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í r t a : R ó nai  A n d r á s

A földtani kutatás klasszikus területei a hegyvidékek. A fiatal üle
dékekkel feltöltött alföldek, vagy dombvidékek olyan bányakincseket 
nem rejtegetnek, amelyek a hegyvidékek földtani kutatását szükségessé 
tették. A tudományos kutatás lökőerői pedig mindig a szükségletek voltak.

Az újabb földtani kutatások azonban a nagyobb medencéket és 
síksági területeket is feladatkörükbe vonták, sőt egyes helyeken a ku
tatás súlyponti területeivé tették. A síkvidékek mélyebb földtani fel
tárásához a lehetőségek is, a szükségletek is körülbelül egy évszázada 
születtek meg. Azt megelőzően fúrásaink és feltárásaink néhányszor tíz 
méter, legfeljebb néhány száz méter mélységig hatoltak be a földkéregbe. 
Ma 5—10 km-es mélységeket ostromolnak a fúrók és a világ különböző 
tájain  folyó fúrómunkálatok összmélysége évente sok millió kilométer. 
Elmondhatjuk, hogy vannak síkvidékeink, laza üledékkel feltöltött me
dencéink, amelyeknek felépítését, anyagait, szerkezetét legalább olyan 
jól ismerjük, mint a feltárásokban gazdag, jól tanulmányozott hegy
vidékeket.

Az anyagi ösztökélő erőt a szénhidrogének kutatása biztosította és 
a vízszükséglet növekedése erősítette. A szénhidrogén-kutatásokkal a bá
nyászati tevékenység sok helyen a magas hegyvidékekről a medencék 
felé tolódott el, egyes helyeken bányászati súlyponti területek képződ
tek síkvidékeken.

Ezek a jelenségek világszerte megfigyelhetők. Ugyancsak világjelen
ség a népsűrűségi gócoknak a hegyvidékekről és hegyperemekről a nagy 
alföldek felé való lassú eltolódása. А XVIII. és XIX.-ik század ipari 
forradalma hatalmas népességtömörülést eredményezett a bányavidéke
ken. Főleg az egymás közelében előforduló szén- és vasérclelőhelyek vol
tak sokmilliós népesség összetömörítői Angliában, Belgiumban, Nyugat- 
Németországban, Sziléziában, Oroszország szénbánya-vidékein és az 
Észak-Amerikai Egyesült Államokban is. Az ipari fejlődés azonban — sok 
viszontagságon át — általános életnívó emelkedéssel, városiasodással és 
népességszaporodással járt. A népességi gócok vándorlása pedig megin-
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dúlt a bányavidékekről a medencék és mezőgazdasági tájak  felé. Míg 
a hegyvidéki városok fejlődési görbéje tetőződést, vagy éppen vissza- 
hajló vonalat mutat, addig a medence-központok, a közlekedés szem
pontjából energikus helyek és a többoldalú gazdálkodási tevékenységet 
lehetővé tevő tájak városai erőteljesen fejlődnek. Nemcsak a városi, de 
a falusi népesség fejlődésében is hasonló jelenségeknek vagyunk tanúi 
a Szovjetunióban, az Észak-Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, 
Dél-Amerika mérsékelt égövi tájain és itt, Közép-Európában is.

Hazánkban fokozottan érezhetjük annak a világszerte megfigyel
hető jelenségnek az érvényesülését, hogy a népességi és gazdasági súly
pontok a hegyvidékekről a medencék felé tolódnak el, habár különleges 
viszonyaink sokban zavarták ennek felismerését. A fokozott érvényesü
lésnek egyik oka, hogy hegyvidékünk kevés van, a másik pedig, hogy 
azok bányakincsekben igen szerény értékűek. A természetes és mester
séges országfejlesztés vonala egyaránt medencéink jobb megismerése és 
fokozottabb felhasználása felé mutat.

Különleges időszerűséget ad idehaza a síkvidéki területek földtani 
kutatásának az a forradalmi átalakulás, amelyen mezőgazdasági terme
lésünk jelenleg átmegy. A földtanra alapvető feladat hárul akkor, amikor 
a rendelkezésre álló földterület minél okszerűbb kihasználásáról van szó. 
Ez a feladat elsősorban az ország területének s azon is a felszínt felépítő 
és a mezőgazdasági termelés és építés szempontjából szóbajövő legfelső 
rétegeknek lehetőleg pontos és részletes megismerése.

Nagykiterjedésű bonyolult felépítésű mezőgazdasági területeinken, 
az Alföld löszpásztákkal tagolt homokfelszínein, az iszappal, agyaggal 
vékonyan borított s alattuk igen változatos anyagú laposokon, a Tiszán
túl számtalan változatú löszfelszínein a termelés maga is, de minden 
mezőgazdasági berendezkedés (öntözés, belvízlevezetés, talajelegyengetés, 
erdő- vagy gyümölcsös telepítés, halastavak létesítése) az altalajviszo
nyok alapos ismeretét kívánja meg.

A mezőgazdálkodás átalakításának s a termelés átfogó megszerve
zésének érdeke a feszínnek 5—10 méteres mélységig való pontos megis
merését sürgeti, de ugyanakkor a mezőgazdasági területek vízellátási 
gondjait is előtérbe helyezi s ezzel a medencék több száz méteres mélység
ben való megismerését adja feladatul.

