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Abstract 

This study represents a recontsruction of the transport directions of sediments into the Körös basin 
(SE of Hungary) during the Quaternary. It was carried out on the basis of the mineral composition of 
detrital sediments, and by studying tectonic processes of the basin and its source areas. The evaluated 
mineralogical data are from the earlier examinations (by microscope) of others. The detrital heavy 
mineral composition of sand was compared with aleurite samples (fraction 0.1-0.2 mm) by cluster 
analysis from the Dévaványa (D-l.) and Vésztő (V-l.) cored boreholes, and from the sediments of 
recent rivers, the origins of which are known. It was assumed, that the sands with similar detrital 
heavy mineral composition originated from similar source rocks. 

Our results are partly similar to earlier results based on mineralogical data (MOLNÁR 1980; ELEK 
1980) and the development of alluvial fans, however, we were able to make a slightly different 
palaeogeographic reconstruction. 

The material of Quaternary sand and aleurite layers in the Körös basin came from similar source 
areas to those on the other parts of the Tiszántúl (i.e. E and SE part of the Hungarian Plain), mainly 
from the SE. In the area of the two studied cores, usually different rivers deposited their sediments 
during the Quaternary. Only some Lower-Pleistocene sands were deposited by the same rivers. 

A hypothetic tectonic model was set up for the area which is based on tectonic and 
sedimentological data, and on the study of the evolution of basins in a similar tectonic position. The 
tectonic development of the Körös-basin during the Quaternary was determined by changes and 
combinations of tension fields, generated by the geodynamic events which took place in the Alps, 
Dinarides and Carpathians. The tectonic changes, mainly the uplift of the hinterland, altered the 
directions of river courses. These changes are also reflected in the mineral composition of the 
sediments. At the beginning of the Pleistocene era, in the Körös-basin, we can envisage a longitudinal 
river pattern, parallel to the Transylvanian (Apuseni) Mountains. The longitudinal river network was 
determined by NNE-SSW tectonic lines, which resulted from the active uplift of these mountains. 
The rivers, which came from the N E , brought garnet-rich sediments - partly from the source area of 
the recent Berettyó and Sebes-Körös rivers, but mainly from metamorphic rocks of the Bihar 
autochton and from the recycling of Paleogene and Neogene sedimentary rocks - as well as chlorite-
rich material from an uncertain direction. The sediment trap at the foot of the Transylvanian 
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Mountains, determined by NNE-SSW tectonic lines, kept back sediments directly and simultaneously 
arriving from the SE into the Körös basin. 

This sediment trap stopped functioning about 1 . 9 5 billion years ago, as it filled up, or the edge of 
the Transylvanian Mountains was lifted up. From this time sediments, coming from SE, reached the 
area of Vésztő, nearer to the mountains, and somewhat later arrived to the more distant region of 
Dévaványa. These sediments with epidote, amphibole, magnetite and garnet, originated from similar 
source rocks (i.e. sedimentary, metamorphic and volcanic rocks) to the sediments of the recent Fekete-
Körös river. This change shows that the river pattern has changed from longitudinal to transverse. A 
possible explanation is that the active tectonic uplift of the Transylvanian Mountains stopped, due to 
the completed subduction in the East-Carpathians region, and was replaced by isostatic uplift. The 
material, which had arrived from the SE, reached the area of Dévaványa after only a short period. 
After this pyroxene-rich sediments came here from the NNE, mainly from volcanic rocks. Similar 
rocks are found on the source area of the recent Tisza river and its Northern tributariers. In the upper 
section of the studied cores, sometimes garnet-rich sediments arrived from the NE-E and chlorite-
rich material from an uncertain direction. However, in the area of Vésztő, the SE transport direction 
became dominant. At first, sediments with epidote, amphibole, magnetite and garnet arrived here; in 
addition, there also came amphibole- and epidote-rich or pyroxene- and amphibole-rich sands 
originating from sedimentary, volcanic and metamorphic rocks. These minerals characterise the 
source area of the recent Fekete- and Fehér-Körös rivers. Probably, these show some changes in the 
SE source area, in the same way that other source rocks became subaerially exposed. Garnet-rich 
sediments, originating from the NE-E, and sometimes chlorite-rich layers have been deposited at the 
middle section of the Vésztő borehole. 

According to our interpretation, tectonic events might have caused the change in the mineral 
composition of the sediments in the two boreholes about 1 . 9 5 billion years ago. Probably tectonic 
movements caused the frequent changes in the transport direction in the middle part of the Vésztő 
borehole, also that the sedimentation rate became higher between 1 .95 and 1 .77 billion years ago, 
rather than earlier. 
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Összefoglalás 

A Körös-medence negyedidőszaki beszállítási irányaira egyrészt a törmelékes üledékes 
képződmények ásványi összetétele, másrészt a medence és lepusztulási területe tektonikai 
folyamatainak elemzése alapján következtettünk. Az ásványtani értékelés a korábbi 
rnikromineralógiai vizsgálati adatok felhasználásával készült. Feltételezve, hogy a hasonló törmelékes 
nehézásványi összetételű képződmények hasonló forráskőzetek lehordásából származnak, a 
dévaványai D- l . és a vésztői V-l . számú földtani alapfúrások homok és kőzetliszt rétegeinek 
törmelékes nehézásványi összetételét cluster-analízis segítségével hasonlítottuk össze egymással, és 
az ismert eredetű recens folyóvízi üledékek adataival. Tektonikai modellünk az irodalomból 
megismerhető szerkezet- és üledékföldtani adatokon, valamint hasonló tektonikai feszültségekkel 
rendelkező medencék fejlődéstörténeti jelenségein alapszik. 

Következtetéseink egy része összhangban van az ásványi összetétel adatok korábbi 
kiértékeléseivel (MOLNÁR B . 1 9 8 0 ; ELEK 1 9 8 0 ) és a hordalékkúpok fejlődése alapján megállapított 
ősvízrajzi viszonyokkal (BORSY 1 9 9 2 ) , más része azonban azoktól eltér. 

A Körös-medencében a negyedidőszaki homokok és kőzetlisztek anyaga - törmelékes eredetű 
nehézásványi összetételük alapján - hasonló lehordási területről érkezett mint a Tiszántúl többi 
részére, különösen pedig a Dél-Tiszántúlra. A vizsgált két fúrás területére többnyire nem ugyanazon 
folyók rakták le hordalékukat és csak az alsó-pleisztocén képződmények között vannak olyanok, 
amelyek ugyanazon folyó üledékeinek tekinthetők. 

A terület negyedidőszaki fejlődéstörténete során - melyet az alp-kárpáti és dinári geodinamikai 
történésektől függő feszültségterek fokozatos változása és egymással való kombinálódása határozott 
meg - a tektonikai változások, elsősorban a háttéremelkedési folyamatok megváltozásából adódó 
vízfolyásirány változások az üledékek ásványi összetételében is tükröződnek. A pleisztocén elején a 
Körös-medencétől K-re, az Erdélyi-középhegység fokozatosan elhaló, de még aktív tektonikus 
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Bevezetés 

Egy medence morfológiáját és üledékképződését hat fő tényező alakítja ki: a 

tektonika, a klíma, a lehordási terület kőzettani felépítése, a relief ül. a lejtés, a 

medenceterület jellemzői és a hidrológiai viszonyok (LANGFORD et al. 1 9 9 9 ) . A 

medence rétegsorát a medencefejlődés üteme és jellege, a klímaváltozások 

(csapadékmennyiség, csapadékeloszlás és hőmérséklet), a lehordási terület 

kiemelkedésének gyorsasága, ill. mechanikája és a lepusztuló kőzetek ásványi 

összetétele, továbbá az üledékgyűjtő élővilága együttesen határozzák meg. A 

rétegsort alkotó törmelékes üledékes kőzetek ásványi összetételét is az előbbi 

tényezők alakítják ki, illetve azoktól függően igen lényeges tényezők a szállítás és 

a lerakódás módja, és mindezeken kívül a lepusztuló kőzeteket alkotó ásványok 

szemcsemérete, kémiai és fizikai stabilitása, sűrűsége és alakja, valamint a 

diagenezis körülményei is. 

A törmelékes üledékes kőzetek származásának, azaz forráskőzeteiknek és 

lehordódásuk módjának, Ш. irányának meghatározása az üledékes kőzettan 

fontos és izgalmas feladata. Megoldásához többféle módszer kínálkozik. A 

lehordási irányok meghatározásához segítséget nyújt a törmelékes üledékes 

kőzetek vastagságának és szemcseméretének térbeni változása, fáciesének, 

kiemelkedése miatti ÉÉK-DDNY irányú tektonikai vonalak mentén az Erdélyi-középhegységgel 
párhuzamos hosszanti folyóvízhálózat tételezhető fel. Az EK felől érkező folyók részben a Berettyó és 
a Sebes-Körös mai lehordási területének térségéből, főként a Bihari autochton metamorfitjaiból és 
harmadidőszaki üledékes kőzetek áthalmozásából hoztak gránátban gazdag hordalékot. Ugyanakkor 
bizonytalan irányból, a jelenlegi felszínen alárendelt kloritdús kőzetekből származó üledék is 
megtalálható. Az Erdélyi-középhegység lábánál kialakult ÉÉK-DDNY irányú törésvonalak által 
meghatározott üledékcsapda jelenléte miatt, ebben az időszakban DK felől nem érkezett üledékanyag 
a területre. 

