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I iv.ái .tos, ; lio y•,mincleiz ;  te ~nészeti, adottság u:n kal- a szoslal 

izgiu é.pités.ének. rneggyorsitása érdekében : b asin  

álla pitás termflv:izJOszletiiri-kre- • ,is ;vonj_atkozik;,;mely_e1:,•,ki:ha,s.zná'1_:s, , ;;_. 

nak.- g.az.dasü,gi ,jelentősége., a 	.órtlte.tetlen--,óko.kból:  nem 11~elt 
annyi figyelmet, amennyit megérdemelne:.. 

,; A ; Föld_ :belső, nel g által.: k:ö r_glt hőt nerg fiát tar:t.al,narc ..:Cel- 

szintalatti ; v,izek:_elne.vezésé•t ,és. • : c~so;p ortos tá`sá t:.;illető en':az,:irodaló:n. - 

ban még nem alakult ki általánosan,-.., lfogado tt , állá os pond..Igen<:. s.djó; 	:: 

tos körülmény az, hogy ezen a területen eddig csaknem kizárólag : ?s ; : 

b.alneológu- sol: . .dolgoztak;, .ak,ik ;a viz. .gyógy.h atás ín;- ;kiviül -másüzem 

pontokat nem vettek figyelembe. 
A  felszinalatti vizek hőmérséklet szerinti osztályozásánál első-

sorb  an azt kell szem előtt tartanunk, bogy a vizek hasznositása 
komplex feladat. F'elhaszn álisi területük a következő : 

l./ Gyógyfürdők  

2../ Ásványvizek 

3./ Mele gvizellátás 
4./ Fütés 

5./ Ipari felhasználás  /en ergia termelés/ 
6./ A vizben oldott ásványi anyagok kivonása. 

A geoterrnikus grádiens értékének Megfelelő hőenergiát tartal-

ma'zóó. felszinalatti vizek legkézenfekvőbb osztályozása tehát a kö vet--

ező : 
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l./ Langyos v izek /20-30 C ° /  

2./ Termálvizek ill.  hévizek /30-100 C °j  

Gőzők /100 C °-on  felül. 
Igen fontos a ÍnrrfiR nk 4s, k u tak elkülönitése, hiszen a források_  

nál a költséges furások helyett csupán forrásfoglalásokat kell elkészi--

teni.  
A továbbiakban tehát a fentiek figyelembevételével az alábbi el-

n eve zéseket használom :  

Forrás  Mesterséges 	 A kifolyó viz  
fel tárás 	hőfoka C° 	elnevezése  

Lángyosforrás 	Ian  gyoskut 	20-30 	lai osviz  

termálviz  ill. 
Névi  z  	 

Gőzforrás 	 Gwzk ut 	100 felett 	gőz 	  

Szeged távolabbi környéke. a Dél-Alföld mélyén mintegy 3000 m--

es vastagságu hatalmas üledéksorozat halmozódott fel. A mélyfurásokból  

arra kö vetkeztethetünk, hogy a Dél--Alföldön a pannónai üledéksor levan-

tei takarója legalább 1000 m. vastagságu. /15/  
Az Alföld hatalmas fiatal homok os-anyagos üledéksorozata bővel-

kedik vizet tartalmazó szintekben, E hatalmas vízkészlet mennyiségét  m 

még egyáltalán nem ismerjük, csupán óvatos .becslésekre vagyunk utal-

va, melyek megfelelő adatsorozat hiányában csak durva közelitéssel tájé-

koztathatnak bennünket a valóságról.  
Mélységi vizeinknél az ut.án pótládás kérdése még egyáltalán nincs  

tisztázva. A idevonatkozó elméleteket lényegileg két csoportra oszthat-

juk, aszerint, hogy meguj uló, v. nem megu juló vizkészletről beszéln ek.2 '6 '  

A különböző mé lységü viza dó rétegekből nyert vizek tulajdonságait  
vizsgálva már a mull század végén megállapitották, hogy ezek hőmérsék-

lete igen magas. mert a felső zónában  a r  g eo térMil. us grádiens igen ala- 

csony átlag I6 m. lentebb 21 in.  

~ 

l lévforrás 	 té rmálkut 	30-100  
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A továbbiakban a szegedi- tt rtilálkulukat a létcsités időpontját 

figyelembe véve a következő clnevezésokkel ti r•gyalom 

Anna--kut /1927/ 	 . 	. . 	Szeged 1. 
Haladás tsz. termálkutja /195 7; . .. 	  Szeged 11. 

Felszabadulás tsz, terrnálkutja /1953/. . . 	. . . 	 Szeged 111. 

A Szeged I. vi zad ó ré tegén ek felső része 901-929 m. is za pos 

finomborok, csekély vizadók é pességü, a tulajdonképpeni vizadó a 

929-943 m. kavicsos durva h umok. 

