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ÉRTEKEZÉSEK

ADATOK AZ ALFÖLD ÉSZAKNYUGATI RÉSZÉNEK FÖLDTANI
ISMERETÉHEZ

KÖRÖSSY LÁSZLÓ

Az Alföld ÉNy-i része egyhangú síkság, amit a jelenkori képzdmények
eltakarnak, ezért kevés geológiai adatot ismerünk róla. Földfelszíni geológiai

vizsgálatokkal inkább csak a síkság szegélyén a környez dombvidékeken nyer-
hetünk tényleges földtani adatokat. A környékével H a 1 a v á t s Gy. foglal-

kozott az elsk között részletesebben (1). Késbb Sümeghy J. (2), majd
S c h e r f E. (3) közölt nagyobb összefoglaló munkát. S c h e r f dolgozata
tulajdonképpen fel is sorol mindent, amit errl a területrl a legutóbbi idkig
tudtunk, vagy amit sejteni lehetett, és részletesen közli a vidék geológiai és geo-
fizikai irodalmának jegyzékét is.

A terület mélyebb földtani szerkezetének megismerése a geofizikai

kutatásokkal kezddik. Eötvös L. és késbb a Geofizikai Intézet végzett
Eötvös-ingás és szeizmikus méréseket a területen különböz idben. A gravitációs

méréseredmények nagy vonalakban jól felvilágisítást nyújtanak a terület geo-

lógiai szerkezetének alapvonásairól.

Az Eöi-vös-ingás mérések szerint (4) Budapesttl K-re Aszód—
Tóalmás vidékéig aránylag nagy milligal érték területet találunk. Ezt a nagyobb
milligal érték területet D felé a Magyar Középhegység csapásával egyez DNy—
ÉK irányú vonal határolja. De ezen a területen belül is további ÉK—DNy-i és

erre merleges irányú szerkezetek ismerhetk fel. Ettl a határoló vonaltól D-re
ugyancsak DNy—ÉK irányú alacsony gravitációs érték terület húzódik.
Ebbeesnek az Alsónémedi—Üll—Tápióság határában észlelt gravitációs minir
mmok. Délebbre újabb gravitációs maximum vonulat következik, az elzekkel
egyez DNy—ÉK irányban elnyúló tengely egymásután sorakozó gravilációs

maximumokkal, mint Bugyi— Inács, Jászberény, majd itt ÉK-re kanyarodik
Vámosgyörk, Gyöngyös, a Mátra felé. Ettl a maximum sorozattól D-re ismét
újabb nagy gravitációs minimum vonulat húzódik, az elbbivel közelítleg pár-
huzamosan: Kunszentmiklós, Örkény, Jánoshida irányában, majd innen szintén

ÉK felé kanyarodik Jászdózsa, Kápolna határán át. Ezt az elzekkel nagyjából
párhuzamosan Harta—Kerekegyháza és Törtei maximumokkal jellemzett maxi-
mum vonulat követi.

Ezek a geofizikai irányok kétségkívül megegyeznek a terület f tektonikai
irányaival, amelyeket azonban a fiatal üledékeivel fedett területen fúrásadatok-
ból még nagyon hiányosan ismerünk.

A Magyar Medence felszínén maradt Középhegységek másik jellemz
ismert szerkezeti iránya az elbbire nagyjából merleges ÉNy—DK irány. A gra-

vitációs térképeken ezeknek is megvannak a kétségtelen nyomai. A nagy milligal

érték területeken azizogammák beöblösödéseivel, a minimum területeken pedig
a legkisebb milligal érték területek elhelyezkedésével jelentkeznek.
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Szembeötl például az alsónémedi minimum terület ÉK-i részérl a pilis-

vörsvári tektonikus völgy felé irányuló mély beöblösödés az izogammák lefu-

tásában. Ezen a területen a harmadkori rétegekben szinklinálist lehetett kimutatni
a gravitációs mérésekkel teljesen összhangban (5). Ennek az iránynak folytatá-

sába esik az Örkénytl K-re es nagy minimum terület is, amely az országunk
egyik legalacsonyabb milligal érték területe.

1. ábra. Az Alföld ÉNy-i részének vázlatos izogamma térképe.

A szeizmikus méréseredmények ezen a területen már nem használ-

hatók fel olyan jól, mint a gravitációs méréseredmények. Elssorban azért nem,
mert eddig kevés a szeizmikus mérési adat az 1939—47. évekbl. Ezek a mérések
eddig inkább csak egyes részletkérdésekre szolgáltattak adatokat (6). Az Alföld

ÉNy-i sík részének felépítésérl meglehetsen kevés geológiai adatunk van.