A medenceterületek népsűrűsödése és iparosodása, de a mezőgazdál
kodás intenzívvé tétele is a vízszükséglet olyan nagyarányú emelkedését 
jelenti az eddig igen kevés vizet fogyasztó lakosság ellátásával szemben, 
hogy a síksági területek vízellátása a jövő évtizedekben országunk egyik 
központi problémája lesz. Ismerve Alföldünk adottságait, felszíni vízben 
való szegénységét és nagy területeknek a felszíni vizektől távol eső 
helyzetét, magasabb fekvését, e nagy víztermelési többletet elsősorban 
felszín alatti vízforrásokból kell előteremtenünk. Az alföldi lakosság ivó
víz és háztartási víz fogyasztását a két világháború közötti időben alig
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tehettük — számításaink szerint — naponta és fejenként 30 liternél 
többre. A kultúrigények emelkedése, a lakásviszonyok rendeződése, a 
háztartásoknak gépi felszerelése, az általános városiasodás ezt a víz- 
szükségletet napi 100—200 literre növeli; nagyobb városainkban ennek 
is kétszeresére. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint országunk 
évi vízfogyasztása ma 3 milliárd m3 (10—12 évvel ezelőtt a fogyasztás 
ennek fele volt), s a következő 10 évben újabb 120%-os emelkedéssel 
számolnak. E hatalmas vízmennyiséget főleg felszíni vizekből fedezzük, 
de folyóvízben szegény Alföldünkön a szükséglet főleg felszínalatti víz
ből teremthető elő.

Alföldi területeken a mélyebb rétegeket csak fúrásokból ismerjük. 
Földtanilag kiértékelt, feldolgozott fúrások a térképezések során lemé
lyített kutatófúrások, az artézi kútfúrások egy jelentékeny része és a 
szénhidrogénkutató fúrások. A térképezési fúrások kis mélységűek 
(5—30 m), az artézi kútfúrások zöme 150—300 m mélység körül jár, de 
ma már jónéhány melegvizet feltáró kutunk van 1000 m körüli mély
séggel. Az olajfúrások leggyakoribb mélysége 1500—2000 m az Alföldön 
s valamivel több a Dél-Dunántúlon.

A fúrások eloszlása, még a térképező fúrásoké sem egyenletes 
(I. melléklet). Az Alföld tiszántúli részén jónéhány nagyobb szelvény 
mentén mélyültek 10—30 m-es fúrások. A Tiszántúl középső részének 
felszíne földtanilag eddig legjobban feltárt területünk. I tt  főleg az 
öntözőrendszerek kiépítését megelőzően 62 szelvényvonal mentén kb. 
2300, kismélységű (10—30 m) fúrást mélyítettek. E fúrások eredményeit 
S ü m e g h y  J. foglalta össze ,,Tiszántúl” c. munkájában. A Duna—Tisza 
közéről mindössze 3 átfogó és néhány részletszelvény készült, kb. 750 
fúrással. Szeged körül a Tisza két partján M ih á l t z  I. m élyíttetett több 
sekélyfúrást. A Kisalföldről nagyobb, átfogó térképezési fúrásszelvény 
nem készült.

Az artézi fúrások eloszlása az országban rendszertelen; vannak te
rületeink, ahol egy km2-re 10-nél is több fúrás esik (Csongrád, Békés 
megyék városi területei) és vannak tájaink, ahol több száz km2-re sem 
esik egyetlen fúrás sem (pl. a Duna—Tisza köze déli részén). Országosan 
30—35 000 artézi kútfúrást tartunk nyilván, de hiánytalanul begyűjtött 
és földtanilag átvizsgált adatsora csak kb. egyharmad-részüknek van. 
A szénhidrogénkutató fúrások eloszlása a geofizikailag kipuhatolt mély- 
szerkezeteket követi, vagy a már feltárt produktív mezők körül sűrű
södik, tehát szintén egyenetlen.

A fúrásokból kikerült anyagok vizsgálata terén még sokkal rosszabb 
helyzetben vagyunk, mint a rétegsorok általános ismerete terén. A szén
hidrogénkutató fúrásoknál a felszín alatti néhány száz méter mélységű 
rétegek tüzetesebb vizsgálatára — gyakorlati szempontok m iatt — nem 
kerül sor. Az artézi kútfúrások átharántolt rétegeiről is csak makrosz
kópos leírások készülnek, laboratóriumi vizsgálatra kevés fúrás anyaga
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kerül. A térképező fúrások közül a nagy szelvények fúrásanyagán rész
letes szemcsevizsgálatot végeztek ugyan, de ezeknek eredményei is kéz
iratban maradtak és ma már csak részben hozzáférhetők.

A fent elmondottak értékelése után különös jelentőséget kell tu 
lajdonítanunk a síkvidékeinken lemélyített építkezési, úgynevezett „ta
lajmechanikai” fúrásoknak. Ilyen fúrás és feltárás — 5—10 m, kivételesen 
15—20 m mélységben — évente több ezer létesül és anyaguk részletes 
laboratóriumi vizsgálatra kerül. A homok- és löszfajtákból szemcseelem
zések készülnek, az agyagos képződmények plasztikusságát vizsgálják 
meg, néhány egyéb speciális vizsgálat mellett. Ezek a vizsgálatok föld
tani szempontból igen jól hasznosíthatók. Az Áll. Földtani Intézetben 
eddig több ezer építkezési fúrás rétegsorát és vizsgálati eredményeit 
gyűjtöttük össze és használtuk fel a 100 000-es földtani térképszerkesz
tésnél. Sajnos, ezeknek a fúrásoknak eloszlása sem egyenletes. Nagy 
területeink vannak, ahol az egyéb fúrások és feltárások hiányát az épít
kezési fúrások sem pótolják.

