
M. ÁLL. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1973. ÉVBŐL

ADATOK AZ ÉSZAK-ALFÖLD ÜLEDÉKÖSSZLETÉNEK ISMERETÉHEZ

írta : Ged eo n n é  R a je tzk y  M árta

A tanulmány a MÁFI Alföld-kutatási programja keretében 1971 —1972- 
ben az Észak-Alföldön mélyített három távlati kutatófúrás mikromineralógiai 
értékelését tartalmazza.

A fúrások adatai:

1. Erdőtelek: a fúrást a községtől К -re a Tárná régi folyása (jelenleg Hanyi-ér) 
árterén mélyítették 1972-ben. Talpmélysége 400 m. Az értékelt minták száma 137.

2. Hevesvezekény: a fúrást ITevesvezekény község Ny-i szélén telepítették, 1971-ben. 
Talpmélysége 600 m. A vizsgált minták száma 155.

3. Egyek: a fúrás 1971-ben mélyült a Hortobágy ÉNy-i peremén, Egyek községtől 
D-re. Talpmélysége 700 m. A vizsgálatra alkalmas minták száma 191.

A  fúrások műszaki ellenőre F ran yó  F. volt, aki egyúttal az elsődleges anyag- 
feldolgozást is végezte.

Munkánk során az 1969 — 70-ben vizsgált mindszenti és csongrádi fúrások elemzési 
és értékelési módszereit követtük (Ged eo n n é  1973a). A területtel foglalkozó bőséges 
irodalomból elsősorban a medenceüledékek ásványos összetételét bemutató munkákat 
(Molnár  B . 1964, 1965, 1966, 1969, 1971, H er m an n  M. 1954, M iklós M. 1955), valamint 
az Alföld fejlődéstörténetével, ill. hidrológiai viszonyaival foglalkozó művek közül B ulla  
B. 1953, E r d é l y i M . 1955, 1967, 1971, F r an yó  F . 1966, K retzoi M. 1955, 1969, K retzoi 
M.—K rolopp E. 1972, M iháltz I. 1953, R ónai A. 1963, 1969, 1972, Sü m eg h y  J. 1944, 
1953, U r ban csek  J. 1955, I960, 1965 munkáit említjük meg.

Elemzési és értékelési módszerek

Mivel a minták nagy száma az eddigi vizsgálatoknál részletesebb elemzést 
nem tett lehetővé, a homokrétegekből továbbra is csupán a 0 ,1 —0 , 2  mm 
szemcseátmérőjű frakciót vizsgáltuk és értékeltük százalékosan. A tökéletes 
eredmény érdekében célszerű legalább 3-féle szemcseátmérő (0,06—0,1; 
0 , 1  — 0 ,2 ; 0 , 2  — 0,32 mm átmérőjű frakció) nehézásványait elemezni. (Ez külö
nösen hasznos lenne a peremterületek, hegységperemek üledékei esetében.) 
Feltételezésünk szerint azonban a sűrű mintavétel, ill. vizsgálat az esetleg 
fellépő eltéréseket nagyrészt statisztikusan helyesbíti.

A vizsgálat menete a következő:
a) a 0.1—0,2 mm 0-jű  frakció nehéz- és könnyűásványainak meghatározása és 

százalékos értékelése;
b)  az eredmények rögzítése táblázatban;
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c) a nehézásványok csoportosítása rendszertani alapon;
d) az ásvány csoportok grafikus ábrázolása szelvényen;
e) a szelvényben mindvégig előforduló, ill. jelentős szerepet játszó könny üás vány ok 

grafikus ábrázolása.

A kutatófúrások három földtani kor képzó'dményeit harántolták, 
melyek ásványspektrumai egymástól többé-kevésbé eltérőek és jól elválaszt
hatók. A három, nem nagy távolságra levő fúrás által feltárt üledékösszletben 
(L, II. melléklet) a következő primer és ezek eredőjeként kevert ásványasszociá
ciókat különíthetjük el, melyeket koronkénti bontásban tüntetünk fel, majd 
ezt követően a fúrás szelvényének részletes elemzése során tárgyalunk:

Pleisztocén:
1 . gránát—epidot asszociáció diszténnel és sok turmalinnal,
2 . piroxén—amfibol asszociáció, rutillal,
3. klorit, kevés pirittel.
Felsőpliocén:
1 . gránát—epidot ±  zöld amfibol asszociáció turmalinnal és diszténnel,
2 . klorit—biotit, zöld amfibollal,
3. pirit, többnyire biogén.
Felsőpannóniai üledékek:
1 . klorit—biotit asszociáció, kevés turmalinnal,
2 . gránát—epidot ±  zöld amfibol, diszténnel.
Mindezek eredménye az egymástól különböző asszociációk, ill. ezek domi

nanciájával jellemzett üledékszakaszok elhatárolása a mikromineralógiai szel 
vényben. Ezek esetünkben egybeesnek az üledékföldtani, rétegtani, őslénytan 
stb. alapon megállapított réteghatárokkal.

