepedett valódi löszréteg kialakulásánál is ott találjuk a folyóvizek 
akkumulációs vagy denudációs tevékenységeinek nyomait.

A Duna—Tisza-köze É-i peremét alkotó irsai dombhát típusos löszé
nek rétegsora is alul mindenütt löszös homokkal kezdődik. Ez lefelé vagy az 
említett ceglédberceli típusú agyagos üledékekbe, vagypedig a felső-pleiszto
cén folyami kékhomokba megy át. Helyenként azonban fekvő rétegei felett 
folyami és vegyes homokréteg ül, vagy típusos futóhomok.

Az irsa—ceglédberceli dombokat befedő lösz, Vargáné szerint Gomba 
és Úri környékén a legjellegzetesebb, Pécelnél a legvastagabb (40 m). Utóbbi 
helyen homokos szintek is húzódnak a löszrétegben, míg az aljában agyagos. 
A gombai lösz görbéjénél a maximum a 0,05—0,002 mm szemnagyság 
közé esik 46,50 %-os értékkel, az 1,90—-3,00 m-es szintből, míg az alatta lévő 
szintben már homokosabb. Itt a maximum a 0,1—0,5 mm közé tolódik el 
39,90% értékkel és a löszfrakció csak 29,60%-os. A mendei löszfeltárásokban 
is két homokos szint iktatódik a löszrétegek közé: homokos lösz és löszös 
homok, s utóbbi helyenként lefelé homokba megy át. A mendei lösznél — 
Vargáné szerint — a löszfrakció az uralkodó: 34,10%, de emellett 19,40%-os 
a 0,1—0,05 mm-es szemnagyság is, ami már a lösz homokosodását is jelzi. 
Az irsai dombhát lösze DK-i irányban homokosodik el. Sidó M. szerint az 
Alberti—Pánd—-Káva—Tápiószentmárton—Nagykáta közti területen a lösz 
csak felső szintjében típusos jellegű, a mélyebb szintekben mindinkább 
homokossá válik s egészen homokos lösz-jellegű lesz. Néhol a lösz közé vékony, 
0,20—0,30 m-es futóhomok lencsék, rétegek települtek. A vörösbarna vályog
szalag itt kettős. Az alsó alatt mészfelhalmozódásos szint található, mely 
Sidó szerint a vályogos szintből kilúgozódott CaC03 felhalmozódásából 
keletkezhetett. Ezért is sok benne a löszbábú.

Az alsó, löszös homokos réteg fölfelé fokozatosan átmegy homokos 
löszbe, majd végül valódi löszbe. Ez a normális löszrétegsor itt is, meg a Duna 
jobbparti, dunántúli részén is. A 20—30 m átlagos vastagságú löszös réteg
sorban azonban több helyen fellépnek vékonyabb-vastagabb folyami homok
rétegek, kavicserek a valódi löszrétegben is, annak jeléül, hogy a hullóporos 
felszínre valószínűleg időszakos vízfolyások időszakonként homokot és kavi
csot terítettek szét. De ebben a rétegsorban megtalálhatjuk az éghajlat- 
változást jelző 1— 2 vörösbarna vályogszalagot is, meg a vékonyabb-vasta
gabb, színében is elütő, elagyagosodott, márgásodott rétegeket is.

A DK-i irányban elnyúló monor—irsai dombhátat, illetve lösztáblát 
DNy-on az Irsai-patak, ÉK-en pedig a Zagyva-völgye határolja. Ezek oldalai 
felé a lösztábla hirtelen, meredeken végződik. Kb. a középvonalában a Tápió- 
patak osztja hosszában kétfelé, s ez a két téglalapalapú löszhasáb húzódik 
azután DK-i irányban az Alföld belseje felé. A 120 m-es szintvonalig fel
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színének lejtése elég meredek, ettől kezdve azonban igen enyhévé válik és 
kb. a 100 m-es szintvonalnál bele is olvad a síkságba. A «valódi lösz» s említett 
kísérő rétegei csak a 120 m-es szintvonalig követhetők. Innen kezdve a domb
háti löszrétegsor megváltozik, mégpedig úgy, hogy a valódi löszréteg fokozato
san átmegy «alföldi lösz»-be: a közéjük települt folyami homokrétegek 
ujjasán szétválnak, de meg is vastagszanak, a vörös szalagok és az elagyagoso- 
dott, márgásodott rétegek pedig eltűnnek. A dombtetőkön még 20—30 m 
vastag löszös rétegösszlet pedig elvékonyodik 5— 10 m-esre.

A Tisza jobbpartja előtt mintegy 8—10 km-re, az alföldi löszt azután 
«agyagos (infúziós) lösz» váltja fel, de épp olyan fokozatosan, éles határ 
nélkül, mint ahogyan a valódi löszt az alföldi lösz is felváltotta. Az agyagos 
löszréteg azonban megvastagszik s mennél beljebb jut az Alföld belseje felé, 
annál vastagabb lesz. Homokos közbetelepülései nagyrészt eltűnnek. A 
vörösbarna szalagok már teljesen hiányzanak és az egész rétegsor nagyrészét 
agyagos lösz építi föl. Csak alsó részében válik ez is homokossá, de kisebb 
mértékben.

A három löszfajtának már a fizikai tulajdonságai is arra vallanak, 
hogy keletkezésüknél az eróziónak, a lehordásnak igen fontos szerepe volt. 
Erre m utatnak a lejtőn leülepedett alföldi lösszel már gyakrabban váltakozó 
folyami homokrétegek is. A lelő alföldi lösze átmeneti fajta a valódi és az 
agyagos lösz között; a lehordási-övben ülepedett le s ezért is vékony rétegű. Amíg 
a dombháton a hullópor vastag rétegben maradhatott meg, addig a belőle 
lehordott löszanyag egy része a lejtőn csak átmenetileg maradhatott vissza, 
mert innen az erózió állandóan lehordta az Alföld belsejébe. Amíg a 
dombhát lösze laza szerkezetű, addig a lejtőé már egy fokkal kötöttebb, 
de ugyanakkor a medence belsejében a legtömöttebb, agyagossá válik. 
Természetesen a por mind a három löszöv területére egyaránt hullott, de a 
löszfajták osztályozását nemcsak a szél, hanem a lehordás is végezte. Kelet
kezésüknél tehát nemcsak azon van a hangsúly, hogy száraz vagy vizes 
területre hullott-e a por, hanem a térszíni adottságokon is. A valódi lösz 
a leglazább üledékes közét és az eróziónak legkevésbbé állhat ellen. Lehordása 
ugyanolyan szabályszerűséggel ment és megy végbe, mint a medencéket feltöltő 
minden más üledéké és ezt a tényezőjét ki kell emelnünk. Hogy löszfajtáink 
kialakulásánál a lehordási tényező egyik döntő faktor, azt éppen a Duna— 
Tisza-közi löszfajtáknál lehet a leginkább bebizonyítani. De megemlítendő 
még az is, hogy a lejtő alföldi lösze a síksági részhez érve, szabályos törmelék
kúp formájában terült szét s a három folyó közé szorított, szélességében 
megmaradt, említett két iösztábla lehordott anyaga a síkságon hatalmasan 
szétterült és szabályos törmelékkúpot hagyott hátra. Ennek a lösztörmelék- 
kúpnak DNy-i szegélyén az Irsai-patak fut végig. Cegléd, Törtei és Jász- 
karajenő épült erre a szegélyre. ÉK-i szegélye elmosódott, de az nagyjában 
a Zagyva-völgyével esik össze. Mindenesetre jó és természetes határsávnak 
kínálkozik a Duna—Tisza-köze és a Jászság között, ha felszíne nem is emel
kedik ki a két terület között. Ha úgy tetszik, DNy-i szegélyvonala is lehetne 
határvonal, mert a vele érintkező Duna—Tisza-közi felszíni és íelszínközeh 
rétegösszlet felépítése és anyaga már más.

Azért más, mert a Duna—Tisza-közén leülepedett löszfajták rétegeinek
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kialakulásánál egyik főtényezőül már kifejezettebben a dunai lehordás és 
szétterítés lépett előtérbe. A felső-pleisztocén folyami kékhomokréteg le
ülepedésével u. i. itt csak a dunai törmelékkúp felépítése szűnt meg, az 
anyag lehordása, szétterítése azonban tulajdonképpen a jelenkor végéig 
tarto tt. A lehordás mellett a szél munkája elsősorban az anyag szétterítésére, 
a felszíni formák kialakítására szorítkozott, bár a törmelékkúp üledékeinek 
összevegyítésében ennek a szerepe se lekicsinylendő. Mindenesetre a víz 
és a szél együttes munkája eredményezte azt a meglehetősen nehezen kibogozható 
képet, üledéksort, ennek elrendeződését, amely elsősorban a Duna—Tisza-közén 
található s amely csak törmelékkúpban fejlődhetett ki. Mint minden eddig is 
tárgyalt dunai hordalék, a löszfajták is beépültek, betelepültek a pleisztocén
végi Duna törmelékkúpjába, ahol ezek fekvője a felső-pleisztocén folyami 
kékhomokréteg finomszemű, iszapos, homokos-iszapos, iszapos-homokos 
agyagos felsőszintje, fedője pedig az óholocén futóhomok vagy — Bulla 
elnevezése szerint — lepelhomok, avagy pedig fedetlen.

