
Uralkodó forma a bázis, amihez keskeny, csíkalakú lapok csatlakoznak.
Utóbbiak vagy az llollj, vagy az egyensúlyban kifejldött 1 101 ÍJ és
!011lí-nek felelhetnek meg. A lapok felülete sima. A ]000lj-n olykor
háromszög rajzok ismerhetk fel.

A pulszkyit színe zöld és pedig almazöld-fzöld. Optikailag egyten-
gely, negatív.

Kémiai sajátságaira vonatkozólag Krenner jegyzeteibl kitnik, hogy
Loczka J. az új ásványt megelemezte. Az elemzési adatok hiányzanak,
csak a végeredmény van feljegyezve: Cu, Mg, SO*, tehát a pulszkyit
rézmagnéziumszulfát.

PULSZKYIT, EIN NEUES MINERAL.

von f J. Krenner.

Dér Pulszkyit wurde zu Ehren des ehemaligen Direktors des Unga-
rischen Nationalmuseums, des Schriftstellers, Archáologen und Politikers
Franz Pulszky (1814—1897) benannt.

Dér Fundort des Minerals ist: rvölgy (Komitat Zólyom, Ungarn).
Seine Kristalle sind sechseckige Tafeln. Die vorherrschende Form ist die

Basis, an die sich schmale, streifenförmige Fláchen anschliessen. Die
letzteren entsperchen wohl entweder dér Form |10H| oder den im
Gleichgewicht entwickelten Formen í 1011} und >

01 1 1 { . Die erwáhnten
Fláchen sind glatt und glánzend. An dér Form und >0001} lassen sich aber
auch dreieckige Figuren elkennem

Die Farbe des Pulszkyits ist grünn und zwar apfelgrün bis grasgrün
Optisch einachsig, negatív.

Über die chemischen Eigenschaften fehlen die náheren Angaben
ebenfalls. Nach Analyse von J. Loczka enthált dér Pulszkyit Cu, Mg, SO H ,

demnach ist er ein Kupfermagnesiumsulphat.

A NAGY-MAGYAR ALFÖLD FÖLDTÖRTÉNETI
ÉS HEGYSZERKEZETI VÁZLATA*

írta : Szurovy Géza. *)
’

A Nagy Magyar-Alföld földtörténeti fejldéstörténetével már számos
szerz foglalkozott.

A legújabb geofizikai mérések és mélyfúrások eredményei szüksé-

gessé teszik, hogy a megnövekedett adathalmaz birtokában ismét szem-
ügyre vegyük ezt a kérdést.

Valamely fiatal, nagy vastagságú üledékekkel fedett terület földtani

megismerése annál teljesebb, minél több mélyfúrás adatai állanak rendel-

kezésünkre. A mélyfúrások adatainak ismeretében a geofizikai mérések
eredményeit is pontosabban tudjuk kiértékelni.

1941 óta az alföldi mélyfúrások száma örvendetesen megszaporodott.

Sajnos, ezeknek a fúrásoknak a zöme csak az Alföld kiemeltebb medence-

* A Magyarhoni Földtani Társulat 1947. évi januári szakülésén tartott

elpadás.
,
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fenék-részleteirl nyit bvebb adatokat, mert szénhidrogén-kutatás cél-

iából voltak lemélyítve és így érthet, hogy elssorban a felboltozódáso-

kat se.itet geofizikai indikációkat tárták föl. E miatt a medencefenék
kiemelkedései közötti medencerészeket kitölt üledékekrl még ma sem
tudunk jóformán semmi bizonyosat.

A fúrási adatok alapján megállapíthatjuk, -hogy a geofizikai

indikó.ciók az Alföld sziklafenekének kontúrjait tükrözik. A mélyfúrá-
sok eredményei alapján látjuk, hogy az Alföldet felépít kisebb-nagyobb
medencéket nagyon egyhangú üledéksorozat tölti ki. Tarkaagyag, agyag-
márga, márgásagyag váltakozik vékonyabb és vastagabb finom- és durva-
homok rétegekkel, valamint laza homokk- és mészmárgabetelepülések-
kel. Általában megállapíthatjuk, hogy a pleisztocént és levantikumot
tarkaagyag, a felsp3nnont világosszürke, ersen homokos agyagmárga,
az alsópannont a sötétszürke, tömör márgásagyag jellemzi.

