
SZOLNOK FÖLDTANI VISZONYAI

Mindnyájunk képzeletét izgatja az el-
múlt, már régen lefolyt eseményeknek
a története. Sokan is foglalkoznak vele
a történelem, régészet, földtan, vagy
más a múlt kutatására vonatkozó tudo-
mányág keretében. Különösen nagy ér-
deklődéssel fordul a legtöbb ember an-
nak a helynek a története felé, ahol él,
ahova valónak érzi magát.

Szolnok város történetével sok tanul-
mány, értekezés foglalkozik. Történeti
múltjára vonatkozólag sok adatnak va-
gyunk a birtokában, ami ásatásokból,
vagy levéltárakból előkerült. Igaz, hogy
minél távolabb megyünk vissza a múlt-
ba, annál kevesebbet tudunk, annál hiá-
nyosabban tudjuk összerakni a történé-
sek mozaikját.

A város történelmi szerepével foglal-
kozó írások a földtani időszámítás szem-
pontjából nézve csak nagyon kis időt
mutatnak be. Néhány ezer évet több-
millióval szemben. Azok a kérdések is
foglalkoztatnak azonban bennünket,
hogy mi volt régebben, amikor még nem
élt ember a Földön, amikor még az ég-
hajlat még trópusi forróságú volt, és
Szolnok helyén tenger hullámzott.
Ezekre a kérdésekre nemrég még nem
tudtunk válaszolni, mivel semmiféle
adat sem állott rendelkezésünkre, csak
feltételezésekre építhettünk. Még nem
régen nagyon kevés fúrás volt lemé-
lyítve az Alföldön és az is csak kis
mélységig, ami még a vastag fiatalkorú
üledéksorban ért véget. A századfordu-
lóig lemélyített artézi vízfúrások leg-
nagyobb része nem érte el az 1000 m
mélységet. Az Alföld felszínére vonat-
kozó kutatások már folyamatban vol-
tak, de ezekből a mélyebb rétegekre, az
Alföld medencéjének mélyebb szerkeze-
tére vonatkozó adatokat nem nyertünk,
legfeljebb csak következtetéseinkben se-
gítettek ezek a vizsgálatok. Nagy lépést
jelentett tehát a magyarországi olaj- és
gázkutatás megindulása az Alföldön. Az
újabb két évtized óta lemélyített fúrá-
sok eredményeként elérték a medence-
feneket jelző alaphegység-részeket is.
Természetes, hogy minél több ilyen fú-
rást mélyítünk le, annál összefüggőbb
lesz az a kép, amelyet Alföldünk és
így Szolnok múltjával kapcsolatban fel-
idézhetünk;

Két évvel ezelőtt került sor szocia-
lista tervgazdálkodásunk folyamán az
első szolnoki és Szolnok környéki olaj-

kutató mélyfúrásra, amelyet azóta több
fúrás követett. Nem feladatom, hogy e
gazdaságilag rendkívül fontos munkála-
tokat részletezzem, csupán szeretném
hangsúlyozni a fúrásoknak az Alföld
történetének kutatásában való rendkí-
vüli jelentőségét. Ezek eredményekép-
pen sok probléma és feltételezés tisztá-
zódott. Általuk igazán „mély" bepillan-
tást nyertünk Szolnok múltjába. Most
már valójában százmillió évre tekinthe-
tünk vissza. Erről o százmillió évről
lesz a továbbiakban szó — egészen rövi-
den.