A nehézásvány-spektrumok értelmezése

2. E r d ő t e l e k

A fúrás a medenceperemi terület csekély vastagságú kifejlődését képviseli. 
A 400 m mélységig harántolt rétegsor magába foglalja részben a felsőpannóniai. 
a helyi teljes felsőpliocén és pleisztocén összletet.

A szelvényben három üledékszakaszt különíthetünk el:
I. 255,61—399,30 m. Felsőpannóniai kőzetlisztes, homokos, ritkábban 

agyagos összlet, gyakori lignitbetelepülésekkel. Az ásvány spektrumban mind
végig párhuzamosan fut a klorit—biotit és a gránát—epidot ±zöld  amfibol+ 
disztén asszociáció. A csaknem egyenletes eloszlást helyenként nagyobb menv- 
nyiségű pirit szakítja meg, mely többnyire a lignittelepekhez kapcsolódik.

II. 179,40—255,61 m. A felsőpannóniai rétegektől éles határral különül el 
a felsőpliocén üledékcsoport. Ez alul közép-durvaszemű homoksorozat, sok 
murvaszemmel, időnként kőzetliszt- vagy tarkaagyag-betelepülésekkel. 236 in
tői felfelé a homokrétegek el vékony ódnak, a szemcseállomány finomodik. 
A durvábbszemű anyag ásványos összetételét a piroxén- és amfibol-asszociáció
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hirtelen megjelenése teszi változatossá. Az ásványokban gazdag minták 
kitűnnek még nagy epidottartalmukkal. A réteghatáron ugrásszerűen megnő 
a kísérőásványok, főként a turmalin és rutil, valamint az opak ásványok 
mennyisége. Az összletben kloritot számottevő mértékben nem találtunk.

III. 7,70—179,40 m. A rétegsor — mely itt már a pleisztocén üledékeket 
képviseli — folyamatos, a korhatár biztos megállapítására utaló jelentős vál
tozást nem mutat. 179,40 m-nél homokosabb üledékek jelennek meg, majd 
57 m-tői fölfelé a nagyobb vastagságú és durvábbszemű homokos, ritkábban 
kavicsos képződmények egyre gyakoribbak lesznek.

a) 57,75—179,40 m közötti rétegek egyenletes eloszlású gránát—epidot + 
disztén—staurolit asszociációjába időnként amfibol és piroxén együttesek kap
csolódnak. A szakasz felső határán jelentősebb kloritdúsulást észleltünk. A járu
lékos ásványokat nagyobb mennyiségű rutil és turmalin képviseli.

h)  7,70—57,75 m. Az ásványspektrumban a 30—40%-ban észlelhető 
piroxén- és amfibol-asszociáció jelentős szerepet játszik. A sok gránát mellett 
az epidot kevesebb, disztént, staurolitot csak szórványosan találtunk.

Megtartási állapot és koptatottság
A szemcsék megtartási állapota alapján a rétegsorban két nagyobb egy

séget határolhatunk e l:
1 . A felsőpannóniai üledékek (255,61 — 399,30 m) nagyrészt kloritban 

gazdag mintái az ép ásványok mellett mindig sok mállott és bekérgezett szem
csét, agyagásvány-aggregátumokat, biogén eredetű piritet, vagy pirites kiválá
sokat, mállott kőzettörmeléket tartalmaznak. Jellemző a kis számú nehéz- 
ásvány, a feltárt mintáknak mintegy negyedrésze nem tartalmaz értékelhető 
mennyiségű nehézásványt.

2 . A 7,70—255,61 m közötti üledéksor a felsőpliocén és pleisztocén összletet 
foglalja magába. Itt jó megtartású, éles, szilánkos szemcséket találunk. 7 — 57 m 
között csaknem kizárólag ép kristályok mutatkoznak, alig fordul elő bekérgezés, 
vagy mállott szemcse. A gránátok szilánkos töredékek, korróziómentesek. Sok 
az idiomorf magnetit. 60 — 170 m között a mélységgel növekszik a korrodált 
gránátok, a bekérgezések és némileg a mállott ásványok száma is. A réteg
sorban eolikus koptatottságra utaló nyomokat nem találtunk.

2. H e v e s v e z e k é n y

A fúrás finomszemű, főleg kőzetlisztes rétegeket harántolt, melyeket fi
nom és aprószemű homokbetelepülések, ritkábban agyagrétegek szakítanak 
meg. A pleisztocén üledékek valamivel durvább szeműek, a felsőpliocén össz
letben jellegzetesek a tarkaagyagok. A szelvényben öt rétegszakaszt határol
tunk e l:

I. 451,95 — 600,00 m. Kőzetliszt, homok, agyag, helyenként tarkaagyagból 
álló sorozat, melynek egy veretű, ás vány fajtában szegény spektruma — grá
nát—epidot 4 - disztén asszociáció sok turmalinnal — a felsőpliocén mélyebb 
rétegeit, a felsőpannóniai emelet felé való átmenetet képviseli. Az 550—600 
m közti összlet feltehetően már felsőpannóniai képződmény. Erre utal az 
ásványos összetétel megváltozása, a nagy mennyiségben fellépő biotit.
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II. 279,11—451,95 m. Felsőphocén összlet, típusos kifejlődésű tarkaagya
gokkal, melyek kőzetlisztes, finomhomokos, esetleg vékony aprókavicsos szin
tekkel váltakoznak. Ásványspektrumában a klorit—biotit asszociáció, illetőleg 
helyenként a pirít dominál.