A régebbi idkbl inkább csak egyes kutatók véleménye maradt ránk.
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a geofizikai méréseredmények alapján, a tárgyi adat azonban kevés. Ilyen

pl. Eötvös L. (7) és Pékár D. (8) értelmezése a gravitációs mérés
eredményekrl. Pávai-Vajna F. is megemlékezett errl a területrl a kö-
vetkezképpen (9): ,.Budapesttl D-re Dömsöd— Sári vonalán — az elbbi
hegységünk (t. i. Középhegység) irányával parallel — olyan ers kiemelkedését
jelzik a geofizikai mérések a régi nagyfajsúlyú kzeteknek, hogy már nem is le-

hetnek messze a felszín alatt”. Ezt a megállapítását a késbbi fúrások
igazolták.

Az Alföld ÉNy-i részén lév fúrások kevés kivétellel a pliocén rétegekben
végzdtek, mélyebb szintekre vonatkozó adatokat csak a fváros területén mélyült
fúrások szolgáltattak. A budai oldalon a felszínen lév K és D felé a mélységbe
süllyed triászkori képzdmények, D-en legmélyebben az Alsónémedi gravitációs

minimumterület alatt várható, K-en pedig Rákosfalva vidékén. Innen kezdve
K felé valószínleg újra kiemelkednek és a kisszentmihályi boltozat és gravitációs

maximum helyén a felettük lév óharmadkori üledékekkel együtt, a felszín

közelébe kerülnek (10).

Az alsónémedi nagy gravitációs minimum területtl D-re újra kiemelkedik
az alföldi harmadkori rétegek alapjául szolgáló idsebb képzdmények felszíne

a Bugyi—Ürbpuszta határában lév gravitációs maximum területén.

Erre vonatkozólag az újabb kutatások az alábbi eredményeket szolgál-

tatták.

A Bugyi—Ürbpuszta határában észlelt határozottan jelentkez gravitációs

maximumot a terület mélyén lév, fiatalabb üledékekkel elfedett triász mészkrög
(Sasbérc) okozza. A triász rétegek felszíne a fiatal üledéktakaró alatt nem nagy
mélységben van. Bugyi községtl D-re Ürbpuszta táján a földfelszín alatt már
230 m mélységben megtalálható. Innen É-ra és D felé nagyobb mélységbe zökkent
le, 3 km-rel északabbra 1200 m-re van a felszín alatt.

A mészk tömött, általában szürke, néha sötétebb szürke szín, gyakran
kissé barnás, barnás-vörhenyes, sárgás árnyalatú. Gyakoriak benne a vékony
fehér kalciterek. Néhol kissé agyagos-márgás padok települtek közé. Kifejldése
nem egynem.

A mészk a +96,3 tszf. magasságú felszín alatt 232 m mélységben kezddik
és 279,6 m mélységig hatolt belé a fúró. A harántolt rétegsor az alábbi:

232 —249,5 m Szürke mészk, néhol kissé pirites.

249,5—253,4 m Szürke mészk sok repedéssel. A repedéseket részben
fehér kalciterek töltik ki. Néhány csúszási lap is elfordul
benne.

253,4—254 m Szürke mészk fehér kalciterekkel (mint elbb), kissé

puhább, repedezett (fúráskor 13,6 m^ öblítiszapot elnyelt).

254 —257,2 m Szürke mészk, fehér kalciterekkel, néhol vörhenyes,
sávos és foltos.

257,2—257,7 m Mészk, kemény világos-szürke, kissé kékes árnyalatú.

257.7—

261,1 m Világos-szürke mészk fehér kalciterekkel, helyenként
gyengén pirites, néhol hasadozott, a repedések mentén
vörhenyes árnyalatú.

261,1—262,8 m Világos-szürke kalciteres mészk, néhol kissé agyagos
betelepülésekkel.

262.8—

270,3 m Szürke mészk, mint fent 20—30 cm-es kissé agyagos
vörhenyes, sárgás mészkbetelepülésekkel.
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270,3—279 m Szürke mészk, melyben vékony sárgás-fehér kalciterek
a réteglapokon pedig sárgás-vöröses foltok vannak. Közben
sárgás-szürke márgás betelepülések fordulnak el. Rétec-
dlés 40°.