Éppen ezért nem összefüggő táblákban alakult ki a löszfajták rétegsora, 
mert a hullóporos korszak dunai ágai ezt megakadályozták, mégpedig úgy, 
hogy medreikben és árterületeikben főleg homokos, míg az árterületek közti 
részeken főleg löszös üledékek leülepedését tették lehetővé. Ilyen módon 
olyan homokos, illetve löszös üledékekből felépített vonulatok keletkeztek 
a törmelékkúp hátán, amelyek önálló egységek s amelyek a mai térszín jellemző 
képét is megadják. Részben a törmelékkúp csúcsrészéből, részben már annak 
DNy-i szegélyéből legyezöszerűen szétfutva indulnak ki, de olyanformán, mintha 
a törmelékkúp csúcsrészétől D-re mindegyik különálló törmelékkiip lenne, hogy 
DK-i végük felé külön-külön is mindjobban kiszélesedjenek és összeérve össze
folynak.

Alföldi löszfajtájuk a lösznél általában tömöttebb, fajsúlyra nehezebb. 
Nem tiszta típus, mert iszapolásra begyűjtött mintáknál pl. Vargáné azt 
találta, hogy a 0,1—0,05, 0,05—0,02 és 0,02—0,01 mm szemnagyságok 
közel azonos %-ban jelentkeznek és emellett jelentős %-ot ad a 0,005, illetve 
a 0,005 mm-nél kisebb szemnagyságok értéke. Sidó M. viszont úgy találta, 
mintha több mintájánál kissé homokosabb lenne a lösznél és kis rétegződés 
figyelhető meg benne. Mint kőzet, nem olyan egységes kifejlődésű, mint 
a lösz. Faunájában gyéren vízi fajok is fellépnek. Felvett területén a lösz 
folytatásakép jelenik meg a ceglédi tanyáktól É-ra, s Űjszászig összefüggő 
összletben nyomozható. Hőgye I. felvételi területének ÉNy-i részén, le 
a Tiszáig, az alföldi löszréteget 2—3 homokos vagy iszapos homokréteg 
tagolja. Egy-egy löszréteg itt 2—3 m vastag, de DK felé 10 m-ig kivast agsza- 
nak. Közülük a legalsó, amely a felső-pleisztocén folyami homok felső 
iszapos részére települt, agyagosabb, tömöttebb, mint a felsők. Ez a lösz- 
réteg mindenütt a talaj vízszintje alatt húzódik. Nehezen jellemezhető s 
közel áll a tiszamenti agyagos (infúziós) löszhöz. Faunája: Valvata pulsella 
Stud., Bithynia leachi Schepp., Succinea oblonga Drap., Stagnicola palustris 
Müll., Pisidium cinereum Ald.

.A ceglédi téglagyár alföldi löszének kémiai elemzési adatait Szúróv y n é  

közléséből adom:
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A középső löszréteg ezeknél homokosabb. Löszgörbéjében elég sok a 
valódi lösz homokjánál durvábbszemű homok, ennek ellenére nem nevezhető 
homokos lösznek, mert porozitása az alföldi löszre jellemző. Ennek faunája 
már túlnyomórészt szárazföldi fajokból áll s csak 1 mocsári faja van. A felső 
löszréteg anyaga felel meg legjobban az alföldi lösz fogalmának, mert 
szemcsegörbéje és porozitása már közel áll a löszéhez s a magasabb fekvésű 
helyeken attól alig megkülönböztethető. Faunájában nagyobb számmal a 
löszfajok lépnek föl, de ezek mellett nedvességtűrő és rríbcsári fajok is elő
fordulnak. A 3 löszréteg faunájából is arra lehet következtetni, hogy a faunát 
bezáró rétegek is, legalább részben, összemosottak. Siposs Z. a jászkiséri 
lap területét írja le s megemlíti, hogy az alföldi löszréteg alól, ÉNy—DK-i 
irányú tengely mentén, 3 helyen kibukkan a felső-pleisztocén folyami homok. 
A nagykőrösi és jászkarajenői lapok területén, Szabó J.-né szerint réteg- 
vastagsága átlag 4— 6 m s rendesen egy vagy két, vékonyabb folyami homok
réteg osztja szét. Anyaga itt sem egynemű. Felső rétegének felső részében 
azonban kifinomul s ha nem érték árvizes elöntések, anyaga közel áll a 
löszhöz. Faunája folyami, mocsári és szárazföldi fajokból tevődik össze. 
Általában összemosott jellegű és csak felső részében nevezhető alföldi 
szárazföldi lösznek. A kerekegyházi lap területén, Rónai A. szerint, rétegé
nek vastagsága 1—3 m. Több helyen hullámos térszínre települt. Folyóvízi 
erózió érvényesült itt. Az izsáki és fülöpszállási lapok magasháti területén, 
E rdélyi M. szerint, vastagsága sehol sem több 1—5 m-nél. Összes fel
tárásainak s fúrásainak tanúsága szerint, lefelé homokosodva megy át apró
szemű, sokszor iszapos folyami homokba. Itt nem rétegzett s a lösznél 
homokosabb. A dunai törmelékkúp magasabb, árvízmentes vagy csak ritkán 
elárasztott területén keletkezhetett. Legmagasabb részeken a legjelleg
zetesebb, mint pl. Izsáktól К -re és DK-re.

Az agyagos (infúziós) lösznél a Jászság É-i részén s Örkény környékén 
a maximum a löszfrakcióra esik, de a 0,1—0,05 és a 0,2—0,01 mm azonos 
értékkel szerepel a löszfrakció mellett, Vargáné szerint. Pl. a 0,05—0,02 mm 
szemnagyság 24,10%, 0,1—0,05 mm-es szemnagyság 12,20%, 0,02—0,01 
mm-es szemnagyság 12,80%. Az agyagfrakció viszont majdnem eléri a lösz
frakciót, jelen esetben a 23,40%-ot. Ebben a löszfajtában az agyagos frakció 
kezd feldúsulni. S id ó  M. felvételi területén bizonyos fokú rétegződés figyel
hető meg benne s levelesen rétegzett. Mészkonkréciókat is tartalmaz,
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azok vízszintes helyzetűek s ebből is arra következtet, hogy vízi hatásra 
ülepedett le. Faunájában gyakoriak a vízi fajok, kevesebb a szárazföldi 
faj s az kevert. A szolnoki és rákóczifalvai lapok területén is elterjedt, ahol 
agyagtartalma 30—50% közt mozog, porozitása csekély. (Lásd Hőgye I. 
jelentését.)

A homokos lösz iszapolási eredményeiből kitűnik, hogy a homokos 
lösz az irsai dombhát lábát kísérő homokos löszvonulatban a maximum 
0,1—0,05 és 0,05—0,02 mm közé esik. A löszre jellemző szemnagyság még 
dominál, de mellette már a homokos frakciók is kezdenek jelentős, 18,20— 
22,40%-ot elérni, Vargáné vizsgálatai szerint. Sroó M. területén már csak 
kis foltokban nyomozható, de a löszrétegek fekvőjében általános elterjedésű. 
Kecskemét környékéről is több kisebb foltját térképezte Pálfalvy I. 
Szabóné a nagykőrösi határból írja le. Szúróvyné Cegléd környékén az 
alföldi lösz fekvőjéből említi.

De amíg a közép-pleisztocén dunai kavics- és homokrétegekből fel
épült dunai törmelékkúp a mai homokos hátnak inkább csak a Ny-i részére 
szorítkozott (lásd: Kopek G. tószeg—szekszárdi földtani szelvényét), addig 
a felső-pleisztocén folyami kékhomokréteg, ennek finom szemcséjű iszapos, 
felső része, majd a löszös üledékek az Irsai-dombhát és a mai Dunántúl 
közét teljesen kitöltötték. Homok- és löszvonulatai közül kettő (egy homokos 
és egy löszös) indul ki a törmelékkúp csúcsrészéből, a pestszentlőrinci kavics- 
meza tájékáról, míg a többi mind ezeknél D-ebbről.

Rákoskeresztúr — Vecsés — Üllő — Vasad — Nyáregyháza — Dán- 
szentmiklós—Cegléd—Jászkarajenő vonalában követhető a pestszentlőrinci 
meza lábától kiinduló löszös vonulat. Ezzel párhuzamosan halad, ettől 
DK-re, az ugyanonnan kiinduló homokvonulat.