III. 202,08 — 279,11 m. A rétegsorban a j)leisztocén üledékekre jellemzően 
a képződmények homokosabbá válnak, a kőzetlisztes—agyagos összletet 
nagyobb vastagságú (1 — 2 , esetleg 3 m) homokbetelepülések szakítják meg. 
Ásványos összetételében az epigén pirít eltűnése a legjellegzetesebb. A klorit 
végig követhető, mennyisége azonban csökken, míg az üledékek ásványos 
összetételében csaknem mindvégig 40 — 50%-ban jelenlevő gránáttal a gránát— 
epidot + zöld amfibol asszociáció az uralkodó.

IV. 111,62—202,08 in. Túlnyomóan finomhomok- és kőzetlisztrétegek 
váltakozásából álló üledékszakasz, melynek ásványspektrumában az ásvány
fajták számának erőteljes növekedése figyelhető meg. A kevert spektrum 
jellegzetessége, hogy a gránát—epidot-f- disztén, 111. klorit- biotit asszociációk 
mellett megjelenik az eddig még említésre méltó mennyiségben nem jelentkező 
amfibol-csoport, tetemes mennyiségű zöld- és barna amfibollal.

A nagy százalékban jelenlevő gránát, illetőleg klorit eloszlása alapján 
két rétegtagot különíthetünk e l:

a)  a gránát és klorit közel azonos mennyiségben található;
b) az előző szakaszhoz viszonyítva a gránát mennyisége kétszeresére 

növekszik, míg a klorit erősen csökken.
Az üledékszakaszban jelentős kísérőásvány a turmalin.
V. 6,35—111,62 m. A túlnyomóan homokos, helyenként durvahomokos, 

néha aprókavicsos összletet időnként mészkiválási (mésziszap) szintek tar
kítják. A rétegsor zárótagja 5 m vastagságú infúziós lösz. Az ásványspektrum 
egyre változatosabbá válik, az amfibol-asszociációt kiegészíti a piroxéneké, 
a gránát—epidot bőséges és egyenletes eloszlása mellett a klorit ±  pirít négy 
szintben mutat nagyobb arányú dúsulást.
Megtartási állapot és koptat ott ság

Az ásványok megtartási állapotát, ill. annak változását a szelvényben 
elhatárolt szakaszokhoz kapcsolhatjuk. Az I. szakasz kevés ásvány fajt tar
talmazó, csaknem egyenletes ásványspektrumát a jó megtartású, üde szem
csék képviselik. A nehézásvány alacsony súlyszázaléka mellett jellemző, hogy 
a fúrás talpáig megismert mintegy 150 m vastag rétegsorban a feltárt 39 min
tából csupán 2 2  tartalmazott értékelhető mennyiségű nehézásványt.

A szelvény II. szakaszában előforduló ásványok töredezettek, gyenge 
megtartásúak, sok a meghatározhatatlan, mállott és kovás bekérgezésű szemcse.

III. szakaszban az ásványos összetétel gyakori változását a megtartási 
állapot változatossága kíséri.

IV —V. szakaszban — а I Vb. kivételével — ahol csaknem kizárólag töre
dezett, korrodált felületű, rossz megtartású szemcséket találtunk, az ásvány- 
asszociációk kevés kivételtől eltekintve friss, élénk színű, legfeljebb szilánkos 
törésű, de nem korrodált, jó megtartású szemcsékből állnak.

Az összletben eolikus szállításra, ill. áthalmozásra utaló jelenségeket nem 
észleltünk. A helyenkénti lekerekítettség a hosszas szállítás, többszöri áthal
mozás, mállás vagy korrózió eredménye.
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3. E g у e к

A Tiszántúlon mélyített fúrás 700 m vastagságban sűrűn változó szemcse
eloszlású, tagolt rétegsort harántolt, melyet nehézásvány-spektruma alapján 
négy szakaszra bonthatunk.

