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Subsurface geology of 
Fábiánsebestyén—Nagyszénás—Orosháza area 

P A P S Á N D O R 1 

(7 ábrával és S táblázattal) 

Összefoglalás 

A tanulmányban bemutatott terület földrajzilag a Körös—Maros-szögének középső
északnyugatirészén található (1. ábra). Szerkezetileg a Tisza-egységheztartozik és annak középső 
részén, a Villány—Bihari és a Szeged—Békési mezozóos övek határán helyezkedik el. 
Mélyföldtani felépítését az 1991. szeptember l-ig mért felszíni geofizikai mérések és 11 
szénhidrogén-kutató fúrás alapján ismertetem. A fúrással elért legidősebb képződmény az Oros 
(Orosháza)—1., —3. és Nsz (Nagyszénás)—2. fúrásokból megismert gneisz és csillámpala. Ezek 
a Dél-magyarországi Takaróöv Pusztaföldvári Formációjába tartoznak. A Nsz—2. és —3. 
fúrásokban levő kvarcporfír és kvarcporfír-agglomerátum változatok a Battonya—Tótkomlós— 
Csanádapáca—pusztaföldvári kvarcporfír vulkanizmus legészakibb ismert előfordulásai. Az 
alsótriász időszaki folyóvízi agyagkő-homokkő-konglomerátum összletet a Nsz—3. és Fáb 
(Fábiánsebestyén)—4. fúrások tárták fel. Középsőtriász breccsásodott dolomitot harántoltunk az 
Oros—2. és a Fáb—4. fúrásokkal. A Fáb—4. fúrással megismert triász képződmények a 
Villány—Bihari, a Nagyszénás—orosházi fúrásokkal megismertek a Szeged—Békési mezozóos 
övbe tartoznak. A Duna—Tisza-köze déli részétől a Királyerdőig és a Réz-hegységig húzódó 
felsőkréta törmelékes összletet a Szentes—EK—1. és a Fáb—4. fúrások érték el. A miocén kort 
a bádeni korszak breccsa-konglomerátum-homokló-mészkő-mészmárga-márga rétegek 
egymásratelepüléséből álló transzgressziós rétegsor képviseli. Egyik fúrásban sincs azonban meg 
az ismertetett teljes transzgressziós rétegsor. Az Oros—1. fúrásban nincsenek miocén 
képződmények. Szentes—ÉK—1. és a fábiánsebestyéni fúrásokban az összletben riolit piroklasztit 
padok települnek. A kutatási terület fúrásokkal feltárt részein a pannóniai s.l. összlet vastagsága 
2300—2500 m. Kivétel ez alól az Oros—1. fúrás, amely 2186 m vastagságban harántolta és a 
Fáb—3. fúrás, amely 3063 m-t fúrt benne anélkül, hogy feküjét elérte volna. A Marosi 
Formációcsoportból csak a Tótkomlósi Mészmárga Formáció van meg. Ennek és az összlet többi 
részének kifejlődése nagy általánosságban azonos az Alföld más részein levőkkel. A szeizmikus 
szelvények tanúsága szerint az üledékszállítás kezdetben ÉNy felől történt. Az Algyői Formáció 
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deltalejtő üledékeinek lerakódásától kezdődően azonban Nagyszénás—Orosháza térségében már 
Ny-i irányú beszállítás is megfigyelhető. 

A vizsgált terület — preneogén aljzatának mélységét és morfológiáját tekintve — a 
Puszta fő ldvár-battonyai gerincvonulat ÉNy-i süllyedő részén, a nagymélységű Hódmezővásárhely
makói árok és a Békési süllyedek között helyezkedik el. A Szentes—ÉK—1. és a fábiánsebestyéni 
fúrásoktól É-ra a több mint 5000 m mély cserebökényi-süllyedék található. A preneogén aljzat 
tektonikailag erősen igénybevett. Jellemző rá az ÉK-DNy-i csapásirányú pikkelyes, torlódásos 
szerkezet. A nagyszénásiés fábiánsebestyéni fúrások között viszony lag lapos lefutással jelentkezik 
a Villány—Bihari (Bihari autochton) és a Szeged—Békési (Kodru takarórendszer) öveket, illetve 
metamorf nagyszerkezeti egységeket tekintve az Alföldi Autochtont és a Délmagyarországi 
Takarót elválasztó nagyszerkezeti öv. A Fáb—4. fúrástól ÉNy—ra egy ÉK-DNy-i, a Nsz—3. 
fúrástól É-ra egy NyÉNy—KDK-i csapásirányú, feltehetően extenziós tektonikához kapcsolódó, 
10 km-nél is mélyebbre ható transzform törés húzódik. A két törés a Fáb—4. fúrástól DNy-ra 
valószínűleg metszi egymást. A miocén extenziós tektonikához, vagy a miocén-pannóniai korok 
közötti morfológiai átrendeződéshez kapcsolódó normál vetők a medencealjzatban csak egy-egy 
szeizmikus szelvényen mutathatók ki. A pannóniai és fiatalabb üledékek nyugodt településűek, 
bennük a szeizmikus és lyukgeofizikai szelvények, valamint földtani megfigyelések alapján 
tektonikai elemeket eddig nem tudtunk kimutatni. 

Abstract 

The Fábiánsebestyén—Nagyszénás—Orosházaarea lies between the Körös and Maros rivers. 
It belongs to the Tisza Unit (middle part of the Villány—Bihar and Szeged—Békés zones). I 
present the results of subsurface geophysical prospectings and of 11 hydrocarbon exploratory 
wells. The oldest formations drilled are gneiss and mica-schist from wells Oros (Orosháza)—1, 
—2. and Nsz (Nagyszénás)-2 (Pusztaföldvár Formation of South-Hungarian Nappe Zone). The 
quartz porphyry and quartz porphyry agglomerate in the wells Nsz-2. and Nsz-3. are the most 
northern known occurrences of Battonya-Pusztaföldvár quartz porphyry volcanism. The Lower 
Triassic fluvial mudstone-sandstone-conglomerateformation was opened by wells Nsz-3. and Fáb 
(Fábiánsebestyén)-4. The Middle-Triassic brecciated dolomite was crossed by wells Oros-2. and 
Fáb-4. The exposed Triassic rocks in well Fáb-4. belong to Villány- Bihar zone and in wells 
Nagyszénás and Orosháza belong to Szeged—Békés Mesozoic zone. 

The Upper-Cretaceous detrital formation which extends from southern part of Duna-Tisza 
Interfluve to Pädurea Craiului and M îi. Plopis. (M îi Apuseni) was reached by wells Szentes-ÉK-
1. and Fáb-4. 

The Miocene age is represented by a transgression sequence of breccia, conglomerate, 
sandstone, limestone, calcareous marl, and marl. In wells Szentes-Ek-1 and Fábiánsebestyénthere 
are rhyolite pyroclastics. 

The thickness of Pannonian s.l. formations is 2300—2500 m on the exploration area. The 
Maros Formation Group is represented by only Tótkomlós Calcereous Marl Formation. The 
facies of Pannonian s.l. formation is similar to that of other formations of Alföld (Hungarian 
Great Plain). The seismic sections prove that the sedimentary transport first took place from the 
NW, then from the W. 

The investigated area is on the NW direction subsiding part of Pusztaföldvár-Battonya 
basement ridge, between the deep Hódmezővásárhely-Makó graben and Békés basin. 

The Pre-Neogene basement is strongly tectonized. It can be characterized with imbricated, 
reversed fault structures. Between wells Nagyszénás and Fábiánsebestyén there is a low angle 
thrust zone separating the Villány-Bihar (Bihar autochton) and the Szeged-Békés (Kodru Nappe 
System) zones. NW direction from well Fáb-4. and N direction from well Nsz-3. there are two 
deeper than 10 km transform fracture, wich probably contacts to extension tectonics. The 
fractures probably cut each other towards SW direction from well Fáb-4. The normal faults in 
the basement related to Miocene extensional tectonics or to the Miocene-Pannonian rearrangement 
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can be shown only on the seismic section, and their direction cannot be determined. The 
superposition of Pannonian and younger deposits are calm, tectonic elements have not been shown 
so far. 

Key words: stratigraphy, Pannonian basin, basement, Neogene, volcanism 

Bevezetés és kutatástörténet 

A Fábiánsebestyén—Nagyszénás—Orosháza közötti terület a Körös—Maros-szögé
nek középső-északnyugati részén található (1 . ábra). Mély földtani megismerése a XIX. 
század végén artézi kutak mélyítésével kezdődött. Ezek kezdetben 400 m körüli 
mélységig tárták fel a fiatal üledékeket. Nagyszénáson 1909-ben már 780 m mélyre 
fúrtak artézi vízért. A feltárási mélység egyre növekedett és 1965-től kezdődően számos, 
1900—2200 m körüli mélységű kutat mélyítettek hévíznyerési célból. A belőlük nyert 
vizet fűtésre, ipari célokra (pl. kender feldolgozásnál), melegvizű strandok üzemel
tetésére, leginkább azonban növénytermesztési célú fóliaházak fűtésére használták. A 
fúrásokból azonban még ezekkel a mélységekkel is csak a felsőpannóniai és az ennél 
fiatalabb üledékeket lehetett megismerni. Nagyobb vastagságban tárta fel az üledékes 
összletet a MASZOLAJ Rt. 1953—1954-ben mélyített Nagyszénás (Nsz)— 1. fúrása, 
amely 3009 m-es talpmélységével az Alföld első 3000 m-nél mélyebb fúrása volt. A 
fúrás — akkori megfogalmazás szerint — alappont vagy szerkezeti rétegtani (támpont) 
fúrás. Céljául tűzték ki, hogy elérve az alaphegységet megvilágítsa a még kevésbé 
tanulmányozott terület geológiai szerkezetét, „adatokat szerezzen az Alföld ezen 
körzetében kifejlődött üledékek karakteréről, valamint az ezekben található rétegekről 
melyeket olaj és gáz képződés szempontjából, mint anyakőzeteket lehet számításba 
venni, valamint a tároló kőzetek jelenlétéről a szelvényben, melyek az olaj, gáz ipari 
felhalmozódásának gyűjtői lehetnek, valamint a víztároló szintek jelenlétéről, amelyek 
vizet és egyebeket tartalmaznak." A fúrás alsó 180 méterének kora S T R A U S Z , valamint 
V A D Á S Z és SCHRÉTER (in K Ő H Á T I , 1970) eltérő fauna meghatározásai miatt sokáig 
vitatott volt. S T R A U S Z alsópannóniainak tartotta, utóbbiak jura korinak tekintették. A 
szakasz alsópannóniai korát, a Fábiánsebestyén—1, — 2 . és — 3 . fúrások és a szeizmikus 
mérések alapján K Ő H Á T I (1970) bizonyította. A Nsz—1. fúrást a Törteli Formáció 
homokkő rétegeiből termálvíztermelővé képezték ki. Az első felszíni geofizikai kutatás 
a MÁELGI által 1940-ben Szentes—Kunszentmárton—Tiszaföldvár térségében végzett 
Eötvös-inga mérés volt. A tárgyalt terület különböző részeinek szeizmikus kutatását a 
Geofizikai Kutató Vállalat és jogelődjei az 1950-es évektől kezdődően gyakorlatilag 
folyamatosan végzik. A mérésekhez egyre korszerűbb műszereket alkalmaznak, egyre 
sűrűbb vonalhálózattal és nagyobb fedésszámmal dolgoznak. 1960—1980 között 
gravitációs, földmágneses és geoelektromos méréseket is végeztek a területen. A 
gravitációs anomáliatérkép és a szeizmikus mérések is bonyolult földtani felépítésű 
területet valószínűsítettek. Egy, ezen mérések alapján szerkesztett alsópannóniai fekü 
közeli szint kutatására mélyítettük 1965—1967 között az Alföld újabb 3000 m-nél 
mélyebb fúrásait a Fáb— 1., — 2 . , —3-at. A fúrások 3259—3600 m közötti talpmély
ségükkel sem érték el a neogén fekü képződményeket. Különböző szintekben mutatkozó 
szerkezeti indikációk kutatására 1979—1987 között 6 fúrást mélyítettünk. Mindegyik 
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elérte a neogén feküt (1. és 2. táblázat). A fúrások közül a Szentes—ÉK—1-ből kaptuk 
a legjelentősebb szénfiidrogénindikációt, ahol a Szolnoki Formáció egyik homokkő 
rétegéből 4300 m 3/nap földgázbeáramlás volt 8,4 mVnap víz kíséretében. A Nsz—3. és 
Fáb—4. fúrás neogénnél idősebb képződményeiből gőztermelés, illetve kitörés volt. A 
Nsz—3. fúrásban a jelentős mennyiségű gőzzel és forró vízzel együtt napi 10.000 m 3 

kis fűtőértékű földgáz is jött. A forró víz-tárol ók elhelyezkedésének megállapítására 
1988-ban a Fáb—4. fúrásból kiindulva sugár irányokban, a Nagyszénás—orosházi 
kutatási területen a Nsz—3. fúráshoz csatlakozva 1990-ben hálózatosán magnetotel-
lurikus méréseket végzett a Geofizikai Kutató Vállalat. A terület földtani viszonyait az 
1991 szeptember l - ig végzett felszíni geofizikai mérések és szénhidrogénkutató fúrások 
eredményei alapján ismertetem. 