A szürke kalciteres mészk veg>4 összetétele Garadnai B. szerint

CaCO^ 87,72%
SÍO 2+A/2O3 9,67%
Fe^O^ 1,24%
CaSO^ 1,38%

100 ,01 %

A Tudomány Egyetem Földtani Tanszékére került egyik agyagos-márgás
kzetmintában Vadász E. akadémikus egy példány Pecten discites S c h 1 0 t-

h e i m slénymaradványt talált. A többi anyagban nem sikerült slény-
maradványt találni vékony csiszolatban sem. A Pecten discites a bakonyi alsó
triász c a m p i 1 i rétegszintjében fordul el, ritkábban a középs triász anisusi
emeletének alsó részében is megtalálható még (11). Ez a szerencsés lelet tehát
elég pontosan meghatározza a rétegsorozat campili, esetleg anisusi korát.

A Bugyi—Ürbpuszta-i gravitációs maximum É-i oldalán az alföldi szikla-

fenék igen kemény, durvaszemü, szaruköves breccsából és gyengén koptatott
törmelékbl, keményen összecementezett szaruköves konglomerá-
tum ból áll.

A szaruköves konglomerátumot kismennyiség durvahomokos-meszes
kötanyag szilárdan cementezi. A beágyazások f tömege szürke, barnás-szürke,
gyengén koptatott vagy szögletes 4—5 cm és ennél kisebb átmérj szaruk
törmelék. Ritkábban sötétszürke, fekete és vörhenyes szinü szaruk darabok is

elfordulnak benne, alárendeltebben ^apró mészktörmelék is megfigyelhet.
Elvétve lilás-vöröses finomszem homokkbl származó jól koptatott darabok is

találhatók a beágyazások közt, amelynek az anyaga hasonló a perm-kori vörös
homokköveinkhez. Némelyik darabban legömbölyitett fehér, porózus, kaolinoso-

dott kzetmaradványok figyelhetk meg, amelyek eredetileg kristályos kzetbl
származó kavicsszemek lehettek, amire Vadász E. hivta fel a figyelmet.

Valószín, hogy az a kristályos kzetelfordulás, ahonnan a kavicsszemek szár-

maznak nincs nagy távolságban, mert az anyag durvaszem és mert az utólagosan
kaolinosodott földpátos kzetalkatrészek messzirl való szállitódás esetén már
útközben elmállottak volna. A törmelékszemek között ritkán kis üregek vannak,
amiket a cementez anyag nem tölt egészen ki, ezek falán sárgás szinü kalcit-

kristályok ülnek. A kemény kzetben ritkán kalcittal töltött repedések is meg-
figyelhetk.

A konglomerátum nem tartalmaz semmiféle slénymaradványt sem, így

a földtani korára elssorban a környez vidék hasonló kzetei és a fedje alapján

következtethetünk, s* még visszatérünk rá.

A konglomerátumot a szerkezet É-i oldalán 170 m vastag szárazföldi
agyag és durva homokos üledék fedi.

Ez az üledéksorozat lilás-vöröses, vörhenyes-barna, néha sárga szín és

a fels része kékes-szürke eres foltos agyag, agyagos homokkrétegek váltakozá-

sából áll.

A hömokkpadok néhol nagyon durvaszemekké válnak,^ 0,5—1

cm-es jól koptatott kvarcszemekbl álló konglomerátumos rétegek is elfordul-

nak. A kvarcszemek fehér, szürke, zöldes vagy vörhenyes színek. Kötanyaga
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kemény, általában nagyon finomszem sely-

mesfényü, máshol kissé homokos préselt

agyag. Némelyik homokkrétegre jellemz,
hogy a kötanyaga tarka, barnás-vöröses

és zöld szín agyag. A kötanyag és a be-

ágyazott kvarcszemek aránya nagyon vál-

tozó. Néhol csekély mennyiség az agyagos
kötanyag, máshol viszont a beágyazások
olyan ritkák, hogy csak elszórva található a
kemény préselt tarka ag>'agban egy-egy
kvarc kavicsszem. A homokkpadok között
ritkán elfordul nagyon finomszem szür-

kés vagy zöldesfehér, érdes szögletes kvarc-
szemekbl álló kevés kovasavas kötanyag-
gal cementezett szívós kemény homokk is.

