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zone the horizon q„  occurs at a depth bigger than 3 — 5 km, indicating a great thickness of the 
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Bevezetés

A M. All. Eötvös Loránd Geofizikai Intézet a Földtani Intézettel együtt 
1964. évben Szolnok környékén kezdte meg a magyar Alföld rendszeres ku
tatását. A kb. 1600 km2-es területre kiterjedő vizsgálatok (1. ábra) átfogó jelle
gűek s céljuk volt, hogy a mélyebben fekvő (harmadkorinál idősebb) nagyszer
kezetek elhelyezkedését felderítsék, illetve a már ismerteket pontosabban 
körülhatárolják.

A kérdéses terület a Nagyalföld ,,flis övezetében” van. Mélyszerkezetileg 
az ország egyik legkevésbé ismert része. Az eddig lemélyített számos fúrás 
maximálisan 2000 — 2500 m mélységig hatolt ; a füst egyik sem fúrta át. A fúrási
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eredmények szerint a flis aljzata nagyon mély, maga a flis pedig erősen diszlo- 
kált (gyűrt és tört). Ez tette indokolttá, hogy a Geofizikai Intézet geofizikai 
kutatását — súlypontilag geoelektromos és szeizmikus méréseket — Szolnok 
körzetében kezdje meg.

Kertai Gy. és Kőrössy L. (1. ábra) szerint Szolnok és Ebes között elsőrendű 
diszlokációs öv húzódik, amely a területet két részre osztja. Ettől E-ra helyez
kedik el az É-alföldi nagyszerkezeti egység, melynek nagy mélységbe süllyedt 
alépítményéről jelenleg keveset tudunk. Feltehető hogy az ebesi és a liajdú- 
szoboszlói fúrásokból előkerült paleo-mezozoós képződmények az egység al
építményéhez tartoznak. Felépítményében vastag neogén vulkáni képződ
mények találhatók, kitörési központokkal. 1 * * 4

1. ábra. Kőrössy — Kertai : Magyarországi medenceterületek nagyszerkezeti egységein kialakult
részmedencék (Szolnok környéke)

1. É-alföldi nagyszerkezeti egység, 2. Tiszántúli kristálypala vonulat, 3. Mecsek—nagykőrösi nagyszerkezeti egység,
4. Középdunántiili nagyszerkezeti egység, AA. Szolnok—Ebes diszlokációs öv, BB. Pusztamérges—Nagykőrös disz-

lokciós öv, CC. Paleogén határvonal

Фиг. 1. Кёрёши-Кертаи: Частичные бассейны на фоне крупных тектонических зон бассейн- 
ных областей Венгрии (район г. Солнок)

1. Тектоническая зона северной части Венгерской Низменности, 2. Затисская зона кристаллических 
сланцев, 3. Тектоническая зона Мечек — Надькёрёш, 4. Тектоническая зона центральной части Заду
найской области, АА. Зона нарушений Солнок —Эбеш, ВВ. Зона нарушений Пустамергеш — Надькёрёш,

СС. Граница палеогена
Fig. 1. Kőrössy-Kertay: The sub-basins of the Hungarian basin (around Szolnok)

1. Tectonic unit of the northern part of the Great Hungarian Plain. 2. Schist range east of the river Tisza,3. Mecsek — 
Nagykőrös tectionic unit, 4. Tectonic unit of the central part of Transdanubia, AA. Szolnok —Ebes dislocation belt, 
BB. Pusztamérges— Nagykőrös dislocation belt, CC. Boundary of Paleogene
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A diszlokációs övtől D-re a Tiszántúli kristályospala vonulat helyezkedik 
el. Mélyszerkezeti részére jellemzőek a mezozónabeli kristályos palák, gneiszek, 
csillámpalák (opaleozóikum vagy prekambrium), amelyeket helyenként intru- 
ziók jártak át. A fedőrétegsor felső miocén és vastag pliocón üledékekből áll, 
vulkáni törmelékanyagot itt csak elszórtan találtak. Mind az É-alföldi nagy- 
szerkezeti egységet, mind pedig a Tiszántúli kristályos pala vonulatot Ny-ról 
a Mecsek —Nagykőrösi nagyszerkezeti egység zárja le. A három nagyszerkezeti 
egységet a Pusztamérges — Nagykőrös között DDNy—ÉÉK irányban húzódó 
diszlokációs vonal választja el egymástól.

Az általában kréta-paleogén korúnak minősített flis a terület nagyobb 
részén megtalálható. A Szolnok — Ebesi diszlokációs övtől D-re a Pusztamér
ges—Nagykőrösi diszlokációs öv kísérője, ettől К -re húzódik széles övezet
ben, közelítően É —D irányban. A két diszlokációs öv találkozásánál a flis 
vonulata EK-re hajlik el, s a továbbiakban a Szolnok—Ebesi diszlokációval 
kapcsolatos. A két diszlokáció mentén diabáz jellegű képződmények is talál
hatók. Jelenlegi feltételezések szerint flis képződmények a kutatott terület 
DK-i és ENy-i részén nem fordulnak elő.