Ez az üledékcsapda kb. 1,95 millió évvel ezelőtt - feltöltődése, tektonikus süllyedésének leállása Ш. 
az Erdélyi-középhegység peremének emelkedése miatt - megszűnt, amit ebben az időben a 
hegységhez közelebbi vésztői területre, valamivel később pedig a távolabbi Dévaványa térségébe DK 
felől, a mai Fekete-Körös hordalékának üledékeiből, metamorfitokból és vulkánitokból álló 
forráskőzeteihez hasonló kőzetekből származó epidotos - amfibolos ( - magnetites - gránátos) 
üledékanyag érkezése bizonyít. Eszerint ettől az időszaktól kezdve megnőtt a szerepe a hegységre 
merőleges vízfolyásoknak, amit az Erdélyi-középhegység aktív kiemelkedésének lecsengése, és a 
leállt kelet-kárpáti szubdukció aktív feszültségeinek hiányából adódó izosztatikus emelkedés 
okozhatott. A DK felől érkező üledékanyag Dévaványa térségét csak rövid ideig érte el. Ezt ÉÉK felől, 
a Tisza és északabbi mellékfolyóinak mai forráskőzeteihez hasonló kőzetek, főként vulkánitok 
lehordásából származó piroxénes üledékanyag váltotta fel, ugyanakkor továbbra is ÉK-K felől 
származó gránátban gazdag és bizonytalan eredetű kloritdús üledékanyag is lerakódott. Vésztő 
területén viszont a DK-i beszállítási irány vált dominánssá. Az eleinte ide érkező epidotos - amfibolos 
( - magnetites - gránátos) homokokon kívül a Fekete- és Fehér-Körös üledékes kőzetekkel, 
vulkánitokkal és metamorfitokkal borított mai lehordási területéhez hasonló forrásterületről, 
amfibolos - epidotos, néha pedig piroxénes - amfibolos üledékanyag érkezett, ami a DK-i lehordási 
területen bekövetkezett változásokat, újabb forráskőzetek felszínre, ill. lepusztulási helyzetbe 
kerülését jelezheti. A fúrás középső szakaszán ÉK-K felől származó gránátos és időnként bizonytalan 
eredetű kloritos homok és kőzetliszt rakódott le. 

A két fúrás képződményei ásványi összetételének 1,95 millió év táján tapasztalt, tektonikai okokkal 
magyarázható változását, a két medenceterület üledékképződési ütemének felgyorsulása, majd 
szétválása és a klímától függő ciklusos üledékképződés szabálytalanabbá válása kíséri. 
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mikrofáciesének, ásványi összetételének, ősmaradványainak és ezek térbeli 
változásának, valamint a medence és lepusztulási háttere tektonikai folyama
tainak tanulmányozása. Mindezek, a terepi megfigyeléseken kívül üledékes 
kőzettani-, ásványtani és őslénytani vizsgálatok, valamint geofizikai mérések 
segítségével határozhatók meg. 

Az Alföldön a negyedidőszaki lehordási irányok kijelölésében az említett 
módszereket már részben alkalmazták, de átfogó, szintetizáló kiértékelés még 
nem született. Részben ezt tűzte ki célul a Magyar Állami Földtani Intézet 
Medenceanalízis Projektje, melynek e téren elért eddigi kutatási eredményeiről 
szeretnénk most beszámolni, kiegészítve a Körös-medence üledékes képződ
ményeiről készült részletes ciklussztratigráfiai, ill paleoklimatológiai értékelést, 
amely a Földtani Közlönynek ugyanebben a számában olvasható (NÁDOR et al. 
2000). 

A Körös-medence területén a negyedidőszakban kizárólag tágabb értelembe 
vett folyóvízi üledékképződés folyt, amit a homokszemcsék felületének és alak
jának pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálati eredményei is bizonyítanak 
( B O R S Y 1992). Elsősorban kőzetliszt és agyag rétegek rakódtak le kevés finom-
homokkal. 

A DK Alföldön zajló negyedidőszaki üledékképződés ciklikusságát már 
M O L N Á R B . (1972) , FRANYÓ (1977) és RÓNAI (1985) is kimutatta. Az újabb kutatások 
szerint ezek az üledékes ciklusok a globális klímaváltozásokkal korrelálhatok. Az 
üledéksorok homokosabb rétegei a csapadékban bővebb, melegebb (inter-
glaciális) klímaszakaszokban, míg a finomabbszemű, kevésbé vagy egyáltalán 
nem homokos rétegek a hidegebb (glaciális) klímaszakaszok csapadékban szegé
nyebb időszakában rakódtak le (NÁDOR et al. 2000). Az üledékképződés jellemzőit 
azonban a klímaváltozások mellett a medence és lehordási területének tektonikai 
feljődéstörténete, illetve a különböző kőzetek lepusztulási folyamatai együttesen 
szabták meg. 

Jelen munkában a Körös-medence negyedidőszaki beszállítási irányaira egy
részt a törmelékes üledékes képződmények ásványi összetétele alapján, másrészt 
a medence, és üledékeinek fő lepusztulási területe, az Erdélyi-középhegység 
tektonikai fejlődéstörténete alapján kidolgozott tektono-morfológiai modell 
segítségével következtettünk. Az ásványtani értékelés az irodalomban fellelhető 
korábbi mikromineralógiai vizsgálati adatok felhasználásával készült, az 1970-es 
években mélyült és akkoriban igen részletesen vizsgált dévaványai D-l. és 
vésztői V-l. számú földtani alapfúrások homok és kőzetliszt rétegeinek, valamint 
az ismert eredetű recens folyóvízi üledékek törmelékes nehézásványi össze
tételének összehasonlításával. Mivel a Körös-medencében jelentős feltárások 
nincsenek, és a szénhidrogén-kutatási céllal készült szeizmikus felvételeknek 
sem megfelelő felbontású a felső, negyedidőszakot megjelenítő szakasza, ezért 
tektonikai modellünk és az abból levont tektono-morfológiai következtetések 
irodalmi üledékföldtani és tektonikai adatokon, valamint analóg feszültség
terekkel rendelkező medencék fejlődéstörténeti jelenségeinek tanulmányozásán 
alapszik. 
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A Körös-medence és környezete negyedidőszaki tektonikája és annak 
geodinamikai háttere az irodalmi adatok alapján 

Az Alföld középső-miocéntől termikusan süllyedő medencéjében (HORVÁTH 
1 9 9 3 ; HORVÁTH & CLOETINGH 1 9 9 6 ; CSONTOS & NAGYMAROSY 1 9 9 9 ) elhelyezkedő 

Pannóniai-tavat ÉNY és ÉK felől progradáló deltarendszerek töltötték fel (BÉRCZY 
& PHILLIPS 1 9 8 5 ; POGÁCSÁS et al. 1 9 8 8 ; JÁMBOR 1 9 8 9 ; M Ü L L E R et al. 1 9 9 9 ) . A miocén-

pliocén határon leállt a Pannon-medence egységesebb süllyedése, amit a 
pliocénben és a negyedidőszakban az általános inverzió melletti helyi süllye-
dékek képződése váltott fel. A legnagyobb süllyedékek az Alföld középső és K-i 
részén alakultak ki. Ezek közül az egyik a Körös-medence volt, melyet északról a 
Mecsekalja-vonal alföldi folytatása a szatmárnémeti-bajai főtörés, délről a Fehér-
Körös menti törések, keletről az Erdélyi-középhegység Ny-i peremén futó É É K -
DDNY-i irányú törések határolnak (SüMEGHY 1 9 4 4 ) . Ezek a tektonikai vonalak a 
pleisztocénben is aktívak voltak, melyek mentén a Körös-medence folyamatosan 
süllyedt (COOKE et al. 1 9 7 9 ; RÓNAI 1 9 8 5 , JÁMBOR et al. 1 9 9 3 ) , és a folyók is ezekben 
a tektonikusán meghatározott mélyedésekben folytak ( B O R S Y 1 9 9 2 ) . A Körös
medence elhelyezkedése, negyedidőszaki képződményeinek vastagsága, finom
szemű üledékeinek elterjedése, főbb tektonikai vonalai és a kiértékelt két fúrás 
helye az 1. ábrán látható. 

А К és DK alföldi terület tektonikailag szabályozott süllyedését már SÜMEGHY 
( 1 9 4 4 ) is felismerte, elsősorban a durva- és a finomszemű üledékek elterjedése 
alapján, ugyanis megállapítása szerint a Körös-medence területén nem rakódtak 
le durvaszemű üledékek, a negyedidőszak során, a Mezőtúr-Túrkeve-Bucsa-
Darvas-Komádi-Zsadány-Sarkadkeresztúr-Doboz-Békés-Mezőberény-Gyoma 
községeket összekötő vonalon belül (Sümeghy 1 9 4 4 ) . Nem sokkal keletebbre 
azonban az Erdélyi-középhegység nyugati peremét követve nagy vastagságban 
durvaszemű üledékek, görgeteg, óriáskavics és kavics rétegek települnek, 
amelyek Ny-felé hirtelen megszűnnek és medencebelseji folytatásuk jórészt 
ismeretlen. A kavics rétegekkel részben heteropikusan, részben azok felett 
SÜMEGHY által „kék homok"-nak nevezett rétegek települnek, melyek a hegység
peremet elhagyva hirtelen megvastagodnak, majd a medencében agyagos 
rétegekkel főgázodnak össze. Ezen homok rétegek dőlése a medenceperemhez 
érve meredekebbé válik. Ugyanezen rétegek a medencében különböző mélység
ben találhatók meg: a Nyírségben 5 - 1 0 m-rel vannak magasabban mint a Horto
bágyon vagy a Szatmári-síkságon. Magasan helyezkednek el a Maros hasonló 
korú homokjai a folyó ÉNY-i oldalán és a Nagykunságon is (a Tiszafüred-
Tiszaroff- Fegyvernek vonalban), ugyanakkor a hasonló rétegek 7 0 - 8 0 m mélyen 
találhatók a Körös-medencében, a Szatmári-síkságon, valamint a Sárréten. 
Mindezeket SÜMEGHY ( 1 9 4 4 ) azzal magyarázta, hogy a kelet felől érkező folyók 
durva törmelékanyaga - az Erdélyi-középhegység lábánál fellépő hirtelen 
eséscsökkenés miatt - a szerkezeti elemek által határolt üledékfogó csapdában 
rakódott le, melytől a néhány km-re NY-ra elhelyezkedő Körös-medencébe már 
csak a finomszemű üledék jutott el. 