I. 495,00—700,00 m. A mintegy 200 m vastagságú felsőpannóniai tileclék- 
sor makroszkóposán észlelt változásait az ásvány spektrumok jól definiálható 
változása kíséri. Négy kisebb rétegtagra bonthatjuk :

a) 622,80 — 683,50 m. Kőzettanilag egy veretű, tömör, finomhomokos kő
zetlisztből álló sorozat, típusos klorit—biotit asszociációval.

b)  A 617,07 — 622,80 m közötti, erősen homokos rétegek ásványspektru
mában jellegzetes az amfibolok, főként a barna amfibol nagy száma. Az 
ásványok kitűnő megtartási állapotát is figyelembe véve, mindez a közeli 
vulkáni kőzetek erőteljes lepusztulására, esetleg az üledékbe került tufaszórásra 
enged következtetni. Erre utal a zöld és barna amfibol három ciklusban való 
(gyenge—erős—gyenge) megjelenése.

c)  558,00—61 7,07 m. Kőzetliszt, homok és agyagból álló, változatos össze
tételű üledéksor, lignitzsinórokkal. A gyakori rétegváltozás miatt az ásványos 
összetétel is gyakran változik. A klorit—biotit asszociáció mellett minden 
mintában megtaláljuk a gránát—epidot társaságot 10 — 40% gránáttal, több- 
-kevesebb kísérőásvánnyal.

d)  495,00—558,00 m. Összefüggő, agyagos kőzetliszt sorozat, ritkán finom
szemű homokbetelepülésekkel. Az egynemű üledéksort egynemű klorit—biotit 
asszociáció jellemzi.

II. 278,90— 495,00 m. A szelvény ezen szakasza a felsőpannóniai emelettől 
éles határral elkülöníthető felsőpliocén rétegeket öleli fel. A 479,0 m-ben meg
jelenő kavics, majd durvaszemű homok, egy durvább sorozat megindulásán 
jelzi. Ásványspektruma alapján két rétegtagra bontható.

a) 346,51 — 495,00 m. A szembeszökő változást a gránát—epidot—zöld 
amfibol -f turmalin asszociáció és a sok opak ásvány domborítja ki. Az erőtelje
sebb vízárammal szállított ásványok mellett (sok a homokbetelepülés) a 
biogén úton ,,in situ" keletkezett nagy mennyiségű pirít a pangó vízben, reduk
ciós közegben történt leülepedést tükrözi. A rétegszakasz, a kisebb jelentőségű 
változásoktól eltekintve, egy veretűnek mondható.

b)  278,90—346,51 m. Nagyobb vastagságú agyag, kőzetliszt és homok- 
rétegek alkotják. A rétegsor alján több a finom szemcseállomány, felfelé a 
kőzetliszt, ill. homok képződmények válnak gyakoribbá.

Az egvveretű ásványspektrumban az előző szakaszban megjelenő gránát— 
epidot—zöld amfibol -f- turmalin asszociáció diszténnel és staurolittal itt kizáró
lagos uralomra jut. A pirít csaknem eltűnik, mely az ülepítő közeg megvál
tozását jelzi.

III. 119,18—278,90 m. A következő üledékszakasz felé az elhatárolást 
279 m körül az ásvány spektrumban bekövetkezett változás'indokolja. Az ásvá
nyos összetétel az előzőktől alapvetően eltérő asszociációkkal egyértelműen 
igazolja a lehordási terület felépítésében, a szállítási viszonyokban bekövetke
zett módosulásokat. A pliocén rétegeknek a pleisztocéntől ásványtani alapon 
történő elhatárolását ez ideig megkönnyítette a negyedkor határán lezajlott



186 Gedeonné R ajetzky M.

kéregmozgás eredményezte domborzati kép és lehordási terület átalakulás, 
valamint az ezzel járó megváltozott ásványos összetétel. A fúrás esetében az 
egyéb vizsgálatok (makroszkópos—őslénytani—palinológiai) e mélységközben 
korhatárt nem mutattak ki, ennek ellenére az ásványos összetételnek mind 
ez ideig a negyedkori rétegekre jellemző, a vulkáni öv területéről származó 
ásványok megjelenésével kapcsolatos módosulását észlelhetjük.

A hirtelen nagy számban megjelenő piroxének és a százalékos eloszlásuk
ban jelentősen megnövekvő amfibolok a szelvényben mindvégig egyenletes 
mennyiségben mutatkoznak. Ez érvényesül a továbbra is jelenlevő gránát— 
epidot asszociáció esetében, különbség csupán az előző szakaszokhoz képest 
a kevesebb turmalin. A néha nagyobb mennyiségben előforduló pirít és vele 
kapcsolatosan a szenesedett növényi töredékek a terület lápos, időnként elmo- 
csarasodó állapotát örökítik meg.

IV. 5,75 — 119,18 m. A rétegsor legtagoltabb, a negyedkori rétegeket kép
viselő, egyre homokosabbá váló szakasza, ahol nem ritkák az 1 — 3, sőt 5—6 m 
vastag homokrétegek sem.

Az ás vány spektrumban észlelhető változást a négy szintben fölfelé csök
kenő mennyiségű klorit ±  biotit asszociáció adja, mely minden esetben a 
homokos rétegekhez kötődik.

A piroxén—amfibol és gránát—epidot asszociáció eloszlása e szakaszban 
is egyenletesnek mondható.

Megtartási állapot és leoptatottság
A felsőpannóniai rétegeket magába foglaló 495,0 — 700,0 m közti üledék- 

összlet jórészt csillámokban gazdag mintái változó megtartási állapotú szem
cséket tartalmaznak. A fakult, kerekded klorit és biotit mellett fellépő ásvány- 
társaságok kristályai többnyire töredékek, gyengén mállottak, gyakoriak a 
kovás bekérgezések. Jellegzetes a kevés nehézásvány, nem tekintve a 630— 
664 m közti rétegszakasz üde, táblás amfibolkristályait.