A területen végzett geoelektromos kutatás szervesen illeszkedik a komplex 
geofizikai vizsgálatok sorrendjébe. A mágneses és gravitációs mérések adatai 
már rendelkezésünkre álltak, ezek felhasználásával terveztük a tellurikus 
méréseket kb. 4 km2/pont sűrűséggel. A később végzett, illetve még végzendő 
dipól ekvatoriális (DE) szondázásokat a tellurikus izoarea anomáliakép alap
ján telepítettük, olyan elgondolással, hogy a két geoelektromos módszer 
együttesen értelmezett eredményei szolgáljanak alapul a későbbi szeizmikus 
kutatásnak. Kivétel csak a terület ENv-i része, ahol a szeizmikus és geolektro- 
mos mérések egyidőben indultak.

A tellurikus mérések eredménye

A mélyszerkezetre elsősorban a regionális anomáliakép jellemző. A terü
leten két jelentősebb maximum vonalat, s egy kiterjedt minimumövezet ta
lálható, amelynek mindegyikén több kisebb részanomália helyezkedik el (2. 
ábra).

I. A mérési terület Ny-i részét egy az A _1 =  0,6 — 0,7 area vonallal határol
ható relatív maximum zárja le. Ezen belül Jászberénytől D-re ( „A ” ) és Törtei — 
Nagykőrös körzetében („-B” ) két magasabban jelentkező helyi anomália kö
zött a ,,C” területen kisebb minimum-zóna húzódik. Ennek elhelyezkedését 
az A -1 =  0,5 —0,6 szaggatott area vonal szemlélteti.

II. Szolnok — Rákóczi)alva — Kengyel — Tiszaföldvár körzetében helyezkedik 
el a terület legszembetűnőbb, nagykiterjedésű maximuma, amelyet itt is az A “ 1 = 
=  0,7 areavonal határol. A Tisza vonalánál feltehetően vetővel kapcsolatos 
kiemelkedést jeleznek itt a tellurikus mérések, a Rákóczifalvánál fekvő
val jelzett) helyi maximum környéke volt az egyetlen, ahol méréseink során 
hirtelen szerkezeti változásra utaló fáziskülönbséget tapasztaltunk. Figyelemre 
méltó, hogy az anomália Ny-i határvonala több szakaszon követi a Tisza vo
nalát.
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2. ábra. A szolnoki terület izoarea térképe
I. Ny-i maximumvonulat, A. Jászberényi maximum, B. Törtei —nagykőrösi maximum, C. Relatív

minimum
II. ltákóczifalva-kengyeli maximum, H. Rákócziiul va i lokális maximum

III. Negatív anomália terület, F. Besenyszög— Nagykőrösi minimum, D. Jászladány — Zagyvarékasi átmeneti terület, 
G. Jászkarajenői minimum övezet, J. K-i minimum zóna, E. ÉK-i minimum

Фиг. 2. Карта изоареал района г. Солнок
I. Западная зона максимумов, А. Максимум Ясберень, В. Максимум Тёртел — Надькёреш, С. Относитель

ный минимум
II. Максимум Ракоцифальва — Кендьел, Н. Местный максимум Ракоцифальва

III. Область отрицательных аномалий, . Минимум Бешеньсёг — Надькёрёш, Д. Переходная зона Ясла- 
дань —Задьварекаш, G. Зона минимума Яскараенё, I. Восточная зона минимумов, Е. Северовосточный

минимум

[Fig. 2. Isoareal map of the Szolnok area
I. Western minimum zone, A. Jászberény maximum, B. Törtei —Nagykőrös maximum, C. Relative minimum

II. Rákóezifal va —Kengyel maximum, H. Rákóczifalva local maximum
III. Area of negative anomaly, F. Besenyszög —Nagykőrös minimum, I). Jászladány — Zagyvarékas transitional zone, 

G. Jászlkarajenő minimum zone, J. Eastern minimum zone, E. NE minimum

A ,,H ” -vel jelzett, nagy területen jelentkező maximum viszonylag sima 
menetű. К  felé egyenletesen lejt, D-i irányban nincs lezárva, gerincszerű, 
lassan elmélyülő nyúlványa van Törökszentmiklós és Szolnok felé. Ez utóbbi 
pontos lehatárolása méréstechnikai nehézségekbe ütközött, mert Szolnok kör
nyékén már jelentős volt az ipari zavaróáramok hatása.