Az alföldi medence-alakulat fenekét
képező alaphegységet a Föld ó- és kö-
zépkorától származó képződmények al-
kotják. Ez az alaphegység a Föld közép-
korában összetöredezve már csak rom-
jaiban állott fenn és lesüllyedt. A föld-
tani középkor kréta-korának közepén
(ezelőtt 80—100 millió évvel) az akkori
szárazföldre benyomul a tenger. Ezzel a
nagy tengerelőnyomulással (transzgresz-
szió) kezdődött a felső-krétakor. A ha-
zánk területére is benyomuló és az alap-
hegységet nagyrészt elöntő tenger
Európa déli részéről terjedt észak felé
és kelet-nyugati irányba; ezt a tengert
nevezik a geológusok Tétisznek. Ebben
vastag üledéksor rakódott le. A kréta
képződményei a különböző területeken
különfélék. Szolnokon, illetőleg Szolnok
környékén kvarchomokkő, vékony már-
ga és mészmárga rétegekkel; kemény
rétegzetlen sötétszürke tömött agyag-
márga; mészmárga homokkő beágyazá-
sokkal és vulkáni diabáztufa-agglomerá-
tum,1) A diabáz nevű kőzet az Alföldet
körülvevő hegyekben ott található meg
a felszínen, ahol abban az időben nem
volt tenger: így a Bükk hegységben
(Szarvaskő), továbbá Erdélyben a Bihar
hegységben. A középkor képződményei
szerves maradványokban nagyon szegé-
nyek. A finom szemcséjű agyagmárgák-
ból egysejtű mészvázú tengeri állatkák,
a foraminiferák vázai iszapolhatók ki,
amelyek a kormegállapítás szempontjá-
ból fontos szerepet játszanak. Magyar
nevük nincsen e kihalt fajtáknak (Glo-
botruncana Linneana, Bullimina Mur-

1) D1ABAZ a földtani középkorban műfcödS
vulkánok sötét színű kőzete; DIABAZTUFA a
diabázvuJkának működésénél levegőbe került,
majd leülepedett vulkáni finom törmelék; ai
AGGLOMERÁTUM kifejezés arra utal, hogy »
vulkáni törmelékbe nagyobb, keményebb kSzet-
darafc.-k ágyazódtak b».
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chi sonia, Globigerina sp. stb.). Ezek a
tengeri állatmaradványok igazolják,
hogy a rétegek tengerben rakódtak le.
A foraminiferákon kívül néhány szi-
vacstű-maradvány is mutatja a rétegek
tengeri eredetét.

FELSÖ-KRÉTA FORAMINIFERÁK.
1. Bulimlna sp. 2. Globigerina sp.

3. Globotruncana llnnaeana.

A kőzetekből azt következtetjük, hogy
Sgolnok környékén egy erősen ingadozó
mélységű meleg tenger terült el a föld-
tani középkorban. Az alaphegység,
amely egységes tömbként (Tiszia) foglalt
helyet a Nagyalföld helyén,'a Ttréla-kor
folyamán részleges feldarabolással foko-
zatosan süllyedt le, helyet adva a követ-
kező korszakok üledékképződéseinek.

Szolnok környékén (Rákóczifalva) a
legáltalánosabb kréta-kori képződményt
flisnek 2) nevezzük. Ez a rétegcsoport
foraminifera állatmaradványai alapján
egyeztethető a debreceni II. sz. fúrásban
Majzon L. által kristályos alaphegység
fölötti felső-kréta flisnek meghatározott
rétegcsoporttal, valamint a jászberényi
fúrásban kvarcfillit^) felett hasonlóan
átfúrt kréta-flissel. Szolnok alatt közvet-
lenül diabáztufa és agglomerátum a
kréta-kor kőzetmaradványa. A diabáz
kőzettani analógiák alapján felszín alatti
vulkáni képződmény, amely a felszín
fölé már nem tudott kitörni.