A következő üledékszakaszt 448,0—495,0 m közt jó megtartású minták 
képviselik, majd fölfelé haladva 360 m-ig több ásványfajta, kissé jobb megtar
tású kristályok, több-kevesebb bekérgezett szemcse jellemző. A gránátok 
többnyire korrodáltak, töredezettek. A nehézásványok kis számára még jel
lemző e szakaszon is, hogy a feltárt minták kb. egyharmada egyáltalán nem 
tartalmaz értékelhető mennyiségű nehézásványt.

180—360 rn közt a sok üde magmás ásvány mellett korrodált felületű 
gránátokat, több-kevesebb bekérgezett szemcsét találtunk, majd továbbhalad
va az első vizsgált mintáig (5,75 — 6,00 m), dominálnak a jó megtartású ásvány
asszociációk. A nagy mennyiségű piroxén és amfibol mellett mutatkozó gránát, 
epidot szemcsék általában töredékek, de üdék, a magnetit gyakran idiomorf. 
A minták kevés mállott vagy bekérgezett ásványt tartalmaznak. 30 és 50 m 
között a következő rétegszakaszokban találtunk eolikus, de nem nagy szállítási 
távolságokra utaló áthalmozást: 30,40 — 30,73; 41,46—41,80; 44,Ö0—44,92; 
45,25-45,50; 48,20-48,44 m.
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Könnyűásvány-spektrumok értelmezése

A könnyűásvány frakcióban előforduló ásványok közül szelvényben a 
következőket tüntettük fel: kvarc, földpátok (káliföldpát, savanyú és inter
medier, ritkábban bázisos plagioklász, mállott földpát), muszkovit, glaukonit, 
kőzettörmelék.

Az ábrázolás, ha nem is ölvén szembeszökően mint a nehézásványoknál, 
de jól érzékelhetően mutatja az üledékösszletben a réteghatárokon vagy az 
ezt követően fellépő változásokat.

A három szelvényt röviden összegezve megállapíthatjuk, hogy a legna
gyobb jelentősége a kvarcnak, majd a kőzettörmeléknek és a muszkovitnak 
van. A kvarc, ill. a kőzettörmelék és a muszkovit mennyisége egymással ellen
tétesen változik.

A kvarc genezisét tekintve csaknem minden változatban előfordul. A mono
kristályos, polikristályos, ill. aggregátum alakjában megjelenő szemcsék válto
zatos megtartási állapotúak. A megtartási állapot egyben többszöri áthalmozást 
is bizonyít.

A kőzettörmelék nagyobb hányada rekrisztallizált vulkáni alapanyag — a 
belső-kárpáti vulkáni öv területéről —■ kisebb mennyisége a távolabbi metamorf 
kőzetekből felépített hegységekből (Gemeridák, Bükk) származó.

A muszkovit változó százalékos eloszlásban, főleg a finomabb szemű 
mintákhoz kötődik.

A glaukonit a vizsgált anyag csaknem mindegyikében előfordul. A föld
pátok kis mennyiségben, egyenletes eloszlásban mutatkoznak. A mélyebb 
rétegekben több a káliföldpát és a mállott szemcse, felfelé haladva a jobb 
megtartású kristályok és főleg a plagiokiászok (savanyú intermedier) szerepe 
a jelentősebb.

A szelvényeket összegezve, a három spektrum közül a hevesvezekényi 
csupán kismérvű ingadozásokat mutat; jelentősebb változást a felsőpliocénben 
nagyobb mennyiségben előforduló muszkovit pleisztocénbeli csökkenése jelez.

Egyeken és Erdőtelken a kőzettörmelék és muszkovit, ezzel ellentétes 
irányban pedig a kvarc mintánkénti rendkívüli változékonysága szembeötlő. 
Erdőtelken a kőzettörmelék a felsőpliocéntől fordul elő nagyobb mennyiségben, 
a felsőpannonban a muszkovit a jelentősebb. Egyeken a felsőpannóniaiban és 
felsőpliocénben a kőzettörmelék és muszkovit egyenletesen változik, a pleisz
tocénben a kőzettörmelék mennyisége erőteljesen megnő.

Fejlődéstörténeti következtetések

Ha a három fúrás helyét a térképen összekötjük, nagyjából egy egyenlő
szárú háromszöget kapunk, melynek alapja az Erdőtelket Hevesvezekénnyel 
összekötő vonal, csúcsán pedig Egyek helyezkedik el (1. ábra).

Az Erdőtelek—Hevesvezekény közötti terület északi harmada alatt talál
juk azt a DNy—ÉK irányú szerkezeti vonalat, mely a középtiszai süllyedek 
É-i határán Jászdózsa—Tenk—Egerfarmos—Mezőcsát—É-Sajó-torkolat irány
ban haladva elválasztja azt a Mátra—Bükkaljától (E r d é l y i  M. 1971).

