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ADATOK A DUNÁNTÚL TEKTONIKÁJÁHOZ
A GEOFIZIKAI MÉRÉSEK ALAPJÁN.*
(1.

Vajk Raul.

Dr.

Irta

Térképmelléklettel.)
I.

Bevezetés.

1933-ban a Europen Gas and Electric

Company

a magyar

törvény-

hozástól ásványolaj és földgázkulatési jogot nyeri a Dunántúl egész terüle.
lére.

id

Ez

óta a

Magyar Amerikai

European Gas and
Olajipari

rt.

lógiai és geofizikai kutatásokat végzett a
is

késbb

Electric Co. és

jogutóda, a

állandóan, mind a mai napig intenzív geo-

Dunántúlon

s

a kutatások jelenleg

folyamatban vannak.

Strausz László

ismertette azokat a tektonikai adatokat
amelyeket a Dunántúlon 12000 km 2 -nyi terület nyolc éven át tartó szorgos
és helyenként részletes vizsgálataival megállapított. Feltn, hogy e nagy
Dr.

területen kiváló

1

gondossággal végzett geológiai

mennyiség slénytani megfigyelés
fiai

megállapítás mellett

és

— eltekintve

felvétel a szinte beláthatatlan

számos dönt jelentség

a délnyugati résztl

—

sztratigra-

aránylag mily

—

kevés tektonikai adatot szolgáltatott. Ennek oka abban rejlik, hogy
mint
ismeretes
a Dunántúl nagyrésze oly, pannonnál fiatalabb, szabályos ré-

—

nem mutató

üledékekkel van borítva, amelyekben

nem

érdemfels-pannon
üledékeket találunk a felszínen, e rétegek a keresztrétegzdés, suvadások
következtében és vezérrétegek hiánya miatt tektonikai megfigyelésekre alig
alkalmasak. Ily területeken eredményes tektonikai vizsgálatokat csak geofizikai módszerekkel lehet végezni.
Ezek a meggondolások vezették Dr. Papp Simo n-t, a dunántúli
kutatások vezetjét akkor, amikor a kutatások súlypontját a geofizikai módtegzdést

leges tektonikai megfigyeléseket végezni.

De még

ott is,

ahol

lehet

pl.

szerekre helyezte és ezáltal a kutatások sikerét biztosította.

A

módszerek azon alapulnak, hogy a geológiai határfelüleáltalában fizikai szempontból is határfelületek. Pl. egy gránittömeg
határfelületei nemcsak kzettani szempontból választófelületek, hanem általában fizikai szempontból is és pedig srség, rugalmasság, mágneses
geofizikai

tek

*

Eladta a szerz a Magyarhoni Földtani Társulat

1941.

évi

november

3-i

szakülésén.
1

Dr.

Strausz László: Adatok

Földt. Közi. LXXIi. köt.

1

— 3.

sz.

a

dunántúli

neogén

tektonikájához,
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dr.

viselkedés és elektromos vezelképesség szemponljéból

is. Kövelkezésképen,
bizonyos körülmények közöli, gravitációs, szeizmikus, mágneses és elektromos mérésekkel kimutathatók. A különböz korú üledékes kzetek gyakran

koruk szerint is különböz fizikai sajátságokat mutatnak, különösen akkor,
ha kzettanilag is különböznek. Így például a Dunántúlon a felspannon
általában homokosabb, kevesebb márgát tartalmaz mint az alsópannon és
így az alsópannon és felspannon határfelületeinek alakváltozásai az itt
fennálló srségkülönbségek miatt gravitációs mérésekkel kimutathatók.

Méginkább kimutatható

—

a nagyobb

srségkülönbségek

folytán

—

az

üledékekkel borított alaphegység felszíne, illetve annak szerkezete.
Hangsúlyozni kívánom, hogy a geofizikai adatok geológiai értelmezése általában nem egyértelm, azaz ugyanazon geofizikai adatok általában

A

többféle geológiai szerkezettel magyarázhatók.

többféle értelmezés közül

amelyek az adott körülmények közöli legvalószínbbeknek látszanak. Különböz geofizikai módszerek alkalmazása
rendszerint kiválasztható egy-kett,

és esetleg a rendelkezésre álló geológiai adatok felhasználósa a lehetséges

magyarázatok számát legtöbb esetben egyetlen egy legvalószínbb magyarázatra csökkenti.