1. ábra. A kutatási terület földrajzi elhelyezkedése. 
Fig. 1. Location of the studied area. 

Földtani felépítés 

A terület szerkezetileg a Tisza egységhez tartozik és annak középső részén, a 
Villány—Bihari és a Szeged—Békési mezozóos övek határán van. Preneogén aljzatának 
mélységét és morfológiáját tekintve a Pusztaföldvár—battonyai gerincvonulat ÉNy-i , 
süllyedő részén, a nagymélységű Hódmezővásárhely—makói-árok és a Békési-süllyedék 
között helyezkedik el. A Szentes—ÉK—1. és a fábiánsebestyéni fúrásoktól É-ra a több 
mint 5000 m mély cserebökényi süllyedek található. 
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2 . ábra. A Nsz—2. fúrás alsó részén feltárt képződmények. Jelmagyarázat: 1. mészmárga, 2 . agyagmárga, 
márga, 3 . biogénmészkő, mészmárga, 4 . kvarcporfír agglomerátum,5. gránátos muszkovit-biotitcsillámpala. 
Fig. 2. Formations in the lower part of borehole Nsz—2. Legend: 1. calcareous marl, 2. clay marl, marl, 3. 
biogenic limestone, calcareous marl, 4. quartz porphyry agglomerate, 5. gametiferous muscovite-biotite 
schist. 

Prekambri urn—paleozoikum 

A csillámpala, alárendelten gneisz anyagú kristályos medencealjzatot a területen 3 
fúrás érte el és tárta fel 61—188 m vastagságban (1. táblázat). Mindkét kőzet változó 
mértékig gyűrt, palás, uralkodóan muszkovitból, kvarcból, kisebb mértékig kloritosodott 
biotitból áll. A szericitesedett földpát a gneiszen kívül néhány szemcse erejéig a 
csillámpalákban is megjelenik. Altalánosak a 0,5—2 mm nagyságú töredezett, repedezett 
gránát kristályok vagy a helyüket kitöltő kova, klorit, kalcit, epidot halmazok. NUSSZER 
(1985) az Oros— 1. fúrás 2 . sz. magmintájából erősen korrodált körvonalú sztaurolit 
szemcsét és sztraurolit utáni pszeudomorfózát ismertetett. Az SZKFI-ben (1987) az 
egyes fúrásokból a következő kőzeteket határozták meg: 

Oros—1.: diaftoritosodott gneisz, gránátos, enyhén diaftoritosodott gneisz 
Oros—3.: grafitos csillámpala, muszkovitos csillámpala 
Nsz—2. : gránátos muszkovit-biotit csillámpala. 
A kőzetek két fő metamorf hatásra jöttek létre. Az elsőben az eredeti homokkő-

agyagmárga összlet közepes hőmérsékleten több fázisban amfibolit fáciesig metamor-
fizálódott, szerkezetileg jellegzetesen palás, gyűrt szerkezetűvé vált. A másodikban, 
valószínűleg az alpi orogenezis során, erős tektonikus deformációkkal kísért, kis 
hőmérsékletű, retrográd (zöldpala fáciesű) metamorfózis érte az összletet. A kőzeteket 
NussZER (1985) a Pusztaföldvári Csillámpala Formációba sorolja. 
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3 . ábra. A Nsz—3. fűrás alsó részen feltárt képződmények. Jelmagyarázat: 1. mészmárga, 2 . márga, 3 . 
mészkő, mészmárga, 4 . homokkő, 5 . konglomerátum, 6. agyagkő, 7. kvarcporfír, 8 . kvarc-porfír-
agglomerátum. 
Fig. 3. Formations in the lower part of borehole Nsz—3. Legend: 1. calcareous marl, 2. marl, 3. limestone, 
calcareous marl, 4. sandstone, 5. conglomerate, 6. claystone, 7. quartz porphyry, 8. quartz porphyry 
agglomerate. 

Az SZKFI (1987) kőzettani leírásai alapján a SZEDERKÉNYI-féle (1983) metamorf 
litosztratigráfiai beosztásban a képződmények a Délmagyarországi Takaróöv Pusztaföld
vári Formációjába sorolhatók. BALÁZS et al. (1985) szerint a nagyszénási és orosházi 
metamorfltok regionális hovatartozása nem dönthető el egyértelműen. A Kodra 
sorozathoz vagy a Bihari-takarórendszer aranyosbányai sorozatához egyaránt 
tartozhatnak. A fábiánsebestyéni fürások a prekambriumi kőzetanyagú medencealjzatot 
nem érték el. Ez utóbbi területnek a metamorfltjai SZEDERKÉNYI (1983) beosztása 
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szerint — feltehetően — már az Alföldi Autochton nagyszerkezeti egységhez tartoznak. 
A kőzetek kora prekambriumi-paleozóos. 

Paleozoikum 

Perm 

A Nsz—2. fúrás a kristályos medencealjzat fölött 46 m vastagságban kvarcporfír-
agglomerátumot tárt fel (2. ábra), a Nsz—3. fúrás pedig az alsótriász összlet alatt 155 
métert (3 . ábra) fúrt bele a változó kifejlődésű kvarcporfír összletbe (1. táblázat). A 
Nsz—2. fúrásban a kvarcporfír-agglomerátum zöldesszürke, rétegesen és foltosán 
barnásvörös, préselt, meredek repedésekkel és 20—70°-os dőlésű csúszási felületekkel 
átjárt. A kőzet max. 10 cm átmérőjű vulkáni bombákból, ezeknél kisebb lapillikből és 
a köztük levő teret kitöltő finomabb vulkáni törmelékből, agyagos, pirites lencsékből, 
elsősorban szericitből áll. Vékonycsiszolatban a lapillik kriptokristályos kőzetüvegből, 
illetve ennek átalakulásából keletkezett szericitből, kloritból, kvarcból, kisebb foltokban 
földpátból állnak. A lapillik közötti térben gyakoriak a kvarc, plagioklász, földpát és 
biotit fenokristályok. Ezek néhol kihengereltek, töredezettek, máshol üdék, hipidiomor-
fok, a földpátok, plagioklászok ikerkristályosak. 

A Nsz—3. fúrásban feltárt kvarcporfír a fúrás közbeni megfigyelések és a 
lyukgeofizikai szelvények alapján a következő nagyobb egységekre tagolható: 

1. 3484,0—(3500) m: zöldesszürke, vörösbarna, erősen tektonizált vulkánit; 
2 . 3427,0—3484,0 m: szürke, zöldesszürke, keményebb és puhább, valószínűleg láva és agglomerátum 

padok váltakozásából álló összlet; 
3 . 3410,0—3427,0 m: szürke, zöldesszürke, egyveretű, átkovásodott kvarcporfír; 
4 . 3375,0—3410,0 m: szürke, zöldesszürke, keményebb és puhább, valószínűleg láva és agglomerátum 

padok váltakozásából álló összlet; 
5 . 3345,0—3375,0m: szürke, zöldesszürke, egyveretű, átkovásodott kvarcporfír. 

Az alsó és felső részből fúrt magminták kőzetei lényeges eltérést nem mutatnak 
egymástól. Erősen bontottak, átalakultak. Vékonycsiszolatban az alapanyagot kristályos 
kova és átalakulási termékei: kvarc, klorit, szeriéit alkotja. Nagyon kevés a kvarc 
fenokristály. Ezek mellett nagyon kevés, igen erősen átalakult szamdin, limonitosodott, 
muszkovitosodott biotit és szericitté átalakult földpát pszeudomorfóza figyelhető még 
meg. 

A nagyszénási kvarcporfír változatok a dél-magyarországi permi savanyú 
vulkanizmus termékei. Szűk értelemben a Battonya—Tótkomlós—Csanádapáca—puszta
földvári kvarcporfír vulkanizmus legészakibb ismert előfordulásai. Koruk a perm 
időszakon belül bizonytalan. Az elfogadott litosztratigráfiai beosztás és SZEDERKÉNYI 
et al. (1981) szerint az alsópermbe tartoznak. A Battonya—pusztaföldvári területen a 
kvacporfír feküjét egyedül a T—I. (Tótkomlós) fúrás érte el, ahol 367 m vastag 
kvarcporfír harántolása után 38 m vastag, vörös színű homokkőből, aleuritos 
homokkőből, aleurolitból és kavicsos homokkőből álló összletet ismertünk meg, amelyet 
a MÁFI (1984) vizsgálatok a felsőpermbe sorolnak. Ez alatt 3642 métertől alsópermi 
vörös aleurolit következik. A kvarcporfír fedőjét az alsótriász jakabhegyi homokkővel 
azonosítják. Ennek alapján a dél-magyarországi kvarcporfír előfordulások felsőperm 
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4. ábra: A Fáb—4. fúrás alsó részén feltárt 
képződmények. Jelmagyarázat: 1 . mészmárga, 2 . 
tufa vagy tufás kőzetek, 3 . mészkő, 4 . homokkő, 5 . 
agyagmárga, márga, 6. kavicsos homokkő, 
konglomerátum csíkos homokkő, 7 . agyagmárga, 
aleurolit, 8 . riolit-telér, 9 . konglomerátum, 10. 
dolomitbreccsa, 1 1 . breccsásodott dolomit, 12. 
dolomitmárga, 1 3 . agyagkő. 
Fig. 4. Formations in the lower part of borehole 
Fáb—4. Legend: 1. calcareous marl, 2. tuff and 
tuffitic rocks, 3. limestone, 4. sandstone, 5. clay 
marl, marl, 6. pebbly sandstone, sandstone with 
conglomerate bands, 7. clay marl, sillstone, 8. 
rhyolite dyke, 9. conglomerate, 10. dolomite breccia, 
11. brecciated dolomite, 12. dolomite marl, 13. 
claystone. 
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korinak minősíthetők. A besorolási bizonytalanságok és a gyűrűfűi, valamint vokányi 
előfordulásoktól való nagy földrajzi távolság miatt, továbbá mert ezektől eltérő 
szerkezeti övbe tartoznak célszerűnek tartom a battonyai—pusztaföldvári kvarcporfír 
előfordulások külön formációba sorolását. Legjobb elnevezés a tótkomlósi lenne, de ez 
már lekötött ezért a Nagyszénási Kvarcporfír Formáció elnevezést javaslom. 

Mezozoikum 

Alsótriász 

A Nsz—3. fúrás a miocén konglomerátum és a perm időszaki kvarcporfír között 308 
m vastagságban harántolta (3. ábra, 1. táblázat), a Fáb—4. fúrás a középsőtriász 
breccsásodott dolomit alatt 205 m-t fúrt bele (4. ábra, 2. táblázat) az alsótriász 
törmelékes rétegekbe anélkül, hogy harántolta volna azokat. A két fúrás által feltárt 
összlet hasonló kifejődésű: konglomerátum, homokkő, aleurolit és agyagkő különböző 
arányú változásából áll és ennek alapján a következőképpen tagolható (3—4. ábra). 