SÜMEGHY ( 1 9 4 4 ) tektonikai magyarázata szerint a Körös-medence tektonikai 
fejlődése négy fő szakaszból állt. A negyedidőszakra vonatkozó pontok szerint: 
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(1) A Tiszai-tömb feldarabolódása és egyes rögeinek süllyedése a pleisztocénben 
is tovább tartott, de nem egységesen mint a pannonban. A pleisztocénben a 
medence egyes feldarabolódott részei külön-külön süllyedtek. Nem süllyedtek a 
peremvidékek, a Krassó-Szörényi-hegység ENY-i pereme, a Baja-Kunszent
márton főtörési vonaltól (ma: Mecsekalja-vonal alföldi szakasza) E-ra eső része. 
Süllyedt a zagyva-tiszai árok, ahol a rétegösszlet E-ról D-felé fokozatosan 
vastagszik (ma a közép-magyarországi vonaltól E-ra eső terület a középhegységi 

1. ábra. A Körös-medence és környezete negyedidőszaki tektonikai vonalai, negyedidőszaki 
képződményeinek vastagsága és a finomszemű üledékek elterjedési határa (pontozott vonalon belül) 
SÜMEGHY ( 1 9 4 4 ) , FRANYÓ ( 1 9 9 2 ) , RUMPLER & HORVÁTH ( 1 9 8 8 ) és JÁMBOR et al. ( 1 9 9 3 ) nyomán. 
Jelmagyarázat: D - Dévaványa; V - Vésztő; a fél nyilak az oldalelmozdulás jellegét mutatják 

Fig. 1 Quaternary tectonic lines, thickness of Quaternary sediment and location of fine grained sediments in the 
Körös-basin after SÜMEGHY (1944), FRANYÓ (1991), RUMPLER & HORVÁTH (1988) and JÁMBOR et al. (1993) 
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peremig). Erőteljesen süllyedt a Körösök és a Maros köze. Az óholocénig a tiszai 
és a berettyó-körösi mélyvonal gyűjtötte össze a folyóvizeket. ( 2 ) Az óholocén 
tektonika gyökeres változást hozott a geomorfológiai képben. Erőteljesen meg
süllyedt a zagyva-tiszai árok a Mátra és a Bükk előterében, a Sárrét, a Szatmári
síkság és a Pécska-lippai terület a Maros folyásánál. Ez a mozgás megváltoztatta 
az addigi folyóhálózatot és a Tiszát a mostani mederbe terelte. A berettyó-körösi 
mélyvonal elvesztette addigi főbb vízgyűjtő szerepét. Ekkor kerültek különböző 
mélységbe az általa azonosnak tartott „kék homok" rétegek. 

A területet érintő tektonikai vonalak későbbi megrajzolását az üledék
vastagsági adatok és az idősebb, elsősorban felső-pannóniai képződményeket 
harántoló törések felismerése is elősegítette (RÓNAI 1 9 8 5 ; JÁMBOR et al. 1 9 9 3 ) . 

Ma már ismerjük a SÜMEGHY által is említett törések valódi jellegét és létrejöttük 
okait. A Pannon-medence arculatát kialakító fő törésvonalak, az Ausztroalpi-
Dinári lemez késő-paleogénben, illetve kora-neogénben kezdődő szétlapulá-
sából, egyidejű kelet felé történő kilökődéséből és a külső-kárpáti flismedence 
térségébe való beforgásából erednek (FODOR et al. 1 9 9 9 ) . A kompressziós árnyék
ba kerülés utáni jelentős mértékű extenziót, majd a késő-bádeni-kora-szarmata 
kompressziós esemény utáni termális süllyedést, a pliocén végén nagymértékű 
és csökkenő intenzitású máig is tartó inverzió követett, ami az ENY-DK-i, 
valamint É-D-i maximális feszültségvektorokkal jellemezhető kompressziós 
térrel együtt erőteljes regionális kiemelkedést és ezzel egyidejű lokális 
süllyedékeket hozott létre a negyedidőszakban (CSONTOS et al. 1 9 9 2 ; CSONTOS & 
NAGYMAROSY 1 9 9 9 ; M Ü L L E R et al. 1 9 9 9 ; HORVÁTH & CLOETHING 1 9 9 6 ; SANDERS 1 9 9 8 ; 

HORVÁTH & TARI 1 9 9 9 ; F O D O R et al. 1 9 9 9 ; VAN BALEN et al. 1 9 9 9 ) . A korábban már 

létező vetők reaktiválódtak és oldalelmozdulások menti transztenziós szer
kezetek jöttek létre. A Mecsek E-i és D-i részén található strike-slip és reverz 
vetőket tartalmazó vetőzóna (VADÁSZ 1 9 3 5 ; W E I N 1 9 6 7 ; C S O N T O S & BERGERAT 1 9 9 2 ; 
TARI 1 9 9 2 ) - a szeizmikus szelvények alapján - EK-felé követhető a Pannon
medencében (FODOR et al. 1 9 9 9 ) , a Körös-medence irányában. 

A pliocén végétől máig is észlelhető É-D-i, valamint ÉNY-DK-i kompressziós 
feszültségtér (CSONTOS & NAGYMAROSY 1 9 9 9 ; HORVÁTH & TARI 1 9 9 9 ) , és a keleti
kárpáti szubdukció blokkolódásából adódó regionális izosztatikus emelkedés a 
medenceperemek további emelkedését és a medencebeli területek általános, 
valamint KÉK-NYDNY irányú vetők menti lokális süllyedését eredményezte. 

A Körös-medence tágabb környezetében az Erdélyi-középhegység, a Kárpátok 
és az Északi-középhegység egyaránt jelentős mértékben kiemelkedtek a 
negyedidőszak során, amit a fission track adatok is bizonyítanak (DUNKL et al. 
1 9 9 4 ; SANDERS 1 9 9 8 ) . A Körös-medencéhez legközelebb eső fő lepusztulási terület, 
az Erdélyi-középhegység intenzív kiemelkedése a bádeni végén, szarmata elején 
indult meg, a kelet-kárpáti szubdukció kontinens-kontinens kollíziója által keltett 
K-Ny- i kompresszió hatására. Az Erdélyi-középhegység kiemelkedésének 
folyamata a későbbiek során is nagymértékben függött a kelet-kárpáti szubduk-
ciós zóna fejlődésétől (SANDERS 1 9 9 8 ) , amely más geodinamikai folyamatok hatá
saival váltakozott illetve kombinálódott. 
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Beszállítási irányok a korábbi kutatási eredmények alapján 

A negyedidőszaki lehordási irányokat az Alföldön elsősorban a homokok és 
kőzetlisztek ásványi összetételének vizsgálata alapján többek között M O L N Á R B. 
(1964,1965a, b, 1966a, b, 1980), E L E K (1979,1980), GEDEONNÉ RAJETZKY (1973,1976a, 
b) és a hordalékkúpok elhelyezkedése alapján B O R S Y (1989,1992) határozta meg. 

A negyedidőszak során folyamatosan süllyedő Körös-medence területére a 
peremek felől érkező üledékbehordást, az üledékes ciklusok anyagának a 
medence belseje felé megfigyelhető finomodása jelzi (MOLNÁR В 1997). 

M O L N Á R В. a homokok és részben a kőzetlisztek ásványi összetételének vizsgá
lata alapján megállapította, hogy az Alföldre a Radnai-havasok kristályos alap
hegységéből érkező nagy mennyiségű metamorf anyagú, illetve kloritot 
tartalmazó felső-pannóniai üledékekkel szemben, a negyedidőszakra a Tisza
vízvidéki üledékek jellemzők. Ezek jellegzetes ásványai a hipersztén, az augit és 
a bazaltos amfibol, amelyek a belső-kárpáti vulkánitok lepusztulásából 
származnak (MOLNÁR B. 1966b). Az ásványi összetételük alapján Tisza-vízvidéki 
képződmények a Hajdúságon a legvékonyabbak, majd vastagságuk a Tiszától K-
re egyre nő, míg legnagyobb vastagságukat Berettyóújfalu-Békés és Füzes
gyarmat környékén (500 m) érik el (MOLNÁR B. 1980). Ezt M O L N Á R azzal 
magyarázza, hogy a Tisza a negyedidőszak során egyre nyugatabbra vándorolt, 
a mai vízhálózat pedig csak a Günz/Mindel interglaciálisban vagy a pleisztocén-
holocén határon alakult ki (MOLNÁR B. 1997). A Dél-Tiszántúlra a Körösök és a 
Maros hozott üledékanyagot, a Tisza és északi mellékfolyói viszont sohasem 
érték el a Hármas-Körös vonalát (MOLNÁR B. 1980). A dévaványai fúrás (D-l.) 
vizsgálata alapján különböző ásványi összetételű szakaszokat jelölt ki, és 
megállapította, hogy itt a terület mai négy folyója, a Körösök és a Berettyó, ill. 
azok ősei térben és időben váltakozva rakták le üledékeiket, míg végül a Hármas-
Körös hordaléka zárja a rétegsort (MOLNÁR B. 1980). 