A

nyolc évi kutatás alatt (1933-tól 1941-ig) a Dunántúlon gravitációs,

mágneses és szeizmikus méréseket végeztünk.
A gravitációs méréseket önjelz Eölvös-féle torziós ingókkal végeztük,
gravimélerrel is. Amíg graviméter nem állott rendelke1937 óta
majd

—

—

zésünkre az
használtuk

0

fel

I

t

a y professzor vezetése alatt mért ingaóllomások adatait

a torziós ingamérések

eredményeibl számított izogammók

kiegyenlítésére.

A mágneses
mélerrel végeztük.

méréseket

A

Schmidt-féle

(Askania)

vertikális

magnelo-

mérési adatok korrekciójához szükséges napi változási

adatokat a wieni Meteorológiai és Geodinamikai Központi Intézettl, majd
1941 január óta az ógyallai m. kir. Meteorológiai és Földmógnességi Obszervatóriumtól szereztük be.

Szeizmikus méréseket négy alkalommal végeztünk. A mérések mindenkor a rendelkezésre álló legkorszerbb amerikai mszerekkel történtek.
Elektromos módszereket a kutatásoknál nem alkalmaztunk, Az elektromos vizsgálatokat a Schlumberger-féle elektromos fúrólyukszelvényezésre
korlátoztuk.
is végeztünk egy Webereredménytelen maradt.

Kisérletképen, rövid ideig talajgóz elemzési

Laubmeyer-féle készülékkel.

Az

összes geofizikai

A mérés azonban
kutatásokat

dr.

ftanácsos- fgeológus irányította.
A torziós ingaméréseket Oszlaczky

Papp Simon

bónyaügyi

Szilárd tanár mint csoporlf
Scheffer Viktor mérnök, dr. Facsinay László
és dr. Kóntós Károly geofizikusok, majd dr. Erdélyi Fazekas
János geológus, Gyri István tanár, Wodreng Sándor,
Reményi Sándor és Kunst Imre végezték.
A graviméleres méréseket és a mérési eredmények feldolgozását kezdetben Scheffer Viktor mérnök, majd dr. Facsinay László
vezetése mellett

—
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mint
két

csoporlf vezetése

mellett

Komárom y

István

tanár

szintez mérnök közremködésével.
A mágneses méréseket és a mérési eredmények feldolgozását

Scheffer Viktor
dr.

mérnök, dr.

Kántás Károly

geofizikus

Kretzoi Miklós

19

végezte
felváltva

geológus, majd

végezték.

A

szeizmikus méréseket a külföldi mszereket kezel amerikai geofizikusokból álló és az említett magyar geofizikusokkal kiegészített mércsoport végezte. Fként reflexiós szeizmikus méréseket végeztünk, de kiegészítésképen és különleges esetekben refrakciós méréseket

A

geofizikai kutatások

eredmények

legnagyobb

tudományos

részének

is

alkalmaztunk.

irányítása és ellenrzése, a mérési

az

feldolgozása,

összes

eredmények

értelmezése, geológiai magyarázata jelen sorok írójának feladata

volt.

Az eredmények

feldolgozásában, a hosszadalmas számítások végzésében Dr. Scheffer Károly majd Dr. Egyed László voltak segítségemre.

A

geofizikai térképek

Szepessy László

mérnök vezetése

mellett készültek.