A Földtani Intézet 1959-ben megindította az országos 1 : 100 000-es 
méretű áttekintő térképszerkesztést. A síkvidéki területeken ezt a mun
kát összekötötték egy nagyszabású fúrási rétegsor- és anyagvizsgálati 
adatgyűjtéssel. A mérnökgeológiai feltáró munkát ez alkalommal kap
csolták össze először a földtani térképező munkával s ezek együttes 
eredményeinek térképre rögzítése jelenti az első áttekintő mérnök- 
geológiai térképezést is Magyarországon. A földtani és fúrási térkép
lapokat talajvíztérkép és vízkémiai térkép egészíti ki. Ezekhez járul a 
tervezett, adatgazdag földtani térképlap.

Az Alföld kb. 100000 km2 kiterjedésű nagy medencéjéből 45 000 km2 
esik hazánk területére. Ez a nagy tájegység sem felszínében, sem a felszínt 
felépítő anyagok tekintetében, sem felszíni vízraj zi vagy mélységi vízföldtani 
szempontból nem egységes, sőt igen különböző részekből áll. E különbségek 
a medence mélyszerkezetében gyökereznek. Az Alföld sziklafeneke sem a 
harmadkorban, sem a negyedkorban nem süllyedt egyenletesen. Mély rész
medencék alakultak ki magasan maradt horsztok mellett, majd a feltöl
tődő tengerfeneket újabb mozgások tették változatossá (II. melléklet). Ma 
az alsó-pannóniai rétegek feküje helyenként 3000 m-nél mélyebben van 
(Tiszántúl déli részén), Kecskemét vagy Biharnagybajom környékén 
viszont — tehát az Alföld belsejében — alig 1100 m-re. Az alsó-pannó
niai rétegek felszíne sincs azonos mélységben: Hajdúböszörmény körül 
600 m-nél, Debrecen körül 800—1100 m-nél, Tótkomlósnál 1600 m-nél, 
Túrke vén, Nagyszénáson 2100 m-nél érték el a fúrások.

Ugyanilyen egyenetlen a felső-pannóniai rétegek felszíne is és ez 
már a mai felszíni viszonyokra is közvetlenül kihat. A szárazra került 
pannóniai tó feneke nem volt elegyengetett térszínű, a későbbi mozgá
sok és a negyedkori erózió is tovább tagolták. Ma már tudjuk, hogy 
az Alföld kellős közepén a harmadkori tengerfenék magasan és a mai
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felszínhez néhol egészen közel található, ugyanakkor az Alföld szélein 
gyakran elég nagy mélységben van. A Nagykunság és Hajdúság a latt 
pl. a pannóniai rétegek néhol 20—50 m-re megközelítik a mai felszínt. 
Ugyanakkor Polgárnál, Füzesabonynál, vagy Berettyóújfalunál 200 m, 
Békéscsabánál, Vésztőnél 300—400 m mélységben érjük el őket.

A pannóniai tengeri és tavi üledékeknek ez az erős reliefje okozza, 
hogy a negyedidőszaki folyóvízi és szélhordta rétegek vastagsága az 
Alföldön igen változó (III. melléklet). Az Alföld középső — nagyon 
egyenletes felszínű — tájain is 20—50 m-től 300—500 m-ig változik a 
negyedidőszaki folyóvízi rétegsor vastagsága. E rétegsor mind települé
sében, mind szerkezeti helyzetében, kifejlődésében, sok tekintetben anya
gában is merőben különbözik a pannóniai tengeri és tavi rétegektől. 
Jellemző rá a lencsés szerkezet, főleg a vízzáró agyagok tekintetében, 
ugyanakkor a vízvezető homokok mederszerű és partszerű vonalas elter
jedése és összefüggései. Ez a szerkezeti sajátosság főleg a felszín alatti 
vízmozgás szempontjából döntő jelentőségű s így a vízellátás, utánpót- 
lódás, vízminőség kérdésének eldöntésénél pontos ismeretükre m úlhatat
lanul szükség van. De még a feltalaj vízgazdálkodása is függ a negyed
kori folyóvízi rétegek vastagságától, a nagy peremi törmelékkúpokkal 
való érintkezésük körülményeitől, illetőleg a többnyire agyagos felszínű 
felső-pannóniai rétegek mélységi elhelyezkedésétől és a negyedkori rész
medencék egymással való kapcsolatától. Még szorosabb az összefüggés 
a felszínközeli vizek minősége, vegyi jellege tekintetében s ezen keresz
tül befolyásuk nyilvánvaló a felszín szikesedésére is.