A második löszös vonulat már Soroksár környékéről indul ki és Felső- 
pakonypuszta—Mikebuda—Nagykőrös és Kecskeméten át a kecskeméti 
Szikráig követhető.

Ugyancsak Soroksár környékéről, de már valamivel D-ebbről indul 
ki az a löszvonulat, amely: Ócsa—-Inárcs—Örkény—Lajosmizse—Kecs
kemét—Kiskúnfélegyháza és Pálmonostora vonalában nyomozható, de 
amelynek csapásiránya az előbbihez képest már jobban DK-i.

A tatárszentgyörgv— ladánybene— kecskemétmáriaváros — kiskún- 
félegyházai tanyák vonalában kifejlődött löszvonulat kiindulási pontja Duna- 
nagyharsánv—Tököl, a kerek egyházi—ballópusztai—kiskúnfélegyháztanyai, 
különállónak látszó löszvonulaté pedig Ercsi felé mutat.

A Kiskőrös—Kecel—Kiskúnhalas vonalában nyomozható, legdélibb 
löszvonulat már DDK-i csapásirányú, s ÉÉNy-i elpusztított folytatása 
valahova Dömösd felé kívánkozik.

Az egyes löszvonulatok közt húzódnak a kiemelkedőbb homokvonu
latok. A lösz- és homokvonulatok csapásirányát tekintve, fel kell téte
leznünk, hogy a hullóporos korszakban a Duna törmelékkúpjának csúcs
része is D-ebbre helyeződött, valahol a kispesti Sashegy III. számú terrasz- 
kavicsának lépcsője és Nagytétény—Dunaharaszti közé. Feltehető, hogy 
a csúcsrész D-felé vándorlása megismétlődött, ilyenformán később a csúcs
rész Dunaharaszti és Dömsöd közé került. De az is feltehető, hogy a dunán
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túli patakok, folyók hordták át homokos, löszös üledékeiket a Duna— 
Tisza közének Ny-i részére (Bentapatak, Bicskei-patak stb.) s ezeknek 
törmelékkúpvégződései jelzik a szabványosabb DK-i csapásiránytól eltérő 
DDK-i csapásirányú löszös, homokos vonulatokat. Ha a Duna jobbparti 
magas fal löszrétegsorában is fellépő homokrétegek jelenlétére gondolunk, 
de főleg arra, hogy a valódi lösz lefelé mindinkább elhomokosodik, alul már 
alig vagy egyáltalában nem löszös homok, sőt igen sok helyen határozottan 
folyami homok, ezt a feltevést elhanyagolni nem lehet. A Bentapatak és 
a Sárvíz-folyó közt legalább is hat, ma már jelentéktelen, de#időszakonként 
bizonyára jelentékenyebb vízfolyás üledékszállító és szétterítő szerepét még 
a dunai ágaké mellett sem szabad lekicsinyelni.

A D felé vándorló dunai törmelékkúp csúcsrészeitől kiinduló homokos 
és löszös vonulatok nemcsak magukban, de egymástól is mindjobban el
távolodva, mindinkább kiszélesednek. Szabályos törmelékkúp alakulatok 
ezek; jelzik a folyóágak lefutásának irányát és az anyag ugyanilyen irány
ban történő, állandó lehurcolódását és szétterítését.

A felső-pleisztocén folyami kékhomokréteg barázdált felszínén az 
említett iszapos, finomszemcséjű anyagok, elsősorban a mélyedményekben 
ülepedtek le, míg a hátasabb vonulatok ezektől mentesültek. A hullóporos 
korszak beköszöntésekor a hullóporos kőzetek osztályozása azonnal meg
indult s a mélyedések finomszemcséjű üledékeiből hullópor, a magasabb 
hátak* homokjából pedig futóhomok keletkezett. A levegőbe felkapott 
hullóporból leszállva, mindenhova ju tott, de a futóhomok mozgásából 
bekövetkezett széthordás korlátozott maradt, s az uralkodó szélirány kor
mányozta azt. Miután a folyami kékhomok vonulatai s az ezekkel pár
huzamosan haladó mélyedményeknek csapása összeesett az uralkodó szél 
irányával, a homokvonulatok nagyjából továbbra is megmaradtak homok- 
vonulatnak, a mélyedmények pedig a finomabb szemű üledékek gyűjtő
edényeinek. A folyami homokvonulatok felszíni homokjából kirostált futó- 
homok az uralkodó széltől görgetve vándorolt DK felé, de a beléje került 
hullóporból csak kis mennyiséget vehetett fel.

A dunai törmelékkúp csúcsrészében — természetesen — a löszkorszak
ban is, az üledékek a legdurvább szeműek. Felszínközeli és felszíni réteg
sorukban csak folyami kavics, durva homok, murva és homok halmozódott 
össze, míg helyben képződött lösznek itt nyoma sincs. Ócsa és Ecser közt 
jelennek meg az első, még pleisztocénba helyezhető löszös homokfoltok, de 
ettől É-ra csak a cinkotai—ecseri szegélyről lehordott löszös anyagokkal 
találkozhatunk. Ezek is mind már csak a holocénban kerültek rá a tör
melékkúp felszínére. Az említett vonaltól DK felé haladva, a löszfoltok 
azonban mindinkább megszaporodnak s előbb vázolt vonulataik egyre 
élesebben kirajzolódnak s egyre inkább megszabadulnak óholocén futó
homokleplüktől.

A löszvonulatok ÉNy-i kezdődő szakaszában még csak hullóporra] 
vegyes, szennyezett homokot találunk. Olyan finomabb szemű, folyami- 
és futó-, vegyes homok ez, amely összeálló s ragasztóanyaga a löszpor. Mennél 
inkább haladunk DK felé, annál fokozottabb mértékben változik át a kötött 
homok löszös homokká, illetve, még tovább haladva, homokos lösszé, alföldi
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lösszé, majd agyagos lösszé. Az anyag fokozatosadé folyamatos változását első+ 
sorban lehordással lehet magyarázni.

Egy óriási méretű törmelékkúpba beépített anyagnál ez a folyamat 
természetes. A törmelékkúp csúcsrészeiből kiinduló, de itt még egy rétegben 
leülepedett folyami homok időszakonként ugyancsak lehordódott az épülő lösz
réteg akkori felszínére s a löszréteget többszörösen megszakította. Ez is arra vall, 
hogy a lösz és a folyami homokfajták kialakulása majdnem azonos körül
mények közt ment végbe. Ugyanolyan mennyiségben hullhatott le ide is 
a por, mint az Alföld egyéb részeire, de a dunai törmelékkúpban a leülepedett 
por sorsa csak ez lehetett.

A közölt 1. sz. ecser—ráckevei földtani szelvényből is jól kivehető, 
hogy az ecseri domboldalon a lösz még egyrétegű. A levantei s a pleisztocén 
párkánysíkon, meg a Duna völgyében azonban már 2—3 egymásalatti 
rétegben, illetve lencsében ülepedett le. Az egyes löszrétegeket azonban 
a levantei és a pleisztocén párkánysíkon folyami homok, a Duna völgyében 
pedig ugyancsak folyami homok s folyami iszapos homok választja el egy
mástól. Az egyes lösz és folyami homokrétegek itt még jelentéktelen vastag
ságúak s a löszrétegek beépítettsége a dunai törmelékkúpba a szelvényből 
leolvasható. Ugyanilyen azonban a 2. sz. tószeg—szekszárdi földtani szel
vényben feltüntetett löszfajták rétegeinek helyzete is, mert ahol a végig 
nagyjában egy löszréteg helyenként kétfelé is osztódik, az elválasztó réteg 
anyaga mindenütt folyami, dunai hordalék, amely még mindig a dunai 
törmelékkúp anyagához tartozik. A Magasháton iszapos homok, a szelvény 
ÉK-i részén, Tószegtől DNy-ra pedig agyagos üledékek a lösz fekvői. Egyesek 
ebből talán arra is következtethetnek, hogy a fekvő üledékek az állandó 
talajvíz szintje alatt megváltozott, hajdani löszfajták lehettek s feltételez
hető, hogy miként a Duna—Tisza-közének D-i részében a dunai törmelék- 
kúp végében, eredetileg itt is több löszréteg húzódhatott egymás alatt. 
Ez a feltevés és a velük való foglalkozás azonban valószínűleg csak olyanféle 
eredményeket és következtetéseket szülne, mint Treitz P.-é, aki annak
idején az ú. n. I. száraz pleisztocén időszakban képződött löszrétegeket 
— többek közt — Baján 100—145 m mélységben m utatta ki. Ebből a 
mélységből felhozott felső-pannóniai iszapos-homokos agyagnak szemcse
összetétele u. i. megfelelt a löszének.