III. A vizsgált területen általában a negatív anomáliák előfordulása az 
uralkodó, a nagykiterjedésű minimum-övezetben részanomáliák kapcsolódnak 
egymáshoz.
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A legszembetűnőbb minimum Besenyszög — Nagykörű körzetében , ,F” 
található, központi részén az A ~L érték 1,4-re süllyed. Az anomália tengelye 
Ny —К  irányú, К  felől nincs lehatárolva, ennek ellenére az izoarea vonalak 
liajlásából úgy látszik, hogy a minimum a mérési terület K-i határa közelében 
lezáródik, „elmélyülés” nem várható.

A Jászladány — Zagyvarélcas között elhelyezkedő minimum rész (,,D” ) át
menet a mérési terület Ny-i részén húzódó relatív maximumvonulat ( , , /” ) és a 
Besenyszög —Nagykörű minimum (, ,F”) között. Megfigyelhető itt az A -1 
érték fokozatos K-i irányú növekedése. A területrészen belül három, lokálisan 
záródó minimumot találunk, amelyek közül Zagyvarékastól DK-re helyez
kedik el a legerőteljesebb. Nem érdektelen megjegyezni, hogy a szeizmikus 
mérések ugyanitt jeleztek vetőzónát, ugyanakkor a mérnökgeofizikai célból 
végzett sekélyszondázások is ezen a területen mutattak ki ellenállásválto
zást.

A Jászladány —Zagyvarékas közötti minimumterület a Jászkcirajenői 
minimumövezetben folytatódik. Ez határozottan elválasztja egymástól a 
Nagykőrös —Törteli relatív maximumvonulatot (,,1/B”) és a Rákóczifalva — 
Kengyeli maximumot ( , , / / ” ). A negatív anomália Ny és К  felé erőteljesen, D 
felé kisebb mértékben emelkedik. A terület közepén, illetve ÉNv-i részén ta
lálható „elmélyülések” meglehetősen sekélyek (A -1 =  0,8), meg sem közelítik 
a Nagykörűi minimum értékét.

A K-i minimumzóna („•/” ) lehatárolására nem volt lehetőségünk, mivel 
ez már kívül esett a vizsgált terület határán. Az egész minimumzóna a Beseny
szög—Nagykörűi minimum D-i, fokozatosan emelkedő folytatásának tekint
hető, amely K-ről — viszonylag enyhe átmenettel — lezárja a Rákóczifalva — 
Kengyeli maximumot. Megjegyzendő, a Törökszentmiklósnál („•/” ) található 
lokális minimum bizonytalan mérési adatokon alapszik. Hasonló a helyzet 
az EK-i területrészen elhelyezkedő ninimummal (,,E” ). Lehetséges, hogy ez 
az egész rész csak mérési bizonytalanság miatt határolódik el a Besenyszög — 
Nagykörűi (,,F ” ) negatív anomáliától.

Az izoarea térkép értelmezése, dipól ekvatoriális szondázások telepítése

A tellurikus eredmények alapján különbséget kell tennünk a terület É-i és 
D-i része között, amit jól szemléltet a 6. ábrán bemutatott két tellurikus szel
vényen az area értékek változása. Mindkét szelvényvonal a legjellemzőbb 
anomáliák tengelyében, illetve „dőlés” irányában halad. A Szot-I. az északi 
területrészen húzódik keresztül Ny —К  irányban; a nyugati maximumvonu
laton levő ,,C” relatív minimumból indul ki, és Újszászon keresztül a Nagykö
rűi minimumig halad. Az area szelvény viszonylag zavarmentes. Eltekintve 
a C minimum hatásától, Ny-on jelentkeznek a legmagasabb area értékek, К 
felé fokozatosan csökkennek, s a Nagykörűi minimumban több kilométeres 
távon közel „szintes” értékkel jelentkeznek.

Egészen más a D-i területrész regionális felépítése, amelyről szemléltető 
képet ad a SzoT-II. szelvény. Ez a Nagykőrös 13. fúrásból indul ki, áthalad 
a Ny-i maximumvonulaton („В ” ) a Jászakarajenő-i minimumon („G” ), a 
Rákóczifalva —Kengvel-i maximumon ( „ / / ” ) és a K-i minimumzónán
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végződik. Mint látjuk, a kép itt az É-nál lényegesen zavartabb, a Rákóczi- 
falva-i maximum Ny-i oldalán az area értékek szinte ugrásszerűen változnak. 
Nagykőrösnél és Rákóczifalvánál közel azonos ,,magasságúak” az area értékek,, 
hasonlóképpen közel azonos „mélységűek” a Jászkarajenő-i minimumon, 
illetve a K-i minimumzónában.

