
VÉSZTŐ, BEREKBÖSZÖRMÉNY ÉS BÉKÉSCSABA KÖRNYÉKÉ
( VII. sz. melléklettel.)

Irta: K ö r m e n d i  A n n a

1954-ben a vésztői, berekböszörményi és a Békéscsaba Ny-i, 1 : 25 000 
léptékű lap területének földtani felvétele volt a feladatom. A három lap 
területe nem függ össze egymással és más-más geomorfológiai egységhez 
tartozik. Vésztő környéke a hármaskörös-közi holocén medence közepére, 
a berekböszörményié a Sebes-Körös pleisztocén törmelékkúpjára, Békés
csaba Ny-i szomszédsága pedig a Maros törmelékkúpjának területére 
esik. Ezért az egyes lapok területét külön-külön tárgyalom. Ismerteté
süknél elsősorban a földtani főszelvény és a kisebb mélységig lehatoló 
kutató fúrások földtani adatait használtam fel. Földtani hossz-szelvényt 
készítettem 10 m mélységű fúrásokkal, Szeghalom —Vésztő, Szeghalom — 
Körösladány és Biharkeresztes —Körösszakái között. Felhasználtam a 
Biharnagybajom—Békéscsaba közti főszelvénynek a békéscsabai lapra 
eső részét is.

1. V é s z t ő .  1,5, illetve 2 m mélységtől lefelé agyagrétegek válta
koznak iszapos homok, homokos iszap és homokrétegekkel. Az agyagos 
rétegek vannak túlsúlyban. Az egyes rétegek legnagyobb vastagsága 1—2 
m-nél sehol sem több. Lencsés településűek, anyaguk is igen változó.

A sárgásbarna, barnássárga vagy szürkéssárga és mészmentes agyag
rétegek vörösagyag eredetűek. A már Románia területén levő vörösagya
gos alföldi peremről hordódott le. Az iszapos homok, homokos iszap, 
homok a lap Ny-i részén meszes, K-i részén mészmentes. A Ny-i rész ezen 
üledékeit a medencével Ny-on határos löszterületekről, a K-i részek mész
mentes anyagát pedig a vörösagyagos területről hordták le a patakok és 
időszakos vízfolyások. Ennek a rétegcsoportnak a felszínére ülepedett le 
helyenként az infúziós lösz, helyenként pedig а IV. osztályú vörösagyag
réteg, 1,5—2,0 m vastagságban.

A terület nagy részét agyagos szikes lösz borítja. Ennek szintje 1 — 1,5 
m-rel alacsonyabb, mint a vörösagyag- és a löszrétegeké. Utóbbiak tehát 
szigetszerűen emelkednek ki a lapos szikes területből. A Vésztőn áthaladó 
Holt-Körös és Dió-ér bevágódása alakította ki az agyagos, szikes lösz 
alacsonyabb térszínét. A kierodált alacsonyabb térszínre a Holt-Körös és a 
Dió-ér, a magasabb felszínű lösz és a vörösagyag-rétegből lepusztított új,



de amazoknál finomabb üledéket teríte tt szét. Ennek a finomszemcséjű 
ártéri üledéknek a porozitása sokkal kedvezőtlenebb, mint a vörösagyagé 
és a löszé. Átlag 1 m vastag rétege a vizet nem engedi át, s ezért szikese
dett el.

Az agyagos, szikes lösz felszíne, az említett körösi holtágaktól távo
labb, további 0,5 — 1 m-rel mélyebb. Ezekben a laposokban, hajdani folyó
vízi kiöntéses területeken, időszakos vízállásos mélyedésekben 0,5 — 1 m 
vastag réti agyag képződött. A Sebes-Körös mai völgyében öntésiszap és 
öntéshomok rakódott le, 5—6 m vastagságban. A lap ÉK-i sarkában a 
Sebes-Körös mindkét partja mentén, a Nádréten, a lap legmélyebb terü
letén tőzegréteg alakult ki. Ennek eredeti vastagsága 30—50 cm lehetett. 
Legnagyobb részét felszántották, felégették és helyette kotus réteget 
találhatunk.