N s z - 3 . 
3190,0—3345,0m: lilás, vörösbarna agyagkő homokkő betelepülésekkel; 
3131,0—3190,0 m: vöröses-zöldes árnyalatú világosszürke homokkő, konglomerátum betelepülésekkel; 
3024,0—3131,0 m: alsó részén vörösesszürke, felső részén vörös, kevés szeriéit és kova kötőanyagot 

tartalmazó kavicsos homokkő, konglomerátum. 

F á b - 4 . 
4235,0—(4239,0) m: barnásvörös agyagkő, aleurolit; 
4034,0—4235,0m: barnásvörös homokkő kevés, vékony agyagkő és aleurolit betelepüléssel. 

A nagyszénási fúrással feltárt rétegsorban levő kőzetek jellegzetességei az 
alábbiakban foglalhatók össze. 

Agyagkő. Rétegzetlen, egyenetlen, darabos törésű, fényes csúszási felületekkel és 
szabálytalan lefutású, általában 0,5 cm, néhol azonban több cm vastag fehér kalciterek
kel átjárt. Mikroszkóp alatt vizsgálva a kőzet uralkodóan kriptokristályos agyagás
ványból és kova szemcsékből épül fel, szabálytalan elosztású limonit foltokat és kb. 10 
%-nyi muszkovitot tartalmaz. 

Konglomerátum. Maximálisan 5 cm átmérőjű, változó mértékig, de általában alig 
koptatott kvarc, kvarcit, kisebb mennyiségben kvarcporfír és metamorfit kavicsokból áll. 
A kötőanyag kevés szeriéit, kova és homok. 

Homokkő. A homokszemcsék a kavicsoknál koptatottabbak, anyaguk enyhén nyúlt, 
a vizsgált vékonycsiszolatban egy irányba rendezett kvarc, kvarcit, átkristályosodott 
kvarcporfír. A kötőanyag viszonylag nagy mennyiségű szeneit és kova. 

A fábiánsebestyéni összlet a nagyszénásinál finomabb törmelékes kifejlődésű, a 
törmelékszemcsék koptatottabbak, a finom-durvaszemcsés homokkő osztályozottabb. A 
homok-aleurit szemcsék között a nagyszénásiban levőkön túlmenően földpátok, 
plagioklászok és biotit is van, a ritkán előforduló 0,5—1,0 cm-es üregekben apró kvarc 
kristályok vannak és a homokkő is kataklázos, kalciterekkel átjárt. 

A kőzetek karbonáttartalma alacsony. Ez, valamint az a tény, hogy a kőzetek erősen 
oxidáltak, folyóvízi eredetre utal. Hasonló kifejlődésű kőzeteket legközelebb a Csa 
(Csanádapáca)—2., T (Tótkomlós)—I. és Gyo (Gyoma)—2. fúrásokból ismerünk. 
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Középsőtriász 

A középsőtriász karbonátos összletet az Oros—2. fúrás 1 3 m vastagságban tárta fel, 
de nem fúrta át, a Fáb—4. fúrás a felsőkréta és alsótriász törmelékes rétegsorok között 
2 8 4 m vastagságban harántolta. A jobban vizsgált Fáb—4. fúrásban az Összlet 
sötétszürke, rétegzetlen, breccsásodott dolomitból áll, középső részétől lefelé 
dolomitmárgás betelepülésekkel ( 4 . ábra). A breccsásodott dolomitot több generációs, 
fehér, pátos dolomittal, kisebb részben kalcittal kitöltött törések, nyírási felületek járják 
át. Gyakoriak a világosabb színű, finomra felaprózódott, sokszor pordolomitig felőrölt 
részek, amelyek a felaprózódás után átkristályosodtak, diagenizálódtak és így tömötté 
váltak. A dolomit uralkodóan pátitból, illetve finom-közép kristályméretű dolomitból, 
kis részben dolomikritből áll ( N U S S Z E R in SZKFI 1 9 8 7 ) . Az agyagos dolomit, 
dolomitmárgás részeken gyakoriak a kőzetliszt-finomszemcsés homok szemcseméretű 
kvarc, kvarcit szemcsék, csillámpikkelyek, agyagkő, finomhomokkő lencsék, rétegek. 
A szabadszemmel is megfigyelhető tektonizáltságon túlmenően az átkristályosodási, 
oldási jelenségek és a mobilizált agyagásványok átrendeződései is jól láthatók. A 
pelitgazdag sávok optikailag orientált hullámos kioltása szericithálózata és a kar
bonátkristályok megnyúlt orientáltsága enyhe metamorfózist jelez. 

Az Oros—2. fúrásban rövid szakaszon feltárt dolomit szürke, sötétszürke színű, 
repedezett, breccsásodott. A repedések mentén sok esetben fehér kalcitereket és -
drúzákat tartalmaz. A breccsásodás helyenként olyan nagymértékű, hogy a kisebb-
nagyobb szögletes dolomitdarabok közötti teret finom dolomitpor tölti ki. 

A vizsgált terület mezozóos képződményei hiányos kifejlődésűek, ezért nagytek
tonikai besorolásuk problémás. Földrajzi helyzetük és a Fáb—4. valamint Szen
tes—ÉK—1. fúrásban feltárt felsőkréta képződmények, továbbá szeizmikus szelvények 
alapján elég nagy biztonsággal elfogadható, hogy a Fáb—4. fúrásban megismert alsó-
és középsőtriász képződmények BÉRCZINÉ M A K K A. ( 1 9 8 9 ) beosztása szerinti 
Bácska—Körös (más néven Villány—Bihari) övbe, a nagyszénási és orosházi fúrással 
feltártak a Szeged—Békési mezozóos övbe tartoznak. 

Felsőkréta 

A felsőkréta törmelékes összletet a Fáb—4. fúrás 5 9 7 m vastagságban harántolta ( 4 . 
ábra), a Szentes—Ék—1. fúrás pedig 1 9 8 m-t fürt bele anélkül, hogy feküjét elérte 
volna. A Fáb—4. fúrásban az összlet alsó 5 0 m-e szürke, sötétszürke, maximálisan 2 0 
cm átmérőjű, osztályozatlan, nem vagy alig koptatott törmelékdarabokból álló 
dolomitbreccsa, konglomerátum. A kőzetben dolomitdarabok mellett kevés kvarchomok
kő, vörös színű agyagkő és savanyú vulkáni törmelék is előfordul. A kötőanyag a 
felsorolt kőzetdarabok finomszemcsés (homok, aleurolit) málladéka: dolomitkristályk-
laszt, szeriéit, kvarc, kvarcit, csillámpikkelyek és agyag. Az összlet e fölötti része és 
a Szentes—Ék—1. fúrásban feltárt szakasza is különböző vastagságú, sötétszürke 
agyagkő, agyagmárga, aleurolit és szürke, világosszürke homokkő, kavicsos homokkő 
rétegek különböző arányú váltakozásából áll, több helyen közbetelepülten konglome
rátum rétegekkel. Az összletre ritmusos litológiai heterogenitás jel lemző, a kőzetek 
préseltek, gyakoriak bennük a csúszási felületek. A törmelékes összletbe helyenként 
riolittelérek nyomultak, amelyek kora miocén vagy esetleg a Békés—2. fúrásban 
megismert, bizonytalanul felsőeocénbe sorolt riolit vulkánitokhoz tartozhatnak. A néhol 
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megjelenő riolittufa bemosott, esetleg távoli vulkáni kitörésből származik és az üledékes 

részekkel egykorú. A változó mértékben koptatott kavics és homokszemcsék anyaga 

metamorf eredetű kvarc, kvarcit, metamorfit, karbonát kőzetek, savanyu vulkáni 

törmelék, alsótriász homokkő, földpát, muszkovit pikkelyek. 

Az összletből K Ő V Á R Y és SZABÓ (in S Z K F I 1987) a következő faunát határozta meg 

(a fúrás száma utáni törtben levő szám a magfúrás száma): 

II . láblázat — Table II 

Doiothia bulteta (CARSEY) Szentes—ÉK— •1/5 
Globotnmcana arca (CUSHMAN) Szentes—ÉK— •1/5 ,Fáb-- 4 / 4 J 
G. calcarala (CUSHMAN) Szentes—ÉK— •1/5 
G. mayeroensis (BOLLI) Szentes—ÉK— •1/5 
G. rosetta (CARSEY) Szentes—ÉK— •1/5 
G. cf. contusa (CUSHMAN) F á b - 4 / 3 
G. sp. Szentes—EK— •1/5 ,Fáb-- 4 / 3 J 
Marginolruncana cf. concavata (BROTZEN) Szentes—ÉK— •1/5 
M. sp . Szentes—ÉK— •1/5 
Lenliculina (Robulus) sp. Szentes—ÉK— •1/5 
Hedbergella planispira (TAPPAN) Szentes—ÉK— •1/5 
H. sp. Szentes—ÉK— •1/5 
Glavulinoides disjuncta (CUSHMAN) Szentes—ÉK— •1/5 
Pseiidolextularia elegáns RzEHAK Szentes—ÉK— •1/5 
Parrella navarroana (CUSHMAN) Szentes—ÉK— •1/5 
Globigerinelloides bollii PESSAGNO Szentes—ÉK— •1/5 
G. asperus EHRENBERG F á b - 4 / 5 
G. sp . Szentes—ÉK— •1/5, Fáb-- 4 / 5 
Venlilabrella'ci. eggeri CUSHMAN Szentes—EK— •1/5 
Gümbelina globulosa EHRENBERG Szentes—ÉK— •1/5 ,Fáb-- 4 / 3 
G. sp . Szentes—ÉK— •1/5 ,Fáb-- 4 / 3 , 
Pseudotextularia sp. F á b - 4 / 5 
Pilhonella sphaerica KAUFMANN F á b - 4 / 5 
Bidiminella angusta VOLOLOSH Szentes—ÉK- •1/5, Fáb-- 4 / 3 
B. sp . Szentes—ÉK— •1/5 
Anomalina (Gavelinella) moniliformis (REUSS) Szentes—ÉK— -1/5 
A. (G.) sp. Szentes—ÉK— •1/5, Fáb-- 4 / 4 , 
Rugoglobigerina sp. F á b - 4 / 3 
Archeoglobigerina sp. Szentes—ÉK— •1/5 ,Fáb-- 4 / 3 
Slensiöina sp. Szentes—ÉK— •1/5 
Bolivina sp. Szentes—ÉK— •1/5 
Pilhonella cf. sphaerica (KAUFMANN) Szentes—ÉK— •1/5 
Eponides sp. Szentes—ÉK— •1/5 
Cibicides sp. Szentes—ÉK— •1/5, Fáb-- 4 / 4 
Rotalia viennoti GR1EG F á b - 4 / 5 
Sulcopcrculina sp. F á b - 4 / 5 
Lenliculina (Robulus) sp. Szentes—ÉK— •1/5, Fáb-- 4 / 5 
Spiroplectammina sp. F á b - 4 / 4 
Quinqueloculina sp. F á b - 4 / 4 
Pararolalia sp. F á b - 4 / 5 
Gaupillaudina sp. F á b - 4 / 5 
Denlalina sp. F á b - 4 / 5 
Eponides sp. F á b - 4 / 5 



8 0 Földtani Közlöny 123/1 

A fauna alapján a képződmények a maastrichti emeletbe és esetleg még a campani 
emelet felső részébe tartoznak. Az összlet nagyszerkezetileg a Duna—Tisza-köze déli 
részétől a Királyerdőig és a Réz-hegységig húzódó felsőkréta kori törmelékes molassz 
kifejlődés része. SZENTGYÖRGYI ( 1 9 8 2 ) litosztratigráfiai beosztása szerint az összlet 
petites, törmelékes része a Mélykúti Formációba tartozik. Az utóbbit legközelebb a 
felgyői, a békési és kornádi fúrásokból ismerjük. H O R V Á T H ( 1 9 8 8 ) a dolomitbreccsát 
hidraulikus breccsának tekinti. 