A kréta-képződmények felett — ame-
lyek, mint említettem, a földtani közép-

2) A FLIS homokkőből és palából álló réteg,
csoport. Helyenként durva konglomerátum
(gömbö'.yded kőzetdarabok vasas, vagy meszes
kötőanyagba ágyazva); vasas kötőanyagú ho-
mokkő; palánk, melyeit néha a nagyobb mész-
tartalom következtében márgásak, máskor ko-
vasavban dúsak; valamint zöld és vörös anya-
gok ic előfordulnak.
3) A FILLIT leveles szerkezetű átalakult kőzet.

kort képviselik — az újkor rétegeit ta-
láljuk. Ez a földtani harmadkorral kez-
dődik. E kor első rétegei riolittufából ál-
lanak. Ezzel a világos, zöldesszürke, po-
rózus kőzettel agglomerátum, durva tu-
fás agyagrétegek váltakoznak. A kép-
ződmény korát egészen pontosan meg-
határozták, és a földtani harmadkor mio-
cén korszakának tortonai emeletébe so-
rolták. Ez a tufa az Alföldet szegélyező
lávát kidobó vulkánok finom törmeléke
vulkánosság termékeként, mint riolit
nagy távolságról kerülhetett ide. Ajml?
káni por a levegőbe kerülve messze vi-
dékre, így Szolnok környékére is elju-
tott, s a tengervízbe lerakódva felhal-
mozódott. A kiszórt vulkáni anyagból
álló tufarétegek azonban származhatnak
a földfelszín lepusztulásából is.

Ebben a korban a tenger mélysége
gyakran változott, amit finomabb-dur-
vább szemcséjű homokkő, agglomerá-
tum, agyagrétegek igazolnak. A vörös
színű durva homokos agyagrétegekből
arra lehet következtetni, hogy a vidék

-.. egy-egy része időnként teljesen szárazra
is kerülhetett. A kőzettani megállapítá-
sok tehát azt igazolják, hogy ekkor az
Alföld medencéje, tehát Szolnok kör-
nyéke is nem volt nagy kiterjedésű egy-
séges tenger, hanem kiemelkedett szige-
tek közötti terület, szigettenger volt.

Az említett tortonai emelet rétegcso-
portja felett levő felsőmiocén korú réte-
geknek nevezzük. Ezek általában véko-
nyabbak, de már a maradványok alap-
ján megállapítható, hogy mélyebb ten-
gerben rakódtak le. A többi alföldi
mélyfúrás rétegsorával egybevetve ál-
talánosabb elterjedésű, mint az előbbi
rétegcsoport. E mélyebb tengeri üledé-
kek sötét barnásszürke törriött agyag-
márgák és márgák finomabb és dur-
vább homokos részekkel. A medence te-
rületének süllyedése a szarmata emelet-
ben vált általánossá. Rétegeinek elkülö-
nítése a tortonai emelet felé meglehe-
tősen nehéz, mivel a rétegek erre meg-
egyező módon települnek fokozatos át-
menettel. Szolnokon azonban megköny-
nyíti a két rétegcsoport elhatárolását az
a jelenség, hogy riolittufa csak a torton-
ban található.

A szarmata-rétegek állatmaradvá-
nyokban meglehetősen szegények, ami a
rétegek csoportosítását nagyon meg-
nehezíti. Egyik kiváló ismerőjük,
Strausz L. megkülönböztet tengerpart-
közeli képződményeket, amelyeket az
uralkodólag előforduló puhatestű ma-
radványokról cerithiumos tiledékcso-
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portnak nevez. Ez a medence szegélyén
fordul elő, és durva mészkőből, meszes
homokkőből, kisebb részben agyag- és
mészmérgákból áll. A medence belsejé-
ben már nyilttengeri képződményeket
találunk, ezeket Strausz limnocardiu-
mos üledékcsoportnak nevezi. Ez főleg
márgából, homokkőből és agyagból áll.
Ez található Szolnok alatt is.

1. Uvigerina pygmaca. Tortona! foraminifera.
2. Gardium obsoletum, miocén szármát] eme.ct.
3. Mactra podolka. miocén szaimáti emelet.