A

nyolc évi kutatási idszak alatt

16800

graviméterállomást, 11600 mágneses állomást
végzett mintegy 10000 robbantásról vettünk

A
dombos

torziós inga

fel

szeizmogrammokat.

méréseket elssorban a Dunántúl sík és mérsékelten

de ersen dombos területen is jó eredménnyel
Felmérésre vár még Szombathely környéke és
terület. Pápa környéke és a Pécs
Mohács vonaltól
Hiányosak még torziós inga méréseink a Kisalföld keleti

részein végeztük,

alkalmaztuk a torziós
az attól északra fekv
délre

ingaállomást, 6200

torziós

készítettünk és 2500 ponton

es

terület.

ingát.

—

feleben. Szigetvártól délre és délnyugatra, a Balatontól délre és délkeletre.

Graviméteres méréseket fleg a Szombathely
Szigetvár vonaltól keletre, továbbá a

Kapós

— Keszthely — Kaposvár

folyó

és

a

Mecsek hegység

közötti területen végeztünk.

Mágneses mérésekkel a Dunántúl
és a Velencei tótól délkeletre

es

déli felét, a Kisalföld nyugati részét

területet

méréseket csak a fontosabb gravitációs

alföld keleti részén, a Sió és Sárvíz között

mágneses mérések még nem

hálóztuk be. Részletes mágneses

maximumokon

végeztünk.

A

Kis-

továbbá Dunaföidvár környékén

történtek.

Szeizmikus méréseket nagyobbrészt ugyancsak a fontosabb gravitációs maximumokon végeztünk
így Mihályi, Répcelak, Zalaegerszeg környékén, a Budafapuszta, Hahót, Lovászi, Inke, Görgeteg, Kaposvár, Kurd
és Igái közelében talált gravitációs maximumok területén
továbbá a Ba;

;

latontól délre

néhány szelvény mentén és végül a Duna

mellett

Adony

és

Szekszárd között.
Jelen dolgozat keretein belül nem számolhatok be a mérési eredmények ezernyi részletérl és az azokból nyert geológiai részleteredményekrl. Ezen terjedelmes anyag részletes ismertetését és geológiai értelmezését a nyolc év alatt írt mintegy 40 jelentésem tartalmazza.
csupán a
Itt
fent körülírt geofizikai kutatások eredményei által jelzett geológiai szerkezetek rövid ismertetésére szorítkozhatom s ezek alapján összefügg tektonikai vázlatot adok a Dunántúl azon részérl, amelyen geofizikai kutatá-

sokat végeztünk.
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Az egyes

II.

geofizikai

dr.

módszerek alkalmazhatósága a Dunántúlon.

A Dunántúl legnagyobb része sík vagy mérsékelten dombos terület.
Következésképen legnagyobbrészt szemlátomást alkalmas torziós inga mérések végzésére. Mindamellett a sík területen is akadtak kisebb kiterjedérészben a vizenys, mocsaras talaj (pl. Hanság,
részek, amelyeken
Balaton délnyugati vége körüli terület stb.), részben a felszínhez közellev,
egyenltlen elosztású kavicstömegek miatt (Püski és Hédervár közölt. Magyaróvártól keletre. Szil környékén)
a torziós ingamérések eredményei
ersen zavarlak. Másfell több helyen aránylag dombos területen is sikerült megfelel körültekintéssel legalább is a lényeges részekre nézve megbízható mérési eredményeket elérni (pl. Lispe környéke. Igái, Pincehely
környéke stb.).
A terület geológiai rétegsora, amennyire az eddigi fúrási adatokból
és a peremeken végzett felszíni felvételek alapján megállapítható, megfelel
azon általános szabálynak, hogy a kzetek srsége a mélységgel növekszik. Ezen körülmény folytán feltételezhet, hogy a nagy gravitációs anomália értékeknek szerkezetileg magas, kis gravitációs anomália értékeknek
szerkezetileg alacsony helyek felelnek meg. Következésképen a Dunántúl
torziós ingamérések számára a mérési eredmények értelmezése szempont-

—

s

—

jából

kedvez

terület.

Graviméteres mérésekre a Dunántúl egész területe alkalmas. (Nehézséget csupán a közlekedési viszonyok okoznak helyenként.)