E L E K (1980) a vésztői fúrás (V-l.) negyedidőszaki képződményeit 
mikromineralógiai vizsgálatuk alapján két fő szakaszra, azon belül pedig kisebb 
szakaszokra osztotta. Megállapította, hogy a törmelékanyag elsősorban a kiemelt 
szerkezeti helyzetű Erdélyi-középhegység kristályos, vulkáni és miocén üledékes 
kőzeteiből érkezett ide. A fúrás alsó szakaszát 140 m-ig a Sebes-Körös és a 
Berettyó, ill. az Ős-Tisza és Ős-Körös, 140 m feletti részét a Fekete-Körös, majd 
legfelső szakaszát a Sebes-Körös üledékei alkotják. 

Az ásványi összetétel alapján meghúzott pliocén-pleisztocén határ a déva
ványai fúrásban (MOLNÁR B. 1980) megegyezik a paleomágneses mérésekkel 
megállapított határral (COOKE et al. 1979, RÓNAI 1985), a vésztői fúrásban viszont 
attól eltér (ELEK 1980). 

B O R S Y (1989, 1992) az Alföldön mélyült fúrások negyedidőszaki rétegsorait 
tanulmányozva kijelölte a folyók egykori hordalékkúpjainak elhelyezkedését és 
megadta azok fejlődéstörténetét. Mindezekből arra a következtetésre jutott, hogy 
a pliocén végén és a negyedidőszak elején az Alföldre EK felől érkező Tisza 
mellékfolyóival együtt Szarvas-Csongrád irányába tartott és Szentes környékén 
egyesülhetett a Visegrádi-szoros felől ide érkező Ős-Dunával. Az Északi-
középhegység vízfolyásai benyomultak az Alföld belsejébe, ahol egyesültek a 
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Tiszával. Az erősen süllyedő Körös-vidék az egész negyedidőszak folyamán 
mélyebb fekvésű maradt, ahová még a Tisza is sok hordalékot juttatott. 
Tektonikus hatásra a würm jégkorszak idején alapvető változás következett be. A 
würm elején a Tisza és a Szamos elhagyta nyírségi hordalékkúpját és a mai Ér-
völgy környékére került, majd a Körös-vidék süllyedése miatt, oda bevágódva 
több km széles, mély völgyet alakított ki. Nagyjából 2 0 0 0 0 évvel ezelőtt a 
Nyírségtől É-ra és K-re eső területek süllyedése miati. a Tisza elhagyta az Ér-
völgyet, és ÉNY felé fordult a Bodrogköz irányába. A Szamos azonban még egy 
ideig az Ér-völgyben maradt, majd végül fokozatosan kialakult a mai alföldi 
vízhálózat. 

B O R S Y ősvízrajzi térképeit elemezve a Körös-medence területére a würmig ÉK 
felől érkezett üledékanyag, amit Dévaványa térségébe nagyjából a Berettyó mai 
völgyének vonalában folyó Tisza hozott. Vésztő területe viszont az akkori Tisza 
és az azzal párhozamosan délebbre elhelyezkedő ÉK-DNY-i irányban folyó 
Berettyó, ül. Sebes-Körös között lehetett. A Körösök a Dél-Tiszántúlra folytak, és 
csak igen rövid közös szakaszuk volt, amely valamivel Szeged fölött érte el a 
Tiszát. A würmben a Körös-medencébe ÉK, KÉK és É felől szállítottak be a folyók 
üledékanyagot. A Tisza ÉK felől, a korábbiakhoz képest kissé délebbre, nagyjából 
a mai Ér és a Sebes-Körös völgyében folyt, melyhez Vésztő táján csatlakozott К 
felől a Sebes-Körös, É felől pedig a Sajó és a Hernád. A Fekete- és Fehér-Körös 
kissé délebben helyezkedtek el, K-Ny-i irányban folytak, a maihoz hasonló 
hosszabb közös szakaszuk után Szentestől valamivel délebbre érték el a Tiszát. 

Alkalmazott módszerek 

A Körös-medence negyedidőszaki lehordási irányaira egyrészt a törmelékes 
üledékes képződmények ásványi összetételéből, másrészt az általunk kidolgozott 
medencesüllyedési és háttéremelkedési tektono-morfológiai modellből következ
tettünk. Végül e modellt összevetettük az ásványi összetétel alapján nyert 
adatokkal. 

Az ásványi összetétel adatok kiértékelése során a dévaványai D-l. és vésztői V-
1. számú fúrások korábbi mikromineralógiai adatai kerültek összehasonlításra 
egymással és a recens folyóvízi üledékek irodalomból ismert vizsgálati adataival. 
A dévaványai fúrás anyagát M O L N Á R B . ( 1 9 8 0 ) , a vésztői fúrás mintáit E L E K ( 1 9 8 0 ) , 
a recens folyók üledékeit SZABÓ P ( 1 9 5 5 ) , M O L N Á R B . ( 1 9 6 4 ) , SZABÓ D. ( 1 9 6 7 ) és 
GYURICZA (in K U T I et al. 1 9 8 7 , M O L N Á R P et al. 1 9 8 9 , 1 9 9 0 ) vizsgálta. A terület 
negyedidőszaki képződményei ásványi összetételének általános jellemzéséhez 
SALLAY ( 1 9 8 4 ) mikromineralógiai adatgyűjteménye és annak kiértékelése 
(THAMÓNÉ B O Z S Ó 1 9 9 7 ) szolgált alapul. A felhasznált mikromineralógiai vizsgálati 
adatok a homokok és kőzetlisztek többnyire 0 , 1 - 0 , 2 mm-es frakciójának ásványi 
összetételét adják meg. Ez a frakció jól reprezentálja a teljes kőzetminták 
összetételét (MOLNÁR B . 1 9 7 1 ) , így alkalmas a homokok és kőzetlisztek össze
hasonlítására. 

A lehordási területekkel kapcsolatos kérdések megválaszolására elsősorban a 
könnyűfrakciónál sokkal változatosabb nehézfrakció, azon belül is a törmelékes 
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eredetű nehézásványi összetétel nyújt segítséget. Ha a lehordási irányokat a 
törmelékes üledékes képződmények ásványi összetétele alapján szeretnénk 
megadni, akkor az üledékek forráskőzeteit kell meghatároznunk, ami azért 
nehéz feladat, mert kevés olyan törmelékes ásvány van, amely csak egyetlen 
kőzetfajtából származhat, sőt még az olyan ásvány is viszonylag kevés, amely 
csak magmás vagy csak metamorf eredetű. Az alföldi negyedidőszaki üledékek 
vizsgálata esetén könnyebbséget jelent, hogy a pleisztocén ősföldrajzi viszonyok 
a jelenlegihez hasonlóak voltak, így az esetek zömében a lehordási területek 
maihoz hasonló kőzettani felépítése feltételezhető. 

A mai folyók ismert vízgyűjtő területről érkező üledékeinek ásványi össze
tételét összehasonlítva a mélyfúrások negyedidőszaki anyagának ásványi 
összetételével, azok forráskőzeteire és lehordási területeire következtethetünk. A 
mikromineralógiai adatok összehasonlítása a szokásos táblázatok vagy dia
gramok segítségével - a sokféle ásvány és a nagy mintaszám miatt - nem 
egyszerű feladat, így az ásványok egymáshoz viszonyított mennyiségi arányait 
csak részben lehet figyelembe venni és ezért nehéz egyértelmű következtetéseket 
levonni. Megoldást egy matematikai statisztikai módszer, a cluster-analízis nyújt, 
amely maga deríti ki a minták hasonlóságának mértékét, csoportszerkezetét, 
jelen esetben az összes minta minden törmelékes nehézásványa darab %-os 
gyakoriságának egyidejű figyelembe vételével. 

A cluster-analízis Ó-KovÁcs L. és KOVÁCS G. „Deli", „Clus" és „Dend" nevű 
számítógépes programjaival készült. A cluster-analízis többféle eljárása közül az 
előzetes próbák után legmegfelelőbbnek az tűnt, amely az ásványi összetétel 
hasonlóságának mértékét az adatok transzformációja nélkül az euklideszi 
távolságok alapján számítja, szórásarányosan súlyoz és a csoportok kapcsolatát a 
súlyozott átlag technika segítségével deríti ki. így egy-egy cluster-csoporton belül 
a minták ásványainak gyakorisági sorrendje és aránya hasonló. 