Miocén 

A miocén összletet a Nagyszénás—orosházi és a Fábiánsebestyén—Szentes
északkeleti területen eltérő vastagságú és részben eltérő kifejlődésű bádeni rétegek 
képviselik. Alapvető különbség, hogy a Fábiánsebestyén—Szentesről ismert vulkáni 
törmelékes rétegek a nagyszénási—orosházi fúrásokban nincsenek meg. Nagys
zénás—Orosházán a maximálisan 76 m vastag összlet breccsa-konglomerátum-homokkő-
mészkő-mészmárga-márga rétegekből álló transzgressziós rétegsort mutat. Legteljesebb 
a sorozat a Nsz—3. fúrásban (3. ábra). Az Oros—1. fúrásban nincsenek miocén 
képződmények, a N s z — 1 . fúrás pedig a pannóniai s.l. rétegekben fejezett be ( 1 . 
táblázat). 

A breccsa, konglomerátum és homokkő törmelékanyaga metamorf és vulkáni 
lehordási területről származik. A maximálisan 5—6 cm átmérőjű, közepesen nagy, jól 
koptatott kavicsok anyaga kvarc, gneisz, csillámpala, ritkán kvarcporfír. A homokkő 
szemcséi sok esetben szögletesek vagy alig koptatottak, változó mértékig osztályozottak, 
anyaguk kvarc, ritkábban földpát és gyakoriak a 0,2—0,3 mm-es, egymással 
párhuzamosan elhelyezkedő muszkovitcsillámok is. A kötőanyag valamennyi kőzetnél 
szeriéit, kova, helyenként foltokban kristályos kalcit és limonit, a homokkövekben 
ezeken kívül agyagásványok is vannak. 

A törmelékes kőzetekből a terrigén anyag csökkenésével és a karbonáttartalom 
növekedésével fokozatosan fejlődik ki a barnásszürke lithothamniumos mészkő. A 
mészkő alapanyaga diszmikrit, szeszélyesen váltakozó finom- és durvakristályos kalcit 
és a kőzet 80 %-át is kitehető lithothamnium gumók, foraminiferák, váztöredékek. 
Változó mennyiségben mindig van terrigén anyag: homokszemcsék, kavicsok és 
szenesedéit növényi töredékek. A karbonáttartalom csökkenésével és az agyagtartalom 
növekedésével a mészkő mészmárgába, márgába megy át. Ezek a kőzetek enyhén 
repedezettek, 20—30°-os dőlésű csúszási felületekkel átjártak. A karbonátos-agyagos 
kőzetekben Nagyszénáson gazdag bádeni foraminifera fauna van (KŐvÁRY és KŐHÁTINÉ: 
in SZKFI 1987): 

II. táblázat — Table II 

Orbulina bilobata D'ORB. Nsz—2/2 
O. suturalis BRÖNN Nsz—2/2 
Globigerina bulloides D'ORB. Nsz—2/2, Nsz—3/1 
G. concinna Rss . Nsz—3/1 
G. praebulloides BLOW Nsz—2/2 
G. juvenilis BOLLl Nsz—2/2 
G. eggeri RHUMBLER Nsz—2/2, Nsz—3/1, —3/2 
G. tarchanensis SUBBOTINA 
G. nepenthes TODD Nsz—2/2 
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G. apertúra CUSHMAN Nsz—2/2 
G. foliota BOLLI N s z - 2 / 2 
G. rohri BOLLI N s z - 2 / 2 
G. quinqueloba N A T L . Nsz—3/1 
G. aff. ciperoensis BOLL] N s z - 3 / 1 
Globigerinoides trilobus (REUSS) N s z - 2 / 2 , Nsz—3/1 
G. bisphaericus T O D D N s z - 2 / 2 , N s z - 3 / 2 
G. quadrilobatus BANNER N s z - 2 / 2 
G. glomerosus BLOW N s z - 2 / 2 , N s z - 3 / 2 
G. sacculiferus subsacculiferus CITA N s z - 2 / 2 
Globoquadrina altispira globosa BOLLI N s z - 2 / 2 , N s z - 3 / 1 
Globorotalia scitula (BRADY) N s z - 2 / 2 
G. praemenardii CUSHMANN N s z - 2 / 2 , N s z - 3 / 1 
G. pseudopachyderma C I T A Nsz—2/2 
G. o*esa BOLLI Nsz—2/2, Nsz—3/2 
G. incompta (ClF) N s z - 3 / 1 
Orbulina suturalis B R Ö N N . N s z - 2 / 2 , N s z - 3 / 1 
O. bilobata D ' O R B . Nsz—2/2 
Gyroidina soldanii ( D ' O R B . ) N s z - 2 / 2 
Sphaeroidina bulloides D ' O R B . N s z - 2 / 2 
Textularia agglutinons D ' O R B . Nsz—2/2, N s z - 3 / 2 
T. gramen D ' O R B . Nsz—2/2, Nsz—3/2 
T. mayeriana D ' O R B . N s z - 2 / 2 , N s z - 3 / 2 
T. subangulata D ' O R B . Nsz—3/1 
7". abbreviate D ' O R B . N s z - 3 / 2 
Ammobaculites calcareus ( B R A D Y ) N s z - 2 / 2 
Eponides praecinctus (KARRER) N s z - 2 / 2 
Cibicides ungerianus ( D ' O R B . ) N s z - 2 / 2 
C. conspiciendus PlSHY. N s z - 2 / 2 
C. dutemplei ( D ' O R B . ) Nsz—2/2, N s z - 3 / 1 
C. lobatulus (W. — J.) ' Nsz—2/2, Nsz—3/1 
C. kalembergensis ( D ' O R B . ) N s z - 2 / 2 
C. boneanus ( D ' O R B . ) N s z - 3 / 2 
Uvigerina venusla F R N Z N . N s z - 2 / 2 
V. pygmaea D ' O R B . N s z - 3 / 1 
Spiroloculina canaliculata D ' O R B . N s z - 2 / 2 
Gypsina vesicularis P.—J. N s z - 2 / 2 
Nonion umbilicatum ( M O N T A G U ) Nsz—2/2 
N. soldanii ( D ' O R B . ) N s z - 2 / 2 
N. elongatum ( D ' O R B . ) Nsz—2/2 
N. pompiloides ( F . & M.) N s z - 3 / 1 
Amphistegina hauerina D ' O R B . N s z - 2 / 2 , N s z - 3 / 2 
Cassidulina crasse D ' O R B . N s z - 2 / 2 
Cassidulina laevigata D ' O R B . N s z - 2 / 2 
Gaudryina bradyi CUSHMAN N s z - 2 / 2 , N s z - 3 / 2 
Asterigerina planorbis D ' O R B . N s z - 2 / 2 
Eponides umboriatus (REUSS) N s z - 2 / 2 
E. haidingeri ( D ' O R B . ) N s z - 3 / 2 
Pullenia bulloides ( D ' O R B . ) N s z - 2 / 2 
Nodosaria exilis N E U G . N s z - 2 / 2 
Sigmoilina velata (COSTA) N s z - 2 / 2 
Elphidium crispum (L.) N s z - 2 / 2 , N s z - 3 / 1 
E. aculealum ( D ' O R B . ) N s z - 3 / 2 
Helerolepa dutemplei ( D ' O R B . ) Nsz—3/1 
Spiroplecta cf. americana B R A D Y N s z - 3 / 1 
Reussella spinulosa (RSS. ) N s z - 3 / 2 
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Anomalina badenensis ( D ' O R B . ) 
Spiroplectammina carinata ( D ' O R B . ) 
Dorothia bradyana C U S H M . 

N s z - 3 / 2 
N s z - 3 / 2 
Nsz—3/2 

Fábiánsebestyén—Szentes-északkeleten a miocén összlet vastagsága 200—300 m, de 
csak a Szentes—ÉK—1. és a Fáb—4. fúrások érték el feküjét (2. táblázat). Az 
Orosháza—nagyszénási kifejlődéshez viszonyítva a legjelentősebb különbség a 
piroklasztikumok nagy aránya a rétegsorban és az eltérő lehordási terület. Az összlet 
négy nagy egységre osztható. 

1. Törmelékes összlet. Szürke, világosszürke, változó szemcsenagyságú homokkő, 
kavicsos homokkő, aprókavicsos konglomerátum váltakozik egymással, szabálytalan, 
hullámos felületek mentén közbetelepülten sötétszürke aleurolit, agyag, meszes agyag 
lencsékkel, csíkokkal. A törmelékszemcsék anyaga metamorf eredetű kvarc, kisebb 
mennyiségben riolit, riodacit szemcsék, vulkáni kvarc, változó mennyiségben 
szericitesedett földpát, amfibol, szanidin, plagioklász, muszkovit, biotit. Az uralkodó 
kovás kötőanyag mellett változó mennyiségű karbonát és agyag is van. Az összlet a 
felsőkréta rétegek feldolgozott anyagát is tartalmazza. 

2. Vulkáni törmelékes összlet. Az előző fölött települ, illetve részben annak 
heteropikus fáciese. Kőzettanilag különböző vastagságú világosszürke, zöldesszürke 
színű, aprószemcsés, szericitisedett, karbonátosodott bontott riolittufa, riodácittufa és 
szürke, tufás homokkő, aleurolit, sötétszürke agyagmárga, felső részén mészmárga 
rétegek váltakozásából áll. A tufa betelepülések vastagsága elérheti a 25—50 m-t is. A 
törmelékes kőzetek összetétele hasonló az előző összletéhez, de az ott leírtakon kívül 
riolittufát, riodácittufát és riolit, riodácit lapilliket is tartalmaz. A tufa apró, agyagás-
ványosodott láva lapilliket és vulkáni eredetű kvarc, szericitesedett földpát, felismer
hetetlenségig elbontott színes ásványokat, valamint kis mennyiségben metamorf, 
agyagmárga és karbonátos kőzetklasztokat tartalmazó karbonátosodott, agyagosodott 
portufa. 

3. Karbonátos összlet. A vulkáni törmelékes összletből karbonátos rétegek 
betelepülésével fokozatosan fejlődik ki. Sárgás-barnásszürke színű, változó aleurit, 
homok és vulkáni törmelék tartalmú lithothamniumos, bioklasztos márga, mészmárga, 
mészkő, közbetelepülten vékony meszes aleurolit, homokkő és ritkán tufit rétegekkel. 
A kőzetek anyaga változó arányban fosszíliatöredék, mikrit, pátit, 3—4 cm-es nagyságot 
is elérő Lithothamnium gumók, finomhomok, aleurolit és pelit. Mindig van vulkáni 
törmelék anyag is, amely lehet kvarc, plagioklász, földpát, több centiméteres 
szubmikroszkópos szövetű riolit lapilli. A terrigén anyag részben vulkáni, részben 
metamorf eredetű és megtalálhatók a felsőkréta összlet lepusztult kőzetszemcséi is. A 
„legtisztább" mészköves kifejlődést a Fáb—4. (4. ábra) és a Szentes—EK—1. fúrás 
harántolta 20—30 m vastagságban. 

4. Pelites, tufás összlet. A karbonátos összletre, abból fokozatosan kifejlődve vagy 
éles határral elkülönülve maximálisan 15 m vastag fekete, sötétszürke agyagmárga, 
aleuritos, aleurolit és homokkő csíkos agyagmárga, valamint fehéresszürke portufa, 
illetve ezek váltakozásából álló összlet települ. Az összlet lyukgeofizikai szelvényeken 
jól elkülöníthető anyagát — a portufa kivételével — furadékmintákból ismerjük. A 
portufát a Szentes EK—1. fúrás 3. sz. magfúrása tárta fel. Zöldesfehér, szürkésfehér 
színű, helyenként a szemcseméret finom változásai, illetve a biotit pikkelyek orien
táltsága miatt finoman rétegezett. Vékonycsiszolatban a kovás alapanyagban apró kvarc, 
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földpát és kifakult biotit, valamint biogén törmelékek, továbbá foraminiferák és 
Lithothamniumok vannak. KÓvÁRY és SZABÓ (in S Z K F I 1987) a magminta vékonycsis-
zolatából a következő ősmaradványokat határozta meg: 

Ш. táblázat — Table III 

Globigerina praebulloides BLOW 
G. obesa (BOLLI) 
G. nepenthes TODD 
G. sp. 
Globorotalia incompta (ClF.) 
G. praemenardi CUSHM. 
G. sp. 
Globorataloides variabilis BOLLI 
Globigerinoides sp. 
Nonion sp. 
Globoquadrina (?) sp. töredék 

Pannóniai s. I. 