Az Alföld medencéje szerkezeti viszonyai alapján több egységre 
tagolható:

A Duna—Tisza közét a Dunavölgy és Hátság tájai alkotják. Ezen 
belül a Dunavölgyet három területrészre kell osztanunk: 1) a Dunavölgy 
északi fele a Dunától DK felé süllyedő pannóniai táblával és vékony 
kavicskitöltéssel; 2) a Dunavölgy déli fele a pannon tábla árokszerű 
bemélyül ésével és vastag kavicskitöltéssel; 3) a kettő között a Duna- 
vecse—Dunaegyháza—Solt—Szabadszállás—Fülöpszállás közötti küszöb, 
a magas pannóniai horsztokkal. A Hátság területén megkülönböztetendő 
az Ócsa—Örkény—Kerekegyháza—Kecskemét—Kunszállás közötti ket
tős hátsági vonulat, váltakozó futóhomok- és löszpásztáival. E vonulat 
mentén a pannóniai fekü is viszonylag magasan van, bár keresztirányú 
— a Középhegység csapásával megegyező irányú — mélyedések tagol
ják. A Hátság DNy-i részén a bácskai terület a dunántúli magas pan
nóniai tábla egy darabja. Lösz- és futóhomok-rétegek váltakoznak rajta. 
E szerkezetileg magas helyzetű hátsági részek között két nagy süllyedék- 
terület van, az É-i (Cegléd—Nagykőrös—Tiszakécske között) és a D-i 
(Kiskunhalas—Kiskunfélegyháza—Szeged között). Mindkét süllyedék be
letorkollik a mai Tisza vonalától Ny-ra húzódó É —D irányú nagy tek
tonikus árokba.
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Az Alföld É-i peremének szerkezeti határa — a domborzati viszo
nyok és a szerkezeti adatok ismeretében — a mai Tisza vonalánál von
ható meg. Rakamaztól Tiszalökön, Polgáron, Tiszafüreden át Szolnokig 
magas pannóniai gerinc húzódik, ez előtt pedig ÉNy-га Sajószöged, 
Mezőnagymihály, Hevesvezekény, Alattyán, Cegléd irányában szerkezeti 
mélyedés van. Ez a mélyedés volt a pleisztocén első felén keresztül az 
északi hegyvidék folyóvizeinek és hordalékanyagának gyűjtője. Ezzel a 
nagy tektonikai árokkal és a hegyperemmel párhuzamosan halad egy 
kisebb mélységű hegyperemi elősüllyedék, amely a pleisztocén második 
felében keletkezett s amelyet egy tektonikailag és eróziósán szétdarabolt 
magas küszöbsor választ el a nagy tektonikus ároktól. Az elősüllyedék 
körülbelül a mai vasútvonal táján (H atvan—Füzesabony—Ernőd) halad, 
a magas rögsor tagjait Jászberény, Boconád, Mezőkövesd, Igrici körül 
találjuk. Az Alföld északi peremének kis, széttagolt tájai közé sorolható 
a Bodrogköz kaviccsal és durva homokkal kitöltött elég lapos süllyedéke 
és a Szatmári síkság néven összefoglalt és magában is eléggé tagolt süly- 
lyedékterület.

A Tiszántúl területe nemcsak tájrajzilag és vízrajzilag, hanem szer
kezetében is különálló nagy táj. Északi felén terül el a Nyírség táblája, 
amelynek erős szerkezeti határai vannak. A pannóniai tábla magasan 
maradt rögei határolják keleten, nyugaton és délen is. Keleten a dom
borzatilag is kiemelt, tiszai magaspart mentén húzódik a szerkezeti ha
tár, nyugaton a Hajdúság alacsony táblája mentén. A kettő közötti 
széles, lapos teknő a nyírségi homok felhalmozódási területe. A hajdú
sági-nyírségi táblát a nagykunsági magas táblától, valamint a Tisza 
mentén húzódó — már említett — küszöbtől a Hortobágy mélyebbre 
zökkent sávja választja el s ez átmenetül szolgál a három Körös nagy 
süllyedékébe, Berettyóújfalu—Füzesgyarmat—Vésztő felé.

A Körösök és a Tisza között Szolnok—Tiszaföldvár—Mezőtúr—Kar
cag—Tiszafüred között terül el a Nagykunság magas pannóniai táblája. 
E tábla felszíne igen tagolt, keleti szárnyát a Tisza menti rögök alkot
ják. Ezekkel nagyjából párhuzamosan még két magas vonulat (Tisza- 
földvár—Kisújszállás—Karcag, valamint Mezőtúr—Túrkeve—Karcag) és 
egy kisebb sziget található (Dévaványától nyugatra). A mai felszín köze
lében 100—150 m-re felnyúló rögök között 100—200 m mély árkok, 
mélyedések, völgyek vannak. A peremekről származó, felszínről beszi
várgó vizek számára legrosszabbul megközelíthető terület ez. Ezt az is 
m utatja, hogy bár a felszín alacsony, alig van pozitív artézi kút: a 200— 
300 m mélységből fakasztott vizek nyugalmi szintje az egész területen 
a 90 m tengerszint feletti magasságot alig elérő felszín alatt marad, hol
ott más szomszédos alföldi területeken ebből a mélységből felszökő vi
zet nyernek.

A három Körös találkozásánál kialakult süllyedék a pleisztocén 
folyamán zárt tómedence volt s ezért igen finomszemű üledékek rakód-
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tak  le benne nagy vastagságban. A felszín ma is süllyed, a holocén kép
ződmények vastagsága elég tetemes, az árvizek elleni védekezés a jelen
legi süllyedés m iatt is körülményes. Űjabb adataink arról tájékoztatnak, 
hogy még ez a kis területfolt sem egységesen süllyed, hanem további 
kisebb-nagyobb részekre, szigetekre és mélyedésekre darabolódik.