Mint az előzőekben megállapítottuk, tellurikusan a szolnoki térképlap 
területe három főbb egységre tagolható, ezek közül a Ny-i maximumvonulat 
( , , /” ) és a D-i részen elhelyezkedő Rákóczifalva — Kengyel-i maximum ( , , / / ” } 
a terület kisebb részét foglalja el. Ennél lényegesen nagyobb kiterjedésű 
a minimum övezet ( „ , / / / ” ), amely DNv-on a két maximumot választja el 
egymástól (,,G”), s E-i illetve K-i irányban folytatódva a területnek egész 
EK-i felére kiterjed.

Érdekes összevetnünk az izoarea képet a mágneses anomáliák elhelyez
kedésével. A 3. ábrán a mágneses maximumvonalat ábrázoltuk a tellurikus

3. ábra. Mágneses maximumvonulat és a Kőrössy — Kertai által megadott flis övezet elhelyez
kedése az izoarea térképen

1. mágneses maximumvonulat, 2. flis övezet, 3. flis övezeten kívüli terület, 4. izoarea vonal, 5. diszlokációs öv

Фиг. 3. Положение зоны магнитных максимумов и флишевой зоны, указанной Кёрёши"
Кертаи, на карте изоареал

1. Зона магнитных максимумов, 2. Флишевая зона, 3. Область за пределами флишевой зоны, 4. Линии
изоареал, 5. Зона нарушений

Fig. 3 Position of magnetic maximum range and of the flusch zone as given 
by Kőrössy -  Kertay on the isoareal map

1. magnetic maximum range, 2. flyseh zone, 3. area beyond the flysch zone, 4. isoareal kines, 5. dislocation belt
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térképen. Mint látjuk, a diabáz vulkánossággal kapcsolatba hozható maximum- 
vonulat iránya követi a DNy-ról kiinduló tellurikus minimumövezet tengelyét.

Ugyanezen az ábrán a Kertai — Kőrössy által megadott diszlokációs öveket, 
valamint a flis övezet feltételezett elhelyezkedését is ábrázoltuk. Szembeötlő, 
hogy a flis övezet jó közelítéssel egybeesik a tellurikus minimumzónával. A 
D-i területrészen a Pusztamérges —Nagykőrös-i diszlokációs övtől К -re kép
ződött flis övezet központjában helyezkedik el a Jászkarajenő-i mini
mum; az É-i területrészen viszont a Szolnok —Ebes diszlokációs öv mindkét 
oldalán, de főként ettől É ra van a Besenyszög —Nagykörűi „minimum” .

A tellurikus minimumövezet tehát nagy általánosságban a feltételezett flis 
elterjedésével hozható kapcsolatba. Kivétel csak a Rákóczifalva —Kengyel-i 
maximum, amely Rákóczifalva —Szolnok között mélyen benyúlik a flis öve
zetbe. Ezt a jelenséget eddigi adataink alapján nem tudjuk magyarázni, mi
vel a Rákóczifalva-i fúrásoknak majdnem mindegyike flisben állt meg, s ezek 
közül a Rá-1 többszáz méter vastagságban harántolta. Ügy tűnik, mintha ez 
az anomáliaképre vonatkozó előző feltevésünkkel ellentétben állna. A fúrások 
karottázs szelvényei (Rá-1, Rá-4) viszont egyértelműen jelzik, hogy a flis 
Rákóczifalván igen nagy ellenállású, felszíne várhatóan elsőrendű vezér
szintként jelentkezik.

Az eddigiek alapján tehát az izoarea anomáliakép kvalitative jelzi a flis 
övezet elhelyezkedését, de kvantitatív adatokat sem a flis felszínének mély
ségéről, sem pedig az alatta várható idősebb korú (paleozoikum, triász, jura} 
aljzatról sem nyerhetünk; a medencealjzat mélységének meghatározása még 
a flis övezeten kívül is nehézségekbe ütközik, amit egyértelműen igazolnak 
a különböző fúrásokon (Nagykőrös, Jászberény, Túrkeve, stb.) végzett tellurikus 
mérések eredményei. Megállapítható volt, hogy a tellurikus area értékek kiala
kításában nemcsak a szintként jelentkező idősebb korú medencealjzat mély
sége játszik szerepet — mint ez az ország más területeire, például a Dél-Dunán- 
túlra jellemző — hanem csaknem ugyanekkora hatása van a fedőrétegek ho
rizontális irányú változásának is. Torzító tényező emellett az is, hogy a flis 
területén а о szint feltehetően nagymélységben helyezkedik el, a flis kép
ződmények — eddigi mérésadatok alapján (karottázs, DE szondázás ) — álta
lában kis ellenállásúnk*, s mint ilyenek, geoelektromosan nem jelentkeznek 
medencealj zatként.