A fúrásokkal feltárt részeken a pannóniai s.l. összlet vastagsága 2300—2500 m. 
Kivétel ez alól az Oros—1. fúrás, amely 2186 m vastagságban harántolta, valamint a 
Fáb—3. fúrás, mely 3063 m vastagságban tárta fel anékűl, hogy harántolta volna. Az 
összlet a N s z — 1 . , Fáb—1., — 2 . és — 3 . fúrásokban magmintákkal is sűrűn feltárt. Az 
egyes formációk kifejlődése nagy általánosságban azonos az Alföld más részein 
levőkkel. Az alföldi formációk fácieseit és egymással való kapcsolatát az 5. ábra 
szemlélteti vázlatosan. 

Tótkomlósi Mészmárga Formáció. A Marosi Formációcsoportnak a területen egyetlen 
meglévő tagja, amely néhány fúrásban már átmenetet mutat a Vásárhelyi Márga 
Formáció felé. A maximálisan csaknem 100 m vastag formáció kőzettanilag alulról 
fölfelé csökkenő karbonáttartalmú barnásszürke, sötétszürke mészmárga, márga gyakori 
bakteriopirit és szenes, pintes növény töredék maradványokkal. Sekélyvízi, részben 
pelágikus kifejlődésű. 

Nagykörűi Agyagmárga Formáció. Az 5—72 m vastag Formáció nehezen különíthető 
el az alatta és felette levő formációktól, mert a sötétszürke agyagmárgába gyakran 
települnek márga és karbonátos homokkő csíkok. Nyíltvízi környezetben ülepedett le. 

Szolnoki Homokkő—Agyagmárga Formáció. Homokkő és aleurolit, kisebb 
mennyiségben agyagmárga rétegek váltakozásából álló, delta előtéri üledékes összlet, 
amelyben Bouma-sorozatok és turbidit homokkövek is vannak, 123—713 m vastag. Az 
agyagmárga-aleurolitban gyakoriak a vékony homokkő rétegek, lencsék. A finomhomok
kő szenesedéit növényi maradványos, csillámos, gyakran vízszintesen, párhuzamosan, 
ferdén és hullámosan rétegzett, szabálytalan alakú agyagmárga és aleurolit intrak-
lasztokat tartalmaz. A homokkő-agyagmárga réteghatárokon gyakoriak az áramlási, 
terhelési zsebek, lángszerkezetek, csúszási nyomok. 

Algyői Agyagmárga—Homokkő Formáció. Az előző formációnál vékonyabb 
agyagmárga-aleurolit, kisebb mennyiségben homokkő rétegek sűrű váltakozásából álló 
deltalejtő felhalmozódás, 503—631 m vastag. Az összlet nyugodt vízáramlásból 
leülepedett aleuritos, pelites, üledékfolyásokat létrehozó gravitációs áramlásokból és 
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Formációhoz hasonló, de annál agyagosabb kifej lődésű és gyakoribbak benne az 
üledékfolyások, üledékrogyások, csúszási felületek. 

5 . ábra: A neogén üledékek medencealjzatának mélysége és kifejlődése Fábiánsebestyén—Nagyszénás— 
Orosháza térségében. Jelmagyarázat: 1. a medencealjzat mélysége méterben a tengerszint alatt, 2 . feltolódási, 
felpikkelyezési öv, 3 . normál vető, 4 . feltételezett, bizonytalan jellegű tektonikus öv, 5 . képződményhatár, 
6 . regionális feltolódási öv (a Villány-Bihari- és a Szeged-Békési övek, illetve az Alföldi autochton és a 
Délalföldi takaró határa), 7 . nagymélységű tektonikai öv, 8. szénhidrogén kutató fúrás, Pc : prekambriumi-
paleozóos metamorfltok, P : permi kvarcporfír, T , : alsótriász homokkkő-konglomerátum, agyagkő, Т г : 
középsőtriász breccsásodott dolomit, K 2 felsőkréta törmelékes összlet, M z : mezozóos képződmények általában. 
Fig. S. Subcrop map and depth of Neogene basement in the region Fábiánsebestyén, Nagyszénás and 
Orosháza. Legend: 2. depth of Neogene basement below sea level, 2. overthrust zone, 3. normal fault, 4. 
tectonic zone of unknown character, 5. fornxation boundary, 6. regional thrust zone (boundary of Villány-
Bihar and Szeged-Békés zones, and of the Alföld autochthonous and the South Alföld nappe), 7. deep tectonic 
zone, 8. hydrocarbon prospecting borehole, Pc: Precambrían-Palaeozoic metamorphites, P: Permian quartz 
porphyry, T,: Lower Triassic sandstone and conglomerate, T2. Middle Triassic brecciated dolomite, K2 Upper 
Cretaceous elastics, Mz. Mesozoic formations in general. 

Törteti Homokkő Formáció. A 202—350 m vastag formáció uralkodóan 5—20 m 
vastag, vékony agyagmárga, aleurolit betelepüléseket tartalmazó homokkő és 
maximálisan 5—10 m vastag agyagmárga-aleurolit rétegek váltakozásából áll. A 
formáció kőzetei elsősorban olyan deltasíksági üledékek, amelyekben jelentősek a 
folyóvízi üledékek és a deltafront partközeli lerakódásai. Az összlet alsó részén torkolati 
zátony, a felső részén mederkitöltő homokkő, mocsári és ártéri üledékek vannak. A 
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kőzetekben sok a szenesedett növényi maradvány, helyenként, főleg a felső részén a 
földes-fás barnakőszén betelepülés. A homokkő néhol aprókavicsos. Az egymással 
gyakran váltakozó agyagmárga-aleurolit rétegekbe sokszor települnek vékony homokkő 
csíkok. A kőzetek vízszintes párhuzamosan, lapos hullámosan vagy ferdén rétegzettek. 

Hevesi Formációcsoport. Az 1095—1455 m vastag üledékösszlet két formációja nem 
különíthető el egymástól élesen. Mindkettő a deltasíkság folyóvízi, ártéri, mocsári-tavi 
üledékeiből épül fel. Az alsó, Zagyvái Homok-Agyag formáció uralkodóan 1—5 m 
vastag laza homokkő, homok, agyagmárga, agyag-aleurit rétegek váltakozásából áll. A 
Nagyalföldi Tarka Agyag Formációban uralkodóan 10—15 m vastag homok, kavicsos 
homok és ennél vastagabb agyag, mészkonkréciós agyag rétegek váltakoznak. A pelites 
részeket általában 1—2 m-es és ennél vékonyabb aleurit és homok rétegek tagolják. 
Mindkét formációban gyakoriak a szenes agyag, földes-fás barnakőszén betelepülések 
és kevés karbonátos homokkő, márga, mészmárga csík is előfordul. 

Negyedidőszak 

A 430—645 m vastag folyóvízi, alárendelten tavi-mocsári összlet legvékonyabb a 
Pusztaföldvár—battonyai gerinchez közelebb eső orosházi fúrásokban, legvastagabb a 
Békési medence és a Hódmezővásárhely—makói árok közötti, „nyereg" tájékára eső 
Szentes-északkelet, fábiánsebestyéni fúrásokban. Kőzettanilag 5—10 m, ritkán 50 m 
vastag homok, kavicsos homok és 2—5 m, néhol 10—15 m vastag szürke és tarka 
agyag, aleuritos-homokos agyag rétegek váltakozásából áll. 

Fejlődéstörténeti és szerkezeti vázlat 

A bemutatott területen a fúrással feltárt legidősebb kőzetek a metamorfitok, amelyek 
az első, homokkő-agyagmárga összletből történő metamorfizációjukat tekintve 
prekambriumi vagy paleozóos koriak lehetnek. Az újabb, kis hőmérsékletű retrográd 
metamorfózisuk az alpi orogenezis alatt történhetett. A szárazföldi perm időszakot 
savanyú vulkanizmus képviseli. A legidősebb ismert mezozóos képződmény a 
prekambriumi-paleozóos metamorfitok és a permi kvarcporfír felszínére eróziós 
diszkordanciával települő szárazföldi, folyóvízi eredetű alsótriász agyagkő-homokkő-
konglomerátum összlet. Ekkor még a kvarcporfír terület egy része is a felszínen volt, 
kavicsai az alsótriász összletben megtalálhatók. A középsőtriász időszak elején 
bekövetkezett tengerelöntést követően kezdetben terrigén anyagot (agyag, kőzetliszt) is 
tartalmazó, majd tiszta sekélytengeri karbonátképződés folyt. A dolomitosodás később, 
valószínűleg diagenetikus hatásra következett be. A területen felsőtriász-alsókréta 
időszak közötti képződményeket eddig nem találtunk, meglétük azonban nem kizárt. 
Problémás a felsőkréta alján levő dolomitbreccsa genetikája. Szöveti képe és törmelék
anyaga alapján egyaránt lehet a felsőkréta törmelékes összlet alapbreccsája, tektonikus 
breccsa vagy hidraulikus breccsa. Az ausztriai orogenezist követően kialakult, gyorsan 
süllyedő sekélytengeri vályúban a campani és maastrichti korszakokban molassz 
kifejlődésű törmelékes összlet rakódott le. Helyenként tufaszórás vagy bemosás nyomai 
is felismerhetők. Az összletet áttört riolit telérek valószínűleg a békési eocén időszaki 
riolitvulkanizmussal hozhatók kapcsolatba. Ezt követően a bádeni korszakig szárazulat 
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volt a terület. A miocén és felsőkréta üledékek vitrinitreflexió értékei alapján a 

felsőkréta összletből ez alatt az idő alatt kb. 400 m üledék lepusztulása valószínűsíthető. 

ÉNY 

6. ábra: Vázlatos földtani metszet a Kunszt—1, Fáb—4, Nsz—3, Oros—1, Pf—29 fúrásokon keresztül. 
Jelmagyarázat: 1 . diszkordancia felszín, 2 . kor- vagy formáció-határ, 3 . regionális rétegzettségi jelleg, 4. 
feltolódási, felpikkelyeződési sík, 5 . regionális feltolódási öv (a Villány-Bihari- és a Szeged-Békési övek, 
illetve az Alföldi Autochton és a Délalföldi Takaró határa, 6. folyómeder-kitöltés, 7 . nagy mélységű tektonikai 
öv , 8. extenziós törés, Pe : prekambriumi-paleozóos metamorfltok, P : permi kvarcporfír, Mz : mezozóos 
kőzetek, T , : alsótriász homokkő-konglomerátum, agyagkö, T j : középsötriász breccsásodott dolomit, K 2 : 
felsőkréta törmelékes összlet, M 3 : miocén kárpáti törmelékes összlet, M 4 : miocén bádeni törmelékes, vulkáni 
törmelékes és karbonátos összlet. A körbe tett számok jelentése: 1. Békési Konglomerátum Formáció, 2 . 
Tótkomlósi Mészmárga- és Nagykörűi Agyagmárga Formáció, 3 . Szolnoki Homokkő-Agyagmárga Formáció, 
4 . Algyői Agyagmárga-Homokkő Formáció, 5 . Törteli Homokkő Formáció, 6. Hevesi Formációcsoport, 7 . 
Negyedidőszaki üledékek. 