Az eltérő szerkezeti helyzetet az itt feltárt képződmények különböző vas
tagsága is jelzi.
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7. ábra. A terület jelenlegi vízhálózata, a fő szerkezeti irányok 
és a fúrások helye

Fig. 7. Present-day drainage System of the area, main tectonic 
lines and borehole sites

Felsőpannónia г
Az erdőtelki fúrás, mely a jelzett vonaltól északra, tehát magasabb szer

kezeti egységben települt, a kis vastagságú felsőpliocén és negyedkori összlet 
alatt a felsőpannóniai sorozatból 140 métert tárt fel. A kőzettani változások 
és lignittelepek mellett az ásványspektrumban is tükröződik a ritmusosság. 
Az areális erózióval, áramlásokkal, időszakos vízfolyások által az üledékgyűj
tőbe került anyagot epimetamorf kristályos palák, felszínen levő idősebb laza 
képződmények szolgáltatták.

A partmenti elzárt öblökben, mocsarakban nagy mennyiségű pirit képző
dött, melyet apró gömböcskék formájában a sok szenesedett növényi töredéken 
is megtalálunk.

Közel azonos képet rekonstruálhatunk az egyeki fúrás szelvénye alapján. 
A partközeli helyzetet és az időnkénti erőteljesebb folyóvízi tevékenységet a 
vastagabb homokszintek bizonyítják. Különösen említésre méltó az Ib. 
szakasz erősen homokos rétegeinek több fázisban kimutatható, magas vulkáni 
eredetű amfibol- (hornblende, barna amfibol) és biotittartalma, mely az északi 
vulkáni területről került az üledékgyűjtőbe.

A lievesvezekénvi fúrásban nem bizonyítható egyértelműen a feisőpan- 
nóniai rétegek jelenlétre. A rétegsor alsó 50 méterén észlelt makroszkój:>os és 
ásványos összetétel változása alapján a képződményeket feltételesen sorol
hatjuk csak a felsőpannóniai emeletbe.
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Felsőpliocén ( „levantei” )
A sorozat tárgyalását a hevesvezekényi fúrás rétegösszletével kezdjük, 

mivel ez azonos jelleggel fejlődik ki a felsőpannóniai képződményekből, 
huzamos ideig tartó folyamatos üledékképződéssel. A területen nem volt 
egyenletesen erőteljes folyóvízi tevékenység, az üledék lerakódása folyómed
rektől távoli ártereken történt. A sok pirít lefolyástalan területen, pangó vízben 
képződött. A lencsés betelepülésű homokanyag időnkénti durvább hordalék- 
szállítást, idősebb laza üledékek (Mátra—Bükk perem, ill. mögöttes meden
cék) letárolását jelzi. A szelvényben végig kimutatható glaukonitot oligocénből 
történt áthalmozással magyarázzuk.

Más szerkezeti kép alakult ki az egyeki és erdőtelki területen. A felső
pannóniai regressziós sorozatra durvaszemű képződmény települt, a korhatá
ron végbement erőteljes mély szerkezeti—felszíni változások (rodáni fázis) 
hatására.

A süllyedés mértéke és az anyagszállítás folyamatossága azonban nem volt 
azonos a két fúrás környékén. Erdőtelken a durvább anyagot (melynek érde
kessége a nagy mennyiségű vulkáni alapanyag-törmelék, a piroxén—amfibol) 
hamarosan finomszemű és tarkaagyagos rétegek követik és csak időnként 
jelennek meg folyóvízi homokbetelepülések. Emellett az ásványos összetétel 
mindvégig csaknem egyenletes eloszlása azonos helyről történt szállítást igazol, 
melyhez az anyagot nagyrészt a mögöttes medencéket felépítő harmadkori 
üledékek szolgáltatták. Erre utal a glaukonit és már az oligocénben is bőven, 
az áthalmozás során fokozottabban dúsulva megjelenő rutil +  turmalin ( + grá
nát) nagyszámú előfordulása. A szelvényben is megfigyelhető a széles járulékos 
ás vánv mező.

Az egymáshoz közel eső erdőtelki és hevesvezekényi kifejlődések eltérő 
vastagságát és ásványtani spektrumát a különböző szerkezeti helyzettel és 
folyószakasz jelleggel magyarázhatjuk. A kiemelt területen inkább anyag
éi hordás, a délebbi, erősebben süllyedőn, ha csak időszakosan is, de fokozottabb 
mértékű üledéklerakódás történt.

Az egyeki szelvény nagyobb vastagságú, durva sorozatát erőteljes víz
folyás szállította. Nem is kíván bővebb magyarázatot, hogy ez a vízfolyás a 
,,felsőpliocén és pleisztocén Alföld” főfolyója, a Sajó — Bódva—Hernád tekto
nikus vonalai felől érkező és a Körösök süllyedéke felé tartó ős-Sajó, ős-Hernád 
volt. Az anyagot e folyó kiterjedt hordalékkúpjának alsó rétegeiként kezel
hetjük.