Mindenegyes Duna—Tisza-közi löszvonulat DK-i vége felé kiszélese
dik és éppúgy, mint anyatörmelékkúpja, ennek üledékei is hatalmasan szét
terülnek. Ugyanakkor azonban ugyanúgy rétegsoruk is mindjobban meg
vastagodik. Minden von itkozásban összehordottságát, lehordottságát 
árulja el.

De ugyanakkor az is szabályszerűség a Duna—Tisza-közi löszfajták 
kialakulásánál, hogy rétegsorukban fölfelé haladva, az egyes löszrétegek 
löszanyaga is megfinomodik, jeléül annak, hogy a térszínből lassanként 
kiemelkedő löszrétegből is mind több löszanyag hurcolódott tovább, hogy 
végül is az győzzön a hullóporral együtt. Nagyjában ilyen módon alakult ki 
az Alföld mindenegyes löszfajtájának rétege, még a peremi valódi löszé is. 
Viszont épp azért találunk több helyen olyan alföldi löszréteget, amelynek 
felső része már inkább valódi, mint alföldi lösz, sőt teljes egészében lösz-
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finomságú, struktúrájú és faunájú, mint pl. a szegedi Öthalom, a szatymazi 
temetődomb, avagy a szőregi templomdomb lösze is. Viszont az is igaz, hogy 
a lösz ilyen nagymérvű kifinomodása csak a lösztörmelékkúpok déli végén 
lehetséges.

VI. A Dunavölgy kialakulása

A Duna—Tisza közének képe a hullóporos korszak (Würm) végén a 
következő lehetett;

Ny-on a Dunántúlról ide messze benyúló löszrétegsor szolgáltatta a 
felszíni üledékeket.

Rónai A. Duna-jobbparti szelvényét, több megfigyelési helyből össze
vontan, a sztálinváros—dunavecsei szakaszról az alábbiakban ismertetjük:

0 ,2 0 —  1 ,0 0  m -ig  vá lto zó  v a stagságú  hum uszos v á ly o g ;
1.00—  3 ,00 m -ig fehéressárga, réteges lösz, am ely  alsó részében  fak ósárga , szü rk e

h om ok erek k el;
3 .00—  3 ,50  m -ig vörh en yesb arn a , durván hom okos vá ly o g ? -ré teg ;
3 ,50— 10,00 m -ig sö téteb b  sárga lösz;

10.00—  10,50 m -ig  vörhenyesbarna, hom okos v á ly o g ; egyes h e ly ek en  k ettéá g a zó ;  
10,50— 15,00 m -ig  sárga, szürkéssárga lösz, néhol v ízsz in tes rétegződ ésű , töb b  hom okos

sá v v a l, le fe lé  durvu l, h om okosod ik , színe p ed ig  sö té ted ik ;
15.00—  17,00 m -ig m észfe lh a lm ozód ásos, konkréciós sz in t, em b eriejn agyságú  m ész-

h öm p ö lyök k el, apróbb m eszes gum ókkal, lö szb áb u k k a l, a m ely ek et  
sárgásfehér, igen  m eszes lö szan yag  v a g y  h om ok , v a g y  len csés, 
vörösbarna a gyag  fog össze.

Dunaföldvár környékén 3—4, Paksnál 7—11 a barna, vályogos réte
gek száma. A Duna jobbpartján D felé haladva, a löszfal középső és alsó 
részében a homokrétegek mindinkább gyakoribbakká válnak s ahol a Dunán
túlról folyóvizek tarto ttak  a Duna—Tisza-köze felé, fel is dúsulnak, a lösz
fajták rovására. Helyenként, mint Paksnál is, aprókavicsot is leraktak a 
löszkorszak (Würm) végén.

A löszrétegsor felszíne enyhén lejtett К felé, s K-i szegélye a dunai 
törmelékkúp Ny-i pereme volt. A legnyugatibb dunai ág lehetett köztük 
a határvonal, mert ezen túl К  felé valódi, dunántúli típusú lösz már nem 
ülepedhetett le. A löszrétegsor átlagos vastagsága 40—50 m közt mozgott, 
mert az helyenként még ma is annyi. A mai Duna mentén lehetett akkor is 
a legvastagabb, mert itt több és mélyebb helyi teknőt tö ltött ki, amelyek 
feneke mélyen a mai Duna medre alatt húzódik. A Dunántúl felől idetartó 
patakok és folyók széles völgyeket vágtak a löszrétegsorba, s a völgyekről 
kihordott anyagot szétterítették a lösztábla szegélyén [5].

A terület többi részét a Duna előbb ism ertetett törmelékkúpja fog
lalta el. Ez D-en a telecskai lösztábláig ért le. K-en átlépte a mai Tisza med
rét is, mert pl. a tiszazúgi felső-pleisztocén folyami kékhomokréteget is az 
egyik Dunaág rakta le. De a dunai törmelékkúpból, azután a Jászság löszös 
üledékeiből is nagyobb mennyiségű löszös anyagot hordtak át a dunai ágak, 
a jászsági patakok, folyók és időszakos vízfolyások a Tiszántúlra, ennek 
agyagos, infúziós löszrétegének felépítéséhez hozzájárulva.

É-on a pesti öböl kavicsmezája, ÉK-en pedig a lösszel fedett gödöllő— 
ceglédberceli dombok szegélyezték a területet.
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Ez a kép azonban a posztglaciálisban gyökeresen megváltozott. A válto
zást az ú. n. előmélyedések kialakulása indította meg.

Előmélyedések támadtak a mai Dunameder vonalában, amelyek közül 
legjelentősebb a kalocsa— kiskőrösi vonaltól D-re elterülő mélyedés. Ennek kör
vonalai még felderítetlenek, de úgy látszik, mintha ÉD-i irányban hosszan 
megnyúlt teknő volna, amely D felé a bácskai részre is benyúlik. Ilyenféle, 
de kisebb előmélyedés sejthető a bugyi—ráckevei vonaltól D-re is, s fel
tehető, hogy ezen a kettőn kívül még több is kialakult a Duna vonalában.

A posztglaciális Duna legnyugatibb ága, Kiskőröstől D-re, együtt 
süllyedt le a Kalocsa—Kiskőröstől D-re elterülő, említett előmélyedés terüle
tével, aminek viszont az lett a következménye, hogy ez a dunai ág az előmélye- 
déstől É-ra erősen bevágódott, illetve visszavágódott, s főmederré alakult át. 
Mellette az eddig DK felé irányuló, többi Dunaág mind elsorvadt. Ez a 
mélyedés lett a Duna új erózióbázisa.

Az új dunai főág nemcsak a löszös rétegsort vágta át, de a legtöbb 
helyen mélyen bevágódott a lösz fekvőjébe, a pannóniai rétegösszlet felszí
nébe is, s ebből is több m-es vastagságú anyagot elhordott. Medrét mai jobb- 
partjáig gyors ütemben szélesítette^ végül is átlag 30 km széles völgyet alakí
to tt ki. Völgyének feneke a mai felszín alatt átlag 20—30 m mélységben 
húzódik, de a ráckeve—bugyi, illetve a kalocsa—kiskőrösi lépcsőktől D-re 
kezdődő mélyedésben 70—90 m mélységre került. Völgyéből eddig a mélysé
gig általában mindent elhordott. Csak a solti és titelhalmi mezákat kímélte 
meg a posztglaciális Duna eróziója.

Ha feltételezzük, hogy a dunántúli löszös rétegsor K-i szegélye a mai 
Dunavölgy Ny-i pereme volt, aminek bizonyítékai az említett mezák is, 
akkor azt is fel kell tételeznünk, hogy a Dunavölgy bevágódása, anyagának 
elhurcolása csak a löszkorszak után, a posztglaciálisban következhetett be. 
A legújabb fúrási szelvényekből kivehető, hogy a Duna éppen magasháti 
törmelékkúpjának Ny-i pereme alatt vágódott be legmélyebbre árokszerűen, 
míg völgyének közepén feneke meglehetősen síkfelületű.

A kierodált löszös és homokos üledékek átlagos vastagsága 40*— 
50 m, a pannóniai rétegöszlet felszínéből pedig mintegy 10-—15 m hordódott le. 
Ez az eróziós völgy már a pesti öbölben is mély, s a Duna itt még a pannon
nál idősebb harmadkori rétegsor felszínébe is belevágódott. A pestszent
lőrinci kavicsmezától Ny-ra, a pesti öbölből a Duna levantei és az idősebb 
pleisztocén kavicsrétegeket is mind kihordta.