2. B e r e k b ö s z ö r m é n y .  A Sebes-Körös törmelékkúpjára esik. 
A felszín alatti üledékek túlnyomórészt homokosak (aprókavicsos homok, 
durva és a középszemü homok, egy-két iszapos agyaglencsével). A leg
elterjedtebb homokfajta a terület ÉK-i részén 1 mm szemnagyságú; szem
nagysága Ny-on 0,2 mm-re csökken. A Sebes-Körösnek ezen a területen 
két régi medrét lehet megkülönböztetni. Az egyik Biharkeresztes—Berettyó
újfalu, a másik Biharkeresztes—Berekböszörmény irányában haladt. 
E két vonalban a homokrétegeket kavics és kavicsos homok helyettesíti. 
Felszínük a medrek mentén magasra felemelkedik, illetve a két folyási ág 
között vápát alkot.

Ezekben a vápákban tőzeglencsék alakultak ki s felettük homok helyett 
iszap, homokos iszap rakódott le. A vápákban még a felszíni löszös réteg 
anyaga is iszapos és homokos. A vápa iszapos és löszös üledéksora a holo- 
cénban, míg ezeknek fekvő rétegei, az előbb említett sebes-körösi homokos 
és kavicsos rétegek, a felső-pleisztocén végén rakódtak le. Az utóbbiak 
а II. sz. párkánysík kavicsának folytatásai.

3. B é k é s c s a b a ,  Ny.  Alul itt is folyami üledékeket találni 
(durva, keresztrétegezett és középszemű homok), amelyeket a Maros ha
gyott itt hátra.

Reájuk homokos lösz és alföldi lösz települt. Az alsó és a felső lösz
réteg közötti határ nem éles, mert az alsóbb erősen homokos agyag felfelé 
fokozatosan megy át a tisztább löszös üledékbe. A lösz származtatásánál 
ezt a körülményt tekintetbe kell vennünk. Ahol a lösz fekvőjében túlnyo
mórészt homokos üledékek fekszenek, mint a Maros békéscsabai szakaszá
ban is, ott abból mint alapanyagból homokos lösz fejlődhetett ki.

A területet átszelő Körös-ágak mentén folyóparti homokbuckák kelet
keztek. A Körös-ágakban részben réti agyag, részben öntésagyag, öntés
iszap ülepedett le több m vastagságban.

A békéscsabai téglagyár gödreinek rétegei, alulról felfelé: legalul 
kb. 10 — 12 m vastagságú, kövületmentes, kissé iszapos, szürkéssárga,, 
sárgásszürke folyami homok. Felette 7—8 m vastagságú kékesszürke 
agyagréteg van. Erre 1—2 m vastag homokos lösz és efelett infúziós 
lösz települ. A három réteg molluszkumait rétegek szerint is begyűjtöttem.
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Azonban mindhárom réteg faunája összemosott, benne szárazföldi, mo
csári, tavi és folyóvízi fajok szerepelnek együtt. A szóban forgó rétegek 
a Maros törmelékkúpjának üledékei.

LES ENVIRONS DE VÉSZTŐ, BEREKBÖSZÖRMÉNY,
BÉKÉSCSABA

Pár A. K örm en di

Les trois feuilles ne sont pás contigués et chacune appartient á des 
unités géomorphologiques différentes. Les environs de Vésztő se trouvent 
au centre du bassin holocéne du territoire situé entre les trois branches du 
Körös, Berekböszörmény au cóne détritique du Sebes-Körös, tanclisque 
les environs occidentaux de Békéscsaba sont situés au cőne détritique du 
Maros.

1°. Vésztő. De 1 a 2 m de profondeur vers le bas, des couches d'argile 
s’alternent avec des couches de sable vaseux, vasé sableuse, et sable. Les 
couches d'argile sont libres de chaux, étant d’origine d’argile rouge. Le 
sable vaseux et la vasé sableuse sont calcareux ä la partié occidentale, á 
cause du voisinage des territoires de loess, et ils sont libres de chaux ä 
la partié orientale, ce qui indique le voisinage de Fargile rouge. Le terrain 
á niveau moins élévé, argileux, sodique fut formé pár le creusement du 
Holt-Körös et Diós-Ér qui у passent; et c’était le sédiment á grains plus 
fins, provenant de la dénudation des territoires plus élevés, qui s?est 
soclifié. Dans les parties plats du territoire, dans les creux couverts pério- 
diquement d’eau, c’est Fargile de pré qui s’est formée. Dans la partié la 
plus basse du territoire, au Nádrét, on peut observer la formation de la 
tourbe.