Maga a furás 95 4 m-ig  haladt, de a csövet visszahu zták 945 

m-ig. A 943--9 45 m agyagréteg a béléscsőnek kötött anyagu réte-

gében való végződését szolgálja, a viznek a csőben  aulró l, szűrő-

dés nélkül való behatólását akadályozza meg. Az ezalatti kifurt rész 

a cső visszahuzása után természetesen beomlott. 

1927-ben BU'ÓCZ KÁROLY PAPP FERENC- c e l elkészittette a 

mélyyutfurás terveit ás költségvetését, tárgyalt a . kutfuró vállalatok-

kal, majd 1927-ben előterjesztette az ügyet a tanácsnak. A  javaslat 

tárgyalása közb en biztató liir érkezett Hajduszoboszlóról, ahol vára-

kozáson fel üli jó eredménnyel végződött a mélykutfurrási ki Bérlet. 

Ez felb átori totta a tecácsot. A város vezetői arra szárnitottak. hogy 

földgázt, sőt kőolajat is találnak. 

Buócz kiszámitotta, hogy a furás 100000 P:,vel kerülne keveseb-

be. ha azt  nem  gépi, hanem kézifurrással maga a víiros végeztetné. 

A terv igen merész volt és sokan kivihetetlennek tartották, hogy cuá-

g is sikerült megv al ós itani a Bu ócz K. ás Kocsárdy főgépész szaktu-

dásán ak volt köszönhető, valamint annak, hogy sikerült megszerezni a 

polgármester támogatását, 1927 március 14-én megkezdték a munkát 

és 1927 október 11--én a 9 04-.9 43 m-es vizadó homokréteget átfurva 

feltört a termálviz. 

A terveknek m egfelel ően elhatározták, bogy a kutat tovább fur-

ják kb. 1200 m. mélységig," mert melegebb, legalább 70 C °-os vizet 

akartak. 954 m-nél tovább azonban nem juthattak, mert elfogyott a cső; 
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és a legjobb esetben is 3-4 hét bele telt volna, amig a külföldön  r.< ~°g• 

rendelendő csőanyag m egérk szik Szegedre.  

1927 október 22-én a termálvizet bevezették a gőzfürdőbe. PÁVAI  

r r JNA FERENC nyilaókozatábaii szinte hihetetlennek í iondia, it ug y ii  

Szegediek kézifurá ssal !.i a toltak Ic közel 1000 m-ig.  

A szegedi k.ózifurásu termálkitt sikeres feltúrása nenic al, Mi:; j'. ,  

o rszágon, hanem külföidön is általán os feltünést és nagy érdekltídé:st  

keltett,  
Szeged másik két termálkutját két termelőszövetkezet létesitette  

azzal a céll al, hogy létesitend.ő virágkertészetük és primőrtermelő  tele -

pük számára olcsó hőenergiához jussanak .  

A Szeged II. termálkutat aljszegeden, a tsz. főmajorságába tele- 

p itették. 

A Szeged III. termálkutat. a Felszabadulás Termelőszövetkezet 

furatta 1958-ban  a  Bak tóban.  

S z e g e d I. 

Vizhozam és vizhőmérséklet erősen ingadozó, 1952 óta rend-

szeres méréseket végeznek. E mérések alapján :  

Vízhozam : 450 1/p  

Vizhőmérséklet : 49 C °  

18 év alatt a viz összetételében lényeges változás nem történt.  

A viz szárazanyag tartalma :  

1936 	 1 2 70.21 mg/1  
1954 	 1 310.45 mg/1  

S zege . d II.  

. 	Mélysége : 1 01 m  

Vízhozam 2 500 1/p 	 Vizhő ► nérséklete : 54 C °.  

Szeged  III.  
Mélysége : 1 112 m  

Vizhozam : 1 200 1/p 	 Vizhőmérséklet : 52 C ° '  
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A II. és III, kut vizének  kémiai elemzAsél in é n  nom vege•i,tél: 

el. 

A szegedi termálvizek szénegyenértéke : 

Szeged 1. 2 8 60 t/év 

Szeged II. 18 610 

Szeged 111. 8 410 

Összesen : 23 330 	t/ . v. 

Az 11927--ben furl szegedi termálkut felesleges vize a helyszínen 

kifolyva a lakosság rendelkezésére állott. 

A környékbeli lakosság igen hamar észrevette a viz különböző 

jó tulajdonságait és hamarosan használni kezdte különböző gyomor-

bántalmak ellen. 

A jó vélemények szaporodásával P A 1'ZAUE L EZSo szegedi 

kereskedő vállalkozott arra, bogy a vizet - megfelelő minősítés után. 

mint gyógyvizet forgalomba hozza. Ennek eredményeként a vizet kémi-

ai elemzésnek vetették alá. 