A cluster-analízissel kapott különböző ásványi összetételű mintacsoportok 
esetében a lehordási irányok meghatározása szempontjából figyelembe kell 
venni azt is, hogy a fúrások rétegsorában felfelé haladva egy új összetételű, új 
ásványokat tartalmazó képződmény megjelenésének több oka is lehet. Ezt 
egyrészt az okozhatja, hogy más lehordási területről érkezett az üledékanyag, 
másrészt az, hogy ugyanazon a lehordási területen, az addigiaktól eltérő, 
felszínre került kőzetek lehordódása indult meg, harmadrészt a diagenetikus 
kioldódási folyamatok miatt is hiányozhatnak bizonyos ásványok a mélyebben 
elhelyezkedő rétegekben (PETTIJOHN 1 9 7 5 ) . Az alkalmazott módszer, azaz a 
cluster-analízis előnye, hogy a törmelékes nehézásványi összetételbeli hason
lóságok, ül. különbözőségek felismerése alapján a lehordási területekre akkor is 
levonhatók bizonyos következtetések, ha a forráskőzeteket nem ismerjük 
pontosan. 

A tektonikai modell esetében egyrészt az irodalomból ismert rétegtani és 
tektonikai adatokra támaszkodtunk, másrészt analógiák segítségével vizsgáltuk a 
terület vízfolyásainak elrendeződése és tektonikai aktivitása közti kapcsolatot. A 
folyók erodáló és üledékképző munkájának fő meghatározó tényezője a klíma 
mellett a tektonika. Mindkettő a folyók geometriáját, szakaszjellegét, és ezzel 
munkavégző képességét határozza meg (RÓNAI 1 9 5 9 ) . 
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A medence struktúrája, folyóvízhálózata és a szedimentáció jellege lényeges 
eltéréseket mutat attól függően, hogy a háttér kiemelkedését tektonikus vagy 
izosztatikus folyamatok irányítják. BURBANK ( 1 9 9 2 ) himalájai, tektonikailag aktív, 
illetve inaktív szubdukciós terület plio-pleisztocén előtéri-medencéinek 
összehasonlítása nyomán megállapította, hogy ha a kiemelkedést aktív tektonikai 
folyamat irányítja (tectonic loading and uplift), akkor a medence-süllyedék 
keskeny, aszimmetrikus lesz, és az üledékrétegek a feltolódási front felé 
vastagodnak. Az üledékképződés súlypontja a hegylábhoz közel, a proximális 
részen található. A hegységre merőleges, rövid vízfolyások jellemzők, a fő folyó 
vagy folyók pedig a hegységgel párhuzamosan, hosszanti irányban helyez
kednek el (longitudinal rivers). A keresztirányú folyók szerepe alárendelt, 
jelentőségük főleg a hegylábi törmelékkúpok felhalmozódásában számottevő. Az 
erózió hatására létrejött izosztatikus kiemelkedés (erosional unloading and 
uplift) esetében viszont a korábban erőteljesen süllyedő medence az izo-
sztatikusan emelkedő hegységgel együtt emelkedik, és megnő a folyóvízi üledék
képződési terület nagysága. Ekkor a hegységre merőlegesen lefutó folyók 
(transverse rivers) dominanciája jellemző, és nagy méretű hordalékkúpok 
alakulnak ki az előzőnél jóval szélesebb üledékgyűjtő területen. Itt is van 
hegységgel párhuzamos vízfolyás, de szerepe alárendeltebb, mint az első 
esetben. Hasonló következtetésekre jutott NEUBAUER ( 2 0 0 0 ) is, egy tektonikailag 
aktív himalájai szubdukciós zóna előtéri medencéinek pleisztocén üledék
képződését tanulmányozva, ahol a medencék között elhelyezkedő hegység a 
szubdukció által generált kompressziós feszültségtér hatására emelkedett ki 
strike-slip vetődés mentén. Bár jelen esetben a medence geodinamikai elhelyez
kedése nem analóg a himalájai példákkal, a kompressziós feszültségtér és ennek 
hatására bekövetkező hirtelen nagy mértékű kiemelkedés miatt (SANDERS 1 9 9 8 ) 
feltételezhető a hasonló hegység-medence fejlődéstörténeti kapcsolat. 

Tektonikai modell 

A Körös-medence és környezete plio-pleisztocén fejlődéstörténetét a 
különböző alp-kárpáti és dinári geodinamikai történésektől függő feszültségterek 
határozták meg, fokozatosan váltva egymást, többször egymással kombinálódva. 
A Pannon-medence alatt, a korábban kivékonyodott, majd a pannonban foko
zatosan ismét megvastagodott litoszféra a pliocén során folyamatos nyomás 
hatására nagy amplitúdójú gyűrődést szenvedett, ami a medenceperemi részek 
és középhegységek emelkedését, valamint a medenceterületek fokozatos 
süllyedését eredményezte. (HORVÁTH 1 9 9 3 ; HORVÁTH et al. 1 9 9 6 ) Ez a folyamat 
egyre csökkenő mértékben a mai napig tart. Ugyanakkor az Apuliai 
mikrokontinens óramutató járásával ellentétes forgásából adódó és egyre 
növekvő É-D-i kompressziós tér hatására az inverzió folyamata kombinálódott a 
korábbi vetők menti oldalelmozdulásokból adódó transzpressziós szerkeze
tekkel. A képet bonyolítja, hogy a Keleti-Kárpátokban az alábukó lemezrész 
leszakadása miatt a szubdukció leállt, ami a terület általános izosztatikus 
emelkedését eredményezte. Mindezen feszültségek általános inverziót, 
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ugyanakkor reaktiválódott vetők menti lokális süllyedést okoztak a pliocénben és 
a pleisztocén elején. A Körös-medence E-i határát képező Mecsekalj a-vonal 
alföldi folytatása valamint a D-i határát alkotó - az előzővel párhuzamos -
oldalelmozdulás, és az Erdélyi-középhegység NY-i peremén végigfutó E E K -
DDNY irányú törésvonalak az É-D-i, ill. ÉNY-DK-i kompressziós tér, valamint a 
Keleti-Kárpátok szubdukciójának leállásából eredő regionális emelkedés hatására 
reaktiválódtak. A Körös-medence és fő lehordási területe, az Erdélyi-közép
hegység negyedidőszaki tektono-morfológiai modellje a 2. ábrán látható. 

Az Erdélyi-középhegység kiemelkedése nagymértékben összefügg a kétoldali 
orogén ékkel jellemezhető kelet-kárpáti szubdukciós zóna fejlődéstörténetével, 
melynek hatására az Erdélyi-középhegység keletre feltolódott az Erdélyi
medence szegélyére (HUISMANS et al. 1997), vagy melyben az Erdélyi
középhegység az extenziós tektonikával jellemezhető Pannon-medence peremi 
kiemelkedését képezte (VAN BALÉN & CLOETHING 1994). 

Az Erdélyi-középhegység NY-i peremén található ÉÉK-DDNY irányú törés
vonal jelentős normál komponensű balos oldalelmozdulás lehetett (RUMPLER & 
HORVÁTH 1988É G Y Ö R F I 1994), vagy az Erdélyi-középhegység korábbi, Ny-felé 
történő feltolódásának eredményeként jött létre, ami a pliocén végén felújult és a 
pleisztocén elején üledékcsapdaként működött. Ezért az Erdélyi-közép
hegységből érkező folyók - annak NY-i peremével párhuzamosan - ebben a 
tektonikus vályúban folytak DNY felé (BORSY 1992). 

A kisméretű, de vastag hordalékkúpok és a hegységhez közeli, azzal párhuza
mosan elhelyezkedő folyók, valamint a peremek durva törmelékes rétegeinek 
hirtelen kimaradása a medence felé - az analógiák (BURBANK 1992; NEUBAUER 
2000) alapján - az Erdélyi-középhegység lassuló, de még aktív tektonikai kiemel
kedésére utalnak. Az aktív tektonikai vályúnak köszönhetően nem találunk 
durva üledékeket a SÜMEGHY (1944) által megadott és a Körös-medencét határoló 
körvonalon belül. (2. ábra) 

A Körös-medence É-i határát képező Mecsekalja-vonal alföldi folytatása 
szintén aktív volt a pleisztocén során. Az itteni korábbi vetők oldalelmoz
dulásként és lapos szögű normálvetőkként újultak fel (TARI et al. 1999), ami a 
pleisztocén térszín tektonikai meghatározottságát adta. Ez nem nagy méretű 

2. ábra —> A Körös-medence és legfontosabb lehordási területe, az Erdélyi-középhegység pleisztocén 
tektonikai modellje BURBANK (1992) és SANDERS (1998) nyomán. Jelmagyarázat: Al -tektonikai modell 
a kora-pleisztocénben, A2 - az Erdélyi-középhegységgel párhuzamosan elhelyezkedő vízfolyás és a 
Körös-medence tektonikailag meghatározott süllyedéke, B l - tektonikai modell a középső- és késő
pleisztocénben, B2 - az Erdélyi-középhegység közelében inaktívvá vált és feltöltődött vályú, aminek 
következtében a Körös-medencébe juthattak a hegységre immár merőleges lefutású folyók. A 
pontozott területek a finomabb, a karikákkal kitöltött területek a durvább üledékek helyzetét jelzik. A 
fél nyilak a tektonikai mozgások jellegét, a karikás nyilak a terület kiemelkedésének illetve 
süllyedésének mértékét, a vonalkázott nyilak pedig a fő folyók folyásirányát mutatják 

Fig. 2 Tectonic model of Körös-basin and its main source area the Transylvanian Mountains in the 
Quaternary after BURBANK (1992) és SANDERS (1998). Al: Tectonic model of Early-Pleistocene. A2: 
Longitudinal river network parallel to the Transylvanian (Apuseni) Mountains and the Körös-basin, 
determined by technic lines. B l : Tectonic model in the Middle- and Upper-Pleistocene. B2: Transverse 
river network. Legend: half arrows: tectonic movements; arrows with circles.uplift or subsidens of 
the area; areas with points:fine grained sedimentary rocks; areas with circles: coarse grained 
sedimentary rocks; hatched arrows: main direction of rivers 
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árkokban, hanem a vízfolyások morfológiai irányítottságában mutatkozott meg. 
Ennek megfelelően a pleisztocén elején a Mecsekalja-vonal alföldi folytatásában 
helyezkedett el az É-ról érkező folyók fő vízgyűjtője, az Ős-Tisza, azzal 
párhuzamosan délebbre pedig a Berettyó ( B O R S Y 1 9 9 2 ) . Ez a hegységgel 
párhuzamos hosszanti főfolyó elrendeződés ugyancsak az Erdélyi-középhegység 
még aktív tektonikai kiemelkedését jelzi ebben az időszakban. 