A pleisztocén tarkaagyag színe igen változatos: kék, kékesszürke,
zöldesszürke, zöldessárga, sárgászöld, barnászöld, barna, sötétbarna.

Rétegzetten, szívós, gyakran találunk benne vastagabb, kitnen réteg-
zett, leveles fiatal barnakszép-padokat. A kzet mésztartalma többnyire
mészmárgagumók a’akjában csapódott ki. A márgagumók keményebbek,
mint környezetük, színük világos sárgászöld, vagy zöldesszürke.

A felspannóniai agyagokat a túlnyomóan szürke szín és kifejezet-

tebb rétegzettség jellemzi. A mésztartalom növekszik és nagyobbkiterje-
dés, vastagabb fiatal barnakszén padokat találunk. Szembetn a kzet
lépcss törése.

Az alsópannon fels részében uralkodnak a még meglehetsen
meszes, középszürke agyagmárga-rétegek hatalmas homokpadokkal,
illetleg vékonyabb homokk-rétegekkel. Az alsópannon alsó részében
a rétegek tömör, sötétszürke márgásagyagba mennek át. A márgásagyag
fels része meglehetsen egységes, kemény, jól rétegzett. Alsó részébe,

fleg az Alföld déli felében számos vékonyabb-vastagabb, laza,' világos-

szürke homokkréteg telepedett be. Az alsópannóniai képzdményekben
már nem találunk fiatalabb barnakszén-rétegeket, hanem csak számos
megszenesedett növénymaradványt.

A márgásagyag Tömörsége a mélység felé növekszik és meszes alap-
hegység fölött kagylós törés, barnásszürke mészmárgakbe megy át.

A márgak ersen repedezett, a repedéseket tejfehér kalciterek töltik

ki és gyakran találunk kisebb-nagyobb pirít és markazit konkréeiókát is.

Az egész sorozat — a holocéntól az alsópannon talpáig meglehetsen
homokos, amint az a Schlumberger-szelvényekbl is látható. Nyugodtan
állíthatjuk, hogy az alsópannon fölötti rétegekben uralkodik a homok.

A holocén, pleisztocén és levantikum homokját váltakozóan fino-

mabb és durvább kvarcszemek alkotják, sok csillám kíséretében. A homo-
kot néha finom kavics váltja fel. A felspannon-homok finomszemcsés,
ersen csillámos. Az alsópannon-homokkrétegek finom-, illetleg köze-
pes kvarcszemekbl állanak, nem túlságosan csillámosak. Az alsópannon
márgásagyagban jellemzek a papírvékony, igen finom homokkal meg-
hintett csillámbetelepülések, amik a márgának bizonyos levelességet

kölcsönöznek.

A mélyfúrásokban meglehets változatos alapkzetet ütött meg a
fúró; mégpedig kristályospalát, agyagpalát, dolomitot, dolomit- és
mészkbreccsát és konglomerátumot.

A kristálypala a paragneiszek csoportjába tartozik, ersen amfi-
bolitos. Számos helyen ércesedés nyomait találjuk, benne. A Körös-
szegapáti 3. sz. fúrásból kihozott mag üregeiben szabadonül barnás
szfalerit kristályokat találtunk dolomit, kvarc és mészpát kíséretében.
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Az agyagpala meglehetsen puha, inkább palásagyag. Színe sötétszürke,

enyhén hullámosán redzött. A dolomit és a mészk cukorszövet, barnás-

szürke, ill. fehéresszürke. A dolomit számos sötétszürke szaruk-gumót
tartalmaz. Ersen hasadozott, a repedésekben iól feilett dolomit- és

mészpátkristályok ülnek. A breccia -átmenetet alkot a konglomerátum-
hoz, mert nagyobb,, összetöredezett görgetegdarabokból áll. Az össze-

töredezett dolomit- és mészkgörgetegeket meszes, homokos kötanyag
cementezi össze.