Fig. 6. Schematic profile across boreholes Kunszt—1, Fáb—4, Nsz—3, Oros—1, and Pf—29. Legend: 1. 
unconformity, 2. formation boundary, 3. regional bedding, 4. thrust plane, 5. regional thrust zone (boundary 
of Villány-Bihar and Szeged-Békés zones, and of the Alföld autochthonous and the South Alföld nappe), 6. 

fill of fluvial channel, 7. deep tectonic zone, 8. extensionalfault. P. Permian quartz porphyry, Mz. Mesozoic 
rocks, T,. Lower Triassic sandstone, conglomerate, claystone, T2. Middle Triassic brecciated dolomite, K2: 
Upper Cretaceous elastics, M3 Miocene (Karpatian) elastics, M4. Miocene (Badenian) elastics, volcaniclastics 
and carbonates. Numbers in circles: 1. Békés Conglomerate Formation, 2. Tótkomlós Calcareous marl and 
Nagykörű Clay Marl Formations, 3. Szolnok Sandstone—Clay Marl Formation, 4. Algyő Clay marl, Sandstone 
Formation, 5. Törtei Sandstone Formation, 6. Heves Group, 7. Quaternary. 

A fábiánsebestyéni és az Orosháza—nagyszénási fúrások miocén képződményei 

részben eltérnek egymástól. A bádeni korban bekövetkezett tengerelöntés transzgressziós 

képződményei összességükben azonban megtalálhatók a területen. Az összlet kezdő tagja 

a Nagyszénás—Orosházán meglévő alapbreccsa, konglomerátum, amelyre partszegélyi 

konglomerátum, majd sekélytengeri homokkő, aleurolit, agyagmárga összlet következik. 
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A transzgressziós összletbe, részben azok heteropikus fácieseként Fábiánsebes
tyén—Szentes térségében egy vulkáni törmelékes összlet ékelődik. Erre, vagy a 
törmelékes összletre terrigén betelepüléseket is tartalmazó biogén karbonátos fácies 
következik. A tenger elmélyülését, illetve nyíltabbá válását jelzi a bádeni rétegsort záró 
pelites összlet. A szarmata emelet képződményei — számos alföldi területhez hasonlóan 
— itt sem mutathatók ki. Ennek oka valószínűleg az, hogy a terület — a pannóniai 
korszakba átnyülóan is — olyan „éhező" medence volt, amelyben üledékképződés nem, 
illetve alig volt, vagy a lerakódott vékony pelites-karbonátos összlet a pan
nóniai—miocén korok határán fellépő morfológiai átrendeződés során lepusztult, 
áthalmozódott. Ekkor az Alföldön kisebb-nagyobb szigetek rövid időre szárazra kerültek 
vagy szárazon maradtak, amit itt az valószínűsít, hogy az Oros—1 fúrásban nincsenek 
miocén kori képződmények. 

A pannóniai üledéksor kezdő tagja részben partközeli, részben pelágikus, de 
mindenképpen nyugodt, csendesvizű, rosszul szellőzött vízben keletkezett mészmárga, 
amely néhol a disztális kifejlődésű Vásárhelyi Márga Formáció felé mutat átmenetet. 
Úgynevezett „éhező" medencében, nyílt vízben rakódott le a Nagykörűi Agyagmárga 
Formáció. Erre a területen mindenütt a Szolnoki Homokkő-Agyagmárga Formáció 
deltaelőtéri üledékei következnek. Ennek és az ennél fiatalabb üledékeknek a genetikáját 
a földtani felépítésnél részletesen ismertettem. Kiegészítésül csak annyit, hogy a 
szeizmikus szelvények tanúsága szerint a delta előrenyomulás, az üledékszállítás 
kezdetben ÉNy felől történt. Az Algyői Formáció deltalejtő üledékeinek lerakódásától 
kezdődően azonban Nagyszénás—orosháza térségében már Ny—i irányú beszállítás is 
megfigyelhető. 

A preneogén medencealjzat tektonikusán erősen igénybevett. Az innen származó 
kőzetmagminták erősen töredezettek, breccsásodottak, rétegzettségük több esetben igen 
meredek. Bár a fúrások átbuktatott vagy rendellenes településű rétegsort nem 
harántoltak, az ÉNy—DK, vagy ehhez közeli irányú szeizmikus szelvényeken többé-
kevésbé jól elkülöníthető ÉK—DNy-i csapásirányú pikkelyek mutathatók ki. A 
nagyszénási és fábiánsebestyéni fúrások között viszonylag lapos lefutással jelentkezik a 
Villány—Bihari (Bihari autochton) és a Szeged—Békési öveket (Kodru takarórendszer) 
illetve SZEDERKÉNYI ( 1 9 8 3 ) metamorf nagyszerkezeti egységeit tekintve az Alföldi 
Autochtont és a Délmagyarországi Takarót elválasztó nagyszerkezeti öv ( 5 . ábra). Az 
ÉNy-ra irányuló erő hatására a feltolódási övtől DK-re levő medencealjzat kőzetei sok 
esetben a nagyszerkezeti síkból kiinduló síkok mentén torlódtak, felpikkelyeződtek. A 
pikkelyezési síkok közül a Pusztaföldvári Csillámpala Formációt és a tőle ÉNy-ra levő 
paleozóos-mezozóos kőzeteket elválasztó a legmarkánsabb, a leghosszabban követhető. 
A medencealjzat ilyen szerkezetalakulása annak a középsőkréta kori kompressziós 
szerkezetalakulásnak volt a része, amely a G R O W és munkatársai ( 1 9 8 9 ) által publikált 
Battonya—Pusztaföldvári mezozóos árok takaróit is létrehozta. Ez a DK-ről ható 
kompressziós erő a nagyszerkezeti feltolódási övtől ÉNy-ra a DK-i-nél bonyolultabb 
torlódásos pikkelyrendszert, részben gyűrődést hozott létre. A larámi tektonikai fázis 
elsősorban Fábiánsebestyén környékén érezteti hatását, ahol délies irányú kompressziós 
hatással jelentkezik és már a felsőkréta törmelékes összletet is meggyűrte, az idősebb 
képződményeket pedig még jobban összetörte. A medencealjzat tektonikai képét tovább 
bonyolította az a két későbbi, feltehetően extenziós tektonikához kapcsolódó transzform 
törés, amelyek valószínűleg a Békési süllyedéket és a Hódmezővásárhely—makói árkot 
kötik össze. A 1 0 km-nél is mélyebbre ható töréseket a Fáb—4. fúrás környékén és a 
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7. ábra: 09. számú Qyx Bostick traszformált ellenállásszelvény a Nsz-3. fúráson keresztül (HAJDÚ Gy., 
L A N D Y K-né és N A G Y Z . in G K V - M G E , 1990) 
Fig. 7. Bostick-iransformed resistance profile across Nsz—3 borehole (HAJDÚ, Gy., lANDY, K., NAGY, Z. in 
GKV-MGEL, 1990). 

Nagyszénás—orosházi területen végzett magnetotellurikus mérések mutatták ki. A 
módszer lényege, hogy a forró vízzel töltött tároló kőzetekben környezetükhöz képest 
az elektromos fajlagos ellenállás lecsökken, illetve ezzel egyenértékűen a vezetőképesség 
megnövekszik. A medencealjzat belsejében levő ilyen vezetőképesség-anomáliák 
kimutatására a magnetotellurikus szondázások a legalkalmasabbak. Jelentős tektonikai 
övek mentén az egyébként nem víztároló kőzetek is fellazulnak, breccsásodnak és az így 
keletkezett szabad teret (repedéseket, kőzettörmelék közötti porozitást) forróvíz töltheti 
ki. Ezért ezek a tektonikai övek a magnetotellurikus mérésekkel kimutathatók. A 
Fáb—4. fúrás környékén felvett ellenállás szelvényt STEGENA et al. (1992) mutatta be. 
A Nsz—3. fúráson keresztül mért szelvény a 7. ábrán látható. A két mélyre lenyúló 
törés létét a Fáb—4. és Nsz—3. fúrás preneogén tárolóiból származó vízminták S i 0 2 

tartalma is alátámasztja. 
A szabálytalan lefutású, de megközelítően NyENy—KDK csapásirányú nagyszénási 

és EK—DNy-i csapásirányú fábiánsebestyéni transzform törések a Fáb—4. fúrástól 
DNy-ra valószínűleg metszik egymást. A törések kialakulása korának megítélését 
bizonytalanná teszi, hogy azok a felsőkréta összletet látszólag már nem érintették. 

A miocén extenziós tektonikához, vagy a miocén-pannóniai korok közötti 
morfológiai átrendeződéshez kapcsolódó normál vetők a medencealjzatban csak egy-egy 
szeizmikus szelvényen mutathatók ki, irányuk és térbeli lefutásuk nem határozható meg. 
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A pannóniai és fiatalabb üledékek nyugodt településűek, bennük a szeizmikus- és 
lyukgeofizikai szelvények, valamint a földtani megfigyelések alapján tektonikai elemeket 
eddig nem tudtunk kimutatni. 

Regionális kitekintés és összefoglaló következtetések 

1. A z ismertetett terület preneogén kifejlődését tekintve a Tisza szerkezeti egységhez 
tartozik. 

2. A z orosházi és nagyszénási fúrásokkal megismert prekambriumi-paleozóos 
metamorfïtok a Délmagyarországi Takaróöv Pusztaföldvári Formációjába tartoznak. A 
felszíni geofizikai mérések alapján a fábiánsebestyéni fúrások már valószínűleg az 
Alföldi Autochton területén mélyültek. 

3 . A Nsz—2. és Nsz—3. fúrásokkal feltárt kvarcporfír változatok a Bat
tonya—Tótkomlós—Csanádapáca—pusztaföldvári kvarcporfír vulkanizmus legészakibb 
ismert előfordulásai. 

4 . A kvarcporfír kora itt és az egész Battonya—pusztaföldvári gerincsoron a perm 
időszakon belül bizonytalan. Emiatt és a gyűrűfűi valamint vokányi előfordulásoktól való 
nagy földrajzi távolság miatt, továbbá mert ezektől eltérő szerkezeti övbe tartoznak 
Nagyszénási Kvarcporfír Formáció néven külön formációba sorolásukat javaslom. 

5. A Fáb—4. fúrással megismert triász képződmények a Villány—Bihari, a 
Nagyszénás—orosháziakkal megismertek a Szeged—Békési mezozóos övbe tartoznak. 

6. A Szentes—ÉK—1. és Fáb—4. fúrással feltárt felsőkréta törmelékes összletek a 
Duna—Tisza köze déli részétől a Királyerdőig és a Réz-hegységig húzódó epikontinen-
tális képződmények részei. 

7. A miocén kort a bádeni korszak breccsa-konglomerátum-homokkő-mészkő-
mészmárga-márga rétegek egymásratelepüléséből álló rétegsor képviseli a területen. Az 
ismertetett teljes transzgressziós rétegsor azonban egyik fúrásban sincs meg teljesen. A 
Szentes ÉK—1. és a fábiánsebestyéni fúrásokban az összletbe riolit piroklasztit padok 
települnek. 

8. A Szentes—É—К—1. és a fábiánsebestyéni fúrásokkal megismert miocén 
rétegekhez hasonlókat legközelebb az északkeletre levő Szarvas— endrődi és keletre levő 
békési fúrásokból ismerünk. 

9. A z északnyugatra levő Kunszt (Kunszentmárton)—1. fúrás 1254 m vastagságban 
tárta fel a miocén összletet anélkül, hogy harántolta volna azt. A tetején a Szen
tes—északkeletihez és a fábiánsebestyénihez hasonló kifejlődésű 330 m vastag bádeni 
rétegsor alsó része már valószínűleg szárazföldi törmelékes kifejlődésű. Az alatta levő 
csaknem 1000 m vastagságban feltárt szárazföldi durva törmelékes összlet kárpáti korú. 

10. A Nagyszénás—orosházihoz hasonló miocén rétegeket a Pusztaföldvár—battonyai 
gerincsor mezozóos kifejlődésű része fölött tárt fel 15—20 fúrás. A gerincsor nyugati 
szárnyán elsősorban szárazföldi összlet van, a gerincvonulat tetőrészén pedig hiányzik 
a miocén. A Csal (Csanádalberti)—1. és még néhány keleti szárnyon mélyített fúrásban 
karbonátos kifejlődésű szarmata kori rétegek is vannak. 