Később az Erdélyi-középhegység előterének megemelkedése, illetve az 
inaktívvá vált üledékcsapda feltöltődése miatt változás következett be a Körös
medence és környékének vízrajzi helyzetében. Az Erdélyi-középhegységből a 
Pannon-medence felé tartó folyók korábbi dominánsan hosszanti elrendeződése 
megváltozott, és - akárcsak jelenleg - a hegységről merőlegesen lefutó folyók 
váltak jellemzővé. A Körösök már a Körös-medence területén folytak össze. Az 
Ős-Tisza és Berettyó ezzel „transzverz" folyókká válva kiszélesítették üledék
lerakó területüket, ami az Erdélyi-középhegység és környezete tektonikailag 
inaktív, izosztatikus emelkedését jelzi, míg ugyanakkor a vetődések által 
meghatározott medencerészek, a folyamatos É-D-i, illetve ÉNY-DK-i kom
pressziós feszültségtér hatására reaktiválódó ÉK-DNY és KÉK-NYDNY irányú 
fővetők mentén folyamatosan süllyedtek (CSONTOS & NAGYMAROSY 1 9 9 9 , F O D O R 
1 9 9 9 ) . 

A fiatal, pleisztocén végi és holocén eleji tektonikai eseményt az addigra 
uralkodóvá vált É-D-i és ÉNY-DK-i kompressziós tér okozta, melynek hatására a 
korábbi főbb oldalelmozdulások ismét reaktiválódtak, ami a mai vízrajz 
kialakulását eredményezte. Az Alföld folyamatos D-DK felőli emelkedése 
irányíthatta át a Tiszát a jelenlegi helyére. A hordalékkúpok elhelyezkedése 
alapján erre az emelkedésre utal a Körösök és a Maros üledékeinek fokozatos É 
felé vándorlása, valamint a Szegedtől D-re található ó-holocén Tisza-terasz 
képződése is (SÜMEGHY 1 9 4 4 ) . 

Az ásványtani kiértékelés eredményei 

A Körös-medence negyedidőszaki homokjai, közel kétszáz minta korábbi 
mikromineralógiai vizsgálati adatai alapján (az ország területéről vizsgált kb. 
2 1 0 0 db ilyen korú homok mintával összehasonlítva), közepes kvarc- és földpát 
tartalommal rendelkeznek. A környező területek ilyen korú homokjaihoz képest 
lényegesen több agyagásványt, muszkovitot, kloritot, limonitot, leukoxént, 
turmalint, piritet és általában több kőzettöredéket, valamint magnetitet és olivint 
tartalmaznak. Sok bennük a kizárólag és főként metamorf eredetű nehézásvány, 
akárcsak a Duna-Tisza köze és a Dél-Tiszántúl negyedidőszaki homokjaiban, 
valamint lényegesen több mint a Tiszántúl északabbra eső tájainak képződ
ményeiben. Törmelékes eredetű nehézásványi összetételük eltér a pannóniai 
képződményekétől, a többi tiszántúli terület negyedidőszaki homokjaival mutat 
rokonságot, azon belül pedig leginkább a Dél-Tiszántúl homokjaihoz hasonló, 
mivel leggyakoribb törmelékes eredetű nehézásványaik az amfibolok és a 
gránátok (THAMÓNÉ B O Z S Ó 1 9 9 7 ) . 
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A részletes összehasonlítás tárgyát képező dévaványai és vésztői fúrás 
negyedidőszaki homokjainak és homokos kőzetlisztjeinek nehézásványos 
összetétele bizonyos eltéréseket mutat, ami a nehézásványok fúrásonkénti 
átlagértékeiben, ill. gyakorisági sorrendjében is tükröződik (1. táblázat). Ebben 
azonban annak is lehet némi szerepe, hogy nem ugyanaz a kutató végezte a két 
fúrás mikromineralógiai vizsgálatát. A főbb ásványi alkotók közül a dévaványai 
fúrás képződményeiben gyakoribb a klorit, a magnetit, a gránát, a piroxen 
(elsősorban az augit) valamint a másodlagos ásványok és a bazaltos amfibol, míg 
a vésztői fúrás homokjaiban sokkal gyakrabban fordul elő amfibol, epidot, 
limonit és turmalin. 

A dévaványai és a vésztői fúrások negyedidőszaki homokjainak átlagos ásványos összetétele a 
gyakoriság függvényében 

Frequency order of the minerals with their average amount in sand and silt samples from Dévaványa 
and Vésztő boreholes 

I. táblázat - Table I 

Dévaványa D-1 Vésztő V-1 
43 darab minta darab % 80 darab minta darab % 

kvarc 62,21 
к földpát (összes) 16,19 
ö agyagásvány 11,23 
n plagioklász 9,67 

n 
У 
ű 

ortoklász 6,06 n 
У 
ű 

muszkovit 4,71 
n 
У 
ű kőzettöredék (összes) 4,67 

n 
У 
ű 

glaukonit, mikroklin, kőzetüveg, 
kalcedon, szericit, horzsakő, 

karbonát, gipsz 
klorit 22,61 amfibol (összes) 22,47 
bontott ásvány 17,97 zöld amfibol 19,33 
magnetit-ilmenit 11,73 klorit 16,36 
amfibol (összes) 11,38 epidot 11,81 
gránát 10,38 n magnetit 9,19 
piroxen (összes) 7,62 e limonit 8,78 
bazaltos amfibol 5,97 h gránát 8,69 
közönséges amfibol 4,66 e leukoxén 7,38 
biotit 4,51 z piroxen (összes) 4,63 
egyéb csillám 3,75 biotit 4,25 
augit 3,75 f hipersztén 3,37 
hipersztén 3,34 r turmalin 2,62 
pirit 3,03 a oxiamfibol 2,06 
apatit 1,42 к pirit 1,76 
aktinolit-tremolit 1,19 с augit 1,20 
kalcit-dolomit 1,03 i tremolit, klinozoisit, kianit, 
turmalin 1,01 ó cirkon, zoisit, aktinolit, szfén, 

epidot, rutil, klinozoisit, limonit brookit, antofillit, diopszid, rutil, 
egirin, diopszid, kianit, sziderit, glaukofán, olivin, piemontit, 
sztaurolit, zoisit, topáz, szfén, apatit 

cirkon, glaukofán 
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A két fúrás helye, valamint a jelenlegi nagyobb folyók és lehordási területük 
elhelyezkedése a 3. ábrán látható. A fúrások és a mai folyók üledékei törmelékes 
eredetű nehézásványi összetétele alapján készült cluster-analízis szerint a minták 
két fő csoportot, azokon belül pedig alcsoportokat alkotnak. A csoportok és 
alcsoportok jellemzőit, fúrásszelvények menti alakulását, a mai folyóvízi 
üledékek hovatartozását és a fúrásminták anyagának feltételezett beszállítási 
irányait a 4. ábra mutatja be. Az első főcsoportba (I) a közönséges amfibol, a 
rombos piroxen, a gránát, a magnetit és az epidot gyakorisága jellemző. Ide 
elsősorban a recens Tisza-vízvidéki üledékek tartoznak. Ezen a főcsoporton belül 

3. ábra. A Tisza és mellékfolyói jelenlegi lehordási területének vázlatos kőzettani felépítése 
BREZSNYÁNSZKY 1989, FÜLÖP 1989 és IANOVICI et al. 1976 nyomán. Jelmagyarázat: 1. a vízgyűjtő területek 
határa, 2. metamorf kőzetek, 3. granitoidok, 4. harmadidőszaki vulkánitok, 5. karbonátos kőzetek, 6. 
flis, 7. molasz 

