
Szolnok környéke a földtani tudoraányos kutatások
középpontjában

A földtani kutatás sokáig elhanyagolta az Alföldet. Ásványi kincseket a nagy
mélységig laza üledékekkel feltöltött síkság nem igért, a felszín földtani képe pedig
túl egyszerűnek látszott ahhoz, semhogy részletesebb kutatást érdemelt volna. Nem
több, mint fél évszázada, hogy a földtani kutatás hazánkban új irányt vett és nap-
jainkban a figyelem az Alföld felé fordult.

A gazdasági lökó'erőt ehhez a változáshoz a kőolaj- és földgázkutatás, továbbá
a mélységi vízkutatás szolgáltatta. A mélységi vízkutatás időben megelőzte az olaj-
kutatást, hiszen századunk elején már több ezer artézi kút „ontotta" vizét szerte
a nagy síkságon. De, mert vizet majdnem mindenütt találtak, a „tudományos" föld-
tani kutatás szerepe nem került előtérbe. A múlt század végén és századunk elején
a kútfúró ipar egyik legkedveltebb alföldi iparággá vált, és különösebb tudományos
előkészítés vagy ellenőrzés nélkül tízezrével épültek a kutak. Más a helyzet az olaj-
kutatásnál. Az olajfúrások több ezer méter mélységig hatolnak a felszín alá, igen
költségesek és a fúrólyukak helyes telepítése gondos, sokirányú geofizikai előtanul-
mányt és földtani megismerést kíván. Ezért az olajkutató vállalatok jól kiépített
geológus és geofizikus szolgálattal rendelkeznek, nagy anyagfeldolgozó és kiértékelő
laboratóriumokkal. Az olajkutató és feltáró ipar ma az ország egyik legjelentősebb
iparága, és bár működésének főterülete a Dunántúl délnyugati része, a jövő perspek-
tívái - különösen földgázkincs tekintetében - az Alföld felé mutatnak.

Az alföldi szénhidrogénkutatásnak Szolnok város a központja. Ez a helyválasztás
indokolt és további szervezési központok telepítésének sorát nyitja meg.

A Magyar Áll. Földtani Intézet az Eötvös Lóránd Geofizikai Intézettel közösen
nagyszabású Alföldkutatási tevékenységet indít el ebben az évben. A munkálatok célja
az Alföld medencéjének földtani és geofizikai megismerése. A gyakorlati célokból
létesített feltárások és fúrások eredményeit összesíteni kell és - ahol szükséges -
kiegészíteni. Három vonalon jelentkezik komoly szükség az Alföld földtani megisme-
rése tekintetében.

Az első és legáltalánosabb az építkezések érdeke. Akár épület- vagy városterve-
zésről legyen szó, akár utak, vezetékek építéséről, akár vízépítésről (folyószabályozás,
lecsapolás, belvízrendezés vagy öntözőrendszerek építése, duzzasztóművek, tározók,
csatornák építése), a tervező- és építészmérnök munkája a felszínről, annak anyagáról,
a felszínközeli rétegek sorrendjéről, tulajdonságairól, földtani kifejlődéséről, szerke-
zeti helyzetéről korszerű ismereteket kíván meg. Egyes műtárgyak építője megeléged-
het a helyi talajmechanikai vizsgálatokkal, a szélesebb körben, nagyobb területen
tervező és építő azonban a felszíni és felszínközeli viszonyokat feltáró földtani és
geofizikai módszereket nem nélkülözheti.
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A geofizikai és földtani komplex kutatás 1964. évi területe

Építkezések szempontjából igen fontos a talajvíz helyzetének, mélységének, a ta-
lajvíztükör ingadozásainak, a talajvíz kémiai tulajdonságainak ismerete. A talajvíz
a földtani képződményekben helyezkedik el, ezekben mozog, ezekkel áll kölcsönhatás-
ban. A földtani kifejlődés ismerete nélkül a talajvízre vonatkozó megfigyeléseinket
sem tudjuk rendszerbe foglalni, a törvényszerűségeket kideríteni és ezzel a várható
viszonyokkal és változásokkal számolni. E feladatokra a földtani tudományok új ágai
születtek és nőttek világszerte jelentőssé: a mérnökgeológia és mérnökgeofizika. Ennek
eddig kitaposott módszereit és új lehetőségeit kívánja a M. Áll. Földtani és a Geo-
fizikai Intézet tanulmányozni az 1964-ben megindított Alföldkutató munkával.