A Dél-Tiszántúl területe a Körös—Tisza—Maros között Alföldünk
nek legmélyebb, de nem egységes süllyedéke. A legmélyebb zug Kiskun
félegyháza—Szentes—Szarvas között keresendő. I t t  a folyóvízi rétegsor 
vastagsága több mint 400—500 m. Szentes és Szeged között, továbbá 
Orosháza és Makó között további nagy mélyedések vannak, a mélyedé
sek között pedig kiemelkedő pannóniai hátak és szigetek. Ezeknek a 
hátságoknak a felszíne azonban jóval mélyebben fekszik, mint a nagy
kunsági vagy hajdúsági hátságoké s azoknál jóval kisebb méretűek. 
A süllyedék nagyrészt a Maros régi törmelékkúpjáról kapta feltöltő 
anyagát s ez általában durvább szemcséjű, mint a Körösök közötti süly- 
lyedék anyaga. A Tisza a Dél-Alföldön a szerkezeti süllyedék tengelyé
ben folyik, nem úgy, mint Szolnoktól É-га, ahol majdnem a pannóniai 
boltozat tetején van a mai meder. A déli süllyedéknek a vízellátása jó, 
ez a terület egyike a mélységi vizekben leggazdagabb országrészeink
nek. Felszíni vize viszont alig van, talajvize pedig általában igen rossz.

A Kisalföld területe alig egytizede az Alföldének, s felépítése jóval 
egyszerűbb, noha mélysége közel jár az alföldi medencééhez (legmélyebb 
pontjain a pannóniai fekü 2600 m mélyen van a mai felszín alatt). Folyó
vízi üledéksora, amelynek anyaga nagyrészt kavics és homok, a legmé
lyebb negyedkori süllyedékekben 250—300 m vastagságú. A Kisalföld 
hozzánk tartozó déli fele két medencerészre tagolódik: egy északira, 
amelynek mélypontja Magyaróvár—Magyarkimle körül van és egy délire, 
Csorna középponttal. A kettő között magasabb pannóniai küszöb húzó
dik és a Rábca ezen a szerkezeti kiemelkedésen folyik végig. Az északi 
részmedence negyedkori rétegeiben jóval több a kavics, mint délen és 
a kavics szemnagysága is durvább. A déli részmedence mélységi vizeit 
a R ába—Rábca vízgyűjtője felől kapja, míg az északi rész a Duna felől. 
Ez a körülmény a rétegek vízutánpótlódásában fontos szerepet játszik. 
Az északi medencerész vízben gazdagabb, a víz utánpótlódása gyorsabb. 
Általában mindkét részmedence az alpi területek felől kapja vizének 
zömét, a Bakony felől sokkal kevesebb a beszivárgás és utánpótlás.

A felszín kialakulásában szerepet játszik az állandóan előrenyomuló 
dunai törmelékkúp. Az előrenyomuló, feltornyosuló kavicsszárnyak mö
gött vizenyős zugok alakulnak ki. A továbbnyomuló és emelkedő tör
melékkúp ezeket a gazdag növényzetű zugokat később elzárja és bete
meti. Megindul bennük a tőzegesedés. Ma a Hanság egy ilyen rossz lefo
lyású zug. A Kisalföld keleti felén a Hanság és a Fertő-tó között régebbi 
betem etett zug van, tőzegterületekkel. A mai Hanság területén a talaj
víz tükre magasan áll a felszín közelében, néha csak néhány deciméter
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mélységben. A magas talajvizű terület kialakulása sem a domborzattal, 
sem a felszíni vízrajzi viszonyokkal nem magyarázható. A felszíni víz
viszonyok kialakulását a medence szerkezete és kifejlődése határozta 
meg.

A domb vidéki tájak felszínének okszerű gazdasági kihasználásához 
a földtani szerkezet ismerete méginkább elengedhetetlen. I t t  azonban 
a felszín domborzati és vízrajzi változatossága elsősorban a morfológiai 
fejlődéstörténet tanulmányozását kívánja meg. Az építkezések és a mély
ségi vízbeszerzés érdeke szükségessé teszi az egyes dombvidékek föld
tani jellegzetességeinek részletes felderítését. A dunántúli dombvidékek 
lösztakarójának vastagsága, a pannóniai dombok rétegeinek anyagi ösz- 
szetétele, a táblák összetöredezettsége, az egyes táblarögök rétegeinek 
dőlése, a pannóniai rétegek és a lösz közé ékelődő idősebb pleisztocén 
homokrétegek elterjedése, a völgykitöltések jellege és vastagsága mind 
olyan viszonyok és kérdések, amelyek a felszín hasznosításának minden
napi gondjaiban jelentős szerepet játszanak. A dombvidékeket földtani 
szempontból a következőképpen csoportosíthatjuk: hegyközi kisebb me
dencék, hegyperemi dombok, a Mezőföld táblája, Somogy löszdombsága, 
Vas és Zala megye teraszvidéke.

Az ország sík- és dombvidékeinek — tehát legfontosabb mezőgazda- 
sági tájainak — földtani megismerése terén a következő feladatok lát
szanak legfontosabbaknak és legsürgősebbeknek:

1. A földtani feltárást ki kell terjeszteni a felszín alatti rétegek felé. 
Az építkezés érdekei 5—15 m-es feltárási mélységet kívánnak meg, a 
vízellátáséi legalább 50—100 m-eset.

2. A mesterséges feltáráshálózatot egyenletesebbé kell tenni, hogy a 
medencék minden részéről kellő ismerettel rendelkezzünk.