Szeizmikus módszerek alkalmazására a Dunántúl
zete

nem nagyon kedvez. A nagy

vastagságú,

ersen

geológiai

szerke-

rétegezett üledékes

aránylag gyönge visszaverdéseket adnak. A
nagy száma miatt csak kis energia jut le a nagy szilárdságú alaphegységig 2 Ehhez járul még az, hogy az alaphegység felszípl. Mihályi (krist. pala) Hahót (trine szabálytalan eróziós felszín lehet
Kaposvárnál
(kristályos
pala, fillit)
és így nem ideális
ász mészk) és
felület.
visszaver
Legtöbbször az alaphegységrl származó visszaverdéseket nem lemegkülönböztetni
pl. egy-egy keményebb márgarétegrl származó viszhet
szaverdéstl. Következésképen a Dunántúlon végzett reflexiós szeizmikus
méréseknél nem alkalmazható tisztán korreláció (az egyes visszaverdések
egyeztetése), hanem a rétegek dlésének meghatározósárá (dip shooting)
kell súlyt fektetni s a korrelációt csak a dlésmeghatározás mellett, kiegé-

kzetek egyes

visszaver

rétegfelülelei

felületek

.

—

—

szílésképen lehet helyenként megkísérelni.

A mágneses

mérésektl az ásványolaj

kutatásban

közvetlen

ered-

mény általában nem várható. A Dunántúlon elforduló üledékes kzetek,
de még maga a paleozóiluis vagy mezozóikus alaphegység (gránit,
kristályos pala,

mészk

stb.)

is

általában oly kis mágneses susceptibilitású,

Geofizikai .szempontból nlaphegységnek nevezzük

és szilárdságú

kzeteknek (mészk,

lyek alatt

már kisebb

srség

nem

tételezhetek

fel.

sít),)

azoknak

kristályos pala, gránit stb.)

cs szilárdságú

kzetek

(pl.

a nagysürségíl

amehomokrétegek

összességét,

agyag,

Adatok a Dunántúl tektonikájához a geofizikai mérések alapján
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hogy szerkezeteik semmi vagy csak igen gyenge mágneses anomáliákat
bazalt, trachidolerit intruziók,
hoznak léire. A bázikus vulkáni tömegek
szépen
kimutathatók.
mérésekkel
mágneses
telérek
Ugyancsak kimutathatók a mágneses anomáliák alapján a mélyben
:

lev nagyobb mágneses

A

susceptibilitású kristályos

kzetek vonulatai

anomáliák értelmezésénél a következ tektonikai
mek meghatározására és megkülönböztetésére törekedtem
gravitációs

is.

ele-

:

antiklinálisok és szinklinálisok
eltemetett hegységei

és végül

A

<r,

;

sasbércek és árkok

törések meghatározására.

sasbércei és antiklinálist a gravitációs mérések alapján általában

meg egymástól. Rendszerint mindkett hasonló gramaximumot hoz létre. Úgyszintén egy eltemetett hegység, amely
topográfiailag antildinálishoz hasonlít, gravitációs mérések alapján nem
különböztethet meg egy antiklinálistól.

nem

különböztethetjük

vitációs

Széies elsüllyedi hegységrögök- azonban legtöbb

esetben

alakjukról

egyenes vonalakból álló szögletes kontúrok jellemzk az
ilyen elsüllyedt rögökre. A kontúrok annál szögletesebbek, minél közelebb
van a rög a felszínhez. A sarkok annál inkább legömbölyítettek, minél
mélyebben van a rög.
Ha a törés vastag üledékkel van borítva, rendszerint nehezen különböztethet meg gravitációs mérések segítségével egy monoklinálistól. Nagy
különösen kiugrásmagasságú, meredek törési síkú törések azonban
felismerhetk

:

—

sebb mélységben
nyíti

alakjuk

:

—

jól

felismerhetk.

A

törések felismerését

hosszú, egyenes szakaszok,

gyakran hirtelen

is

megköny-

irányváltozá-

sokkal.