Szemcsenagyság tekintetében szabad-
szemmel megállapíthatóan is nagyon he-
terogén összetétel ez a rétegsorozat. Szem-
csenagyság összetételére vonatkozó mérések
nem készültek a kzet keménysége miatt.

A homokkpadok között tarka agyag-
rétegek vannak. Az agyagrétegek a ré-

tegsorozat fels részén leginkább kékes-
zöldes-szürkék, lefelé mind több lilás-vörös

szeszélyes formájú erek, foltok jellemzek
rá, végül a lilás-vöröses, vörösbarna szín vá-
lik uralkodóvá és a kék, zöld erek, foltok

lassan eltnnek. A tarkaagyagban elszórtan

néhol 1—2 cm-es szürke, jól legömbölyödött
kvarc kavicsszemek ágyazódnak. Máshol
finomszem vagy ritkábban durvaszem
csillámos-homokossá válik. A tarka agyag
kemény tömött szerkezet, a rátelepült réte-

gek nyomása, a diagenezis hatása következ-
tében már nem képlékeny, hanem kemény,
kszerü tömeg. Gyakran fényes csuszam-
lási felületet találhatunk benne.

A tarka agyagok kémiai összetétele

Garadnai B. szerint

;

1. 2. 3.

SÍ02
A/203
FcjOs
CaO
MgO
Alk. oxidok
íz. veszt. .

65,15%
17,48%
10,64%

75,08%
17,60%
3,72%

59,66%
24,84%
8,62%

1,11%
5,62%

ny-

3,50%
1,20%
5,71%

100,-% 99,90%" 100,03%

1. Barnás-vörös, finomhomokos ke-
mény agyag.

2. Lilás-vörös és zöldes-sárga foltos

kemény homokos agyag.
3. Vöröses-barna kemény agyag, fé-

nyes csuszamlási felületekkel elszórtan 1—2
cm-es kvarckavics beágyazásokkal.

/
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között.
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Öslénymaradványt ez a szárazföldi eredet rétegsorozat nem tartalmaz^
Földtani korára az alatta lév konglomerátuméval együtt a környez hasonló
kzettani kifejldés ismert korú képzdményekbl következtethetünk. Vadász
E. mutatott rá, hogy a Vértes hegység ÉNy-i oldalán Oroszlány— Pusztavám
környéki szénkutató fúrásokból került ki a bugyii szárazföldi üledékekhez tel-

jesen hasonló kzettani kifejldés anyag az alsó-eocén kszéntelepes rétegsor

alól. Ez a szárazföldi képzdmény a Vértesben lefelé átmegy a krétába, alatta

cenoman vagy albai, apti képzdmények vannak.
A szárazföldi üledék alsó részén uralkodó vöröses-lilás szín agyag bauxitos

rétegek lepusztulási termékének tekinthet, mint ahogy a Magj’^ar Középhegységek
szerkezeti mélyedéseit kitölt üledékekben máshol is elfordul (12). A 3. számú
minta vegyi összetételében mutatkozó magas AI2O 3 tartalom is erre utal.

A bugyii szárazföldi rétegsor alatt lév durva konglomerátum valószínleg
a fels-kréta idszaki gosau fácies üledékekkel azonosítható.

A szárazföldi üledéksorozat fölött bizonytalan nyomokban vékony sötét-

szürke, fekete kemény kszéncsíkos palás agyag fordul el. Ebben alárendelten

elmosódott határú finomszem csillámos, szenes, pirites homokk nyomai is

elkerültek. Az ürbpusztai triász rögön is megvannak ennek a rétegnek a bizony-
talan nyomai. Nagyon kevés törmeléket hozott fel belle a fúró, ezért nem lehetett

jobban megvizsgálni, a származási mélysége is bizonytalan.

A bugyii földtani szerkezet É-i oldalán lév szárazföldi rétegsorozatra

490 m vastagságú vulkáni hamurétegekkel váltakozó tengeri agyag,
agyagmárga és ritkán homokkbl álló rétegsorozat rakódott.

Az agyag és agyagmárga általában sötétszürke, vagy sötétzöldes szürke,

barnás-szürke szín kemény kzet. Általában nagyon finom szemcséj, csak
néhol finomhomokos, csillámos. Gyakori benne a pirit, fürtös, gumós halmazok-
ban. Sokszor repedezett, a repedéseket sárgás-fehér kalciterek töltik ki. A réteg-

sorozat alsó részén fényes csúszamlási lapok figyelhetk meg, néhol pedig ersen
összegyúródott a kzet. Az agyagos rétegek általában egynemek, nem jól

rétegzettek. A megfigyelhet réteglapok dlésé 5—15°.