A kierodált pleisztocénvégi-óholocén Dunavölgyet töltötte azután fel 
(Bulla szerint még az utolsó jégkorszakban, szerintem már az óholocénban) 
а II. sz. terrasz kavicsa. Ez helyenként tekintélyes vastagságú réteget épí
te tt fel, mert helyenként az 50—70 m-t is elérte. Legvastagabb a bugyi, 
meg a kalocsai előmélyedésben. Átlagvastagsága 20—25 m. Nem mindenütt 
kavics, mert homok- és iszaprétegek is beléje települtek, sőt helyenként 
agyagos erek is húzódnak benne, s mindenütt folyami homokkal kevert. 
A pesti öbölben a mai Duna jobbpartja és a kispesti Sashegy közt indul ki, 
s ta rt D felé. Itt még jól szétválasztható az idősebb pleisztocén az I. számú 
terraszkavicstól, de Ráckevétól D-re már összeolvad az I. számú kavics 
terraszával. Pestszentimre és Gyálpuszta—Alsónémedi vonalában érintkezik
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az ópleisztocén kavicsháttal. Innen D felé haladva, rétege К  felé hirtelen 
kiszélesedik s Ócsáig követhető. Ráckeve és Ócsa vonalától D-re azután már 
teljes szélességében halad D felé. A pesti öbölben még magas küszöbön ül, 
s rétege itt elvékonyodik. A küszöbről lelépve Alsónémediig elég meredeken 
esik le a bugyi előmélyedés felé, hogy itt hirtelen 50 m-re kivastagodjék. 
Innen a kalocsai—kiskőrösi előmélyedésig fenékesése enyhe, rétegvastagsága is 
egyenletesen közepes. A kalocsai előmélyedésben, főleg annak küszöbe alatt, 
70 m-re is kivastagszik, s innen újból igen enyhe lejtővel, kissé elvékonyodó 
réteggel ta rt Baja felé. Rétegének felszíne végül is enyhe lejtőjű síklappá 
simult ki. к

Valószínűleg a bugyi előmélvedéses részlet továbbsüllyedésének volt a 
következménye, hogy a holocén-eleji Duna ismét bevágódott. Bevágódása 
azonban csak a bugyi előmélyedéstől É-ra elterülő dunavölgyi részre szorítko
zott, mert csak a pesti síkságon s annak D-i lejtőjén tám adt újabb terrasz- 
lépcső. A pesti öböl Ny-i részében, Budapest belvárosban s a lágymányosi 
öbölben szállította le egy lépcsőfokkal alacsonyabbra a városi terrasz kavics- 
szintjét ez az újabb dunai bevágódás, de a csepelszigeti öbölrészben is ki
véste azt, sőt innen helyenként a városi terrasz szintjébe lerakodott kavics
réteget teljesen ki is hordta. A pesti öböl küszöbén és lejtőjén még megvan 
ez a terraszszegély, s az Ráckevéig követhető. Ez a Duna óholocén terrasza. 
Felismerése Bulla érdeme.

Ennek az új dunai bevágódásnak a feltöltődését is főleg kavics és durva 
homok végezte el. Az óholocén I. sz. terraszkavics azonban már jóval apróbb- 
szemű s lazább, mint а II. számúé. Kötőanyagában a homok mellett már sok 
az iszap is. Rétege a pesti öbölben s annak D-i peremén vékony maradt, 
de ettől D-re több m-esre kivastagodott. Lerakódása után а II. sz. terrasz
kavics felszínét több m-rel megemelte, s a síksági részhez érve, felszíne 
általában felért az akkori medret balról kísérő síksági rész felszínéig. Ezért 
a Duna itt már több fattyúágat bocsáthatott ki DK felé, állandóbb szigete
ket létesíthetett, s üledékeit szétteríthette az árvizes szintté változott völgy
felszínen. Ebben az időben keletkezett a csepeli Dunaág, a Csepelsziget, a 
Soroksár—gyáli, a dunaharaszti—rádapusztai és sári dunaág is. Az óholocén 
Duna ekkor építette ki balpartján azokat a több m magas aprókavicsos, 
iszapos, homokos halmokat is, melyekre a dunabalparti községek is települ
tek, s amelyek alján mindenütt ott van az I. sz. terrasz apró kavicsa, mur
vája és durva folyami homokja is. De ebben az időben rakódott le ártéri 
homok és iszap az előbb említett dunai ágak mentén is, hogy később ezekből 
a finomszemű üledékekből partidűne vonulatokat fújjon össze a szél. Ilyen 
származásúak a csepelszigeti, soroksári, dunaharaszti, taksonyi, felsődél- 
egyházi, dömsödi, tassi stb. futóhomok buckák is.

Az I. sz. terrasz kavicsának szétterítésével egyidőben, a fattyúágak 
közti széles árterületeken folyami homok és löszanyag is leülepedett a Duna 
völgyében. Ez a holocén folyami homok és löszös rétegsor is általános a Duna 
völgyében. A pesti öbölben hiányzik. A Csepelszigeten azonban már meg
jelenik, de a pestszentlőrinci kavicsmeza D-i lejtőjén is innen D felé haladva, 
a Dunavölgy egész szélességében és hosszában végignyomozható. Rétegsorá
nak összes vastagsága több m, bár É-on még vékony, de D felé mindjob-
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bán kivastagodik. 20—50 cm vastag, rendesen apróbb szemű folyami homok 
és 5—30 cm vastagságú, valódi lösz finomságával megegyező anyagú lösz
rétegek rakódtak le egymásra ebben a rétegsorban. Különálló folyami homok 
és különálló löszrétegek ezek, egymástól éles határral elválasztva, átmeneti 
sáv nélkül. Rétegsoruk Csepelszigeten, Solt és Kalocsa környékén szép 
feltárásokban tanulmányozható. Rónai A. Dunavecse környékéről ismerteti 
részletesebben. Az Üjvárosi-hegy homokhullámai közt a pleisztocén alföldi 
löszhöz színben, szerkezetben, anyagban teljesen hasonló löszt talált fel
tárásokban. Nem vonható össze egy kalap alá a holocén árterek, laposok 
tömött, átmosott, iszapos löszével. A 10 m-es fúrások mindenütt elérték 
alatta az I. sz. terrasz kavicsos homokját. Apostag környékéről is megemlíti, 
s különválasztja itt is a holocén árterek vékonyabb, tömött, iszapos löszétől 
(szikes holocén lösz). E rdélyi M. szerint «holocén lösz» néven két képződ
ményt foglalhatunk össze. Anyagában a kettő nagyjában azonos, szerkezeté
ben és helyzetében azonban eltérő. Anyaguk áttelepített pleisztocén lösz
hordalék, ártéri üledék s míg a magasabb részeken lazább, a laposokban 
tömöttebb és szikes. A kissolti és sándormajori, majd D-ebbre, Hartán, 
Szilárd J. felvételi területén, többször váltakozik folyami homokkal. Az 
ilyen helyeken 5—10 cm vastag löszös anyagú rétegecske váltakozik kb. 
ugyanilyen vastagságú folyami homok rétegecskékkel s a löszös anyag sok 
helyen s több rétegben lisztfinomságú, tiszta löszanyag. Rendesen ez a lösz 
réteges. Ez legtöbbször hiányzik a felszínalatti 90—100 cm-es részben, éppen 
ott, ahol a legjellegzetesebb, tehát egészen könnyű, finom, laza s a lösznél is 
finomabb szemű. A holocén lösz második fajtája a tömött, agyagos, szikes 
löszös üledék, E rdélyi M. szerint is árvizek hordaléka. P écsi M. Kalocsa 
környékéről ismerteti részletesebben mindkét fajtáját, mint átmosott, áttele
pített löszös üledékeket. A Duna völgyének D-i részében első fajtája már 
a 3—4 m vastagságot is eléri. Faunája holocén, szubfosszilis, mocsári és 
folyóvízi fajokból tevődik össze. Szúróvyné a kúnszentmiklósi lap területé
ről ismerteti, ahol igen nagy elterjedésű. Szerinte az átmosott, «löszös iszap»-ot 
főként az árvíz és részben az uralkodó szél hozta a dunai árterületeken, 
szétterített és kiszáradt homokos, iszapos lerakódásokból. Ő is magasabb és 
az árvizek által kierodált alacsonyabb térszínét különbözteti meg. A 2 tér
szín közti különbség helyenként 1 m, másutt viszont csak 20—50 cm. Vas
tagsága a magasabb térszínen 1— 2 m, a lepusztult térszínen csak 20— 
60 cm.

Kétségtelen, hogy a löszrétegek anyagát is az óholocén dunai árvizek 
terítették szét. Amíg azonban a folyami homokot az árvizek azonnal leejtet
ték, addig az igen finomszemű löszpor a vízben lebegve maradt s csak meg
késve, másodszorra ülepedhetett le. Az árvíz telítve lehetett vele, s a víz 
elpárolgása, eltűnése után leülepedett a kiszáradt felszínre. Anyaga minden 
bizonnyal a Duna medréből került ki. Az óholocén Duna ebben az időben 
végig löszfalat rombolt. Ezzel a lerombolt löszanyaggal volt vize telítve. 
Medre igen sekély, zátonyos volt, ahonnan az alacsonyabb balparti rész felé 
nemcsak az árvizek, de már a magasabb vízállások is kihurcolták és szétterí
tették a löszös, illetve homokos üledékeket.