A tellurikus anomáliakép tehát két, közel azonos hatású tényező eredő
jét tükrözi, ahol az egyes tényezők számszerű szétválasztása már a nagymély
ségű dipól ekvatoriális szondázás feladata. A szondázások telepítése (általában 
kétoldali elrendezést alkalmaztunk) az izoarea anomáliakép alapján önként adó
dott, figyelembe véve, hogy módszertani nehézségek miatt a flis övezetben a 
pontonként végzett szondázás helyett lényegesen megbízhatóbb eredményt 
Ígért az „inverz átfedéses” elektróda elrendezéssel mért szelvénymenti szondá
zás. Ilyen meggondolások alap ján a SzoD — I. és SzoD — II. DE szelvény egybe
esett a tellurikus SzoT —I. és II. szelvény vonalával, amelyek a mélyszerkezeti 
felépítésre legjellemzőbb két irányvonalnak tekinthetők. A SzoD — III. szelvény- 
vonal mentén, valamint néhány más ponton végzett szondázások az előbb kapott 
kép kiegésztését szolgálták (4. ábra).

* Az eddigi vizsgálatok során ez alól csak a „rákóczifalvai flis” volt kivétel.
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4. ábra. DE szondázások Szolnok környékén (helyszínrajz)
Фиг. 4. Дипольно-экваториальное зондирование в районе г. Солнок (план)

Fig. 4.

A komplex geoelektromos kutatás eredménye

A szondázások három, egymástól lényegesen eltérő geoelektromos réteg
sort különböztettek meg.

1. Az egyik általában a flis övezeten kívüli területrészeken fordult elő, 
jellemzője :

a j az aljzat paleozoikum vagy mezozoikum (ide értjük a kréta korú 
flist is, ha nagy fajlagos ellenállással jelentkezik);

b) a kis ellenállású flis képződmények hiányzanak;
c) a miocén és paleogén üledékek vékonyak, illetve ha nagyobb vastag

ságúak, akkor ellenállásuk nem tér el számottevően a pliocén- első
sorban az alsó pannóniai összlet ellenállásától.

d) a fedőrétegsor vastag, kis ellenállású pliocén üledékekből áll;
A Turkeve— 7. fúráson kapott eredmények jellemzőek erre az összletre 

(5. ábra); geoelektromos szemszögből tekintve a fedőrétegsorban rendszerint 
a pannóniai összlet alkotja a vezérréteget (gv), a pleisztocén, levantei képződmé
nyek lényegesen vékonyabbak; ellenállásuk alapján azonban sokszor elkülönít
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hetők a pannontól. Esetenként az alsó-felső pannon határ is kimutatható a 
szondázás segítségével, de hangsúlyozni kell, hogy ezeknek a rétegeknek a 
határa a szondázási görbén csak másodrendű hatást okoz, s ezért a mélység
meghatározás pontossága korlátozott.

Elsőrendű vezérszintként jelentkezik viszont a paleozoós, vagy mezozoós 
aljzat felszíne, amely p„ szint ; mélysége a módszer adta maximális pontossággal 
(±  3 — 10%) határozható meg. Ilyen területen a tellurikus kutatás is optimális 
adatokat szolgáltat; az area értékek változása elsősorban az aljzat mélységét 
jelzi. Másodrendű hatást okoz a fedőrétegsor vízszintes irányú ellenállás válto
zása, ez helyenként elhanyagolható, más helyütt a DE szondázás szolgáltatta 
ga értékek felhasználásával korrigálható(Szabadváry 1965). Elvileg tehát nincs 
akadálya annak, hogy ilyen területen — néhány ellenőrző szondázás segítségé
vel — a tellurikus A -1 értékekből számszerűen meghatározzuk a paleozoikum 
(mezozoikum) mélységét.

Geolektromos vonatkozásban ezeknek a területeknek az a jellemző vonása, 
hogy a aljzat 2 — 3 km mélységben jelentkezik. A SzoD — I és SzoD — II vonalon 
végzett szondázások szerint az izoarea anomáliaképen jelentkező Ny-i maxi
mumvonulat (I), a Rákóczifalva — Kengyeli maximum (II), valamint a K-i 
minimumzóna (III/J) ilyen felépítésű.