_ A vizsgálati eredmények szerint a viz főleg nátrium. - illetőleg 

lridrokarbonat iont tartalan az. I- la tározottan luxos. nagyon erősen hidro--

karbonátos és gyengén karbonátos. 

FRANK MIKLÓS szerint : «. . ez idő szerint hasonló össze--- 

tételü ásványviz c l nem rendelkezünk. A külföldön a 

kaukázusi Borzshom és a Vichy-i Grand Grille forrás- 

nak van hasonló összetételű ásványvizük.» 4  

1937. ben PA -17AUER DEZSÓ bérbevette a kutat. Rövidesen meg-

alakult avállalat Szegedi Gyógy és Ásványvizüzem K.F.T. .Címen. A 

vállalat a vizet csővezetéken a Kölcsey utcában levő palackozó üzem-

részlegébe vezette. és 1938. márei us első napjaiban szénsavval telitve 

forgalomba hozta. 

Az Anna--gyógyviz es  Szikvizüzem palackozó üzemrészlege ma 
a Takaréktár u 23. sz. alatt működik, ahová cső vezetéken vezetik a 

termálvizet. A vállalat az Anna vizet szénsavval telitve palackozva hoz- 
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za forgalombá, A . termelés az ntobbi években 27--30 ezer hl/év 4olt. - 

A fiirdő tisztillkodási részlegének kapacitása a követelmények-

nek egyre kevésbbé felel meg, tekintve, hogy régi • keretei köz:t.t va-

lósult meg a gyógyfürdői rész ieg is. A i ürdö befogadóképessége : 

750 fő.  A látogatok száma 350-400 ezer évente. 

A Szeged Il. és a Szeged III. termálvizét a Haladás. illetve 
F elsrábadulás.  ts z. Ii ajtatóltázainak fütésére használja. 

A termálvizek gazdaságos felhasználásának :mi;szaki feltételeit. 

az  .elmult években lényegileg már kidolgozták.. Ennek ellenére a .nár 
meglevő termálkutak liasznositásával, alig állunk jobban, mint pl. 30 
évvel ezelőtt. Egyes esetekben már megindult ugyan a termálviz inten--

zivebb• kihasznáSlása, sőt egyes- helyeken a felhasználás foka már  el-

éri a. 100 %-ot.. általánosságban sokkal s zomorubb képet Lapunk. 
Termálvizeink kellő felh asználásának • hiányában - elsősorban 

a tervszerűtlenség következtében - országszerte nagymennyiségű 

termálviz folyik el kihasználatlanul. Első lépés term élvi z-készt etiin k 

maximális .kihasználása felé a már meglevő kutak 100 %-os kilias z-

nálása. Ezt az irányelvet kell szerv előtt tartanunk a szegedi termál--

vizek -felhasználása során is. 
Az Anna-kut vizét. ill. a vizben rejlő hőenergiát gyakorlatilag 

.aeljesen kihasználják. Fellias ználási terület a következő : fürdő, gyógy-

fürdő, palackozás, és mosoda. 
Anna!  nagyobbak a hiányosságok a másik két termálkut vizének 

kihasználása terén. Mind két kutnál a kb. 45 C °--ra lehűtött viz telje-
seft kihasználatlanul ömlik a belvizlevezető rendszerbe. A legkézen-

fekvőbb felhasználási mód fürdők létesitése. Mivel a víznek valószínű 

gyógyhatása van, legelső feladat a kémiai elemzés. Amennyiben vala-
melyik / esetleg mindkettő/ alkalmas balneológiai célokra, gyógyfür-
dő és gyógyszálló építés kivánatos. Gyógyviz esetén fennáll a  pa-

lackozás lehetősége  is. 

Mi az oka annak, hogy a terme löszö v etkezetek nem élnek a 
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fent emlitett lehetőségekkel ? Elsősorban az. lwgy az ilyenirányu te-
vékenység egy tsz-nek «nem profilja» Ez valóban igy van. A Hala-

dás tsz. tervezte ugyan egy fürdő létesitését, de beruházási nehéz-

ségek miatt a kérdést levették a napirendről. A város viszont nem 

foglalkozik a két kut hasznositásával, mert ezek az illető tsz-ek tulaj-

donai. és a velük kapcsolatban felmerült minden kérdés az ő ügyük. 

A tervszerű gazdálkodás kialakitásának hiánya tehát illetékes 

gazdasági csucsszerv hiányára vezethető vissza. 

Bár ez gazdasági szerv létrehozás nélkül termálvizkészletünk 

maximális kihas ználása e lképzelhete tlen még is e rnli tésre méltó. bogy  
á Szeged II. és Szeged III. termálkutak vizének liasznositására a je--

lenle gi körülmények között is még számtalan lehetős: adódik. Igy ki-

nálkozó felhasználási területek még a következők : k onzerválás, asza- 

lás. takarmánytartósitás, csibekeltetőállomás, melegvizellátása. A fenti fel-

adatok bármelyiket. nagyon jól összhangba hozható egy termelőszövetkezet 
gazdasági tevék en ységével. 