11. A pannóniai-miocén korok határán fellépő geomorfológiai átrendeződés során 
az Alföldön kisebb-nagyobb szigetek rövid időre szárazra kerültek vagy szárazon 
maradtak. Egy ilyen sziget volt az Oros—1. fúrás környékén. A hozzá legközelebb levő, 
viszonylag nagy (több mint 750 km 2) kiterjedésű szárazulat délnyugatra a Pusztaföld-
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vár—battonyai gerinc vonulat tetőrészén volt. Északra az öcsödi és a martfűi fúrások 
tártak fel kisebb szigeteket. 

12. Az Alföld nagy része a szarmatával kezdődően a pannóniai korszakba is 
átnyúlóan olyan „éhező" medence volt, amelyben a partvonal, a szigetek mindenkori 
szegélye és közvetlen környezete kivételével üledékképződés nem, illetve alig volt vagy 
a lerakódott vékony szarmata kori karbonátos-pelites összlet a miocén-pannóniai korok 
határán fellépő morfológiai átrendeződés során lepusztult, áthalmozódott. Fábiánsebes
tyén—Nagyszénás—Orosháza környéke is része volt ennek az éhező medencének. 

13. A pannóniai s.l. összlet egyes formációinak kifejlődése nagy általánosságban 
azonos az Alföld más, közepes mélységű medencéiben levőkkel. 

14. A pannóniai s.l. összlet kezdő rétege a Tótkomlósi Mészmárga Formáció, a 
Marosi Formációcsoportnak a területen meglévő egyetlen tagja. A 11. pontban leírt 
szigetek egy részének kivételével az Alföldön csaknem mindenütt megvan. 

15. A Nagykörűi Agyagmárga Formáció az „éhező" medence legjellemzőbb nyíltvízi 
üledéke. Az egész Alföldön túlterjed a Tótkomlósi Mészmárga Formáción. 

16. Az Alföld tagolt neogén süllyedékét a Nagykörűi Formációt követőn a Törteli 
Formációval bezáróan különböző irányból érkező folyók prodelta, delta és delta síksági, 
továbbá ezek áthalmozott üledékei töltik ki. A vizsgált területen, a szeizmikus 
szelvények tanúsága szerint, a delta előrenyomulás és az üledékszállítás kezdetben ÉNy-
ról történt. Az Algyői Formáció deltalejtő üledékeinek lerakódásától kezdődően azonban 
Nagyszénás—Orosháza térségében már Ny-i irányú beszállítás is megfigyelhető. 

17. A Törteli Homokkő Formáció felső része, továbbá a fölötte levő formációk az 
egész Alföldön és itt is folyóvízi, deltasíksági, tavi és mocsári üledékekből állnak. 

18. A preneogén medencealjzat ÉK—DNy-i csapásirányú torlódásos, pikkelyes 
szerkezetű. 

19. A területen legalább két, extenziós tektonikához kapcsolódó, 10 km-nél is 
mélyebbre ható transzform törés húzódik. 

20. Az Alföld számos területétől (pl.: Szolnok környéke, Szarvas—Endrőd, Túrkeve, 
Derecskéi árok) eltérően itt a pannóniai és fiatalabb üledékekben szeizmikus- és 
lyukgeofizikai szelvények, valamint földtani megfigyelések alapján tektonikai elemeket 
eddig nem tudtunk kimutatni. 
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Subsurface geology of the Fábiánsebestyén—Nagyszénás—Orosháza area 

Sándor P A P 

Introduction 

The area surrounded by Fábiánsebestyén, Nagyszénás, and Orosháza lies between 
the Körös and Maros rivers (Fig. 1). Artesian wells had been drilled since the end of 
the 19th century, hydrocarbon exploration holes had been drilled since 1953 in this area. 
The first surface geophysical prospecting was the measurement with torsional pendulum 
in 1940. The seismic measurements have been made continuously since 1950. I present 
subsurface geology of the area on the basis of surface geophysical prospectings which 
were done before 1 September 1991, and on 11 hydrocarbon exploration wells. 

Stratigraphy 

Structurally the area belongs to Tisza Unit. It is in the middle part of it, on the 
boundary of Villány-Bihar and Szeged-Békés zones. 

Precambrian—Paleozoic 

The Paleozoic - Precambrian basement was drilled by 3 holes in 61—188 m 
thickness. Pre-Mesozoic rocks are in the following wells: 

Oros (Orosháza)-l: diaphthoritic gneiss, low diaphthoritic gneiss, low diaphthoritic 
garnetiferous gneiss. 

Oros-3: graphitic micaschist, muscovite micaschist. 
Nsz (Nagyszénás) -2: garnetiferous muscovite-biotite micaschist. 
The known rocks belong to Pusztaföldvár Formation of South Hungarian Nappe 

Zone. The rocks were affected by two metamorphic events. 

Paleozoic 

Permian 

The Permian quartz porphyry was cored by the well Nsz-2 in 46 m thickness (Fig. 
2) and by the well Nsz-3 in 155 m thickness (Fig. 3). In the well Nsz-2 the quartz 
porphyry agglomerate consists of volcanic bombs (maximum 10 cm in diameter) and 
lapillis. The spaces are filled by fine volcanic debris, clayey, pyritic lens, first of all 
sericite. The quartz porphyry was cored by the well Nsz-3 , can be divided into the 
following units: 
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3484,0—(3500) m: green, reddish-brown, strongly tectonized volcanite. 
3427,0—3484,0: grey, green rocks which consist of soft and hard, alternating lava and agglomerate beds. 
3410,0—3427,0: grey, green, homogenous siliceous quartz porphyry. 
3375,0—3410,0 m: grey, green rocks which consist of soft and hard lava and agglomerarate beds. 
3345,0—3375,0 m: grey, green, homogenous, siliceous quartz porphyry. 

The quartz porphyry varieties in the wells Nagyszénás are the products of the Permian acid volcanism 
in Southern Hungary. In the narrow sense they are the northest known occurence of the Battonya-Tótkomlós-
Csanádapáca-Pusztaföldvárquartz porphyry volcanism. Their ages are unknown within the Permian. 

Mesozoic 

Lower Triassic 

The well Nsz-3 . crossed the Lower Triassic layer in 308 m thickness, between the 
Miocene conglomerate and the Permian quartz porphyry (Fig. 3; Table 1 ) . The well 
Fáb-4 drilled the Lower Triassic detrital layers (Fig. 4, Table 2) . The sequence which 
was opened by the two wells has the same evolution: mixture of conglomerate, 
sandstone, aleurolite and mudstone. It can be divided into the following parts (Figs. 
3 - 4 ) . 

Nsz-3: 
3190,0—3345,0 m: violet, reddish-brown mudstone with intercalated sandstone layer. 
3131,0—3190,0 m: reddish-green, light grey sandstone with intercalated conglomerate layer. 
3024,0—3131,0 : it is sandstone and conglomerate, which has a little sericite and silica bonding material, and 

its lower part is reddish-grey and the upper part is red. 

Fáb-4: 
4235,0—(4239,0) m: brownish red mudstone, aleurolite. 
4034,0—4235,0 m: it is brownish red sandstone with intercalated thin mudstone and aleurolite layers. 

Middle Triassic 

This sequence was drilled through in 13 m thickness by the well Oros-2, but it was 
not opened completely. It was crossed by the well Fáb-4 in 284 m thickness between 
the Upper Cretaceous and the Lower Triassic sequences. Well Fáb-4. was investigated 
in detail, and w e know, that this complex consists of dark-grey, unstratified, brecciated 
dolomite, its lower part with intercalated dolomite-marl layers (Fig. 4). The brecciated 
dolomite is crossed by white dolomite and fissures filled with calcite. There are lighter 
colour, cut up into small pieces, (somewhere into pulverizing dolomite) which after 
cutting up recrystallized, lithified, and became massive. In well Oros-2 the exposed 
dolomite (in a short section) is grey, dark-grey, cracked, brecciated. Along the cracks 
it has white calcite veins and druses. Somewhere the brecciated process is in progress, 
so the spaces among smaller and larger dolomite pieces are filled by pulverizing 
dolomite. The exposed Lower and Middle Triassic formations in the well Fáb-4 belong 
to Villány-Bihar zone and in the wells Nagyszénás and Orosháza belong to Szeged-
Békés zone. 
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Upper Cretaceous 

The Upper Cretaceous sequence was exposed in 597 m thickness in well Fáb-4 (Fig. 
4.) and in 198 m thickness in Szentes-ÉK-1, but it did not reach the underlying bed. In 
well Fáb-4 the lower part of sequence (it is about 50 m) consists of grey, dark-grey, 
unsorted, angular dolomite-breccia, and conglomerate with maximum 20 cm diameter. 
In the rock a little quartz-sandstone, red mudstone and acid volcanic clasts can be 
found, too. The upper part of this sequence and that part which was exposed in well 
Szentes-ÉK-1 consist of dark-grey mudstone, clay-marl, aleurolite and grey, light-grey 
sandstone and gravel-sandstone layers. These layers alternate each other and the 
interbedded conglomerate layers, and display sliding planes. Several rhyolite dykes have 
been injected to the detrital formation. Their ages are Miocene or Upper Eocene and 
belong to the rhyolite volcanism, which was known in the well Békés-2. The rhyolite 
tuffs are washed or came from a far volcanic eruption and their age is same as that of 
the sediments. On the basis of fauna (Table I) the formations belong to the Maastrich-
tian stage and maybe to the upper part of the Campanian stage. The sequence as a large 
structure a part of the Upper Cretaceous detrital development which extends from the 
south part of Duna-Tisza-köze to the Pädurea Craiului and Mjii. Plopis (Mfii Apuseni). 

Miocene 

The Miocene sequence is represented by Badenian beds which have different 
thickness and development, and are in the Nagyszénás—Orosháza and Fábiánsebes
tyén—Szentes-NE areas. There is an essential difference, because the volcanic detrital 
rocks which are in Fábiánsebestyén—Szentes, can not be found in Nagy
szénás—Orosháza. In the Nagyszénás—Orosháza area the thickness of sequence is 
maximum 76 m, and it displays the following transgression succession: breccia, 
conglomerate, sandstone, limestone, calcareous marl, marl layers (Foraminifer fauna: 
Table II). The most complete sequence is in well Nsz-3 (Fig. 3). In well Oros-1 can not 
be found any Miocene formation. 

The thickness of the Miocene sequence is 200—300 m, but the underlying bedrock 
was reached only in the wells Szentes-ÉK-1 and Fáb-4 (Table II). To compare the above 
areas with Orosháza—Nagyszénás development, the most important difference is that 
it has much more pyroclastics and the ablation area differs, too. The sequence can be 
devided into four large parts: 

1. Detrital sequence. Grey, light-grey sandstone (with varying grain size), pebbly 
sandstone, fine conglomerate, interbedded dark grey siltstone, clay, calcerous clay 
lenses and bands. 

2. Volcanic detrital sequence. It can be found above the previous sequence or is a 
heteropic facies of that. It consist of alternating light-grey, green, fine grained, 
sericitized, weathered rhyolite tuff, rhyodacite tuff and grey tuffaceous sandstone, 
siltstone, dark grey clay-marl, and on the upper part calcerous marl layers. The 
thickness of intercalated tuff can reach 25—50 m. 

3. Carbonate sequence. It continously developed from volcanic detrital sequence 
with interfingering carbonate layers. It consists of yellowish, brownish grey, 
Lithothamnium-cont&imng, bioclastic marl, calcerous marl, silty limestone, sand, and 
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volcanic clasts invariable quantity, and intercalated calcareous siltstone, sandstone, and 
rarely tuff layers. 

4. Pelitic, tuffaceous sequence. This sequence deposited on the carbonate formation 
in 15 m thickness, and consists of alternating black, dark grey clay-marl, aleurolitic and 
sandstone stipper clay-marl, in addition light grey dust-tuff (foraminifers: Table III). 

Pannonian s. I. 

This sequence was exposed by the wells in thickness 2300—2500 m, excepting two 
wells . One of them was well Oros-1, in which this sequence was 2186 m, and the other 
well Fáb-З, which drilled through it in thickness 3063 m without crossing the Pannonian 
s.l. This sequence is well-known by cores, which came from wells Nsz-1 , Fáb-1, -2 , -
3 . The developments of formations in general are the same as the formations are on the 
other parts of the Alföld. The facies of formations and their connections can be seen in 
Figure 5. 