3. A fúrási anyagfeldolgozás terén mutatkozó nagyarányú vizsgálati 
szükséglet kielégítése csak külön nagyszabású laboratórium felállításá
val, vagy a meglevők nagyarányú kibővítésével oldható meg.

4. Az anyagvizsgálat és egyéb megfigyelések fajtáit és módszereit 
egyeztetni kell a mezőgazdasági (talajtani) és vízgazdálkodási érdekek
kel és kívánalmakkal.

Egy nagyszabású — mezőgazdasági szempontból is igen nagy fon
tosságú — feladatot a Földtani Intézet 1950—1960 között elvégzett. 
Ez a talajvíztükörnek országos térképezése volt. Ez a térképezés kiter
jedt az ország összes síkvidéki és dombvidéki területeire s mindössze a 
hegyvidékek körülbelül 7—10 000 km2-e maradt ki belőle. Megállapí
to tták  a talajvíztükör átlagos mélységét a felszín alatt és a több, mint 1,2 
millió megmért kút adatából az Alföld és Kisalföld területére elég rész
letes (1:200000-es méretű) összefüggő talajvíztérképet szerkesztettek. Ez a 
térkép lehetővé teszi a vízi építkezések (belvízlevezetés, folyószabályo
zás, öntözés) általános tervezését; a mezőgazdasági termelés megfelelő 
irányítását (optimális termelési területek, erdősítés, szakosított gazda-
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ságok területkijelölése); a községfejlesztést és a tanyaközpontok, gazda
ságközpontok, majorok helyes telepítését; az országos nagy vezetékek 
(villamos, olaj, gáz, víz) és útvonalak tervezését és vezetését.

Nagy a jelentősége a talajvízkutakra vonatkozó adatgyűjtésnek és 
a térképeknek a vízellátás terén is. Az Alföld és Kisalföld lakosságának 
nagyobb része ma is talajvizet iszik és használ fel a háztartásban s az 
állattartásnál. Az öntözésre való talajvízhasznosítás is jelentős, sőt éppen 
napjainkban rohamosan növekszik. Az ország kb. 35 000 artézi kútján 
kívül az 1950—-1960-as években 1,5 millió talajvízkút vizét használták 
az országban. Az országos kútkataszter az 1950-es években az Alföldön 
800 000 talajvízkutat vett számba. E kutak közül kb. 550 000 volt közsé
gek és városok beépített területén és 250 000 külterületen, szőlőkben, lege
lőkön s főleg szétszórt tanyákon. A termelőszövetkezeti mezőgazdaság 
kialakítása az alföldi tanyák túlnyomó részének felszámolásával jár. 
Ez egyúttal százezernyi talajvízkút megsemmisülését is jelenti. Vizükre 
pedig szükség van, mert a népsűrűség, az állatállomány is növekszik, 
az iparosodó és intenzív mezőgazdálkodás, nem utolsó sorban pedig az 
általános életnívó emelkedése, a lakásviszonyok alakulása az eddiginél 
sokszorosan több vizet követel. Ennek a vízszükségletnek egy részét — és 
néhány évtizedig még valószínűleg jelentős részét — talajvízből kell fedez
ni. Ez hatalmas új kútépítési feladatot jelent a következő években.

A M. Áll. Földtani Intézet talajvíztérképezése a talajvíz minőségére 
is kiterjedt. A milliónyi kút vizét természetesen nem lehetett részletes 
vegyelemzésnek alávetni, de több, mint 2000 talajvízelemzést végeztek 
el a Földtani Intézet vegyi laboratóriumában az elmúlt évtized alatt, 
így nagy vonásokban ismerjük a sík- és domb vidéki területek talajvízé
nek minőségét is tájanként, aminek nemcsak az ivóvízellátásnál van jelen
tősége, hanem az öntözővíz és ipari víz hasznosításánál is.

A talajvíznél nemcsak az a fontos, hogy közepes értékben magasan, 
vagy alacsonyan áll-e a víztükör a felszín alatt, hanem az is, hogy rendsze
res ingadozása során milyen magasra emelkedik fel, vagy milyen mélyre 
süllyed le? A talajvízjárás szélsőséges és közepes értékének megállapí
tására a VITUKI kezelésében levő és 25—30 éve rendszeresen figyelt talaj- 
vízkutak adatait használjuk fel. Ilyen rendszeresen figyelt talajvízkutunk 
már 2000 van az országban. A domborzati, felszíni vízrajzi és a földtani 
ismeretek alapján kijelölhetjük az egy-egy kúthoz tartozó, hasonlóan 
viselkedő környező területeket. A legmagasabb és legalacsonyabb talaj
vízállás körzeteinek kijelölése építkezési és mezőgazdasági termelési szem
pontból elsőrendűen fontos.

A talajvízkutatás terén is vannak további feladataink. Ezek:
1. A talajvízpótlódás útjainak és mértékének megállapítása. (A talaj

vizet adó rétegek teljesítőképességének meghatározása.)
2. A felszín alatti talajvízáramlás irányainak és sebességének megál

lapítása.
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3. A talajvíz és a mélyebb rétegek vizének kapcsolata mennyiségi és 
minőségi szempontból.

4. A fenti viszonyok ismeretében a talajvízjáték előrejelzése.

Mindezekre a kérdésekre csak a felszínközeli (10—50 m) földtani vi
szonyok részletes ismeretében lehet válaszolni. A talajvízkutatás feladatai 
teh á t—főleg az Alföldön— szorosan egybefonódnak a földtani kutatáséval.