Külön •megemlitendő, bogy  a fenti kibaszná lásu módokra elsősor-

ban nyáron nyilik lehetőség. amikor a kutat teljesen elzárják. 

A termálvizkészlet feltárásában eddig elért sikerek szükségszerűen 
napirendre t üzték, annak a kérdésnek a tisztázását, bogy vajjon furhatók-e• 

uj termálkutak Szegeden, ill. a város környékén. 

A készletek az eddigi jelek szerint hatalmasak és kiaknrízásukra fel-

tétlenül szükség van. 

A «fürdőváros» cim elnyerésére Szeged már 25 éve igényt tart, de 
mindeddig nem sikerült a fürdőkulturá.t megfelelő szinvonalra emelni. Ez 
el sem képzelhető uj termálkutak furása nélkül. . 

Különösen nagy lehetőségek kinálkoznak Szegeden: a .15 éves lakás-

épitési program keretében épülő uj lakótömbök termálvizzel•való fűtésében. 
Ez nemcsak a város szénfogyasztását, és :  az ezzel járó. por. és szemét-
képződést csökkentené bizonyos mértékig, h an em hozzájárulna a város le; -

.vegőszennyeződésének csökkentéséhez is,. ami egészségügyi szempontból 
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igen jelentős. A le vegő szennyezettség csökkentésének kérdése annál 

is  inkább egyre fontosabbb mert mint ismeretes a második ötéves terv 

Szeged jelentus iparositás'ít tiizte ki célul. Márpedig az ezzel járó fist 

és koromképződés növekedése Szegedet -sokkal sulyosabban érinti. 

mint bármely más iparvárosunkat. mert a város környékén szá niotte-• 

vő terület nin es. és igy ez nem jöhet szálvitásba a levegő javitása 

szem pontjából.. 

A szegedi termálvizkészlet kémiai összetétel tekintetében alap  ye-

tően különbözik más alacsony geotermikus-grádiensü területek kószleté-

től; nincs ugyan kimagasló gyógyhatása, á sv án yianyagok kivonása szem-

pontjából nem jöhet szálvitásba, óriási előnye azonban. hogy lerakodásra 

nem jnajlamos és igy a kut és a hasznositóberendezések sokkal könyeb-

ben üzemeltethetők. 

A termálvizgazdálkodás - komplex feladat. A felhasználással kap-

csolatos sokrétű kérdéskomplexurnn ak mindig csak ;egy kis része, illett 

bele a vele foglalkozó intézmény munkaterületébe, míg a feladatok na-

gyobb része attól távol esett. Ez ;:rt elengedhetetlen egy olyan országos 

szerv létrehozása, amely központilag alakitaná ki az ország tervszerű 

termálvizgazdálkodását a komplex felhasználás szempontjainak megfele-

lően, egybehangolná az olajkutatást a termálviz--feltárással és az or-

szágos energe tikai kerettervben helyet biztositana termálvizkészletiink-

nek., mint legjelentősebb helyi energiahordozónknak. 

Terrnálvizgazdálkodáíssal foglalkozó munkacsoportokat elsősorban 

a Tervhivatalnak és az UVF -nek kellene alakítania. 

Összefoglalás. 

A szegedi termálvizek feltárására már a két világháboru között 

megtörtén tnk az első lépések, az elmult években pedig ez a munka 

uj lendületet kapott. A már feltárt kutak kihasználása azonban nem töké-

letes. 

További feladat még uj kutak tele pitése, Ez egyébként is a Dél- 
r 

Alföldön a legkivánatosabb, mert az itteni mélységbeli vizek kevés oldott 
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ásványi anyagot tartalmaznak, ezért lerakodásra nem hajlamosak,  

Irodalom :  
Ball()  Iván. : Ui feltevések a felszinalatti vizekről. A  Magyar Ilid rc'lógiai  
Társaság 19 60. I. 13.--án rendezett előadása.  

Cziráky József : Termnálvizeink hasmositása. Hidrológiai Közlöny. 35.  

k. 1955. 55 o.  
Délmagyarország. 1927. 
I v ók. ura Szegeden. 1938. 
Jelentés az Országos Balneológiai Kutató Intézet Ilidrogeolúgiai 
osztályának 1956. és 1957. években vé gaett vidéki gyógyforrá so .:.. nl  
°s kutakkal kapcsolatos vízhozam és hőmérséklet méréseiről. essze-- 
állitotta : Cziráky József. Hidrológiai ■ özlöny. 39. köt. 1959. 315 ol.  

Juhász József : Felszínalatti vizkészletünk. 	 K.özlöm:y. 35 .  
köt. 1955. 25 ol. 	• . 