Fig. 3 Petrography of the source areas of Tisza river and its tributaries (after BREZSNYÁNSZKY 1989, FÜLÖP 1989 
and IANOVICI et al 1976). Legend: 1 border of the source areas, 2 metamorphic rocks, 3 granitoids, 4 Palaeogene 
and Neogene volcanic rocks, 5 carbonates, 6 flysch, 7 molasse 
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két alcsoport különíthető el. Az egyikben főként a közönséges amfibol, ill. a 
rombos piroxen gyakorisága jellemző (la), ide a Tiszának és mellékfolyóinak mai 
üledékei sorolhatók, a Berettyó és a Sebes-Körös kivételével. Anyaguk 
harmadidőszaki vulkánitokból, üledékes kőzetek áthalmozódásából és meta-
morfitok lepusztulásából származhat. A Körös-medencébe ilyen üledékanyag 
ÉÉK felől érkezhetett, vagy a Fehér-, Fekete-, ill. Hármas-Körös hordalékaként 
DK-i irányból. Ezen az alcsoporton belül további kisebb csoportok is kijelölhetők. 
Ilyenek a közönséges amfibolos - epidotos homokok, melyek csak a vésztői fúrás 
középső és felső szakaszának anyagában fordulnak elő, de a mai folyók 
üledékeiből hiányoznak. Anyaguk feltehetően DK felől érkezett, mivel a 
közönséges amfibol és az epidot nagy gyakorisága a szintén ebbe az alcsoportba 
tartozó Fekete-, Fehér-, ill. Hármas-Körös mai üledékeire jellemző. Epidotos -
közönséges amfibolos - magnetites - gránátos üledékek a fúrásokon kívül a 
Fekete-Körös hordalékában és egy zagyvái mintában fordultak elő, melyek itt 
szintén DK felől származhatnak. Rombos és monoklin piroxénes - közönséges 
amfibolos homokok néhány fúrásmintára, valamint a Tisza és annak északabbi 
mellékfolyói, a Szamos, a Bodrog, a Sajó és a Hernád mai üledékeire jellemzők, a 
Körös-medence területére ÉK-i irányból érkeztek. Közönséges amfibolos -
piroxénes - epidotos összetételű homokok a fúrásokban nem fordultak elő, de a 
Fekete-, a Fehér-, ill. a Hármas-Körös, a Maros mai üledékeinek zöme, és egy 
tiszai minta ilyen. Rombos piroxénes - közönséges amfibolos összetétel csak a 
vésztői fúrás felső szakaszában, valamint a Tisza és a Fehér-Körös mai horda
lékában fordul elő. Ilyen üledékanyagot Vésztő területére inkább DK felől a 
Fehér-Körös hozhatott. 

Az első főcsoport másik alcsoportjában (Ib) a homokok nagy gránát tarta
lommal rendelkeznek. Ide tartoznak egyes fúrás mintákon kívül a mai folyók 
közül a Berettyó, a Sebes-Körös, a Zagyva és a Duna üledékei (valamint egy 
marosi minta). Ilyen anyagot a Körös-medencébe a Berettyó és a Sebes-Körös 
hozhatott É K - K felől, az Erdélyi-középhegységből, elsősorban a Bihari-autochton 
metamorf kőzeteiből, valamint harmadidőszaki üledékes kőzetek áthalmozó
dásából. 

A második főcsoport (II) homokjaira - akárcsak a pannóniai homokokra és 
homokkövekre - nagy klorit tartalom jellemző. Ezek a fúrásokban gyakoriak, de 
a mai folyók nem szállítanak ilyen összetételű üledéket. Anyaguk a kloriton kívül 
a magnetit, a biotit és a közönséges amfibol gyakori megjelenése alapján 
metamorfitokból, vulkánitokból, granitoidokból és idősebb üledékes kőzetek 
áthalmozódásából származhat, K, DK vagy ÉK felől is érkezhetett. 

A dévaványai fúrás szelvényében gránátos és kloritos szakaszok váltakoznak, 
valamint két epidotos - közönséges amfibolos - magnetites - gránátos és három 
piroxénes betelepülés is előfordul, szinte mindegyik jelentős közönséges amfibol 
tartalommal. 

A vésztői fúrás alsó-pleisztocén homokjai eleinte váltakozva kloritos, gránátos 
és epidotos - közönséges amfibolos - magnetites - gránátos összetételűek, majd 
a paleomágneses adatok szerint az 1,77 millió évesnél fiatalabbak között az 
előbbieken kívül több amfibolos - epidotos szakasz is előfordul. Az utóbbi 
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Fig. 4 Results of cluster analysis based on the detrital heavy mineral composition of sand and silt samples from 
Dévaványa and Vésztő cored boreholes and from recent rivers 
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Az ásványtani kiértékelés eredményeinek összevetése a korábbi kutatási 
eredményekkel és a tektonikai modellel 

A két fúrás mikromineralógiai vizsgálata alapján korábban kijelölt különböző 
ásványi összetételű szakaszok (MOLNÁR B. 1 9 8 0 , E L E K 1 9 8 0 ) részben a most 
alkalmazott cluster-analízissel is kimutathatók, annak ellenére, hogy a cluster-
analízis csak a törmelékes nehézásványok figyelembe vételével készült. 
Különösen a vésztői fúrásban 1 4 0 m-nél meghúzott határ esetében jó az egyezés. 
Eltérés mutatkozik azonban a fúrások képződményeinek a mai folyók 
üledékeihez való hasonlóságának megítélésében. Ennek ellenére jelen kiértékelés 
alapján is ezen a területen a negyedidőszak során elsősorban a Körösök és a 
Berettyó, ill. azok ősei térben és időben váltakozva rakták le üledékeiket (MOLNÁR 
B. 1 9 8 0 ) . 

A folyóvízi hordalékkúpok elhelyezkedése alapján rekonstruált ősvízrajzi 
viszonyok ( B O R S Y 1 9 9 2 ) részben az üledékek ásványi összetételében is 

Jelmagyarázat a 4. ábrához - Explanation of Fig. 4 

Cluster-csoportok leggyakoribb törmelékes eredetű nehézásványaik mai folyóvízi üledékek 
am-e közönséges amfibol + epidot, gránát, magnetit 
e-am epidot, közönséges amfibol, magnetit, gránát, klorit Fekete-Körös (Zagyva) 
px rombos piroxen + monoklin piroxen, közönséges amfibol Tisza, Szamos, Bodrog, Sajó, Hernád 
am-px közönséges amfibol + piroxen, epidot Fekete-, Fehér-.Hánnas-Körös, Maros, (Tisza) 

I' ' px-am rombos piroxen + közönséges amfibol, epidot, magnetit Tisza, Fehér-Körös 
Ib gr gránát + magnetit, közönséges amfibol, piroxen Berettyó, Sebes-Körös, Zagyva, Duna, (Maros) 

П kl klorit + magnetit, biotit, közönséges amfibol 

rla-
La 

kb. egyidős, hasonló törmelékes nehézásványi összetételű képződmények 

összetételű homokok a középső és felső pleisztocén idején uralkodóvá váltak és 
eleinte piroxénes - amfibolos, majd kloritos betelepülésekkel váltakoztak. 

A két, viszonylag közel (kb. 2 2 km-re) elhelyezkedő fúrásban az egyidős és 
hasonló törmelékes nehézásványi összetételű homokokat ugyanaz a folyó 
rakhatta le, mivel a Körös-medencében a negyedidőszak során egy-egy folyó 
azonos korú üledékeiben a folyásirány menti ásványi összetétel változás nem 
lehetett olyan jelentős, hogy a folyóra jellemző összetételt megváltoztatta volna. 
Nagyobb és hosszabb alföldi folyók esetében is fennmaradnak a hasonlóságok, 
pl. a Tisza egymástól akár több mint 1 0 0 km-re vizsgált üledékei mindig az la 
cluster-csoportba, a Duna kb. 1 5 0 km-re vizsgált mintái viszont az Ib cluster-
csoportba tartoznak. A vizsgált fúrások nagyjából egyidős és hasonló törmelékes 
nehézásványi összetételű, azaz ugyanannak a folyónak az üledékei szinte 
kizárólag csak a fúrások alsó-pleisztocén szakaszán fordulnak elő, főként klori-
tosak, egy esetben gránátosak, két ízben pedig epidotos - amfibolos magnetites-
gránátos összetételűek. Ezeket a 4. ábrán szaggatott vonal jelzi. A fúrások azonos 
korú képződményei azonban többnyire eltérő összetételűek, ezért nagyrészt 
különböző folyók üledékeinek tekinthetők. 
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tükröződnek. A hordalékkkúpok elhelyezkedése alapján Dévaványa és Vésztő 
területére ugyanabban az időben más-más folyó szállított üledékanyagot, amit a 
fúrások egyidős képződményeinek nagyrészt eltérő ásványi összetétele is igazol, 
de az azonos korú és hasonló összetételű homokok jelenléte azt is jelzi, hogy 
időnként mindkét területre ugyanaz a folyó szállított hordalékot. 

Az ősvízrajzi kép alapján várható tiszai üledékanyag nem mutatható ki nagy 
mennyiségben a fúrások homokjainak ásványi összetétele alapján, aminek az 
lehet az oka, hogy a „folyó" fogalom eltérő a hordalékkúpok fejlődése és az 
üledékek ásványi összetétele szempontjából. Az előbbiek az üledékek szemcse
méretének ill. fáciesének változása alapján jelölhetők ki, az utóbbiak esetében 
pedig akkor tekinthetők a minták ugyanazon folyó üledékeinek, ha hasonló 
ásványi összetételűek, ami hasonló kőzettani felépítésű lehordási területről való 
származásukkal magyarázható. A folyó lehordási területének változása, vagy a 
lehordási területen új forráskőzet felszínre kerülése, ill. más kőzetek intenzívebb 
lehordódása esetén viszont úgy tűnhet, hogy más-más folyó hozott a területre 
üledéket. Ugyanez okozhatja azt, hogy az alföldi vízrajznak - a hordalékkúpok 
elhelyezkedése alapján feltételezett - würmbeli gyökeres megváltozása nem 
tükröződik az ásványi összetételben. Bár az is lehetséges, hogy nem készült 
mikromineralógiai vizsgálat a fúrások ezen viszonylag rövid szakaszaiból. 

A hordalékkúpok elhelyezkedése alapján készült ősvízrajz szerint DK felől 
nem érkezett üledékanyag a Körös-medence területére, míg a homokok ásványi 
összetétele alapján viszont igen. Ez az üledékanyag Dévaványa területén kevés, 
Vésztő térségében pedig igen sok. 