Itt említjük meg azt, hogy a jól bevált,,irányjelző” ásványokkal (Transportrichtungs- 
indikatoren, O e l t z s c h n e r , H. 1973) magyarázzuk egy-egy rétegösszletet felépítő üledék- 
anyag eredőjét. Mint ahogy az erdőtelki és hevesvezekényi fúrásoknál segítségünkre 
volt a turmalin + rutil-f glaukonit ( + gránát) a nagy tömegű idősebb üledékanyag áthal
mozásának kimutatására, úgy az egyeki összlet nem nagy mennyiségben, de következe
tesen minden mintában előforduló irányjelző ásványa, a glaukofán segít a lepusztulás— 
szállítás irányvonalainak megállapításánál.

A glaukofán a Bódva legjelentősebb nehézásványa (G e d e o n n é  1973b) — amely 
jelen van az egyeki fúrásban már a pannóniai rétegekben is — egyben arra utal, hogy 
a szállítási irányok ősét már ezen időszakban is az E-i irányban kell keresnünk, ahol 
jelentős szerepet játszanak a Gemeridák emelkedő tendenciájú idős és fiatal paleozóos 
kőzetei. Az üledékgyűjtő kevert spektrumában természetesen jelentős itt is az oligocén — 
miocén kőzetek letárolásából eredő anyag.

Az üledékösszletben 500—350 m között nagy számban jelentkező ,,in situ'5 
képződött pirít a hordalékanyag pangó vízben történt leülepedésére utal.
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A süllvedéknek, amely a folyót ide vonzotta, kb. a déli küszöbén lehetünk, a 
délebbi magasabb perem nem tette lehetővé a víz gyors átáramlását és kialakult 
a mocsaras, lápos, rossz lefolyású rendszer, amelyet a 450—500 m közötti 
kavicsos homokréteg vizének igen erősen metángázos jellege is bizonyít (a víz 
kb. 50%-bán tartalmaz gázt). Ez az állapot a felsőpliocén második feléig 
— a szelvényben 350 m lerakódásáig — tartott. Itt a hirtelen eltűnő pirit az 
előbbi kép megváltozását — feltöltődést —, a mindvégig egyenletes eloszlású 
ásványspektrum azonban az azonos szállítási irány további fennmaradását 
jelzi.

Pleisztocén
A pleisztocén elején lejátszódó nagyarányú kéregmozgás a középhegységek 

területén kiemelkedésben, a medencékben fokozott méretű süllyedésben meg
nyilvánulva, a domborzati kép átformálódását eredményezte. A szerke
zeti mozgások a pleisztocén elején egyenletesen csapadékosabbá váló éghajlattal 
együtt a domb- és hegyvidékek területén nagymérvű letárolást, a medencékben 
erőteljes üledékfelhalmozódást hoztak létre.

A negyedkort szelvényeinken egy idősebb és egy fiatalabb pleisztocénre 
tagolva tárgyaljuk.

A negyedkor kezdeti rétegeit Hevesvezekényen és Egyeken feltételesen, az 
egyéb vizsgálati eredményektől eltérően a felszíntől azonos mélységben talál
juk. A megnövekedett reliefenergia következtében létrejött nagyarányú letáro
lásból eredő durvább sorozatok itt nem fejlődtek ki. Lehet, hogy a folyók 
kavicsos anyagukat már a hegységperemeken lerakták (erre utal, hogy a leg
durvább szemű sorozat Erdőtelken van). Az ásványspektrumban azonban 
jelentős módosulást figyelhetünk meg, legfeltűnőbben Egyeken: a Sajó—Her- 
nád (-fBódva) a mineralógiai spektrum legnagyobb hányadát adó vulkáni 
eredetű ásványokat szállította a kiemelkedett környezetből. A piroxén-b 
amfibol legnagyobb részét a Hernád szolgáltatta a hegyaljai vulkánosság ter
mékeinek ^pusztításával, míg a Sajó inkább a mögöttes területekről és a 
Bükk hegység vidékéről a gránát + egyéb metamorf ásványokat szállította 
(kevert spektrum). A 130 — 280 m közötti rétegösszletet, az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően, a pleisztocén idősebb tagjának jelöljük. Nem lehetetlen azonban, 
hogy itt már a felsőpliocén vége felé kialakultak azok a domborzati—lepusztu
lási—lehordási viszonyok, melyeket az eddig vizsgált területrészeken csak a 
pleisztocént követően észleltünk.

A hevesvezekényi környezetbe érkező kisebb jelentőségű vízfolyások (ős- 
Tarna, Laskó, Eger-patak) hordalékaiban is megjelennek a vulkáni öv (Mátra— 
Bükk perem) ásványai, azonban továbbra is jelentős szerepet játszik a har
madidőszaki (oligocén, miocén és pliocén) képződmények lepusztításából szár
mazó anyag.

Erdőtelken hasonlóan egy veretű üledékképződést észleltünk; a pliocén— 
pleisztocén határon várható nagyobb arányú változás nem mutatható ki. 
A térszíni helyzet megváltozását tükrözi azonban az ásványos összetételben 
megjelenő piroxén és amfibol eleinte időnkénti, majd a felső harmadban 
jelentősebb mennyiségű és állandó előfordulása.