Kocsis Endre dr, és I.lerke Ilona : 	szegedi Tis:ta: Lajos köret  
• és Kossuth Lajos s ugárut kereseteződésénél lévő mélYftirási cnelrg-

. vizü kut• vegyi . vizsgálata. 'Hidrológiai Közlöny. 17.-köt. ' 1937; `34 o,  
Kocsis J. Endre dr. :. Szeged város vizei. Csongrád vármegye. Bu-
dapest. é. n. 1938.  

4. Magyarország ásvány:-..éS. gyógyvizei. Szerkesztette :• Schul ioí (Aön.  
Budapest. 1957, 	. 	 _ 	 .

• 10.' Miháltz `Istv(In cir. 	~:'. ~ ;eJ küriuyéke földtani feléPitéséi ek és P 7 zel  
kapcsolatos gazdisági• adottságainak' ;vázlata: -/ké"zirat/ •  

11. Pávai Vajna Ferenc : lcrm ljük ki  .a magyar. föld kincseit.. Földtani  
grtesitő II.' uj. évf. 1, o.  

.12. Pávaí Vajna Ferenc. .  Ferenc. A hőenergiai bányászatáról.•Természettudományi  

Közlöny 63. köt. 1931. 349. o. 	 . 

Petyka Mihály A  magyar föld kiaknázatlan kincse : a termálviz.  
/kézirat/- ., 	. . 	- • 	.  
Schulhof Odön :: A magyar balneológia 10 éve. Hidrológiai Közlöny.  

köt. 1955. '87' o. • 
Sümeghy József. dr. Agyőri medence, a Dunán.tul és az Alföld  
pannóniai íiledékeinek összefoglaló ismertetése, a •magyar 	Föld-- 
tani Intézet •Evkönyv ~:; 32. köt. 1938. 67. o.  
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Ezek anyagát 8-ről lefutó vizfolyások. szállitották le a pleisztocén dé. 

gén. A löszrétegek felső része már tolom s mint ártéri széttoritett 
üledékek képződtek. URBANCSEIC ,f. 6  szerint a Hortobágy a riszántul 

levan tei süllyedéséből kimaradt terület. A pleisztocén lösz 4-5 m vas-

tagságu;, egyes helyeken vékonyabb is. Homokos lösz anyaga, lefelé 

homokosodó és a homok szemnagysága durvul, Sok csillámot tartalmaz,. 

ami ártéri lerakódásra utal. Mészkonkréciók általában a magasabb szin-

teken találhatók csak. A felszinen kevés helyen található pleisztocén 

lösz, mert holocén üledékek borították be. A .pleisztocén löszfelszin 

morfológiailag jól elkülönithető,. mert általában 90 ;..t,sz.f. fölé emelke-. 

dik. Ezek a rétegek mészkonkréciósak, kevéssé homokosak. A hulló 

port rövid távolságra szállitotta a szél, folyóvizi elrendeződése közben 

folyami üledékekkel keveredett. A holocén elején a pleisztocén lösz le-

hordásra került a bevágódó alföldi folyók által. A pleisztocén lösz a-

nyagát a folyók a holocénb en széjjel teritették, igy egységes holocén 

löszfelszin alakult ki. Anyaga iszapos.. agyagos alkotórészeket is tartal-

maz, ami a lerakódás természetéből adódik .  Az átmosott lösz felhalmo-

zódása a Tisza szabályzásáig tartott. Ott ahol az árvizek lefutása töké-

letlen volt kiterjedt rétiagyag foltok terüklek el. MIIIÁLTZ I. 1 '2 '3 'szerint 

a tiszántuli alacsony fekvésű iszapos löszterületek anyaga pleisztocén 

kori. Az utolsó 	folyamán a porhullással egyidejűleg rakódtak 

le a folyók áradásai alkalmával a vizben lebegő iszap- és agyagszem-

csék. Ahol az öntésiszap lerakódása •intenzivebb volt s igy viszonylag 

kevesebb hulló por ke veredett az üledékhez, löszös iszap keletkezett, 

ahol pedig az iszaprészleg mennyisége kisebb volt, a löszfrakció vált 

uralkodóvá az iszappal szemben, az igy keletkezett üledéket iszapos 

lösznek kell neveznünk, származása szerint pedig ártéri lösznek. A ho-

locénben a porhullás inegszünt, a pleisztocén rétegek mélyedtebb felszi-

nére a folyók nagyobb áradásai alkalmával ismét kiön töttek és a dus 
réti növényzet bomlási termékeivel együtt erősen humuszos rétiagyagot' 

vagy iszapot hoztak létre. $ árvizekkel el nem öntött nagyobb terüle--
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Leken a löszös rétegek felszinét rnezőségi vegetáció humuszositotta el. 

Mindkettő, de főleg a mezőségi vályog helyenként elszikesedett -erniaH. 

a rétegek agyagosabbá is váltak. 