Az ásványtani kiértékelés és a tektonikai modell összevetéséből - az üledékes 
kőzettani adatok figyelembe vételével - elsősorban arra a kérdésre keresünk 
választ, hogy mi volt a homokok ásványi összetétele alapján megállapított 
beszállítási irányok változásának oka? 

A pleisztocén elején mindkét fúrásban kimutatható EK felől érkező 
üledékanyagot, az ÉK-DNY irányú reaktiválódott tektonikai vonalak mentén 
haladó folyók rakhatták le. Ekkor DK felől nem érkezett üledék a területre az 
Erdélyi-középhegység lábánál kialakult ÉÉK-DDNY irányú törésvonalak által 
meghatározott üledékcsapda jelenléte miatt, azaz feltételezhető egy, az Erdélyi
középhegységgel párhuzamos hosszanti folyóvízhálózat, amely az Erdélyi
középhegység még aktív tektonikus kiemelkedését jelzi. Ennek az üledék
csapdának későbbi feltöltődésére utal, - a homokok törmelékes nehézásványi 
összetétele alapján - hogy a vésztői fúrásban valamivel több mint 1,95 millió éve, 
a dévaványai fúrásban pedig később (valamivel kevesebb mint 1,95 millió éve) 
DK felől érkező üledékanyag jelent meg. Eszerint ebben az időszakban és a 
továbbiakban a hegységre merőleges vízfolyásoknak nőtt meg a szerepe, ami azt 
jelzi, hogy az Erdélyi-középhegység aktív kiemelkedését izosztatikus emelkedés 
váltotta fel (2. ábra). 

E változáshoz köthető a lehordási irányok sűrű váltakozása is a vésztői fúrás 
középső szakaszán, párhuzamosan más üledékképződési változásokkal. Ezek 
alapján megfigyelhető, hogy a tektonikai folyamatok megváltozásának idő
szakában és annak környékén a fúrások középső szakaszán kisebb szemcse-
méretűek az üledékek és megszűnik, illetve zavarossá válik a tengeri oxigén 
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izotóp vizsgálatok alapján megállapított klíma ciklusok és az üledékes ciklusok 
közötti addigi jó korreláció. A változást követő szakaszon e korreláció helyre áll, 
míg ugyanakkor eltolódás észlelhető a mágneses szuszceptibilitás relatív 
alapértékében (NÁDOR et al. 2 0 0 0 ) . Ez utóbbit vagy a mágnesezhető szemcsék 
méretének jelentős csökkenése, vagy ezen szemcsék mennyiségének megnöve
kedése okozhatta (LANTOS M , szóbeli közlése), ami eltérő forráskőzetekre vagy 
eltérő üledékképződési viszonyokra utalhat. A fúrások középső szakaszán észlelt 
üledékképződési változások összefügghetnek az Alföld egyes területein az 
őslénytani vizsgálatokkal kimutatott részleges vagy teljes középső-pleisztocén 
üledékhiánnyal (KROLOPP 1 9 7 0 ) , annak ellenére, hogy a Körös-medencében 
folyamatosnak tekinthető a negyedidőszaki rétegsor (RÓNAI 1 9 8 2 ; N Á D O R et al. 
2 0 0 0 ) . Ezt szintén okozhatta a térség tektonikai folyamatainak megváltozása. 
Továbbá tektonikai változást sejtetnek az üledékképződési sebesség adatok is 
(RÓNAI 1 9 8 5 ; N Á D O R et al. 2 0 0 0 ) . Mindkét fúrás pleisztocén eleji, hasonló ütemű 
üledékképződése a paleomágneses adatok szerinti 1 , 9 5 és 1 , 7 7 millió év között 
felgyorsult, majd a kb. 1 millió évnél fiatalabb üledékek esetében az 
üledékképződési sebesség ellentétesen változott a két területen, Vésztőn közel 
azonos maradt és néha gyorsult, Dévaványán pedig lassult. E jelenség 
magyarázata további vizsgálatokat igényel, de az egyik oka az, hogy a vésztői 
területre 1 , 9 5 millió év után - vagyis a transzverz folyók megjelenésével - több 
üledék érkezhetett, mivel közelebb helyezkedett el az Erdélyi-középhegység 
pereméhez, mint a Dévaványa térsége. Kérdés, hogy milyen mértékben süllyedt 
és milyen geometriával rendelkezett a Körös-medence ebben az időszakban? 

Következtetések 

A Körös-medencében a negyedidőszaki homokok és kőzetlisztek anyaga 
- törmelékes eredetű nehézásványi összetételük alapján - hasonló lehordási 
területről érkezett mint a Tiszántúl többi részére, különösen pedig a Dél-
Tiszántúlra. A vizsgált két fúrás területére többnyire más-más folyók rakták le 
hordalékukat, és csak az alsó-pleisztocén képződmények között vannak olyanok, 
amelyek ugyanazon folyó üledékeinek tekinthetők. 

A terület negyedidőszaki fejlődéstörténete során - melyet az alp-kárpáti és 
dinári geodinamikai történésektől függő feszültségterek fokozatos változása és 
egymással való kombinálódása határozott meg - a tektonikai változások, és 
elsősorban a háttéremelkedési folyamatok megváltozásából adódó vízfolyásirány 
változások az üledékek ásványi összetételében is tükröződnek. 

A pleisztocén elején a Körös-medence területén az Erdélyi-középhegység aktív 
tektonikus kiemelkedése miatt az EEK-DDNY irányú reaktiválódott tektonikai 
vonalak mentén az Erdélyi-középhegység NY-i peremével párhuzamos 
hosszanti folyóvízhálózat alakult ki. Az EK felől érkező folyók részben a Berettyó 
és a Sebes-Körös mai lehordási területének térségéből, főként a Bihari autochton 
metamorfitjaiból és harmadidőszaki üledékes kőzetek áthalmozásából eredő, 
gránátban gazdag hordalékot hoztak a medencébe, amihez - bizonytalan 
irányból származó - a jelenlegi felszínen alárendelt kloritdús kőzetekből 
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származó üledék is társult. DK felől nem érkezett durvább üledékanyag a 
területre, az Erdélyi-középhegység lábánál kialakult ÉÉK-DDNY irányú aktív 
törésvonalak által meghatározott üledékcsapda jelenléte miatt. 

Ez az üledékcsapda valamikor 1,95 millió év táján - inaktívvá válása és 
feltöltődése, illetve az Erdélyi-középhegység peremének emelkedése miatt -
megszűnt, amit az bizonyít, hogy a hegységhez közelebbi vésztői területre 
valamivel több mint 1,95 millió éve, a távolabbi Dévaványa térségébe pedig 
valamivel később, DK felől, a mai Fekete-Körös - üledékes kőzetekből, meta-
morfitokból és vulkánitokból álló - forráskőzeteihez hasonló kőzetekből 
származó epidotos - amfibolos ( - magnetites - gránátos) üledékanyag érkezett. 
Eszerint ebben az időszakban és a továbbiakban megnőtt a szerepe a hegységre 
merőleges vízfolyásoknak, amit az Erdélyi-középhegység aktív kiemelkedésének 
megszűnése okozhatott. A változás oka a keleti-kárpáti szubdukció pliocén 
megszakadása lehetett, aminek izosztatikus emelkedésbe váltása erre az 
időszakra teljesedett ki. A DK felől érkező üledékanyag Dévaványa térségét csak 
rövid ideig érte el. Ezt követően ezen üledékeket EEK felől, a Tisza és északabbi 
mellékfolyóinak mai forráskőzeteihez hasonló kőzetek - főként vulkánitok -
lehordásából származó piroxénes üledékanyag váltotta fel. Ugyanakkor, 
időnként továbbra is EK-K felől gránátban gazdag és bizonytalan eredetű 
kloridús üledékanyag rakódott le, Vésztő területén viszont dominánssá vált a 
DK-i beszállítási irány. Az eleinte ide érkező epidotos - amfibolos ( - magnetites -
gránátos) homokokon kívül, a Fekete- és Fehér-Körös üledékes kőzetekkel, 
vulkánitokkal és metamorfitokkal borított mai lehordási területéhez hasonló 
forrásterületről, amfibolos - epidotos, néha pedig piroxénes - amfibolos 
üledékanyag érkezett. Ez a DK-i lehordási területen bekövetkezett változásokat, 
újabb forráskőzetek felszínre kerülését jelezheti. A fúrás középső szakaszán 
É K - K felől származó gránátos és időnként bizonytalan eredetű kloritos homokok 
és kőzetlisztek rakódtak le. 

A két fúrás képződményei ásványi összetételének 1,95 millió év táján 
tapasztalt, tektonikai okokkal magyarázható változását az üledékképződés 
ütemének 1,95 és 1,77 millió év közötti felgyorsulása kíséri. 

E változásra utal a ciklikus üledékképződés zavarossá válása és a sok helyen 
tapasztalható üledékhiány is ebben az időszakban. 

A továbbiakban tervezzük a Körös-medence negyedidőszaki képződményei 
származásának, lehordási területeinek pontos meghatározásához a fúrások 
homokrétegei és jelenleg még meglévő feltételezett forráskőzetei ásványi 
összetételének részletes összehasonlítását és jeUegzetes ásványaik geokémiai, ill. 
ásványtani összehasonlító vizsgálatát és az Erdélyi-középhegység NY-i 
peremvidékének részletes, fiatalkori tektonikai elemzését. 
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