A Duna völgyében ma a felszínen is ezt a löszös üledéket találjuk
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majdnem mindenütt, az említett futóhomokvonulatok leszámításával. A fel
színt elborító holocén löszréteg éppúgy, mint folyami homokos, löszös fekvő 
rétegsora is, É-on még igen vékony, de D felé haladtában mindinkább ki
vastagszik. A Csepelszigeten 0,50—1,00 m, Bugyi—Sári környékén 0,50— 
0,80, Kúnszentmiklósnál 0,30—1,00, Solton 1,00—2,00, Hartán 1,50—2,00, 
Kalocsán 2,00—2,50 m az átlagos vastagsága. Szemnagyságra és kémiai 
összetételét tekintve, a valódi löszhöz áll legközelebb. A kettő között az a 
különbség, hogy a holocén lösz valamivel tömöttebb. Összeállóbb, nem lösz
sárga, hanem szürkéssárga, és rétegzettség nyomai igen sok helyen felismerhe
tők benne. Hajszálcsövessége is rosszabb, mint a valódi löszé. Típusos holo
cén folyami és mocsári fajokból álló faunája egyedszámra igen gazdag.

Az új-holocénban a Duna ebbe a felszíni löszrétegbe, az óholocén 
terrasz felszínébe is bevágódott. A bevágódás általában 0,30—1,00 m mély
ségre hatolt, s eddig a mélységig a löszanyag ki is hordódott. Ekkor alakí
to tta  ki a Duna új-holocén terraszát, amelynek felismerése is Bulla érdeme. 
Az új-holocén dunai erózió a felszíni löszréteg nagyrészét elpusztította. 
Ahonnan a löszt kihordta, kialakult az óriási kiterjedésű sziklaposok felszíne. 
A sziklaposok kierodált fenekére a dunai árvizekből tömött agyagos lösz 
és löszös agyag ülepedett le. Főleg a D-i részeken felszínén mésziszap és mész- 
iszapos homok terült szét.

A Dunavölgy felszíne végül is oly magasra töltődött föl, hogy kb. egy- 
szintbe került a homokhát, illetve törmelékkúp löszös felszínével. A két 
terület közti magasságkülönbséget csak a törmelékkúp futóhomokrétege 
szolgáltatja. Épp ezért határvonaluk sok helyen elmosódott, nem éles. A Duna
völgy K-i szegélyvonala Dunaharaszti—Alsónémedi—Ócsa—Tatárszent- 
györgy vonalában ÉNy—DK-i irányban halad, de itt a törmelékkúp felszíne 
jóval magasabb, mint a Dunavölgyé, és éles peremmel érintkeznek. Tatár- 
szentgyörgynél a szegélyvonal hirtelen NyDNy felé fordul s innen Felső- 
adácspusztáig követhető. Innen D-i irányt vesz föl Fülöpszállásig, azután 
lassan DDNy-nak tart, és közeledik a mai Dunameder felé, hogy Bajánál 
ezt egészen megközelítse.

A szegélyvonal Felsőabádpuszta és Kiskőrös közt egészen szaggatott, 
mert több völgyület és ezeket elválasztó félszigetszerű nyúlvány szabdalja 
föl. A Dunavölgyből u. i. több, szélesebb-keskenyebb völgyület megy át a 
törmelékkúp területére, és a legtöbb messze benyúlik DK felé. Ilyen az 
Alsóbabád- és az Alsóméntelekpuszta közt kiinduló, s Baracspusztáig követ
hető völgyület is. Ennél keskenyebb szájnyílással indul ki egy másik, Közép- 
és Felsőadácspuszta közt, de a Nádas- és a Kolomtóban erősen kiszélesedve 
halad tovább DK felé. A Fülöpszállásnál kiinduló völgyület Csengődig ér le. 
(Ezekről a völgyekről E rdélyi M. is adott ismertetőt.) De Akasztónál és 
Kiskőrösnél is kiágazódik egy-egy völgyület s ezek is messze behúzódnak 
a törmelékkúp belsejébe. Az ezeket elválasztó félszigetszerű nyúlványok 
viszont a Duna völgyében húzódnak föl, messze ÉNy felé. Azonosak a Duna
völgy Ny-i részéből említett, óholocén partidüne vonulatokkal.

Még a Dunavölgy kialakulása előtti időből valók ezek az öblözetek, 
s ahogy a holocén feltöltődéssel egyszintbe kerültek a Dunavölgy ártéri 
szintjével, a dunai árvizek ezekbe is behatoltak s ártéri üledékeket, iszapot,
17 F ö ld tan i 1950. —  5/07 S
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homokot és löszös anyagot hordtak beléjük. Ekkor került ide a löszös anyag
gal vegyes mésziszap és mésziszapos homok is, amely felszíni, humuszos 
takarója alatt állott össze vékonyabb réteggé.

Ahol a Dunavölgy K-en magas peremű, a partfal tövében az árvizek 
mélyedéseket vágtak ki. A mélyedésekben megállt a víz, elmocsarasodott 
a terület, s tőzeg keletkezett. Ilyen az Ócsa környéki, meg a Vörösmocsár 
tőzegje.

VII. A dunai törmelékkűp holocén üledékei

A Dunavölgy kialakulásának időszaka alatt, a törmelékkúp felszínén 
több változás történt.

Az élő dunai ágak elsorvadtak. Közülük csak azok kaptak vizet a 
Dunából, amelyek a dunavölgyi bevágódástól ÉK-re, tehát Dunaharaszti— 
Taksony fölött torkollottak ki a Dunából, vagyis a pesti öböl magas küszö
béről indultak el. De ezek is csak a városi, az ó- és az új-holocén terraszkavics 
felszínének bevágódása előtti időszakokban. Különben már csak a helyi 
csapadék levezetésére szolgáltak.

A pleisztocén végével, a holocén beköszöntésével megszűnt a por nagy
mérvű hullása. A lösztábla felszínére ezentúl már csak lehurcolódott lösz 
és egyéb anyag kerülhetett, mint másod- vagy harmadlagos eredetű anyag.

A pleisztocén végére kialakult futóhomok-vonulatok felszíne többé 
már nem kapott futóhomokot megkötő hullóport, s ezáltal a növényzet is 
elsatnyúlt, a csapadékvizek a löszport a buckák mélyebb szintjébe szállítot
ták le, s a kötőanyagától megfosztott buckák felszínén a gyengébb szél is 
megmozdította a meglazult futóhomokot. Ehhez a folyamathoz még a futó
homok képződéséhez alkalmasabb éghajlati hatás se szükséges.

Bulla szerint a dunai törmelékkúpon is az óholocén boreális mogyoró
korszakban ment végbe a futóhomok képződése, rétegének, buckasorainak 
felhalmozódása [2]. Az uralkodó szél ebben az időszakban is DK felé haj
to tta  a homokot. Ez, akármilyen formákat is alakított ki útközben, tova- 
szállítása a folyami üledékekéhez hasonlóan, törmelékkúp nagyformákat 
eredményezett. Ezekben is, éppúgy, mint a folyóvízi eredetű törmelék- 
kúpokban, a tovahurcolódás DK felé történt, fokozatosan kiszélesedő sze
géllyel és fokozatosan vastagodó réteggel. D-en a telecskai lösztábla É-i 
magas fala akadályozta meg továbbvándorlásában. A futóhomokvonulatok 
azonban azért is a legmagasabbak, legvastagabb rétegűek itt, az Illancs 
(Jánoshalma) körzetében, mert anyagukat a Sárvíz—Sió homokanyaga is 
szaporította.

Rónai A.-nak nincs olyan adata, amely a futóhomok finomodására 
m utatna a Dunától való távolodás arányában. Ellenben változik a szem
nagyság-összetétel a Dunától távolodva olyan értelemben, hogy csökken 
az egészen finom poranyag (0,1 mm-es és azon aluli szemnagyság). Növe
kedik — bár gyengébben — a nagyobb szemek aránya is. Kézi nagyítóval 
végzett vizsgálatainak eredményei:
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A futóhomok folyami homokból alakult. Minél tovább mozgott a szél 
hatására, annál kevesebb benne a finom anyag. Ehhez azonban nem kell az, 
hogy messze vándoroljon. A helyben kavargatott homok éppúgy átalakul, 
kirostálódik. A nagyobb murvaszemek utazóképessége vagy nem kisebb 
a 0,2—0,5 mm-es homokszemeknél, vagy nem utaznak, vagy nem a Duná
ból utaznak. Különben nem lehetne megmagyarázni, hogy a Dunától K-re 
haladva, a legtávolabbi homokterületeken lehetett a legtöbb és legnagyobb 
szemű murvát találni. Eredményeit a laboratóriumi szitálási eredmények is 
megerősítették.