A feladatok láttán mindinkább felmerül medenceterületeink 50— 
—100 m-es mélységben való hálózatos feltárásának szüksége. Ez a fel
táró és térképező munka részletes hidrológiai megfigyelésekkel és sokol
dalú anyagvizsgálattal párosulva, medenceterületeinken a földtani ku
tatás fő feladata és tulajdonképpen szerves folytatása a felszín földtani 
térképezésének s egyben összekötő kapocs az artézivíz-kutatással és szén
hidrogén-fúrásokkal feltárt mélyebb rétegek földtani megismerése felé.

Az artézivíz feltárással megismert és megismerendő 100—1000 m 
mélységű rétegek kutatása terén is vannak további feladataink. Egyik 
az, hogy a mintavételt tökéletesítsük, másik, hogy a leírt rétegsorok mel
lett minél több laboratóriumi vizsgálati eredményünk legyen a fúrások 
mintaanyagából, a harmadik pedig, hogy legyenek olyan artézi kútjaink, 
amelyeket a hidrológiai viszonyok változásainak figyelésére építünk ki. 
Vagyis a mai talajvízfigyelő kúthálózat mellett építsük ki a mélységi 
vizeket figyelő kúthálózatot is. Addig, amíg anyagi viszonyaink nem 
engedik és szükségleteink parancsolóan még nem írják elő a mélységi 
vízmegfigyelés szabatos módját külön, csak erre a célra épített kutak lé
tesítésével, addig egyes üzemelő kutakon is lehetne rendszeres megfigye
léseket végezni (hőmérsékleti és nyomásviszonyok, kémiai összetétel, 
gázosság változása). A vízgazdálkodás számára legfontosabb kérdésekre: 
a felszín alatti vízkészletekre, a felszín alatti vizek utánpótlódására nézve 
néhány évtizedes ilyen megfigyelések nélkül megbízható választ nem adha
tunk.

A mezőgazdasági termelés szakszerű irányítása mellett a síkvidéki 
területek részletes földtani ismeretére a települések tervezésénél, fejlesz
tésénél és esetleg helyi építőanyagok feltárása szempontjából van szükség. 
Az Alföldön a téglaégetésre alkalmas agyagok, agyagos löszféleségek, 
vagy az élesszemcséjű homokok lelőhelyének felderítése komoly gazda
sági jelentőséggel bír.

Medencéink mélyszerkezetének vizsgálata látszik olyan földtani fela
datnak, amely jelenlegi mezőgazdasági problémáinkkal és teendőinkkel 
nem áll közvetlen kapcsolatban, bár a vízellátás kérdései ezeket a mély
szerkezeti viszonyokat is érintik. Mégis, ha megfelelő távlatokban gondol
kodunk, világossá válik, hogy mindaz az energia, amit medencéink 
mélyebb rétegei rejtenek, le egészen az alaphegységig, alföldjeink és domb
vidéki tájaink gazdasági képének kialakításában nagy és gyorsan növekvő 
szerepet játszik. Az olaj- és gáztermelő helyek, vezetékek, feldolgozó tele-



A síkvidékek földtani kutatásának jelentősége 15

рек, a gyógy- és hévizet szolgáltató fúrások, fürdő- és üdülőhelyek, a 
köréjük települő melegágyi, virág- és zöldségkultúrák olyan táj alakító 
tényezők, amelyeknek a mezőgazdasági termelést is közvetlenül érintő 
vonatkozásaik vannak.

A földtani kutatás medenceterületeinket két irányból kiindulva 
kezdte feltárni. A felszínről indult ki a földtani térképezés és most az előtt 
a feladat előtt áll, hogy kutatásait a mélyebb rétegek felé kiszélesítse. 
A legmélyebb rétegeket igyekezett részletesen feltárni a szénhidrogénku
tatás, a közepes mélységű rétegeket pedig az artézivíz-kutatás. Most azon 
feladat előtt állunk, hogy ezeket a kutatásokat kiszélesítve, teljesebbé 
téve és egymással kapcsolva medencéink földtani szerkezetéről, felépí
téséről, kihasználható energiaforrásairól és anyagairól s ezzel medencéink 
gazdasági fejlesztésének alapvető lehetőségeiről a földtan nyelvén és mód
szereivel harmonikus és megbízható képet adjunk. Ez a cél közvetlenül 
szolgál néhány alapvető mezőgazdasági érdeket és ma soron levő feladatot 
(vízellátás, termelés-irányítás, öntözés, településhálózat kialakítása, ener
giaforrások, tájrendezés); közvetve pedig szolgálja az ország egyetemes 
gazdasági szervezésének és fejlesztésének a tudományos megismerésre 
és szakszerű alapokra épülő tervét.

L’IMPORTANCE DES RECHERCHES GÉOLOGIQUES DANS 
LES REGIONS PLAINES

par
A . R ónai

On constate que les centres de Г agglomeration de la population se 
déplacent en Europe vers les bassins et les plaines. L’importance économi- 
que des bassins, en outre des énergies de la production agricole et de la 
communication a augmenté récemment aussi par l’exploitation des hyd- 
rocarbures et des resources d’eau souterraine.