A Madaras 1. sz. fúrás konglomerátuma ökölnyi dolomit- és mészk-
görgetegekbl, kevés szarúkbl, nagyon kevés vulkáni eredet és

még kevesebb kvarckavicsból áll. Ezzel szemben a körösszegapáti és

kismarjai szerkezetek konglomerátumát kristályospalákból származó
koritos, amfibolitos, kvarckavicsszemek építik fel. Az elbbi konglo-
merátum kötanyaga a túlsúlyban lév karbonátos kzeteknek meg-
felelen meszes, az utóbbié kovás, homokos.

Az alaphegység fölötti képzdmények földtani idszámítás szerinti

elkülönítése annál nehezebb, minél inkább távolodunk az alaphegységtl.
Az átfúrt rétegek faunája és flórája szegényes.
A pleisztocén rétegekbl Planorbis, Limnea, Vallonia, Lithoqlyphus,

Helix, Ünio, Nerita , Limax, Pisidium, Theodoxus, Paludina,, Hydrobia,
Halobia, Bythinella és Valvata fajok kerültek el.

A pannóniai rétegeket jellemzi, hogy fels homokosabb részükben a
Viviparusok és Prosodacnák, alsó részükben pedig a Limnokardiumok,
Valencienniusok, Conqeriák és Dreissensiak uralkodnak. Jellemz, hogy
a dunántúli pannóniai rétegek nagy Congeria-fajai (Conaeria rhcmboi-
dea, C. un'qula caprae

)

itt nem fordulnak el, csak a C. czjzeki Hoernes
és a C. banatica Hoernes gyakoriak. A Duna-Tiszaközén gyakoriak a

Melanopsisok is.

A triász-rétegekbl csak Daohella sp. maradványokat ismerünk.
A pliocénrétegek iszapolási maradékát vékony, simahéjú, édesvízi

Ostracodák, a pannóniai rétegek iszapolási maradékát pedig rücsköshéjú
félsósvízi ostracodák, halfogak, haluszonyok és halpikkelyek jellemzik.

Elforulnak Chara oogoniumok is.

Az alsópanóniai homokk-rétegek igen sok lomblevel fa levél-

nyomatait tartalmazzák, amelyek mérsékelt éghajlatra vallanak.

A miocén-rétegek meghatározása kizárólag a mikrofauna alapján

volt lehetséges. Jellemz a Rotalina beccarii, Elphidium crispum, Pozalis

meló, Miliolina sp., Asteriqerina planorbis és a szivacstk elfordulása.
Mindenesetre megállapítható, hogy a pannóniai képzdmények éles

határ nélkül mennek át a pleisztocén képzdményekbe és ezek ugyancsak
éles határ nélkül folytatódnak a diluviális képzdményekben.

Mint már említettük, a geofizikai mérések közül a nehézségi méré-
sekrl beigazolódott, hogy kisebb kivételektl eltekintve a sziklafenék

domborzati viszonyait tükrözik. Bebizonyosodott továbbá az is, hogy az

egyhangú, csaknem homogén üledékekkel fedett sziklafenék-kiemelkedé-

seket a szeizmikus mérések 2500 m-es mélységhatárig hen körvonalaz-

zák, amennyiben a szeizmikus mérések eredményeit a mélyfúrások
csaknem teljes egészében igazolták. A terjedési sebességek nagy általános-

ságban jellemzik az egyes formációkat. Az alsópannóniai márgasorozat-

ban 3600 m/sec, a Duna-tiszaközi vastag miocén-rétegekben 4200 rrúsec,

az alapkzetekben pedig 6000 m/sec terjedési sebesség volt észlelhet.