Az ujabb vizsgálatok eredményei 

Az általam vizsgált szakasz. a cserepesi v.á--tót DK.-re, a közutiól 

kezdődik és D-DNy felé halad 17 km-t kisebb irányváltozásokkal. ,-\. fu-

rások 6 m mélységűek és azok egymástól való távolsága 200-350 m,. 

A furásmintákat makroszkóposan határoztam meg szemcseösszetételre, 

ezek alapján rajzoltam ki az azonos. vagy közel azonos rétegek ösz--

szekapcsolásával .az egyes rétegeket. figyelembe véve a karbonátta rtal-

mat és a humuszosságot is. Tizennégy furás valamennyi mintájából 

azonban teljes szemcseösszetételi elemzést készitettem az üledékek 

típusainak megismerése végett. A felszin a csatorna vonalában alig vál-

tozik. Kiemelkedések,, mélyedések alig fordulnak elő. A szintingadozá- 

sok  alig érik el a 2 m-t, a legmagasabb hely sem éri el a 92 m.t.f. ma-

gasságot /289. furás/ és a legalacsonyabb sem süllyed 90 m.t.f. magas-

ság alá /283. • furás/ A földtani szelvény ben a felszin kis változásait is 
erőteljessé teszik a rétegek erőteljes ingadozásai. hajlásai. mert a ré-

tegek feldomborodásai mindig az emelkedettebb felszín alatt vannak. Lát-

ható tehát, hogy a terület felszinalakulására a földtani felépités is kihat. 

Település és szem cseösszetétel 

A G m mélységig feltárt rétegsor képződményei települési sorrend-

ben a következők : legalul laza, homokrétegek találhatók, de ezt a fu-

rások nem mindenütt érték el. Szemnagyságuk megállapitását VIII- IÁLTZ 
IS F VÁN által szerkes ztett nagyitós szemnagyságmeghatározóval vége 

tern  s az általa felállított szemnagyság nevezéktant használtam. A homok-

rétegek a szemcseinérettől függetlenül sok csillámot tartalmazaak, uralko-

dólag éles szemekből állnak, mint alább látni fogjuk.  
A településben legalul lévő homok középszemű , ez az előfordul 

legdurvább szemcséjű anyag. kis kiterjedésben fordul elő. Általában 0.2-

0.5 mm szemnagysága, de a 0.5 mm-t csak kevés szemcse éri el. Kis 
213. 
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,mennyiségben apróhomokot is tartalmat. ielepűléernódja sajátságos. U.  
kis vizsiaintea kiterjedésben magasra emelkedő dombokat, buckákat al--
kotd e szerint szél utján halmozódott fal. Egyik buckában csak ennek  

tetején van középszemű homok, alul apró- és finomhomok települ. A jel- 
legzetesen kifejlődött buckókban végig közópazemü homokot találunk, mély-
ség szerinti saemnagyságváltozás nélkiil. Fölötte ős oldalaihoz laozzóasi--
mulva apróhomokot találunk nagyobb vízszintes kiterjedésbem de cse-
kély vastagságban. Általános mérete 0.1-0.2 mm . de 0.3 snm ¢ •ü szem-
csék is előfordulnak benne. Felfelé a homok szemnagysága fokozatosan  
csökken, az aprószemü homok finomborokkal keveredve fordul elő.  

igy szemnagysága a 0.05-02 mm közé esik. Jellegzetes finomlomok  
/0.05-0.1 mm  9' . '/ amelyben a próho;nok nincs, a zelvényünkben nem  

feÉul elő. A homokrétegek szemösszetételét az 1.. ábra szemlélteti.  
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Felfelé a rétegek szemcseösszetétele tovább finomodik. Az  eddig 

tárgyalt rétegékkel szemben  azonban itt minőségi változás áll be,  a-

mennyiben az eddigi laza rétegek fölött kötött an ya g  u, löszös, isia-

pes rétegek következnek. A. homokrétegek fölött először fin  o m h o m o - 

kos lösz következik. Ennek szemcseösszetétele nem jellegAies. inert 

finomhomok tartalma ellenére jelentős mennyiségű iszap részlc:e:;et is 

tartalmai. Egyébként az egész rétegsorra jellemző, hogy sze.nc -;eöss.n-• 

tételük ném jól ösztályozott, több szeinnagyságcsoportra terjed 

nem egységes űledékkép7ő folyarnatra vall. Az egész szelvény képződ-

ményeiből a legjellemzőbb minták szemcseösszetételét az  I.  ábrában 

foglalom össze . Ebben láthatjuk, bogy a fin:mhomok os löszben a lösz-

réteg /0.02-0.05 mm () / kiugrik ugyan, de mind az ennél durvább /fi-

n omhomok/, mind a finomabb /iszap/ részleg jelentős mennyiségben 

van. Egyes esetekben a 0.1 mm-nél nagyobb /apróhomok/ tartalom is 

megvan. / 3. sz. görbe/ A fin omhomokos lösz a szelvényben csak ke-

vés helyen  és kis vastagságban fordul elő, mert a rétegsor legnagyobb 

részét a lös zös-isz apos rétegek tesii. F:. ki. 