Az agyag és agyagmárga rétegekben — különösen a rétegsor alján — papír-

vékonyságú szenes csíkok és növényi lenyomatok gyakoriak. Néhol bitumenes a

kzet és a réteglapok mentén besrüsödött kolajnyomok fordulnak el.

Magasabbrend slénymaradványt nagyon g^^éren tartalmaz. A rétegsor

fels részérl néhány halpikkely és halfog került el, amelyek Bem B. meghatá-
rozása szerint a Clupea és Serranus genusokba tartoznak. A kagjdó és csiga-

maradvány szintén nagyon ritka, héjas példány nincs, csak lenyomat és kbél.
Ezek közül jól felismerhet egy Turritella töredéke. Felszínre kerültek még fúró-

kagylók nyomai és néhány meghatározhatatlan kagylólenyomat.

A kzetanyag keménysége miatt a mikrofauna vizsgálata nehézséget

okozott. Az alábbi faunalistát Méhes K. ellenrizte:

Dentalina acuta d’O r b.

Dentalina gümbeli H a n t k.

Dentalina consobrina d’O r b.

Dentalina communis d’O r b.

Dentalina zsigmondyi H a n t k.

Lagena apiculata R s s.

Lagena globosa W — J.

Nodosaria beyrichi N e u g.

Nodosaria tadicula R s s.

Nodosaria evaldi R s s.

Glomospira cTfaroídes J — P.

Triloculina gibba d’O r b.

Nodogerina badensis d’O r b.

Cibicides -pseudoungerianus C u s h.

Marginulina gladius P h i 1.

Ammodiscus incertus d’O r b.

Rhabdammina abyssorum S a r s.

Bulimina elongata d’O r b.

Gyroidina soldani d’O r b.

Vulvulina capreolus d’O r b.

Cyclammina placenta R s s.

Spheroidina austriaca d’O r b.

Virgulina schreibersiana C z
j

z.

Textularia abbreviata d’O r b.

Globigerina bulloides d’O r b.

Quinqueloculina hauerina d’O r b.

Cibicides deutemplei d’O r b.

Globulina gibba d’O r b.
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Cibicides propinquus R s s.

Uvigerina pygmaea d’O r b.

Halophragmoides rotiindidorsaíiis

H a n t k.

Entosloenia marginata W. B.
Nonion soldanii d’O r b.

Pullenia bulloides d’Orb.
Robulus calcar L.
Planiüina ariminensis d’O r b.

Planulina widlerstorfi Seb \v a g.

Guttulina commimis d’Orb.

A foraminiferák zöme a középs-oligocénre jellemz. Bár el
fordulnak olyan fajok is, amelyek inkább az alsó-oligocénban gyakoriak és olya-

nok is, amelyek egészen a tortonig éltek, a fauna kora mégis kétségtelen.

Az agyag-agyagmárga rétegekkel kapcsolatban alárendelten finomszemü
homokk rétegek is elfordulnak, amelyekhez rendszerint vulkáni tufaanyag
is keveredik. A homokkövek kemények, tömöttek, porozitásúk 7— 12% között

változik.

A vulkáni tufák az agyag-agyagmárga rétegekkel srn váltakozva
fordulnak el. Rétegvastagságuk néhány decimétertl 10—30 m-ig terjed. A réteg-

sorozat alján a tufarétegek általában vékonyabbak és finomszemek, bontott

bentonitosodott és kovásodott állapotúak. A felsbb szintbeli tufarétegek több-
nyire vastagabbak és durvábbszemek, horzsaköves agglomerátumos szerkeze-

tek. Nem annyira elváltozottak. Durvaszemcsés szerkezetk valószínvé teszi,

hogj”^ a vulkáni mködés helye, ahonnan különösen a fels tufarétegek származnak,
nem lehetett messze.

A durv^aszem tufarétegek zöldszín bontott agyagos alapanyagában szabad-
szemmel üvegfényü színtelen földpátkristályok és 'fehér horzsak törmelék látható.

Elvétve piritszemek is megfigyelhetk.
Mikroszkóppal P a p p F. vizsgálta meg. Nagjmbb beágyazásként kevés

b i 0 t i t látható, amely részben kloritosodott. A biotit közelében gyakran
1 e u k 0 X é n figyelhet meg. Némely tufában nagyon sok a k 1 o r i t. Srn
megfigyelhet a kzetben a kalcitosodás, mind az alapanyagban apró
kalcit kristályhalmazok, mind a plagioklásÉokban repedések foltok alakjában.