A gyulai és sándorfalvai nehézségi mérések eredményeit — amelyek

jól fejlett nehézségi maximumokat adtak — a szeizmikus mérések egy-

általán nem ersítették meg és a mélyfúrások nem igazolták. Mivel a

mágneses mérések is negatívnak bizonyultak, feltételeztük, hogy ezeken
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a helyeken az alsópannóniai márgasorozat — amelyik srség szempont-
jából a térfogatsúly-vizsgálatok alapján2 megközelíti, st némely esetben
meg is haladja az alapkzet srségét — olyan nagy vastagságban kép-
zdött ki, hogy a nehézségi mérések ez esetben ennek hatását adják visz-

Paleozo/kum

1. ábra.

A paleozoikum feltárt képzdményei az Alföld peremvidékén és belsejében.

Fekete szín a külszíni vonalkázott a mélybe süllyedt paleozoikum. A számok
a fúrások által megütött felszín mélységét jelölik.

sza. Ezt az elgondolásunkat kétségessé teszi az a körülmény, hogy
a hatalmas kiskúnsági depresszióban, amit pedig az Alföld legmélyebb
területének tekinthetünk, hasonló jelenségek nem voltak észlelhetk. Így
a sándorfalvi maximumot a Jánoshalma—sükkösdi, Madaras—tompái és

- Dr. Körössy L.: Térfogatsúly-meghatározások az Alföld medencéjét
kitölt kzetekben. Földtani Közlöny 76. 106— 108. Bp. 1947.

14

Szurovy ,„r
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jerencszállási kiemelkedések regionális hatására, a gyulai maximumot
pedig nagy mélységben fekv tágabb skáláid srségkülönbségekre .kell

visszavezetnünk.

A medencerendszer legsibb tagja a Velencei-hegységben, valamint
Fazekasboda—Mórágy táján még felszínen lév, közbül azonban mélybe-

Az Alföld peremv'dékén szálban álló (fekete) és az A1 föld|bel sejéken mélybe-

süllyedt (vonalkázott) triász-képzdmények, a felszínük fúrások által nyert

mélységadataival.

süllyedt gránitmag, amelyet nyugaton is kristályosgala, keleten, pedig

szintén kristályospala határol. A kristályospala minden valószínség sze-

rint a peremeken rátolódott a gránitm3gra.

A továbbiak során feltételezhet, hogy amikor a gránit süllyedt, a

kristályospala emelkedett, és amikor pedig a kristályospala süllyedt, a

gránit emelkedett (1. ábra).
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Mindenesetre igen valószín, hogy a trxász-tenqer az egész Alföldet

elborította. Ebben az idszakban az Alföld középs részének, tehát a

gránit és a kristályospala közötti résznek a süllyedése gyorsabb volt.

Errl tanúskodik a pesti, bugyii, tardi, hajduszoboszlói és tótkomlósi

3. ábra.

A paleogén folyamán tengerrel borított terület a Xagyalföldön. A fekete részek
felszíni paleogén-képzdmények a peremen. A vonalkázott rész a tengerrel

borított .terület.

triász rög. Aligha tévedünk, ha a ferencszállási, Jánoshalma—sükkösdi

és tompa-madarasi maximumok magiában is fr*iász-képzdményeket
sejtünk. A triász tengerbl a dunántúli gránitmasszívum és az Erdélyi

Szigethegység NY-i kristályospala pereme szigetként emelkedhetett ki,

míg az utóbbi közepe szintén megsüllyedt és elborította a triász-tenger

(2. ábra).

14 *
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A jura és kréta idszak folyamán a középs rész kiemelkedett, míg a
peremeket a tenger váltakozó elnyomulása és visszahúzódása iellemezte.

Az eocén folyamán az egész terület egységes szárazulat volt.
Az oliqocén idszakban ismét megkezddött DNY és ÉK fell a

tenger elnyomulása, de a terület túlnyomó része még mindig szárazulat
maradt (3. ábra).