Ezekben folytatódik az általánosan felfelé finomodó összetétel. 

Legtöbb helyen. alul iszapos lösz található, a homok és finomhomokos 

lösz fölött, több helyen azonban a löszös iszap közvetlenül települ a fi-

nomhonio kos képzádményekre. Az iszapos lősznek a szemcseösszetétele 

semc.Aég jellegzetes, a legtöbb esetben a löszréteg mennyisége csak 

alig haladja meg az iszap-agya•mennyiségét . Mégis k= slön tüntettem 

fel a felfelé finomodás kiemelése kedvéért. Az iszapos löszt itt erősen 

iszapos lösznek kell mondanunk, gyenge osztályozottságához hozzájárul 

az. bogy .többnyire, egy kevés finomhomok tartalma is van. Karbonát tar-
talma az eddig tárgyalt rétegek közül a legnagyobb /10-15 %/. Az eddig 

tárgyalt rétegekben a karbonát tartalom alulról felfelé, tehát a szemcse-

összetétel finomodásával fokozódik. A  homok  karbonátmentes, a finom-

homokos .lösz karbonátos, az iszapos lösz a legnagyobb karbonát tartal-

mu. Ez a következő finomabb rétegekben csökken, a felszini még fiimio- 
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mabb rétegek pedig karbonát mentesek. 

A feltárt rétegsor uralkodó mennyiségét lö zösiszap alkotja , 

mind vastagságban, mind méginkább kiterjedésében jeleniősebb vala 

mennyi Egyéb képződménynél. Majdnem kivétel nélkül az iszapos lösz 

fölött fekszik, de közbetelepülésként ez alatt is elöfordul. Az  alul levő 

buckák fölötti részeken kivékonyodik. a buckák mentén kiél i;. 15 egyéb 

rétegek fölé települve. A löszös iszap rétegekben, mint etnlitet.tem, ural-

k odó a 0.02 min-nél finomabb részleg. de ezen belül az agyagrészleg 

/0.002 mm 0  -nél fino tnabú/ alig haladja meg a 10 %-ot. Lá s' 1 áb-

ra 5. görbéjét. 

A löszös iszap rétegek fölött kissé löszös, agyagos iszap ré-

tegek következnek, amelyek agyag tartalma •a 20-25 %-ot is eléri, de a 

lösz szemnag yságu rész még nagy mennyiségü benne, 20-30 %. Ezek 

a rétegek mér teljesen, vagy majdnem teljesen karbonátmentesek.A 

rosszul osztályozottság itt is tapasztalható, ugyanis az uralk o dólag fi.-

nomszemü összetétel ellenére fino1nhomok is szerepel kis mennyiség-

ben, sőt a kevésbé agyagos kiképzödésüekben apró homok is fordul 

elő. 

Az agyagos löszös iszap a felszin felé fokozódó erősségben 

mér humuszosodott. Származás tekintetében ezt már agyagos vályog-

nak kell minősiteni. A humuszkolloidok hatására felfelé haladólag erüsec 

emelkedik az agyagtartalom, alsó határa átmenettel végződik a nem humu-

szos rétegek felé. Szine barnásszürke, ez. különbözteti meg a felszini mé-

lyedésekben a holocében lerak ódott humuszos, agyagos iszaptól, amelyik 

mindig sötét, neutrális szürke, inkább kékes árnyalat felé h a. ik . mint a 

barna fele. (1, ábra. 6. görbéje) 

A humuszos agyagos iszap rétegek általában 0.5---1.0 m vasta-

gok, foltonként jelennek meg. A felszini mélyedésekben viss zamaradt az 

időszakosan kiöntött folyók vize. az ,ezekből leülepedett finom üledék ke9-

vere;ett a dus vegetáció által létrehozott Humuszanyagokhoz, szemcseösz 

szetétele igy a nagy mennyiségű humusz-kolloidok miatt az eddigi rétegek-- 
217. 



~9so 

8o  

10  

0 

n él lino m abb, de osztályozatlen ebb, "amit görbéjé ben a més odlagos  

maximum is mutat. Szemcseösszetételét az agyagos /0.002 mm 0  

finomabb/ frakció magas százalékban való részvétele jellemzi /30-
3 5 V.  Kevés kőzetlisztes rész is  található /10-20 X/, uralkodó  
az iszap mennyisége. SzArmazásábói következik, hogy alsó határa  
a löszös rétegek felé éles. Karbonát tartalmat nem mutat, savadu  
ké mh atás u.  

A felszini rétegek a holocén folyamén helyenként azikesedtek,  
ami az agyagosságot fokozta. és egyben a gyakoriati szempontból  
fontos fizikai tulajdonságokat erősen .  leron kotta.  