A kvarc némely tufarétegben elég gyakori, de inkább csak az alapanyagban
elszórt nagyon apró kvarckristályhalmazok formájában van jelen. Nagyobb
beágyazásként általában ritka. Nagyobb beágyazás esetében leginkább éles,

szögletes repedezett szilánkokat találunk. Ritkán’ pirít és 1 i m o n i t is

megfigyelhet. A durvább szem tufában gyakori a plagioklász kristály,

mely ikerlemezes, ritkán zónás felépítés és rendszerint üde, csak néhol figyel-

het meg kalcitosodás rajta. Gyakran hullámos kioltású, ami arra utal, hogy
nyomás érte. Andezin-labradorit összetétel, tehát valamivel bázisosabb, mint az

igazi dacitok plagioklásza. A nagyobb kvarcbeágyazás is olyan ritka, hogy ennyi

némely andezitban is elfordulhat, inkább csak az alapanyagban figyelhet meg
több kvarckristályhalmaz. A kzet kémiai összetétele szerint is andezit-dacit

átmeneti jelleg.

A tufarétegek kémiai összetétele G a ir a d n a i B. szerint:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

SiOi 63,50% 55,5 % 63,04% 62,66% 66,25% 65,36%
Al,Os 12,47% 17,-% 14,1 % 24,53% 15,02% 19,52%
FctOt 4,57 % 9,-% 7,11% 5,60% 5,70% 3,27%
CaO 3.55% 2,3 % 3,73% 0,57% 1,83% 5,-%
MgO 0,35% 3,4 % 2,29% 0,87% — 1,25%
Na^O, K^O 6,89% 2,6 % 3,41% — 6,12% 1,90%

-F 6,6 %
HtO- 8,62% 3,7 % 6,32% 5,80% 5,08% 3,7 %

99,95% 100,1 % 1oo 100,03% 1oo 100,-%

1. Durvaszem, horzsaköves zöld vulkáni tufa.

2. Finomszem, bontott világos kékeszöld vulkáni tufa.
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3. Durvaszem, kemény zöldes-szürke vulkáni tufa.

4. Durvaszem, nagyon kemény kékes-szürke tufa.

5. Finomszemü, kemény zöldes-szürke tufa.

6. Finomszem, nagyon kemény zöldes-szürke tufa.

A középs-oligocén ag>mgmárga közé települt vulkáni tufarétegek tehát
savanyú biotit andezit, részben talán bázisos dacit tufák.

Az oligocén rétegekre diszkordánsan alsó-pannóniai agyagmárga
rétegsorozat települt. Az Alföld további területeirl is ismert valencienniusos
agyagmárgához hasonló rétegekkel kezddik, bár innen ez a jellemz kövület
nem került el. De itt az agyagmárga keményebb, tömöttebb mint általában és

gyakoriak benne a márgapadok. Általában sötétszürke szín, néhol vékony
világos-szürke finomhomokos csillámos rétegekkel váltakozik, jól rétegzett, a

dlése 3—5°.

Az alsó-pannon fels része lazább, homokosabb rétegsorozatból áll.

A fels-pannonban laza agyag, agyagmárga és homokrétegek
váltakoznak. Az agyagos rétegek világos-szürke, kékes-szürke színek, néhol
meszes konkréciók és vékony lignit rétegek fordulnak el benne.

Az alsó-pannóniai rétegeket csak a szerkezet északi oldalán ismertük megf
de bizonyosan megvannak a déli oldalon is. Az alsó-pannóniai rétegek lerakódása-
kor az ürbpusztai mészkszirt még a föld felszínén lehetett, mert ezt csak a fels-
pannóniai képzdmények borítják egységes takaróként.

A pannon rétegekbl kikerült fauna Strausz L. meghatározása szerint;

Meíanopsis decollata S t o 1 i c z k a
Lyrcaea cylindrica S t o 1.

Unió sp.

Dreissensia auricularis F u c h s

Congeria Czjz. M. H ö r n e s

Limnocardium decorum F u c h s

Dreissenssia serbica B r u s i n a
Viüiparus sp.

Neritina radmanesti F u c h s

A fentiek mellett a pannóniai rétegekben gyakori Ostracodák és az alsó-pannon
agyagmárgában halpikkelyek is elfordulnak.