La plupart du territoire de notre pays consiste en plaines et collines. 
Alors que la géologie des régions montagneuses est connue d’une maniére 
satisfaisante, on a des connaissances relativement réduites de la construc
tion géologique de nos plaines. Les données des forages pour servir le lévé 
géologique, les coupes stratigraphiques des puits artésiens, les données 
des forages de prospection du pétrole, au mérne temps que les examens 
mécaniques de sols et les résultats des mesurages géophysiques exigent 
encore un dépouillement systhématique récapitulatif. Cependant, pour 
Téclaircissement détaillé des propriétés physiques des couches quaternai- 
res de Г Alföld et du Kisalföld, correspondant aux exigences scientifiques 
et pratiques, il у a besoin d’un travail de recherche complémentaire



1 6 RÓNAI A.

méthodique, notamment d’exécution des forages en réseau, d’analyse 
moderne de matériel en grand nombres.

La présente étude donne l’exposition détaillée des régions géologiques 
de TAlföld et du Kisalföld.

La recherche géologique des régions plaines est en relation étroite 
avec la recherche des eaux souterraines et avec la satisfaction des exigences 
se posant au cours de Téconomie nouvelle de Tagriculture. Les travaux 
d’arrangement territorial, le développement des établissements d’habitat, 
la régularisation des eaux, de mérne que la spécialisation et la gestion des 
établissements industrieux, exigent également la connaissance approfondie 
des conditions géologiques de TAlföld et du Kisalföld.

Le probléme principal du point de vue des travaux de construction, 
de Téconomie globale d’agricultureet de la régularisation des eaux vadeuses, 
notamment Templacement de la nappe phréatique, a été élaboré déjá par 
r in s titu t Géologique. Les cartes et les coupes 1 au 100 000e representant 
les formations superficielles et leur facies, sont en train d’élaboration.

Annexe I. Plan de situation des forages pour servir le lévé géologique 
effectué dans les plaines et dans les régions á collines du pays; places des 
sondages (pétrole) plus importants et des forages artésiens de grand 
profondeur. — Rédigé par A. R ónai en 1961.
Legende: © =  forages profonds plus importants
Annexe II. Épaisseur des couches pannoniennes et quaternaires qui 
remplissent le bassin de TAlföld. — Rédigé par A. R ón ai en 1960.
Légende: 1. depots quaternaires, 2. depots pannoniens, 3. depots du Pannonien 
inférieur.
Annexe III. Épaisseur des couches quaternaires de TAlföld. — Rédigé sur 
la base des données des forages artésiens et des sondages, en utilisant les 
cartes géophysiques et ceux d’eaux phréatiques par A. R ónai en 1961.

ЗНАЧЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РАВНИН
А. РОНАИ

Густо населенные узлы мигрируют в настоящее время в Европе в 
направлении бассейнов и равнин. Наряду с производственными энергиями 
сельского хозяйства и коммуникации экономическое значение бассейнов в 
новейшее время еще более повышают разработка месторождений углево
дородов и эксплоатация подземных водных запасов.

Большую часть территории нашей старны составляют равнинные и 
холмистые районы. В то время как геологическая изученность наших 
горных областей является удовлетворительной, о геологическом строении
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наших равнинных областей имеется пока еще мало данных. Данные сква
жин, углубленных в связи с геологическим картированием и данные обна
жений, стратиграфические колонны артезианских колодцев, данные глу
боких бурений на нефть, вместе с исследованиями по механике почв и с 
результатами геофизических измерений, нуждаются еще в систематиче
ской синтетической обработке. Однако сверх выполненных до сих пор 
вскрышных работ и исследований имеется необходимость в дальнейшей 
планомерной исследовательской работе, в глубоких бурениях, заложенных 
по сетчатой системе, а также в современной и массовой обработке мате
риалов для того, чтобы можно было объяснять с детальностью соответст
вующей научным и практическим заданиям, развитие, положение и физи
ческие свойства четвертичных образований Большой и Малой Низменностей.

Настоящая статья дает подробное изложение геологических ланд
шафтов Большой и Малой Низменностей.

Геологическое изучение равнинных областей тесно связано с иссле
дованием подземных вод и с удовлетворением требований, предъявляемых 
сельским хозяйством. Работы по устройству территорий (землеустройство) 
развитию населенных пунктов, урегулированию водного режима, как и 
размещение промышленности и специализация и направление сельскохо
зяйственного производства требуют подробного знания геологических 
условий Большой и Малой Низменностей.

Важнейшая провлема из точки зрения стоительства, планирования 
селського хозяйства и регулирования внутренних вод была уже разрабо
тана в Венгерском Геологическом Институте. Об образованиях, покры
вающих поверхность и о развитии и положении приповерхностных слоев 
карты и разрезы масштаба 1 : 100 000 составляются в настоящее время.

Приложение I. Трасса глубоких буровых скважин, заложенных в связи 
с геологическим картированием наших равнинных н холмистых районов 
и места важнейших бурений на нефть и на артезианскую воду.— Соста
влено А. РОНАИ в 1961. г.
Легенда: ® важнейшие глубокие бурения.
Приложение II. Мощность паннонских и четвертичных слоев, заполня
ющих Большую Низменность — Составлено А. РОНАИ в I960 г.
Легенда: 1. четвертичные отложения, 2. паннонские отложения, 3. нижнепаннонские 
отложения.
Приложение III. Мощность четвертичных отложений Большой Низ
менности.— Составлено на основе данных глубоких бурений на нефть и на 
артезианскую воду, как и геофизических карт и карт грунтовых вод 
А. РОНАИ в 1961 г.

2 Évi jelentés 1961. évről И. —