Szemcsealak vizsgálato k. 	 . 

Ez irányu vizsgálatok célja a homok és löszrétegekben talált  
homok származásának a felderitéseb A vizsgálat alapja az az ismert  
tép 

 
y, hogy a folyóvizi szállításból lerakott homok szemcséi szöglete-

sek és élesek. mig a szél által szállitottekban a koptatott alakok az  
uralkodók. A teljesen éles, tört szemek és a gömbölyűre koptatott a-
lakok között öt osztályt különböztetünk meg. ezekben  a rétegekben  
'azonban csak az éles és gyengén kcj atott felszinü szemcsék szere-
pelnek az erősebben koptatott típusok teljesen hiányoznak. 	 . 

Az apróhomok és középszemű homokból vett minták szem-
csealak vizsgálatát végezve, kiderült azok folyóvizi eredete. A szem-  

csék szögletesek, tördeltek (2 -3. ábra) 	 . 
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1,256  furés 3.5 m :  
2. 274 	6.0 m  
3.274 	4.0 m  
4.284 	 , 	 4.5  m  
5.240 	3.5 m  
4i284 	• 
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kisköz pszemü homok.  
apróhornol.os finom! ►  omok  
erősen finomkonokos, i sr.s os  lüa7  

is '/a pös lösz  
erősen löszös iszap  

2. ébre. Különböző helyekről és mélysége kből való apróhomok  
minták szemcsetipusainak megoszlása. 	 . 
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ábra. Különböző helyek ről és mélységekből való ,,k etlisztas 	. 

finomhomok minták szemesetipusainak meg'ószlrSsa  
A buckákban felhalmozódott kisközén és ; ► próhomok rétegek fo--

lyóvizi eredetüek, de a felhalmozás szál 11ta1 történt. _-1 buckákon bellil  

koptatottsági különbségeket nem találtam. optatottsági foka azonos az  

apróhomok és kisk özépsz emű homok rétegekével, (4; ábra.)  

2,0  
.. 3 . 

4.0  
5,k  

. 4: ábrk-13uc áKVc ~ e.T~t'ep tT özépszemü h omokmint8k szemcsealak vál-
tozásai a mélység  sorrendjében a..247-es furásból.  . 

A lőszmintákból. kiválasztott homok szemcsealakjai folyó"izi  

jellegre utalnak, de mér •'koptatottabbak; ami 'a lőszlépzódés alatt eolikus  
szállitásra enged következtem bizonyítva a rétegek eolikus származását.  
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Összehasonlításul néhány recens és holocén Homokréteg szemcsealak  

megoszlását is közlöm : 5-7 ábra.  
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5: á b ca. Különböző  folyók  recen s homokmintáinak . s.ze mcsealak meg-  

oszlása,.  
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ábra; Tiszai homokminták Tisialöknél holocén r^te<.tekhcől.  
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á bra. Fino:nhornokos löszrétegekből kimosott homok szemcsetipusai-
nak megoszló sa. 	 ' 

Éles: tördelt  

Kissé tompított élü  

Koptatott szemcsé  k 
Jól látható a koptatott szemek százalékos arányának viszonyla-

gos megnövekedése.  
A rétegek földtani kora  

Mint látható a legiszaposabb képződményben is található jelentűs  
százalékban kőzetliszt szemnagyságu üledék. lőszős részleg. Igy meg-
állapitható, hogy a pleisztocén porhullással egyidejű lerakodás történt, a-
mi MIHÁLTZ ISTVÁN megállapításait igazolják. Ezt igazolják a löszből  
kimosott homokszemek koptatott volta is. A pleisztocén kor mellett szól a  

löszös réte3✓k felett in egjelenő mezőségi vályog nagy vastagsága is. Ez  
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a liolocén egész folyamán képződött. Az ujholoGén rövid ideiF alatt  i; =--~r: 

képződlietett. 

lrodalom 

. 1. ,vii  ,u ái[ z , stvin : r _ö  ldtani  szakvélemény a ;,► indszenti öntözőrendszer szer.  

tornáinak nyornvonaláról./Benyujtva a Szegedi Vizü;yi Igargalcísiignak  

Miliáltz István : Földtani szakvélemény a  Sr, rxrvas•-!:ákai öntőző  

na. vonaláról. /Benyujtva a S zegedi Vizügyi lgazgotústi,ííak 1956./  
Miliáltz István : A  décsipusztai öntöző főc,satoriia nyc,;iivona Lír:::ir  

felépitése. /Beiiyujtva a Szegedi Viziigy'i Igazgatóstíálic,z 1°::5 i/  
l. Sümeghy József : Tiszántul  

Sümeghy József : Ujabb adatok a Tiszántul északi részéről.  
Urbacsek János : A I lortobágy földtani képződményei.  . 
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