A miocén idszak folyamán a terület tovább süllyedt és csaknem
teljesen elborította a miocén-tenger. A bugyi, Jánoshalma—sükkösdi,
Tompa—madarasi, ferencszállási és tótkomlósi triászrögök, valamint a

biharnagybajomi, körösszegapáti-i és kismarjai kristályos rögök, továbbá
a dunántúli kristályos alaphegység (gránit és kristályospala) süllyedése

lassúbb volt, ezek egy részének csúcsai szigetként álltak ki a miocén-
tengerbl (4. ábra).
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A süllyedés különösen a központó masszívum É-ÉK-K-i peremén volt

igen heves, nagy beszakadások keletkeztek, amelyek mentén miocén
vulkánkoszorú lávája tört föl.

A szigetek peremi részein szárazföldi lepusztulásból ered breccsiát

és konglomerátumot találunk, amik homokos, rothadó iszapos, majd
meszes lagunás fáciesbe mennek- át félsósvízi mikrofaunával.

5. ábra.

A pliocén folyamán vízzel borított terület legnagyobb kitj eredébe az Alföldön
a 6. ábrán közölt szelvények nyomvonalaivla.

A süllyedés legnagyobb mértékét az alsóvannóniai emeletben érte el,

amikor azonban a peremek már ersen kiemelkedtek. A peremek kiemel-
kedése tovább tartott, ezáltal a pannóniai tenger lefzdött és hatalmas
beltengerré alakult át, késbb Dedig nagy tóvá zsugorodott (5. ábra).
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Ennek a beltengernek az alaphegység-szigetrögök közötti lagúnái-

ban leülepedett rothadó iszapjából keletkezhetett az a kolaj és föld-

gáz, amelyik az anyakzetbl fölfelé vándorolva az alaphegységrögök »

szárnyait borító és a márgarétegek által jól lezárt törmelékkzetekben
halmozódott fel.

Igen valószín, hogy az oligocén-tenger elnyomulása során hasonló

lagúnák keletkeztek az Alföld ÉNY-i peremvidékén is. Tekintettel a

középs-oligocén foraminiferás agyag nagy Vastagságára, ezen a terüle-

ten szintén feltételezhetünk nagyobb szénhidrogén-felgyülemléseket, bár

meg kell említenünk, hogy a miocén idszakban továbbfolytatódó sülivé- \

dés, valamint a heves beszakadásokkal járó vetdés-képzdés nem kedve-
zett a lagunaképzdésnek, illetleg a repedések megbontották a jól záró
fedrétegek egységességét.

Tény az, hogy a fönt leírt mozgások inkább törések és lapos vet-
síkok menti áttolódásokban nyilvánulnak. Nagyobbszabású regionális

gyrdések nem érték a területet és nem alakultak ki határozott csapást

követ antiklinális vonulatok,, amelyek az alsópannóniai homokkrétege-
ket a Dunántúl délzalai részének hasonló képzdményei analógiájára a
kolaj tárolására alkalmas szerkezetekké boltozták volna fel. Ez a körül-
mény a szénhidrogéncsapdák felkutatását igen nagy mértékben meg-
nehezíti.

A pliocén idszakban a Duna-Tisza közének rögei igen lassan süly-

lyedtek, st az is lehet, hogy kissé kiemelkedtek. Erre v vall pl. a Duna-
tiszaközi és a dunántúli miocénrétegek közötti nagy magasságkülönbség
(fi. ábra ).

3

A pleisztocénban a nagy pannóniai tó teljesen feltöltdött, bár a
süllyedés igen lassan továbbfolytatódott. A feltöltés lépést tartott a
süllyedéssel, ezért édesvízi mocsarak keletkeztek. Ezek vizében fiatal

agyagos barnakszén-rétegek és mocsárgáz képzdtek.
A földrengések és a háromszögelési fixpontok elmozdulásának alap-

ján megállapíthajuk, hogy a lassú süllyedés még ma is folyamatban van.