Hazánkban a miocén közepén volt a
legnagyobb terület tengerrel elborítva.
A miocén végén már erős tengeri vissza-
húzódás (regresszió) következett be
egész Európában. Egyidejűleg több terü-
let süllyedt ennek folytán Európa déli
és délkeleti részein, több helyen nagy,
télsósvizű medencék alakultak ki. A
szarmata-rétegek állatvilága jellegzete-
sen olyan alakokból áll, amelyek a ten-
gervíz sótartalmának erős ingadozását
elviselik (félsósvfz=brakkvíz). Emellett
kisebb mennyiségben édesvízi és szá-
razföldi alakokat is találunk benne.
Ezek az állatok a tengerbe ömlő folyók
által mosódtak be, illetve szárazföldi
vagy édesvízi lerakódásokban fordulnak
elő.

Szolnoki rétegsorunkban a szarmata-
kori rétegek felett a pliocén korszak
alsó-, majd felső-pannon rétegei követ-

keznek. Gyakori eset az alföldi mély-
fúrásoknál, hogy a pannoniai rétegcso-
port több helyen a szarmata- és torton-
rétegek részleges, vagy teljes elpusztu-
lása kö\'et,keztében közvetlenül a m c
dencefenék középkori, vagy pedig ókon
kristályos alaphegységére települ r&
transzgredáló módon. Szolnokon azon-
ban — mint említettem — a szarmata-
rétegek megvannak, és ezekre az alsó-
pannon folyamatos átmenettel követke-
zik kőzettanilag élesen megvonható ha-
tár nélkül. Az alsó-pannon rétegek alsó
részén, közvetlenül a szarmata-rétegek
felett, márga, mészmárga, agyagmárga
majd vastag homokkőrétegek foglalnak
helyet, melyek durván elhatárolják az
alsó-pannon rétegeket a szarmatától.

Az alsó-pannon rétegek tömött sötét-
szürke, kemény agyagmárgákkal, kevés
vastagabb, jól elkülöníthető homokkő-
rétegekkel vannak képviselve. Ezek ál-
landóan változó, segélyebb, majd mé-
lyebb tengeri üledékek, amit a bennük
levő állatvilág maradványai is igazol-
nak. Megtaláljuk benne a parti folyó-
torkolatokban élt Congeria nevű kagy-
lót (ilyen a tihanyi „kecskeköröm") és
a már említett Limnocardium nevű mé-
lyebb tengeri kagylófélét, vastag bordás
héjakkal, amelyek az erős mozgatót t-
ságnak jobban ellenállnak. Az Alföld
süllyedése a pannonban általánossá vált.
A folytonosan süllyedő medencében
óriási mennyiségű tengeri üledék rakó-
dott le; ezért van az, hogy az alsó-
pannon rétegek elterjedése még nagyobb
területekre terjed ki, mint a szarmata-
rétegeké.

A felső-pannóniai rétegek Szolnokon
szintén átmenettel, megegyező telepü-
léssel helyezkednek el az alsó-pannonra.
Ezek sokkal változatosabbak, .finomabb-
durvább üledékek, előbbinél gazdagabb
ősállattársasággal. Kőzetei: agyag-
márga, meszes agyag változó finom-
homok tartalommal; finom homok vé-
kony homok kőpadokkal. Ezeknek a réte-
geknek felsőbb részeiben sok helyen vé-
kony fiatal barnaszén-, ligrátrélegeket
találunk. Ezek az Alföld peremén kis
mélységben a felszínhez jóval közelebb
fordulnak elő és ott bányásszák is. (Ró-
zsaszentmárton, Gyöngyös, a Bükk-
alján több helyen.) Sok kagyló fordul
elő .amelyek azonban majdnem mind a
Limnocardium fajai közé tartoznak.
Ezenkívül folyóvízi jellegű Viviparus
(elevenszülő) és Planorbis (tányér-) csi-
gákat találunk. Az alsó-pannonban már
elzárt, kiédescdő vizű beltenger a felső-
pannonban történt nagyarányú feltöltő'
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PANNÓNIA KAGYLÖK ÉS CSIGÁK.
1. Congeria balatonica parísch. 2. Limnocardium lenzi.
3. Unió wetzleri. 4. Viviparus böckhi Halav.