2°. Berekböszörmény. Les couches au-dessous de la surface sont, pour 
la plupart, sableuses. La grandeur des grains diminue du NE vers le SW. 
A ce territoire, on peut distinguer les lits de cleux branches du Sebes- 
Körös. Dans le lit ancien, on trouve, comme couche inférieure, le gravier 
déposé pendant le Pléistocéne supérieur, au-dessus de celui-lá il у a des 
lentilles de tourbe et de la vasé, formées pendant FHolocéne.

3°. Békéscsaba W. En bas, on trouve du sable ä grains grossiers moyens, 
laissé pár le Maros. Sur celui-la, gisent le loess sableux et le loess d’Alföld 
(Grande Plaine Hongroise). Le long des branches du Körös, se sont for
mées des lentilles de sable. Dans les branches du Körös, ce sont Fargile 
de pré, la vasé alluviale et Fargile alluviale qui se sont déposées. .Pai 
recueilli les faunes de trois couches différentes de la briqueterie de Békés
csaba. Les faunes des trois couches — notamment le sable fluviatile, 
Fargile et le loess dhnfusion — furent mélées pár Feau, on у trouve un 
mélange des espéces palustres, lacustres et fluviatiles. Les couches en 
question sont les sédiments du cóne détritique du Maros.



80

ОКРЕСТНОСТИ СС. ВЕСТЁ, БЕРЕКБЁСЁРМЕНЬ И Г. БЕКЕШЧАБА
А н н а  К ё р м е н д и

Территории трех листов не связаны между собой и относятся к 
разным геоморфологическим единицам. Окрестность с. Вестё распола
гается на центральной части голоценового бассейна междуречья Тройного 
Кёрёша, окрестность с. Берекбёсёрмень — на плейстоценовом обломочном 
конусе Шебеш-Кёрёша, а западная окрестность г. Бекешчаба — на терри
тории обломочного конуса реки Марош.

1. Вестё. Вниз от глубины 1—2 м слои глины чередуются со слоями 
илистого песка, песчаного ила и песка. Глинистые слои лишены извести 
и происходят из красной глины. Илистый песок и песчаная глина на занад- 
ных участках из-за смежных лессовых территорий являются известко- 
вистыми, а на восточных участках — лишенными извести, что указывает 
на близость красной глины. Глинистая, солонцеватая и лессовая местность 
более инзкого горизонта сформировалась врезанием протекающих по 
местности Мертвого Кёрёша и ручья Дио-Эр, солончаки образовались 
из отложившихся здесь более тонкозернистых осадков, эродированных с 
вышележащих территорий. В низинках, а также в периодически обвод
ненных впадинах образовалась луговая глина. На наиболее глубоколе- 
жащей территории, т. е. на Надрете образовался торф.

2. Берекбёсёрмень. Слои, расположенные под поверхностью, большей 
частью являются песчаными. Величина зерен с СВ к ЮЗ уменьшается. 
На данной территории можно различать два русла Шебеш-Кёрёша. В 
старом русле в качестве подстилающего слоя располагается отложив
шийся в верхнем плейстоцене гравий, а над ним — линзы торфа и ил, 
образовавшиеся в голоценовое время.

3. Бекешчаба, западная часть. Внизу встречаются грубо- и средне
зернистые пески, оставленные рекой Марош. Над ними залегают песчаный 
лесс и лесс Низменности. Вдоль истоков р. Кёрёш образовались береговые 
линзы песка. В истоках р. Кёрёш осаждались луговая глина и соответст
венно пойменный ил или пойменная глина. Из трех разных слоев кирпич
ного завода г. Бекешчаба автором была собрана фауна. Фауна трех слоев, 
а именно речного песка, глины и инфузионного лесса оказалась смытой; 
в ней совместно фигурируют болотные, озерные и речные виды. Данные 
слои являются осадками обломочного конуса р. Марош.