Vargáné a Jászságból és a Budapest—Kecskemét—Dunavecse közti 
területről begyűjtött futóhomokfajtákat vizsgálta meg: szemcseösszetételre, 
koptatott ságra, opálosságra, higroszkóposságra, vízkapacitásra, kéregre, 
kapillaritásra. A jászsági futóhomoknál az uralkodó szemnagyság a 0,2— 
0,1 mm közé esik. A következő legnagyobb %-ot a 0,3—0,2 mm 0 szem
nagyság éri el. A homok szilánkos, de opálos fényű.

Higroszkóposságának értékei 0,40—0,50% közt váltakoznak. Víz
kapacitási értéke 13,00—15,00. A kapillaritás a jászfényszarúi futóhomok
nál a legnagyobb értékű: 340 mm l h alatt. Homokkéreg mindegyik mintá
nál megvolt. Ez szervetlen eredetű, mert hidrogénfluoriddal le lehet oldani. 
A ceglédberceli hátság K-i peremén húzódó homokvonulatok homokjának 
szemnagysága változó: 0,2— 0,1, 0,3— 0,2 > 0,1 mm 0 . Mind szilánkos, 
tehát folyami eredetű, részben opálosak, részben fényesek. Higroszkópos- 
ságuk is igen rendszertelenül változik a 0,20—0,60% közt. A vízkapacitás. 
13—14 közti értéket éri el. A kapillaritás 200—300 mm közt váltakozik.. 
A homokszemek kérgesek. A ceglédberceli hátság Ny-i oldalán húzódó* 
homokvonalnál a 0,2—0,1 mm 0 szemnagyság az uralkodó, de Cegléd— 
Űjhartyán—Pusztacsév területén ez 0,3—0,2 mm. A magasabban fekvő 
homokterületek homokja higroszkóposabb, mint a mélyeké, pl. Lovastete: 
0,64%, Pusztacsév: 0,30%. A vízkapacitás 13—15,00 közt mozog. A kapil
laritás 300—400 mm közé esik. A dunai ártéren a finomabb szemnagyság 
ju t előtérbe. Uralkodó a >  0,1 mm 0 . A szemcsék szilánkosak, az opálos 
szem kevés, a higroszkóposság igen kis értékű: 0,15—0,25%. A vízkapacitás 
12,00—45,00 mm közé esik. A kapillaritás 200—4250 mm. Homokkéreg 
kimutatható. A páhi—kecskeméti—tatárszentgyörgyi futóhomokminták
nál még mindig a >  0,1 mm 0 az uralkodó. Szilánkosak, az opálos és fényes
17* —  5/15
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fény kb. azonos százalékú. A higroszkóposság: 0,15—0,35%, a kapacitás 
12,5—13,5, a kapillaritás 250—300 mm. Vizsgálataiból megállapítja, hogy 
a Duna—Tisza közi futóhomok, mint a többi is, folyami eredetű. A Duna, 
a Zagyva, a Tápió árteréből valók.

A DK felé vándorló, kötetlen futóhomok a homokvonulatok széleit is 
átlépte és azokat szélesítette. Ennek következtében a löszvonulatokkal 
határos részekre is rákerült, amelyeket B u l l a  ajánlatára «lepelhomoknak» 
nevezünk. A löszvonulatokban a löszös felszín összeszűkült, természetesen 
a jó termőföldek rovására, mert a lepelhomokréteg is általában több m 
vastagságú. A homokhátak gerincében felhalmozódott futóhomokréteg 
azonban helyenként eléri a 30—40 m vastagságot is s általános vastagsága 
8—10 m. A törmelékkúp csúcsrészében, a pesti öböl magas küszöbén, 
Pestszenterzsébeten, a Csepelsziget É-i csúcsában azonnal nagy vastagságot 
ér el. Innen DK felé haladva, az egyes homokvonulatokban rétegük általá
ban megvastagodik, formákban meggazdagodnak, változatosabbakká vál
nak: pl. a tatárszentgyörgyi Borókásban már egészen sivatagi képűek. 
A magasabb, illetve vastagabb rétegű futóhomokvonulatok a törmelékkúp 
Ny-i szélén sorakoznak: Pestszenterzsébet—Tatárszentgyörgy—Fülöpszál- 
lás—Izsák—Kiskőrös—Kecel és Illancs vonalában. A törmelékkúp közepén 
és K-i részén már elaggottabbak, alacsonyabbak s rétegük vékonyabb. 
Legszebb futóhomokformákat az Illancsban találhatunk.

A futóhomokvonulatokkal párhuzamosan haladó löszvonulatok fel
színére, amint azt már említettem, az ó- és az új-holocén terraszszint ki
alakulása után terítettek szét homokos, iszapos ártéri üledékeket a Duna- 
vizet kapott dunai fattyúágak és időszakos vízfolyások. Ezek azok a már 
említett finomszemű folyami homokrétegecskék, amelyek az egyes lösz
fajták rétegeivel váltakoznak s amelyek a löszrétegek kialakulási körül
ményeire is fényt derítenek. Természetesen a homokos, iszapos üledékek is 
eredési helyüktől távolodva éppúgy osztályozódnak, mint a löszös üledékek 
és a törmelékkúp DK-i végén erős mértékben kifinomodva, nehezen választ
hatók el a löszös üledékektől.

Figyelemreméltó, hogy a löszvonulatok holocén rétegsora is — a lepel- 
homok leszámításával, amely itt, mint idegen elem szerepel — éppúgy, 
mint a dunavölgyi, löszréteggel zárul. Ez a lösz is iszapos vagy agyagos lösz, 
szikesedésre hajlamos, sőt, a legtöbb helyen szikes is. Egyidős a dunavölgyi 
új-holocén térszínen kifejlődött szikes lösszel. Ez is lehordott jellegű és erősen 
meszes. A löszvonulatok középvonalában húzódó mélyedésekben a dunai 
elöntések, illetve az időszakos vizek összegyűltek s ezekből a mész kicsapódott, 
illetve elpárolgása után visszamaradt és mésziszappá tömörült. A mész- 
iszapos anyagot is továbbhurcolták az említett vizek s ezért van az, hogy a 
mésziszapos réteg a löszvonulatok DK-i végén általánosabb, vsatagabb és 
anyaga is típusosabb. Ugyanitt azonban a mésziszap már nem is a lösz
felszínre ülepedett le, hanem arra a finom homokos, iszapos rétegre, amely 
itt a löszfelszínre települt, mint újabb, közbeiktatódott réteg, s amely a Duna 
völgyében is, mint folyami homok, több rétegben váltakozik a löszös réte
gekkel.

H ő g y e  I. az abonyi határból ismerteti s a mésziszapfajták keletkezését
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a futóhomokból és löszből kimosott mészanyag laposokban való felhalmozó
dásának tekinti. A rákóczifalvai lap mésziszapjai már szikesek. A futó- 
homokterületek vápáiban homokos mésziszap ülepedett le, de ugyanitt 
holocén összemosott löszös üledék is helyettesítheti. S z u r o v y n é  a kún- 
szentmiklósi lap területén előforduló mésziszapfajták kialakulását úgy 
magyarázza, hogy a lefolyástalan laposokban a magasabb területekről le- 
szivárgott csapadékvizekben oldott szénsavas sók koncentrálódtak és finom 
szemcsék formájában kiváltak. Ha a kiválás homokszemcsék közeiben 
történt, akkor mésziszapos homok vagy homokos mésziszap, ha iszapos vagy 
löszös területen, akkor mésziszap jö tt létre. A ceglédi laposokban is meg
találta az iszapos öntéshomok alatt 0,80—1,20 m mélységben a mésziszapos 
homokot. A Gerjedűlőben, a tőzeg alatt igen finomszemű mésziszapot, 
tavikrétát, csapóföldet talált. R ó n a i  A. szerint a kerekegyházi és szabad- 
szállási lapok területén is igen elterjedt s az ÉNy—DK-i irányú, mélyebb 
vápákban állóvizek alján alakult ki. Helyenként olyan mészdús, hogy 
piktortégla, «budai föld» néven bányásszák és forgalomba hozzák. Rétegé
nek vastagsága 20 cm. Alatta lösz vagy löszös homok fekszik. Felette fekete 
kemény vályog vagy szürkésfekete iszapréteg ül. A futóhomokvonulatok 
közti vápákban mésziszap-homok keletkezett. A Duna völgyében is el
terjedt, mint szürke meszes iszap vagy mésziszapos homok s efelett fekete, 
iszapos, humuszos homok fekszik. E r d é l y i  M. a Hátságról írja le, ahol a 
mélyebb, időnként vízzel borított területeken: mésziszap, löszös mésziszap, 
homokos mésziszap, mésziszapos homok, meszes lösziszap, kotus taviiszap 
a felszíni képződmény. A tiszta mésziszaptól a mésziszapos homokig az át
menet fokozatos. A löszös mésziszap a löszterületek mélyedéseiben ülepedett 
le. Anyaga a környezetéből lehordott lösz, homokos lösz, mészben feldúsulva. 
Az alatta lévő réteg atkás. A mésziszapos homok a futóhomokterületek 
mélyedéseinek, vízállásos helyeinek üledéke. Mésszel erősen dúsított homok. 
A mésziszapos képződések 80 cm-nél sehol sem vastagabbak. A meszes 
lösziszap, kotus taviiszap — E r d é l y i  M. szerint -— a Hátság belsejébe, 
magasabb felszínébe is benyúló dunai medrek holocén üledéke, anyagában, 
helyzetében a holocén Dunavölgy ide átnyúló öblözeteiben. Három nagy 
dunai mederben: a kerekegyháziban, az ágasegyháziban és a nádasrét- 
halomtóiban a lepelhomok alatt, kis mélységben mindenütt megtalálta a 
folyami homokot s felette a löszös mésziszapot, meszes lösziszapot vagy mész
iszapos löszt. E dunai medrek feltöltődése a holocén folyamán napjainkig 
tarto tt. Ma már csak belvizeket gyűjtenek. Bennük a Duna—Tisza-közi 
Hátság és a Dunavölgy közti határvonal elmosódott. S z a b ó n é  a jászkara- 
jenői lap mésziszapjainak 3 fajtáját különbözteti meg: mésziszapot,homokos 
mésziszapot és mésziszapos homokot.