A fiatal (felső) pleisztocén durvább szemnagyságú üledékei, erőteljesebb 
folyóvízi tevékenységre utaló rétegösszlete mindhárom szelvényben jól látható. 
A szárazabb és csapadékosabb időszakok váltakozásakor lezajlott események 
bizonyítéka az a ritmusosság, melyet az ásványspektrumban a klorit szakaszos,
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ritmusos előfordulása Egyeken és Hevesvezekényen erőteljesen, Erdőtelken 
gyengébben jelez. Ezeket a fejlődésmenetben észlelhető eltéréseket egy más 
irányú folyó időnkénti megjelenésével, még inkább a csapadékosabb klíma
szakasz okozta nagyobb területről történt erőteljesebb lepusztulással magyaráz
hatjuk.

Az egyeki hordalékkúp időnkénti víz-nemjárta, száraz felszínén a szél 
többé-kevésbé át mozgatta a hordalékot, melynek nyomait 5 mintában mu
tattuk ki.

A felszínt borító, ill. felszínközeli holocén képződmények: infúziós lösz, 
humuszos—löszös homok, ill. kőzetliszt a jelenkorihoz közel hasonló és a jelen
legi folyóhálózat ülepítő-elhordó, felszínegyengető tevékenységének, árvízi 
hordalékának termékei.
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CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE 
OF THE NORTHERN GREAT HUNGÁRIÁN PLAIN

by
M. G e d e o n — R a j e t z k y

In the course of the detailed and complex geological investigations of the 
Great Hungárián Piain which were ccmmenced in 1964, three medium- 
deep cored boreholes were drilled during 1971 — 72 in the northern part of the 
territory. The micromineralogical evaluation of these boreholes is presented.

Succession of works:
1. determination of the heavy and light minerals of the 0.1 to 0.2 mm 

fraction and their evaluation in per cent terms,
2. recording of the results in form of tabulation,
3. grouping of heavy minerals aceording to their systematic Classification,
4. plotting of mineral groups in profile,
5. plotting of the essential light minerals occurring throughout the pro

filé.

When interpreting the mineralogical composition, the autlior has consid- 
ered the following:

The means and environments involved in the transportation of materials 
produce different mineral spectra, and because of their interference in the sedi- 
mentary basin, the individual “ primary” spectra give rise to a mixed spectrum 
in the resulting rock. The mineralogical composition of a Sediment will thus 
reflect the lithology of the source area, varied in Constitution as it may 
have been, being comjilemented with changes taking place in the course of 
Sedimentation and diagenesis.

On the basis of the minerals occurring regularly in definite percentage 
in a Stratigraphie unit mineral associations can be distinguished.

The same are the criteria for the distinction in the micromineralogical 
profile of those sequences of strata whose Sediments contain the same mineral 
associations in an even distribútion. The boundaries drawn this way will 
coincide with the litho- and chronostratigraphic boundaries based respectively 
upon lithological, Stratigraphie, paleontological and other features. For, because 
of geological-geohistorical events, the changes in the course of Sedimentation 
are always reflected in the resulting formations, the grain size of the Sediments, 
their mineralogical composition and consequently, in the micromineralogical 
profile.

13 M ÁFI évi jelentés 1973.
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The following members can be distinguished within the sedimentary se- 
quence of the studied boreholes:

1. Erdőtelek: I Upper Pannonian
II Upper Pliocene 

III Pleistocene
2. Hevesvezekény: I Upper Pannonian-Upper Pliocene

II Upper Pliocene 
III—IV Early Pleistocene 

V Laté Pleistocene
3. Egyek: I Upper Pannonian

II Upper Pliocene
III Early Pleistocene
IV Laté Pleistocene

The interpretation of the mineralogical composition of the above members 
(Suppl. I and II) allows us to outline the phenomena that took place in the 
Pliocene and Pleistocene in the area explored by drilling: the northern Great 
Hungárián Piain. Thus, even questions concerning the source area and the 
directions of erosional transportation can be resolved.

Supplement I. Micromineralogical profile of the boreholes. (M. G e d e o n — R a j e t z k y , 
1973)
1. Hematite, magnetite, ilmenite, leucoxene, 2. garnet, 3. kyanite, staurolite, chloritoid, 
4. epidote, pistacite, piedmontite, zoisite, clinozoisite, 5. anthophyllite, tremolite, actino- 
lite, glaucophane, 6. green hornblende, 7. brown hornblende, 8. hypersthene, 9. augite, 
10. biotite, 11. chlorite, 12. rutile, brookite, anatase, zircon, sphene, tourmaline, apatite, 
13. limonite, pyrite, siderite, carbonate, clay mineral. — ex—e5 = eolian intercalations
Supplement II. Distribution of light minerals. (M. G e d e o n — R a j e t z k y , 1973)
1. Quartz, 2. feldspars, 3. muscovite, 4. glaukonite, 5. rock detritus