A korszerű, komplex vizsgálati módszerekkel induló Alföldkutató munka köz-
pontja Szolnok város és a kísérleti területként feldolgozandó táj Szolnok északnyugati
környéke.

Az építésgeológia mellett a vízföldtan területén várunk komoly eredményeket
az Alföldkutatástól. Ismeretes, hogy felszíni vizekben Alföldünk nagyon szegény. -
Hatalmas területeken csak felszínalatti készletekből lehet előteremteni az ivóvizet,
a háztartások és ipari vállalatok vízszükségletét, a mezőgazdasági üzemek vízellátá-
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sát, sot egyes helyeken az öntözést is. Taiajvízkutunk van százezerszámra, fúrt kutunk,
artézi kutunk is tízezerszámra, de nem ismerjük azt a vízmennyiséget, amelyet - kár
nélkül - a felszín alól kiemelhetünk, nem ismerjük a mélységi vizek utánpétlódásának
útjait és az utánpótlódó mennyiségeket. E kérdések megoldásának útja a földtani
viszonyok pontos ismerete és figyelő kutak telepítése a fontosabb mélységi vízadó
szintekre.

Örvendetes, hogy éppen Szolnok megye az, amelynek területéről az első vízföld-
tani összefoglaló munka megjelent*. Igen kívánatos, hogy a további lépésekben - és
éppen a felszínalatti vízmozgások tanulmányozásában - is Szolnok megye járjon elől.
A víz jövő gazdasági életünk legfőbb gondja.

Az alföldi szénhidrogénkutatás szintén eredményeket vár a két állami tudomá-
nyos intézet munkájától. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt keretében működő
vállalatok munkája nyomán kirajzolódtak az alföldi medence nagy szerkezeti vonalai,
megismertük sok fúrásból a medencealjzat kőzetanyagát és a medencét kitöltő anya-
gokat. Ez a megismerés a gyakorlati célú kutatás mellékterméke, tudományos jelentő-
ségben azonban a gazdasági eredményekkel vetekedik. Ezt a tudományos munkát
kell most kiteljesíteni, részletes vizsgálatokkal kiegészíteni, egyes hiányzó pilléreit
megépíteni; Az Alföld mélyszerkezetének megismerése nélkül sem a szénhidrogén-
kutatást helyes irányba vinni, sem a felszínközeiben végzett, vagy a kifejezetten csak
a vízföldtanra szorítkozó kutatásokat nem lehet egységes rendszerbe foglalni. Az Or-
szágos Kőolaj- és Gázipari Tröszt ezt a célt kívánta szolgálni azzal, amikor igen jelen-
tős segítséggel sietett a két állami intézmény tudományos munkájának támogatására,
s azt nemcsak kívülről támogatja, hanem közös feladatként belülről építi is.

Szolnok tudományos élete előtt a fejlődés új perspektívái nyílnak. Az Alföld
földtani megismerésére törekvő kutatásnak központja lesz. Helyzete erre alkalmassá
teszi, közigazgatása, társadalma és eddigi tudományos intézetei pedig eddig is muta-
tott érdeklődéssel és kezdeményező erővel fogják minden bizonnyal ennek a fejlődés-
nek útjait egyengetni.

Dr. Rónai András

* Urbancsek János: Szolnok megye vízföldtana és vízellátása. Szolnok, 1961.
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