5. Planorbis Cornu.

déssel szétszakadozott. A feltöltést a
kialakuló folyók törmelékhordó és
gyűjtő munkája eredményezte. A ha-
zánk területén lévő beltenger ekkor már
tó-rendszerré vált, amelynek feltöltődése
közben a folyók útján rengeteg száraz-
földi csigamaradvány került be a réte-
gekbe.

Ez idő alatt az éghajlat a mainál sok-
kal melegebb szárazföldi jellegű volt
fagymentes téllei. A kialakult száraz-
földön élő emlősök világa Észak-Ameri-
kából Kelet-Ázsián át új elemekkel
szaporodott. Itt éltek már a harmadkor
elejétől, illetőleg a miocéntói a mai ló
ősei: a kistermetű Anchiterium, majd a
pliocénben a nagyobb, zebrára emlékez-
tető Hipparion; továbbá az egyéb emlő-
sök közül az ormányosok egyik őse, a
hatalmastermetű Dinotherium és az ele-
fántszerű Mastodon. Ezenkívül külön-
böző ragadozók. A növényzet kevert, na-
gyobb részben erdei, kisebb részében,
pusztai alakokkal; nedves, meleg éghaj :
lathoz szokott növények voltak ezek. Á
magaslatokon azonban szárazabb, hide-
gebb környezetre utaló növények népe-
sítették be a vidéket.

A pannóniai emelet végén már a fo-
lyóvízi üledékek jutottak túlsúlyhoz.
Sümeghy szerint a pannóniai emelet

után a medencén belül egyes területe-
ken további süllyedés következett be, s
ezekben a süllyedésekben agyag, homo-
kos agyag, homok, agyagos homok ra-
kódott le. A feltöltődés a medencei üle-
dékekben a süllyedés mértékét meg-
haladja, s így a tavi jelleg folyóvízivé
válik. Ezeket az üledékeket levantei
üledékeknek nevezzük. A levantei eme-
let üledékei az Alföldön kizárólag vízi,
mocsári, tavi üledékek folyóvízi kereszt-
rétegzettséggel, tarka, zöldes-barnás,
fekete agyag- és homokrétegekkel, tőze-
ges, fásszövetű szenesedéit részekkel,
Állatmaradványai — kagylók, csigák —
sima, egyszerű vázú alakokból állanak.
Ezek főleg folyóvízi élőlénymaradvá-
nyok, és nem kapcsolódnak a pannóniai
beltavi állatvilághoz. A pannóniai eme-
let felé nehezen bár, de elhatárolhatók
ezek a rétegek, viszont nagyon nehéz a
következő, negyedkori, pleisztocén ré-
tegektől elkülöníteni.

Az utolsó legfiatalabb a pleisztocén
(jégkorszakbeli) és a holocén (jelenkor-
béli) képződmények rétegsora. Ezek itt
a medencében tavi anyagból, löszből,
homokból és folyóvízi homokból álla-
nak. A pleisztocén korra esik a jégkor-
szak négy nagy főbb eljegesedése, a
maihoz hasonló éghajlat kialakulása és

31



az ember megjelenése. Az olaj- és gáz-
kutató mélyfúrásoknál ezek a rétegek
igen csekély vastagságúak a régibb föld-
tani korok képződményeinek vastagsá-
gához képest. Ezért ezeknek a rétegek-
nek geológiájával ennek a dolgozatnak
a keretében részletesebben nem foglal-
kozunk.

A kylönböző földtani korok rétegei-
nek felsorolásából láttuk, hogy a mély-
fúrások igen sok adatot szolgáltattak,
amelyek alapján az Alföld földtani vi-
szonyait rekonstruálni lehetett. Nagyon
lényeges eredmény az, hogy a medence
fenekéig hatolt fúrások az idősebb alap-
hegység alakulására is rávilágítanak. A
mélyfúrások fontos adatokat szolgáltat-
nak az egész ország földtani szerkezeti
tagolódásáról is, s ezáltal közelebb kerü-
lünk az ország teljes földtani képének
kialakításához.