A pannóniai üledékeket dunahordalék és jelenkori mocsári üledék, (tzeg)
máshol futóhomok fedi.

Az ürbpusztai felszin alatti triász a Magyar Középhegység régibb képzd-
ményeihez hasonlóan a kréta kor folyamán DNy-ÉK és erre merleges irányú

vetdések mentén rögökre tagolódva a környezetébl kiemelt helyzetben maradt.

A triász az ÉK-DNy irányú vetdések mentén meredeken emelkedik ki a haránt-

vetdések irányában csak kisebb elmozdulások történtek, amelyek mentén dara-

bokra tört. Ezek közül a legmagasabban maradt darab felszíne a geofizikai mérések
szerint Ürbpuszta alatt van. A triászkori rögök helyzetérl az Eötvös-ingás

mérések izogamma térképe általában jó felvilágosítást ad, mert a felszínhez való

közelségük miatt ezen a területen az izogamma térkép a triász kissé lekerekített,

tompított felszíni formáit adja vissza.

A szerkezet oldalain a fels-krétában durvaszemü konglomerátum rakodott

le, mint a közeli kiemelt területek lepusztulási terméke. A konglomeráturn kzet-
anyagában kristályos kzettörmelék nyomai is elfordulnak, utólag elváltozott

kaolinosodott állapotban, tehát a környéken a kristályos alaphegység is a fel-

szinen lehetett a mezozóikum végén.

A paleogén elején a Magyar Középhegység egyes részein törésvonalak közti

szerkezeti mélyedések alakultak ki, amelyeket néhol már a fels-krétától kezdve

szárazföldi eredet törmelékes üledék kezdett kitölteni. Aránylag ilyen mélyebb

terület volt az ürbpusztai triászrögtl É-ra lév vidék is, ahol a 170 m vastagság-

ban átfúrt szárazföldi üledék kézpzdött.

Mig a Középhegység egyes medencéiban a süllyedés tovább tartott és lera-

kódtak bennük az eocén korszak kszéntelepes, mocsári, majd félsósvízi és tengeri
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üledékei, a bugyi szerkezet É-i oldalán ezt csak a köszéncsikos vékony agyag-
homoklerakódások bizonytalan nyomai jelzik. A tenger ide csak az oligocén kor-

szakban jutott el. A mikrófauna alapján már talán az alsó-oligocén végén meg-
kezddött a tengeri üledékképzdés, amely bséges vulkáni tufaszórások anyagá-
val gyarapítva a középs-oligocén korszakon át folytatódott.

A vulkáni mködés helye nem lehetett messze. Mivel az É felé lév terület

középs-oligocén agyagjaiban vékonyabb és finomabbszemü tufarétegek talál-

hatók, mint a bugyii szerkezeten, ezért feltételezhet, hogy a vulkáni mködés
központja innen D-re lehetett. Valószínvé teszi ezt az is, hogy Bugyi-tói D-re
a jelen idben is vannak tektonikus mozgások (kecskeméti földrengés), Eötvös
L. pedig a geofizikai méréseredmények alapján eltemetett vulkáni hegységet
említ (7). Az eddigi geofizikai méréseredmények is azt sejtetik, hogy az Alföld

ÉNy-i részén eltemetett triászkori mészkrögök ÉK-DNy irányú szerkezeti vonal
mentén elvégzdnek és kristályos kzetekbl álló övezet váltja fel ket a harmad-
kori rétegek szikla-alapjának szerepében. Valószín, hogy a triászrögök övezete
és a kristályos alaphegység érintkezés vonala, olyan mélyreható tektonikai vonal,

amely mentén a paleogénben vulkáni mködés folytatódhatott.

Az oligocén rétegek lerakódása után a terület kiemelkedett és a lepusztulás

váltotta fel az üledékképzdés szerepét. Fels-oligocén és miocén rétegeket nem
találtunk az ürbpusztai szerkezeten. A középs-oligocénkori képzdményekre
diszkordánsan transzgredáltak az alsó-pannon rétegek. A triász bérc tetvidékét
pedig csak a fels-pannon üledékei takarták el.
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Jl. K e p e m H :