2. A másik jellemző rétegösszlet típus többnyire a flisövezetben fordul elő. 
Ilyen helyen a DE szondázások nem mutatnak ki o„ szintet, az összlet geoelek
tromos szempontból az alábbi rétegekre bontható:

a) a változó ellenállásié, de aránylag vékony felszínközeli rétegek alatt 
elsőrendű vezérréteg (ov) helyezkedik el, amely 10 ohmm-nél általá
ban kisebb ellenállású ;

b) alatta található a közbülső réteg (ok), az előbbinél mindig nagyobb 
ellenállású, a rendelkezésre álló közelítő adatok szerint 10 — 40 
ohmm ;

c) a másodrendű vezérréteget (ow) általában már többezer m mélységben 
mutattuk ki, éppen ezért a maximum 3 km mélységig végzett DE 
szondázások éppen csak elérték. Pontos mélységét nem lehet meg
határozni, ellenállásáról is csak annyit tudunk, hogy a közbülső 
réteg ellenállásánál kisebb;

d) paleozoikummal vagy f. krétánál idősebb mezozoós korú képződ
ménnyel azonosítható geoelektromos aljzatot — a 2. típusú terüle
ten — a szondázások sehol sem mutattak ki. A szondázási görbék 
(sajnos bizonytalan) végső szakasza azt jelzi, hogy az aljzatnak 3 — 5 
km-nél nagyobb mélységben kell elhelyezkednie.

A geoelektromos rétegszelvény földtani értelmezése ilyen esetben nehezebb. 
Ezideig két rétegösszlet felépítést különböztettünk meg.

a) Nagykörű körzetében, a tellurikus minimum övezet ÉK-i részén végez
tük a Nk —2 —D2 szondázást, Ennek eredményei jól összevethetők a 
közelében lemélyített Nkö — 5 fúrás adataival

3  G e o f i z i k a i  K ö z l e m é n y e k  —  X V .  k ö t e t ,  1— 4. s z .  —  41070.
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5. ábra 
Фиг. 5. 
Fig. 5.
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Eszerint
az elsőrendű vezérréteg (o,,) — f. pl iccén
a közbülső réteg (oA.) — f. és a. pannon (homokkő pados kifej

lődés)
a másodrendű vezérréteg (ow) — az a. pannon fekvőjében levő - karót -

tázsszelvényen éles különbséggel jelent
kező — kis ellenállású réteg, amelyhez 
a kis vastagságú miocén képződmények 
kapcsolódnak.

Megjegyzendő a közbülső réteg, valamint a másodrendű vezérréteg föld
tani azonosítása még további kiegészítésre szorul, pl. a Nkö— 1 fúrásban a 
paleogén fi is, a Nkö —4. fúrásban pedig a miocén vulkáni tufa közepes ellen
állással jelentkezik (karottázs), ez alapján ezek feltehetően a közbülső réteghez 
kapcsolódnak. A DE szondázással jelzett kisellenállású képződmények (másod
rendű vezérréteg) ennél mélyebben kell elhelyezkedniük.*

b) A terület DNy-i részén más a helyzet. Jászkarajenő és Törtei körzetében 
a földtani értelmezés a Ik2 — D2 és Kol —D l szondázás, illetve az 
ezektől néhány km távolságban fekvő Jk—1 és T ő—10 fúrás alapján 
végezhető el. Eszerint
elsőrendű vezérréteg (ov) 

közbülső réteg (ok) —

másodrendű vezérréteg (on,) —

pannóniai- és vékony miocén kép
ződmények ;
a karottázs szelvényeken is nagyobb 
ellenállással jelentkező paleogén- 
kréta f lis, illetve kréta diabáz; 
a DE szondázás jelzi, a fúrás nem 
érte el. Feltételezhető, hogy a mé
lyebben fekvő flis képződmények, 
illetve tufás vulkánitok jelentkez
nek kisebb ellenállással, de nincs 
kizárva olyan üledékes kőzetek 
jelenléte sem, melyeket fúrás, na
gyobb mélységük miatt, eddig még 
sehol sem ért el.

Összefoglalva az elmondottakat: a 2. típusú területen belül jellemző, hogy 
geoelektromos aljzat szint) 3000 — 5000 m mélységig nem jelentkezik. 
Ehelyett a rétegösszlet három geoelektromos rétegre (gv, gk, ga>) bontható, 
melyek az É-i területrészen — feltehetően a Szolnok—Ebes-i diszlokációs övtől 
É ra — földtanilag más képződményekkel azonosíthatók, mind ettől D-re. 
A földtani értelmezésnek itt még több nyitott kérdése van, amelyet az 1965 
évben végzendő nagyobb mélységű szondázásoknak kell véglegesen tisztáz- 
niok.* A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint, az É-i területrészen a

* Nagykörűnél a fúrás adatok földtani feldolgozása a jelentés megírásakor még nem volt 
befejezett.

* 1964. évben a méréseket GE — 30 típusú berendezéssel végezték, ennek maximális 
hatómélysége 2 - 3  km. Az 1965. évre elkészülő GE -  40 típusú berendezés maximális ható- 
mélysége 4 — 6 km lesz.