Tótkomlós Calcareous Marl Formation. This is the only member of Maros 
Formation Group which can be found on the area, and that is a transition to Vásárhely 
Marl Formation. The thickness of this formation is maximum 100 m. It has brownish 
grey, dark grey calcareous marl, with decreasing carbonate content, and carbonaceous, 
pyritic plant remains. 

Nagykörű Clay Marl Formation. The thickness of this formation is 5—72 m, and it 
can hardly be distinguished from formations below and above, due to its dark grey 
color, and that the clay-marl has marl and calcareous sandstone beds, too. 

Szolnok Sandstone Clay Marl Formation. This is a prodelta sedimentary sequence 
with 123—713 m thickness. Sandstone aleurolite and clay-marl layers alternate each 
other in it, and has some Bouma series and turbidite sandstone, too. In the claymarl-
aleurolite part the thin sandstone layers and lens are more frequent. 

Algyő Clay Marl Sandstone Formation. It is a delta-slope accumulation with 
503—631 m thickness. The claymarl-aleurolite layers are thinner than in the previous 
formation and they frequently alternate with sandstone layers. 

Törtei Sandstone Formation. The thickness of this formation is 202—350 m. It 
contains alternating sandstone in 5—20 m thickness with thin interbedded clay marl 
siltstone, and clay marl siltstone layers in maximum thickness of 5—10 m. The 
formation consists of first of all delta-plain sediments, in which can be found the fluvial 
accumulations, too. In the rocks can be seen a lot of carbonaceous plant-remains and 
on the top interbedded brown coal. 

Heves Formation Group. Its thickness is 1095—1455 m, and the two formations 
could not be distinguished sharply. In the lower formation — Zagyva Sand Clay 
Formation — the sandstone (it is about 1—5 m), sand, clay marl, clay and siltstone 
layers alternate. In the Nagyalföld Variegated Clay Formation sand (its thickness is 
aboud 10-15 m), pebbly sand and clay, clay layers with calcareous concretions alternate. 
In both formations there are interbedded carbonaceous clay, brown coal, and rarely 
carbonate sandstone, marl, lime-marl beds occur. 
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Quaternary 

It is fluvial sequence with 430—645 m thickness and subordinately lacustrine-paludal 
facies. Sand (its thickness is 5—10 m, sometimes 50 m), pebbly sand, grey, variagated 
clay (their thickness are 2—5 m, sometimes 10—15 m), silty, sandy clay layers 
alternate. 

Geohistory and structural sketch 

The metamorphic rocks are Precambrian or Paleozoic in age based on the first 
metamorphism affecting a sandstone and clay marl sequence. The new, low temperature 
retrograde metamorphism occurred during Alpine orogenesis. The terrestrial Permian 
system is represented by acid volcanics. The initial part of Mesozoic sequence is the 
terrestrial, fluvial, Lower Triassic mudstone, sandstone, conglomerate sequence. In the 
beginning of the Middle Triassic period the sea inundated the area. After this event 
deposited the terrigenous formations (clay, aleurolite), and then the shallow marine 
carbonate beds. The dolomitization took place later, probably by diaganetic effect. 

In the Maastrichtian and Campanian periods in the sinking shallow-sea trough, which 
formed after the Austrian orogenesis molasse detrital sequence has been deposited. The 
rhyolite dykes can be connected to the Eocene rhyolite volcanism in Békés. Following 
this event the area was land up to the Badenian. In the Badenian age the sea inundated 
the area. The initial part of transgression sequence is basal breccia and the followings: 
littoral conglomerate, shallow marine sandstone, siltstone, and clay marl. In the 
Fábiánsebestyén—Szentes area a volcanic, detrital formation is intercalated in the 
transgression sequance, partly as its heteropic facies. This facies or the detrital beds are 
followed by a biogenic carbonate facies, which contain terrigenous layers. The last part 
of Badenian sequence are pelitic beds indicating that the sea became deeper. The rocks 
of Sarmatian stage cannot be shown. The reason of this probably is that the area was 
a so-called starved basin in which sedimentation hardly or did not take place at all. 
Another reason is, that the thin, pelitic, carbonate formation has been eroded before the 
Pannonian. There were a number of minor or greater islands in the region at that time. 
It is made likely by absence of Miocene beds in well Oros-1. The lower part of the 
Pannonian sequence is partly sublittoral, partly pelagic calcerous marl, which formed 
in calm undisturbed, oxygen-deficient water. The Nagykörű Clay Marl Formation 
settled in open water. This was followed by prodelta, delta slope and delta plain 
deposits. The sedimentary transport began from the N W turned later to the west in 
Nagyszénás-Orosháza area, when the delta slope sediment of Algyő Formation began 
to form. 

The pre-Neogene basement is strongly tectonized. Between wells Nagyszénás and 
Fábiánsebestyén the a low-angle tectonic zone occurs, separating the Villány-Bihar 
(Bihar autochton) and the Szeged-Békés (Kodru nappe system) zones. (Figs. 6—7). The 
rocks of basement which are to the SE from the reverse fault zone imbricated along 
fault surfaces starting from the low angle fault. Among the imbricated surfaces the most 
conspicuous is the surface separating the Pusztaföldvár Micaschist Formation and the 
Paleozoic-Mesozoic rocks. 
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The compression directed to the SE produced a complicated imbricate system, partly 

folded. The Laramide tectonic phase acted first of all near Fábiánsebestyén with 

compression from the south. This action folded the Upper Cretaceous detrital sequence 

and fractured the older formations. The tectonic features were further complicated by 

two transform faults, deeper than 10 km. The fractures were proven by magnetotelluric 

measurements (Fig. 8) and by S i 0 2 content of water samples from wells Fáb-4 and Nsz-

3. The fractures probably meet towards the southwest from well Fáb-4. 

The normal faults in the basement which related to Miocene extensional tectonics or 

to the Miocene-Pannonian rearrangement can be shown only on the seismic section, and 

their direction cannot be determined. The superposition of Pannonian and younger 

deposits are calm, tectonic elements have not be shown so far. 
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A fúrás jele, száma 
1 

N « - 1 . Nsz-2. Nsz-3. Oros-1. Oros-2. Oros-3. 

A mélyítés ideje 1953.1. 2 9 . -
1954. V 21. 

1982. III. 1 . -
1982. VI. 23. 

1981.111.22.-
1981. VIII. 11. 

1979. XI. 5. -
1979. XII. 18. 

1979. XII. 3 1 . -
1980. VI. 22. 

1980. VI. 26 . -
1980. XI. 22. 

A fúrás tengerszinthez viszonyított helyzete 92.5 m 94,5 m 93,0 m 93,5 m 93,5 m 91,5 m 

Hokjcén-pteisztocén 0,0 - 526,0 0,0 - 540,0 0,0 - 555,0 0,0 - 430.0 0,0 - 431,0 0,0 - 451.0 

Hevesi Nagyalföldi F. 526,0 - 540,0 - 555.0 - 430,0 - 431.0 - 451,0 -

- Fcs. Zagyvái F, - 1617,0 - 1610,0 - 1626.0 - 1525,0 - 1570,0 - 1627,0 

Csongrádi Törteli F. 1617,0 - 1914,0 1610,0 - 1995,0 1626,0 - 1993,0 1525,0 — 1830,0 1570,0 - 1863,0 1627,0 - 1944,0 

Fcs. Algyői F. 1914,0 - 2535,0 1995,0 - 2521.0 1993,0 - 2555,0 1830.0 - 2392,0 1863,0 - 2453,0 1944,0 - 2489,0 

Z Jászkunsági Szolnoki F. 2535,0 - 2951,0 2521,0 - 2832,0 2555,0 - 2843,0 2392,0 - 2515,0 2453,0 - 2694,0 2489,0 - 2704,0 

Fcs. Nagykörűi F. 2951,0 - 2964,0 2832.0 — 2892,0 2848,0 - 2880,0 2515,0 - 2533,0 2694.0 - 2766,0 2704,0 - 2760,0 

» Marosi TóíkomkSsi F. 2984,0 - 2892,0 - 2976,0 2880,0 - 2972.0 2533,0 - 2616,0 2766,0 - 2799,0 2760,0? - 2833,0 

Fcs. Vásárhelyi F. 

Miocén bádeni 2976,0 - 3052,0 2972,0 - 3037,0 2799,0 - 2864,0 2833,0 - 2842,0 

KözépsötTiász 2864,0 -(2877,0) 

Alsótriász 3037,0 - 3345,0 

Perm {kvarcporfír) 3052,0 - 3098,0 3345,0 -

Prekambrium-paleozóikum 3098,0 - 2616,0 - 2842.0 -

Lyuktalp 3009.0 m 3159,0 m 3500,0 2804,0 m 2877,0 m 2942,0 m 

ГУ. táblázat. A nagyszénási és orosházi szénhidrogén-kutató fúrások által feltárt képződmények földtani kor-
és litosztratigráfiai beosztása. Készítette: GAJDOS I. és PAP S. (Fcs = formációcsoport, F = formáció). 
Table IV. Utho- and chronostratigraphy of formations at Nagyszénás and Orosháza (GAJDOS, I. & PAP, S.). 
Fcs: Group, F: Formation. 
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A fúrás jele, száma Szentes-ÉK-1. Fáb-1. Fáb-2. Fáb-3. Fáb-4. 

Amé yítés ideje 1986. IX. 8 -

1987. III. 22. 

1965. III. 5 . -
1965. XII. 3. 

1965. XII. 26 . -
1965. VII. 1. 

1967. XI. 2. -
1968 VII. 1. 

1985. III. 2 4 -
1986. VI. 3. 

A fúrás tengerszinthez viszonyított helyzete 90,5 m 87,5-89,5 m 87,0 m 87,5 m 90,0-92.0 m 

Hotocén-pleisztocén 0,0 - 645,0 0,0 - 634,0 0,0 - 556,0 0.0 - 537,0 0,0 - 640,0 

Hevesi Nagyaltökti F. 645,0 - 634,0 - 556.0 - 537,0 - 640,0 -

- Fcs. Zagyvái F. - 1913,0 - 1928,0 - 1937.0 - 1896,0 - 1822,0 

Csongrádi Törten F. 1913,0 - 2205,0 1928,0 - 2195,0 1937,0 - 2139,0 1896,0 - 2228,0 1822.0 - 2108,0 

Fcs. Akjyoï F 2205,0 — 2708.0 2195,0 - 2762,0 2139,0 - 2770,0 2228,0 - 2825,0 2108.0 - 2657,0 

Jászkunsági Szolnoki F. 2708,0 - 2959,0 2762,0 - 3015.0 2770,0 - 2980,0 2825,0 - 3558,0 2657,0 - 2877,0 

Fcs. Nagykorúi F. 2959,0 - 2964,0 3015,0 - 3048,0 2980,0 - 3011,0 3538,0 - 3548,0 2877,0 - 2893,0 

1 Marosi Tótkomlósi F. 2964,0 - 2987,0 3048,0 - 3093,0 3011,0 - 3026,0 3548,0 - 2893,0 - 2960,0 

Fcs. Vásárhelyi F. 

Miocén bádeni 2987,0 - 3202,0 3093.0 - 3026,0 - 2960.0 - 3153,0 

Felsókréla 3202,0 - 3153,0 - 3750,0 

Középsőifiász 3750.0 - 4034,0 

Alsótriász 4034,0 -

Lyuktalp 3400,0 m 3342,0 m 3259,0 m 3600,0 m 4239.0 m 

V. táblázat. A Szentes-északkelet-1 . és a fábiánsebestyéni szénhidrogén-kutató fúrások által feltárt 

képződmények földtani kor- és litosztratigráfiai beosztása. Készítette: GAJDOS I. és PAP S. (FCS = 
formációcsoport, F = formáció) 

Table V. Litho- and chronostratigraphy offormations at Szentes NE and Fábiánsebestyén (GAJDOS, I. & PAP, 
S.). Fcs: Group, F: Formation. 