ERDGESCHICHTLICHE UND GEOTEKTONISCHE
ENTWICKLUNG DÉR GROSSEN UNGARISCHEN

TIEFEBENE.

Dr. G. Szurovy.

Dér neúesten geologischen und geophysikalischen Aufschlussarbeiten
und dér intensiven Bohrtátigkeit infoige sind unsere Kentnisse über die geo-
logische und slrukturelle Aufbau dér Tiefebene weitgehend erweitert.

Es hat Eich nachgewiesen, dass die geophysikalischen Ergebnisse die
Kontúrén des Beckenuntergrundes wiederspi^geln. Es hat sich ergeben, dass
in dér Tiefebene ausgedehnte eingesunkene Gebirgszüge vorhanden sind,

welche sich meistens in dér Streichrichtung dér Randgebirgen hinziehen. Die
geschichtliche Entwicklung dér Tiefebene betreffend lásst sich das Vorhanden-
sein eines paláozoischen Kernes feststellen. Dies besteht aus dem Urgranit,
welche in dér Velencei-Gebirge und am Südabhang des Mecsek-Gebirges noch
immer hinaufragt, weiters aus verschiedenen paláozoischen 'Kristallinen

Schiefern, welche an vielen Stellen des Beckenrandes sowie auch in manchen
Tiefbohrungen bekannt sind.

3 A kincstári mélyfúrásokra vonatkozó adatok forrásmunkája: Dr. Schmidt
E. R.: Átnézetes földtani szelvények Csonkamagyarország nevesebb mély-
fúrásain át. Bányászati és Kohászati lapo.k 70. 385—392. Bp. 1937.
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Die Trias-See hat das ganze Gebiet überflutet, nur am Westrande und
Ostrande des Beckens standén einige Gránit- und Kristallinen-Schiefer-Insel

aus dem Wasser hinaus.
In dér Kreide und Jura erfolgte eine langsame Hebung des Becken-

untergrundes wobei sich an den Randgebieten mehrere kleinere Trans und
Regressionen wechselten.

In dér Eozan war das ganze Gebiet ein einheitliches Festland.
In dér Oligozán erfolgte aus nordöstlicher und südwestlicher Richtung

eine Transgression, weiche aber nicht das ganze Gebiet überflutete.
Das Einsinken hat sich in dér Miozan und Pliozan weiter fortgesetzt. Erst

war es in dér Miozan besonders am N und W Teil des Gebietes erheblich,

dann verlangsamte sich in diesen Gebietsteilen und setzte sich im Pliozán
mehr am östlichen Teil des Gebites weiter fórt.

In den Lagunen dér Miozan- und Pliozan- Binnensee habén sich

Kohlenwasserstoffe gebildet, weiche sich dann an den Fiánkén dér eingesun-
kenen Gebirgen angesammelt habén. Solche Lagunen habén sich sehr wahr-
scheinlich auch am NW-Rande dér Tiefebene wáhrend dér Oügozán gebildet,

sind aber bisjetzt noch nicht nachgewiesen.
Die vorhandenen Strukturen sind Bruchstrukturen charakterisiert durch

das sich wechselnde Aufragen und Einsinken des. Granitkemes, resp. des-
Kristallinen-Schiefers

Am Ende dér Pliozan-Zeit und in dér Pleistozan setzte sich das Ein-
sinken noch weiter fórt, hát sich aber erheblich verlangsamt. 'Die Randgebite
habén sich unterdessen stark erhoben so, dass dadurch die pannonisohe See
wöllig abgeschnürt und langsam aufgeschüttet wurde. In dem Sümpfen habén
sich schwache Lignitschichten und Sumpfgase gebildet.

Das langsame Eisinken des Gebietes dauert auch noch heute an.

Auf Grund von das Auftreten schwácherer Erdbeben und von dér Ver-
schiebung dér trigonometrischen Fixpünkte lásst sich ersehen, dass das lang-
same Einsinken des Gebiets auch noch heute andauert.