Kedvez körülmények

között a szeizmikus mérések elsegítik

az

e-

gyes tektonikai típusok megkülönböztetését.

A
sekkel
1.

szeizmikus méréseknek kél

szemben

elvi

elnye van

a

gravitációs

méré-

:

is kimutatnak, míg a gravitámérések csak horizontális irányú srségváltozás jelzésére
alkalmasak, azaz csak a vízszintestl eltér határfelületeket jelzik.
A szeizmikus mérések rendszerint megbízható mélységi adatokat
szolgáltatnak, míg a gravitációs anomáliák alapján számított mélységi adatok többé-kevésbbé hozzávetlegesek.
mágneses mérések általában speciális geológiai feladatok megol-

Vízszintes geológiai határfelületeket
ciós

2.

A

dására alkalmasak, mindamellett az általános geológiai csapásirányt sokszor szépen kijelölik, s ezért tektonikai vizsgálatoknál is értékesíthetk.
Feltételezhet, hogy a
is

mágneses anomáliák az

eredeti csapásirányt akkor

kimutatják, ha az anomáliát okozó elsüllyedt régi hegységek egy újabb

hegyképz mozgás fcsapásirányának megfelel vonalak mentén rögökre
tagozódtak s a nehézségi mérések már csak ez új rendszernek megfelel
csapásirányt

jelzik.

Mint a fent

felsoroltakból

következik,

a

Dunántúl

vizsgálatánál elssorban a gravitációs (torziós inga és

tektonikájának

graviméter)

méré-

Vajk Raul
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dr.

vennünk s csak másodsorban támaszkodhatunk a szeizmérések eredményeire.
mágneses
mikus és
Habár a dunántúli geofizikai vizsgálataink elssorban gyakorlati célúak voltak, nem mulasztottuk el, hogy a kutatásokat alkalmilag olyan
problémákra is kiterjesszük, amelyek pillanatnyilag tisztán tudományos jellegeknek látszanak. Hiszen minden, még tisztán tudományos jelentség

seket kell alapul

geológiai adat

hoz,

közelebb visz egy egységes

is

kép kialakulásámegoldásánál is igen

geológiai

ami végeredményben a gyakorlati feladatok

hasznos.

A

III.

Dunántúl földtani szerkezetére vonatkozó elméletek.

A geofizikai mérések eredményeinek értelmezésénél tekintetbe vet'
tem azokat a geológiai adatokat, amelyek abszolút érték ténymegállapításoknak tekinthetk. Ezek fleg a medencék peremein elforduló kibúvásokra és a medencékben várható,
kal feltárt rétegsorra

gam minden

illetve

a

medencék belsejében

fúrások-

vonatkoznak. Igyekeztem azonban függetleníteni ma-

olyan geológiai következtetéstl és hipotézistl, amelyek

a geológusok körében

is

vita

még

tárgyát képezik.

A Dunántúl szerkezeti felépítésére vonatkozóan, mint ismeretes, két
egymással ellentétes felfogás terjedt el. Egyik a gyrdéses elmélet, amit
fleg Pávai-Vajna Ferenc tett magáévá és igyekezett tovább fejleszteni. A másik a töréses szerkezetre vonatkozó elmélet, amelyet idsebb

Lóczy Lajos képviselt.
Pávai-Vajn á-nak

m

munaz Engler-Hfer: Dos Erdöl-ci
kában leközölt közismert tektonikai térképe szerint a Dunántúl szerkezete
túlnyomóan gyrdéses. Az általa feltételezett kelet-nyugati redk nagy
része a Dunántúlt teljes szélességében átszeli. Pávai-Vajna szerinte
harmadkori gyrdések nemcsak az üledékes kzetekre, hanem az alaphegységre is kiterjedtek 3
.

A

töréses

elmélet

Lajos
A Lóczy -féle

képviselje

jelenlegi

elssorban

ifj.