A dunai törmelékkúp holocén löszrétegének anyagát azonban nem 
a Duna szállította és rakta le, mint a Dunavölgyben, hanem a törmelék
kúp csúcsrészéről, az azt szegélyező magasabb felszínekről hordták le ide 
időszakos vízfolyások és csak néha az említett dunai élővizek. A pesti öböl 
harmad- és negyedkori üledékeit — eredetileg — vastag löszréteg borította. 
Azóta ennek legnagyobb része lepusztult, de nyomai még több helyen meg
találhatók. A Cinkota, Kistarcsa, Rákoskeresztúr és az Ecser környékiek



262

a legismertebbek. De ott van a lösz a Gellérthegy D-i oldalán is, azután a 
soroksári Dunaág magas falában, sőt a pestszenterzsébeti, dunaharaszti duna- 
part szelvényben is. A cinkotai és környéki lösz még felső-pleisztocénvégii, valódi 
lösz. A többi azonban már lehordott vagy a szél útján továbbszállított és 
leejtett, másodlagos anyag. A pestszenterzsébeti vasúti állomás közelében, 
azután Soroksárott és Dunaharasztin a futóhomokbuckák DNy-i oldalára 
települt le ilyen, szél útján idekerült, pleisztocén löszből kirostálódott homokos 
lösz, löszös homokfajta. Ezzel egyidős a folyóvizek és időszakos vízfolyások 
útján a pleisztocén löszből lecipelt holocén lösz a Duna völgyében is meg 
itt, a szóbanforgó törmelékkúp löszös vonulatain is. Ugyanekkor a Jászság 
D-i részén, a folyók mélyebb fekvésű árterületein rétiagyag keletkezett. 
Néhány kisebb foltjuk a tiszai árterületről is ismeretes.
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ESQUISSE GÉOLOGIQUE DE L’ENTRE-DEUX-FLEUVES 
DANUBE—TISZA

Par: J . Sümeghy

Au fond de 1’enfoncement de Г Alföld (Grande Plaine Hongroise), il se 
cachent des membres de socle oü les parties permo-mésozoíques et les chaines 
cristallines alternent et ils sont en connexion avec les groupes de montagne 
de Dunántúl de l’Ouest et probablement avec ceux de Bihar de l’Est. Dans 
les parties de bassin qui s’y intercalent et sur les chaines de socle, ce sont des 
sédiments tertiaires qui se déposent. Le plus étendu et le plus épais parmi 
eux, c’est l’ensemble des couches pannoniennes (2000 á 3000 m). Les masses 
des chaines de socle ne se sont aífaisés définitivement qu’aprés le Pannonien 
inférieur. Pendant le Pliocéne supérieur, dans le Levantin, le territoire a été 
totalement mis á sec et ce n’est que dans la partié méridionale du territoire que 
reste un lac. Le Danubey apparait vers le commencement du Levantin moyen 
et c’est són cőne d’alluvions formé jusqu’á la fin du Pléistocene qui a báti
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le haut dos actuel occupant Tentier Entre-deux-fleuves Danube-Tisza. 
lei, sa premiére vallée, sa base d’érosion était le főssé profond d’effondrement 
de Yecsés—Kecskemét lévanto-pléistocéne. II a commencé d’éroder sa vallée 
actuelle de Budapest—Baja pendant le Pleistocéne supérieur (Bulla) ou mérne 
vers le commencement de l’Holocéne inférieur quand l’affaissement de 
direction N—S, au S de Kalocsa—Kiskőrös, est commencé. Puis il a remblayé 
sa nouvelle vallée érodée, des graviers de terrasse Nos I et II.

Les autres sédiments qui couvrent les alluvions fluviaux du cőne 
d’alluvions du Danubepeuvent étre classé au groupe des terres á loess, á sable 
mouvant et alluviale. Dans le groupe de loess, on peut distinguer le loess 
véritable, le loess argileux d’Alföld et le loess sableux. Dans la partié inférieure 
des chaínes de sable mouvant, le sable est encore mixte: fluvial et mouvant, 
mais dans leur partié supérieure c’est déjá le sable porté pár le vént, á grains 
arrondis. Cette partié s’est amassée pendant la période de noisette. Dans le 
groupe des terres alluviales ce sont les sédiments á loess déposés pendant 
l’Holocéne, la craie lacustre, le calcaire de pré, l’argile alluviale et la vasé allu
viale qui sont les plus répandus. Dans la vallée du Danube, les loess pléisto- 
cénes ne sont restés que dans les mezas et á la surface du gravier de terrasse 
No 1, Iá, ce ne sont que des Sediments á loess, vaseux et sableux du terrain 
d’inondation qui sont les plus fréquents. Nous avons lévé 21 espéces des 
sédiments pléistocénes et 18 des holocénes et, en mérne temps nous donnons 
la roche-mére de chaque espéce de sol.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ОБЛАСТИ МЕЖДУ ДУНАЕМ И ТИССОЙ
Й о ж е ф  Шю м е г и

В основании впадины Низменности скрываются члены основных гор, 
в структуре которых пермские-мезозойские части чередуются с грядами кри
сталлических пород, и которые на западе связаны с задунайской, а на востоке 
— предположительно — с бихарской группой гор. В находящихся между 
ними участках бассейна, как и на грядах основных гор отложились третичные 
осадки. Самым распространенным и мощным из них является свита панноского 
яруса (2000—3000 м). Окончательное погружение глыб гряд основных гор 
произошло только после периода нижне-паннонского подъяруса. В верхнем 
плиоцене, в левантийском ярусе территория полностью становилась сушей 
и озеро в крайнем случае сохранилось только в южной части области. Дунай 
появился здесь в начале среднего левантика и его обломочный конус, оформлен
ный до конца плейстоцена, предоставлял настоящий высокий кряж, зани
мающий всю область между Дунаем и Тиссой. Его первой долиной, базисом 
эрозии, здесь являлся левантийско-плейстоценовый глубокий грабен Вечеш— 
Кечкемет сбросового рва. Он начал эродировать свою настоящую долину 
Будапешт—Бая или в новом плейстоцене (Булла) или же в начале древнего 
голоцена, когда на юг от линии Калоча—Кишкёрёш началось погружение, 
направленное с севера на юг. Затем он насыпал свою эродированную новую 
долину с гравием террас №№ II и I.

Другие осадки, покрывающие речные наносы обломочного конуса Дуная 
можно причислить к группе лёссов, сыпучих песков и пойменных земель.
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Наряду с многими смешанными лёссами, в лёссовой группе можно отличать 
настоящие, равнинные, глинистые и песчаные разновидности лёсса. В подошве 
гряд сыпучего песка, песок еще является смешанным речным и сыпучим, но в 
их верхней части эоловым песком с округленными зернами. Эта часть песка 
накопилась в фазе орешника. В группе пойменных земель из плейстоценовых 
разновидностей лёсса наиболее широко распространенными являются лёссо
видные осадки, отложившиеся в голоцене, озерный мел, луговой известняк, 
пойменная глина, пойменный ил. Плейстоцеьовые разновидности лёсса из 
долины Дуная сохранились лишь в мезах и на поверхности гравия террасы 
№ I частыми являются только пойменные лёссовые, илистые и песчаные осадки. 
Из плейстоценовых осадков были картографированы 21, а из голоценовых 18 
разновидностей, материнские породы отдельных разновидностей почвы тоже 
отмечены.