Az Alföld minden oldalról szegély-
törésekkel határolt, egyenlőtlenül süly-
lyedő, beszakadásos medence. A kiala-

kulás előtt az Alföld jelenlegi területét
régente elfoglaló alaphegység-részek
már az alsó-miocéntől kezdve megismé-
telt törések mentén lépcsősen süllyed-
tek le a medencébe. A keletkezett nagy
mélyedést töltik ki a földtani harmad-
és negyedkor üledékei. A süllyedés mér-
tékére jellemző, hogy azok a rétegek,
amelyek a medenceperemeken hegysé-
geinkben a felszínen megtalálhatók, a
medencében már 2—3000 m mélységben
vannak. Pl. a Bükk hegységben (Up-
pony) a felszínen levő felső-krétakorú
képződményeket Szolnok térségében
2000 m-nél nagyobb mélységben talál-
juk meg. A medenceperemeken még kis-
vastagságú pannóniai rétegek a meden-
cében helyenként a 3000 m mélységet is
elérik.

A mélyfúrási adatokból kitűnik, hogy
a medence alján a Föld ókorából szár-
mazó kristályos és a középkorból szár-
mazó triász-krétakorú alaphegység ré-
szekről beszélhetünk. Alföldünk szerke-

Szolnok környékének lömbszelvénye
1. Pleisztocén.
2. Levantci. 3. sz.iimnata

6. Miocén tortonai
.7. ikréia

3. Fe'.sü pannóniai.
4. Alsó pannóniai.
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zetileg nem egységes medence-alakulat.
A medencefenék különböző mélységei
különböző méretű mozgásból eredő süly-
lyedésre utalnak, vagyis pásztás szerke-
zetű medencealjazattal kell számolnunk,
így a Magyar Medence déli részében
egy középkori vonulatot, majd egy kris-
tályos ókori vonulatot különböztetünk
meg, amelyet észak felé egy újabb kö-
zépkori, majd egy kristályos ókori vo-
nulat követ. A vonulatok ÉKK-DNyNy-i
lefutásúak. A medencefenék ókori kris-
tályos vonulatán a krétakori, már emlí-
tett flis-képződményt több helyen meg-
találjuk.

A párhuzamos törések melletti egyen-
lőtlen süllyedések a levantei, sőt pleisz-
tocén rétegekig nyomozhatok. A me-
denceperemeken észlelt törések kisebb
mértékben a medence belsejében is kö-
vethetők. A medencealjzatnak Szolnok
alatti részén a közép- és harmadkori
képződmények felszíne egyenlőtlen tér-
színt mutat. Több, vetődések által létre-

jött kisebb-nagyobb rétegfelboltozódast
észlelünk, amelyeket szűkebb-tágabb
völgyek választanak el egymástól. A
medencealjzat ÉNY felé emelkedik. A
mélyedéseket kitöltő fiatalobbkorú kép-
ződményekben már jóval gyengébb és
kisebbfokú elmozdulások (diszlokációk)
mutatkoznak, több olaj- vagy gáztáro-
lásra alkalmas rétegtani csapdával.
Ezeknek a kutatása van jelenleg folya-
matban.

Mint láthatjuk, sok kérdésre derült
világosság az alföldi medence kutatásá-
ban. Természetesen még sok kivizsgá-
landó részlet van hátra. E kérdéseknek
tisztázása és ennek alapján hazánk
ipari fejlődéséhez szükséges nyersanya-
goknak a feltárása képezi az előttünk
álló feladatok legfontosabb pontjait. Ez
viszont a szolnoki földtani viszonyok to-
vábbi megismeréséhez vezet; százmillió,
vagy annál is több évnek tökéletesebb,
alaposabb magyarázatához.

Rásonyi László
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