Lóczy

4

.

felfogás a

Bakony

és Balatonkörnyék töréses

—

kezetének hangsúlyozása mellett
különösen a Dráva mentén
is feltételez, de szembehelyezkedik a gyrdéseknek
a

déseket

ikus és régebbi

A
3

képzdményekre

mezozo-

való kiterjesztésével.

dunántúli geofizikai felvételekkel
Tekintettel arra,

szer-

— gyr-

fontosabb

felkutatott

geológiai

hogy Dr. Strausz László-nak a Magyar Amerikai
Dunántúlon végzett felszíni geológiai felvételei (I),
mérések eredményei a Pávai-Vajna Ferenc fenl-

Olajipari R.-T. megbízásából a

valamint

a

geofizikai

említetl térképén

szerbbnek

közölt tektonikai adatokkal teljesen

ellentétben

tartottam ez utóbbiakat figyelmen kívül hagyni.

állanak,

legcél-

—

A
1926-ban megjelent tanulmánya.
A magyar medenceBeköszönt-je.
rendszer, geomorfológiája, különös tekintettel a petroleumkululásra címen 19394

A Dunántúl

Földtani Intézet 1933

hegyszerkezetérl

— 35

cím

évi jelentésének

ben megjelent összefoglaló

mve.

—

Adatok a Dunántúl tektonikájához a

geofizikai

szerkezeteket, azok olojgeológiai jelentségét és

Papp Simon:

Magyar Amerikai

és földgázkutatásai a Dunántúlon

mérések alapján

réteglani

viszonyait

Olajipari Részvénytársaság

cím
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D

r.

földiolaj-

értekezésében (Bányászati és Ko-

Lapok 1939. évi 9. számában) ismertette.
Alábbiakban a Dunántúl fiatalkorú üledékekkel

hászati

borított

részének

szerkezetérl igyekszem a geofizikai mérések alapján vázlatos képet adni.

A

IV.

geofizikai

mérések alapján

feltételezett geológiai

szerkezetek

leírása.

A

mágneses és szeizmikus mérések eredményeit ezidszeközölni, csupán a mérési eredmények alapján

gravitációs,

még nem

rint

áll

módomban

szerkesztett tektonikai vázlat bemutatására szorílkozhatom. Mindamellett az

egyes geológiai szerkezetek leírásánál megemlítem azt a geofizikai indikáamellyel a geológiai szerkezetet kimutattuk és jellegzetességeit meg-

ciót,

határoztuk.

Az alább
vázlat tünteti

fel.

ismertetett

geológiai

szerkezeteket a mellékelt tektonikai

(Lásd a térképmellékletet.)

A

Dunántúlon végzett gravitációs mérések eredményei meggyznek
hogy a Dunántúl nem lehet geológiailag egységes szerkezet, hanem

arról,

több, szerkezetileg eltér részre oszlik.

A

Kis-Alföld szerkezete.

Gyri medence. A Gyr körül elterül nagy gravitációs minimumot
(amely észak felé Dunaszerdahelyen túl nyúlik) egy nagy medencével, az
alaphegységnek egy nagy, üledékekkel kitöltött besüllyedésével magyarázE medence legmélyebb része, a legalacsonyabb érték izogamma
záródásnak megfelelen Gyrtl nyugatra fekszik. Itt az alaphegység legalább 3500 4000 m mélységben van, de ennél nagyobb mélység is könnyen
hatjuk.

—

lehetséges.

A gyri

medencét 5

kelet fell

Komárom

délnyugat irányú törések határolják, amelyek
esik.

Az aránylag kevés

és

Ács közelében északkeletoldala nyugat felé
csak két-három törés-

levetett

torziós ingaállomás alapján

vonalat lehetett némi valószínséggel megállapítani. Nyilvánvalóan a Tata

közelében felszínen
tén

szakad

le

lev mezozoos alaphegység lépcszetesen,
felé, a gyri medence felé.

törések

men-

nyugat

Az említett fokozatos lesüllyedés közben Tata, Mocsa, Kocs, Dad és
Veszprémvarsány közelében egy-egy mezozoos rög magasabban maradt,
talált gravitációs maximumok jelzik.
A gyri medencének észak felé a Duna mentén csak csekély emelkedése lehet. A medence átnyúlik a Dunán s tulajdonképen dunaszerda-

mint azt az e helyeken

hely-gyri

medencérl lehetne beszélni.
gyri medence elkeskenyedik

Dél felé a
a

értem.