3*
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pannóniai képződmények nagyobb ellenállásinak (15 — 20 olimm), mint D-en, 
ahol 10 ohmm-nél kisebb ellenállással jelentkeznek. Hasonló tendencia tapasz
talható a miocén-, illetve paleogén-kréta flis képződményeknél. Tisztázandó 
kérdés, hogy ez az ellenálláskülönbség nem azonosítható-e az Észak-Alföldi 
nagyszerkezeti egység, illetve a Tiszántúli kristályospala vonulat földtani 
sajátosságaival.

A 2. típusú terület egybeesik a III.-al jelzett tellurikus minimumövezet
tel, kivéve a K-i (,,J”) minimumzónát. Ettől élesen elhatárolható az 1. típusú 
területrész, mely tellurikus maximum vonulattal (I. és II.) illetve a 
minimumzónával azonosítható. Itt a o„ aljzat viszonylag kis mélységben — 
legfeljebb 2000 — 3000 m — található meg.

Külön kell foglalkoznunk a „rákóczifalvai flis” kérdésével, ami itt közel 
<x= ellenállással (>500 ohmm) jelentkezik, s ez alapon élesen elkülönül a telluri
kus minimumövezetben fúrással is sokhelyütt elért flissel, mely kis, ill. közepes 
ellenállási! (5 — 50 ohmm). Feltevésként megemlítjük, hogy ez a nagyságrendet 
is elérő ellenálláskülönbség talán kapcsolatba hozható azzal, hogy a „rákóczi
falvai flis” lepusztult paleozoikum újra felhalmozódásából alakult ki, a mini
mumövezetben található flis viszont mezozoós (jura) képződmények újra fel- 
halmozódása.

Földtani értelmezés

Mindkét módszer egyesített eredményeit a 6. és 7. ábra mutatja be. A 6. 
ábrán a DE szondázás adataiból szerkesztett geoelektromos rétegszelvény lát
ható. Alatta megfelelő tellurikus area szelvény. Ha figyelembevesszük a 2. 
ábrán bemutatott izoarea anomáliaképet, megállapíthatjuk, hogy az É-i terület
részre jellemző SzoD —I. szelvény Ny-i részén az I-el jelzett tellurikus maxi
mumvonulat kiemelkedő geoelektromos aljzatot jelez. Ez 2000 m mélységben 
közel vízszintesen helyezkedik el, majd az Usz és Zr2 pontok között meredek 
vetődéssel 4000 méternél nagyobb mélységbe süllyed. A geoelektromos aljzat 
paleozoós, vagy f. krétánál idősebb korú mezozoós képződménnyel azonos. 
A vetődés az Eszik— Alföldi nagyszerkezeti flisövezet egység határvonalával 
azonosítható. A SzoD —I szelvényvonal K-i részén található felemelkedés fel
tehetően a /. pliocén, /. pannon határfelületét jelzi. A pannóniai képződmények 
alatt a harmadkorú és kréta flis képződmények 3000 m, esetleg 5000 m vastag
ságúak is lehetnek.

A SzoD II. szelvény a D-i területrészre jellemző. Ny-i végződésénél itt is 
megtalálható a geoelektromos aljzat 1300— 1700 m mélységben, valamint az 
éles levetődés a Kol és Jk2 pontok között. Az aljzat itt a Nagykőrösnél kimu
tatott paleozoikummal, illetve az ettől К -re fúrással megütött mezozoikummal 
azonosítható, a vetődés pedig a Pusztamérges —Nagykőrös diszlokációs övvel. 
Az ettől К -re levő mély „tektonikai árkot” Jk—1 és Rá (Rákóczifalva) pont 
között felvető zárja le. Ezután a gelelektromos aljzat 1000—1700 m magas
ságban megtalálható egészen a turkevei (Tu —7) fúrásig. A SzoD I. szelvénytől 
eltérően tehát itt a K-i részen is kis mélységű о„ szint található. A DE szondá
zások ezen a részen még nem fejeződtek be, ezért a szintet nem ábrázoltuk 
folyamatosan. Földtani értelmezése is problematikus. Mind Rákóczifalvánál. 
mind pedig Turkevénél a flis esik egybe a geoelektromos határfelülettel; a két



A  kom plex geoelektrom os m élyszerkezeti kutatás . . 37

ó. 
áb

ra
. D

E
 s

zo
nd

áz
ás

ok
 a

la
pj

án
 s

ze
rk

es
zt

et
t r

ét
eg

sz
el

vé
ny

ek
, é

s 
az

 e
zz

el
 a

zo
no

s 
vo

na
lo

n 
ha

la
dó

 t
el

hi
rik

us
 a

re
a 

sz
el

vé
ny

ek
 

Ф
иг

, 
6.