JtaHHMe K sHaHitK) reo.iorHHecKHX ycjiOBHií BeHrepcKOö HnaMeHHOCTH

' Abtop onucbiBaer reoaorimecKHe yc.TOBna ceBepnOH «iacTn BojibuioK BenrepcKOií
Hn3MeHH0CTH Ha OCHOBaHHH peSyabTaTOB COBpeMeUHblX reO(l)H3HHeCKHX H3MepeHHÍÍ H
rayöoKHX öypeHHíi. Oh cooömaex HOBbie Aannue k Bonpocy rpuacoBbix o6pa30BaHHÍí,
caaraiouiHx aho öacceÜHa BeHrepcKOh HH3MeHHOCTH, 3anojiHeHHoe TpeTimnbiMH ot.to-
WeHHHMH; 0 nOKpblBaiOIIIHX 3TH OT.TOWeHHH 30UeH0BblX, O.nHTOUeHOBblX H nJlHOUenOBblX
c.noax H o6 o.THroueHOBOM By.TKaHH 3Me.
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Contributions á la connaissanee de la géologie de la partié nord — ouest

de l’Alföld

pár L. KORÖSSY

Comme la plus grande partié du terrain étudié est une plaine, les recherches
géologiques faites á la surface ne fournissent que peu de dates utilisables. L’on
n’a pu arriver á une connaissanee approfondie de ce terrain que pár des observa-
tions géophysiques et des sondages profonds.

Selon les résultats des observations géophysiques faites jusqu’ici le terrain

se divise en aires de maximas de gravitation s’étendant en direction NE-SO et

des aires de minimas de gravitation situées entre elles. Les aires de maximas
de gravitation sont constituées, selon le témoignage des sondages, surtout de
montagnes formées pár les calcaires — dolomies du Trias supérieur et inférieur,

recouvertes pár des couches tertiaires. Dans les aires des minimas de gravita-
tion nous ne possédons pás de sondage qui aurait transpercé les couches ter-

tiaires. La direction des rangées des maximas-minimas coincide avec celle de
la Montagne moyenne du Bassin hongrois, mais dans la partié NE du terri-

toire elle dévie vers le nord.

Les résultats des obser\'ations géophysiques nous permettent aussi á conclure

dans ce pays recouvert d’ailleurs de couches jeimes, á la présence de failles de
direction SE-NO caractéristiques pour les montagnes moyennes de la Hongrie.

Selon les données des sondages profonds le grand maximum de gravitation

observé á Bugyi, au sud de Budapest, est causé pár la masse de calcaire triasi-

que située prés de la surface.

Les Pederi discites Schlothei'm trouvés dans le calcaire indiquentsa
piacé au niveau campilien du trias inférieur.

Au-dessus du calcaire tiiasique il y a un conglomérat á silex, dans le-

quel on peut reconnaítre aussi des fragments kaolinisés d’une roche cristalline.

Són ágé est probablement crétacé supérieur.

Le conglomérat est recouvert d’un sédiment renfermant des traces de

bandes de charbon, puis succéde un sédiment terrestre composé d’argile et de

sables grossiers, épais de 170 m environ. Ce sédiment ne renfeiTne pás de vestiges

fossiles, d’aprés són aspect pétrographique on peut l’idenfifier avec la forma-

tion éocéne lévélée pár les sondages de prospection faites dans la montagne
Vértes. En bas ce sédiment se rallie á des sédiments crétacés.

Dans le tóit du sédiment terrestre on observe une alternance de marnes
argileuses gris foncé contenant une fauné de Foraminiféres de l’Oligocéne moyen
avec des couches de tufs volcaniques gris verdátre. La marne argileuse ren-

ferme á sa base des bandes de charbon, vers són milieu elle est bitumineuse. Les

tufs volcaniques sont composés d’andésite á biotite acide, et en partié de tufs de

dacite.

La série des couches oligocénes est recouverfe d’une facon discordante d’une

série de couches d’argiles et de sables, du Pannonién inférieur. Sur le versant

horstique du Trias le Pannonién inférieur se coince et seulement une partié des

couches de Pannonién supérieur recouvre totalement le calcaire triasique.

Les couches pannoniennes sont recouvertes d’alluvions danubiennes plei-

•stocénes et de formations récentes.

En résumant les données concernant la tectonique et l’évolution de la

contrée étudiée, l’on peut établir que les observations faites sur les changements
de la gravitation reflétent assez fidélement la situation des mottes triasiques

recouvertes pár des sédiments tertiaires. Iá oú elles sont prés de la surface. Les

données des sondages profonds nous ont permis de traiter plus en détail la tectoni-

que et l’évolution des environs de BugA.'i.