 Р
аз

ре
зы

, 
со

ст
ав

ле
нн

ы
е 

по
 д

ан
ны

м 
Д

ЭЗ
 и

 т
ел

лу
ри

че
ск

ие
 а

ре
ал

ьн
ы

е 
ра

зр
ез

ы
, 

пр
ов

ед
ен

ны
е 

по
 т

ем
 ж

е 
пр

оф
ил

ям
 

Fi
g.

 6
. 

Se
ct

io
n 

pl
ot

te
d 

on
 t

he
 b

as
is

 o
f 

D
E 

so
un

di
ng

s 
an

d 
te

llu
ri

c 
ar

ea
-s

ec
tio

ns
 a

lo
ng

 t
he

 s
am

e 
pr

of
ile

s



38 K irály Ernő— Liszt F erencn é— N em esi László— Szabadváry László

7. ábra. Jászkarajenő — Nagykörűi „tektonikai árok” elhelyezkedése, a geoelektiomos aljzat
ellenállás változásai alapján

Фиг. 7. Положение, „тектонического грабена” Яскараенё -  Надькёрю по изменениям 
сопротивления опорного геоэлектрического горизонта

Fig. 7. Position of the Jászkarajenő — Nagykőrös „tectonic graben” based on 
resistivity variations of the geoelectric „floor”

pont között mégis eltérés van, mivel a Rá — 1 fúrásban a flis 400 méternél vas
tagabb, s alatta nem érték el a paleozoikumot, Turkevén a flis csak 150 m 
vastagságú, s alatta paleozoikum jelentkezik. A DE szondázás tehát az utóbbit 
is jelezheti; az eltérés hibaszázalékon belüli. A 7. ábra a paleozoikum, illetve 
mezozoikum hatalmas „tektonikai árkait” szemlélteti. Sűrűn vonalazott rész 
1 — 2,5 km mélységben levő szintet jelez, az átmeneti zóna a vetődések, 
illetve diszlokációs övék körzetében található; ezt ritkább vonalazás jelöli. 
A nem vonalkázott részen helyezkedik el az „árok” , ahol a geoelektromos kuta
tás átlagosan 4 km mélységig nem jelzett f. krétánál idősebb korú aljzatot.

A szolnoki terület komplex geoelektromos kutatása nem befejezett, a fentiek
ben elmondottak előzetes tájékoztatást adnak, hogy az országban elsőízben 
végzett ilyen jellegű kutatás lehetőségeit ismertessék. Az 1965 évben megoldandó 
feladatok legfontosabbika a „tektonikai árok” részletesebb vizsgálata. Ennek 
érdekében tellurikus frekvencia analízist és magnetotellurikus vizsgálatokat, 
valamint 3000 méternél nagyobb mélységű DE szondázást végzünk.

A terület tellurikus — magnetotellurikus kutatások befejezéséhez első
sorban néhány módszertani probléma tisztázására van szükség.
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Ezek:
1. Meg kell határozni a háx-om fő elektromos szelvény típus fölött az ,,S” 

intervallumot, vagyis meg kell állapítani, hogy melyek azok a frekven
cia-tartományok, amelyeknél a TE áramok a fedőüledék teljes kereszt- 
metszetén átfolynak. Ezt a kérdést magnetotellurikus frekvencia szon
dázással döntjük el, melyeket Nagykőrös, Turkeve, Rákóczifalva, 
Zagy varékas, Jászkarajenő és Nagykörű térségében végzünk.

2. Megvizsgáljuk továbbá az A -1 =  /  (T) függvény változását ugyaneze
ken a pontokon, abból a célból, hogy melyek azok a frekvenciatartomá
nyok, amelyeknél a mélységi behatolás változása 3 — 5 km-es aljzat 
esetében is elhanyagolható.

3. A SzoD —III szelvény mentén megvizsgáljuk, hogy a magnetotellurikus 
szelvényezés eredménye milyen adatokkal segíti a komplex geoelektro- 
mos módszert, a nagymélységű szerkezetek felkutatásához.

A DE szondázásoknál az 1965. év bon az első feladata a nagyteljesít" 
ményű (GE —40 típusú) mélyszondázó berendezés elkészítése, s a szolnoki 
flis övezetben történő alkalmazása. Ettől a berendezéstől várjuk, hogy a 
„tektonikai árok” helyén az idősebb korú aljzatot meghatározzuk; emellett a 
geoelektromosan kimutatható vetődések — diszlokációs övék részletesebb 
azonosítása, valamint ennek az ellenálláskülönbségnek vizsgálata, mely az 
E-i és D-i területrészen elhelyezkedő azonos korú képződmények (pannóniai, 
miocén, paleogén-kréta flis) között fennáll; annak eldöntése, azonosítható-e 
az azonos korú, de eltérő ellenállású képződmények határvonala a Szolnok — 
Ebes diszlokációs övvel.
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