Gyri medence

alatt

itt

az alaphegységnek

s

Kemenesmagasi közelében

Gyr

körüli

nagy besülyedését

i
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egy kisebb bemélyedés után délnyugat

dr.

felé

Sárvár és Gércéig

emelkedik.

A mágneses mérések Pásztorinál nagy mágneses maximumot mutatnak ki. A torziós ingamérések ennek megfelel gravitációs maximumot
nem jeleznek, csupán egy bizonytalan, kisebb gravitációs maximumra lehet
e helyen következtetni. Így azt kell föltételezni, hogy a mágneses maximumot
létrehozó nagyobb mágneses szuszceptibilitású anyagok a hasonló srség
alaphegységbe vannak beágyazva, vagy a mágneses maximumot az alaphegység anyagának változása okozza, anélkül, hogy a mágneses maximumnak megfelel geológiai szerkezet volna jelen.
A mosonszentpéter mihályi répcelaki eltemetett hegység. A gvri
medence nyugati oldalát a Mosonszentpéter közelében és Mihályi és Répcelakon át vonuló gravitációs maximumnak megfelel eltemetett kristályos-pala
hegység határolja. A gravitációs indikációból egyenl valószínséggel lehetett antiklinálisra vagy eltemetett hegységre következtetni.
A szeizmikus mérések és a gravitációs mérések egybevetésébl következtetve, a pannon rétegek és az alaphegység felszínének viszonylagos

—

—

helyzete az eltemetett hegység feltevését ersíti meg.

M—

A

Mihályiban mélyí-

m

mélységben, az ettl 6 km-re északkeletre Bogyoszló község határában telepített M 2 sz. mélyfúrás pedig 2497 m mélységben az alsó pannon üledékek alatt kristályos palát ütött meg. A torziós
tett

1

sz. fúrás

1602

—

inga mérésekkel Mosonszentpéter, Mihályi és Répcelakon
a felszín alatt tehát egy legalább 2000
tattunk

ki,

aminek

m magas

jelenlétét azeltt sejteni

sem

át

a sík területen

eltemetett hegységet

mu-

lehetett.

Ezen az elsülyedt hegységen Mosonszentpéter, Mihályi és Répcelak
kiemelkedés van, amelyek közül a Mosonszentpéter
közelében lév fekszik legmélyebben. A hegység keleti oldalán valószínleg
törés vonul végig, amelynek levetett oldala kelet felé esik. Úgyszintén Mihályitól délre is vonul egy délnyugat-északkelet irányú törés. Ennek levetett
közelében egy-egy

oldala délkelet felé van.

A

kristályos palán át,

valószínleg többnyire töréseken keresztül, gra-

mágneses és részben szeizmikus mérések által jelzett bazalt inlruziók törtek fel, amelyek a fels pannonban a felszín alatt mintegy 500 m
intruziók adhatják a
esetleg gabbro
mélységben elakadtak. E bazalt
Mihályi 1. sz. mélyfúrásból feltör szénsavgáz eredetének magyarázatát. De

vitációs,

—

—

magyarázatát adják a bazalt tufa eredetének is, amit dr. Papp Simon
bányaügyi ftanácsos-fgeológus 1933-ban a szárföldi artézi kút fúrásmintáiban, majd a Mihályi I. sz. mélyfúrásból kikerült mintákban talált.
Bazalt (gabbro) infruzióra mulató geofizikai indikációt

találtunk Mi-

hályitól délre, Mihályi és Mogyarkereszttur között és Kisfaludtól északra és

északnyugatra. Szárföld közelében a mágneses és torziós ingamérések két.
esetleg egymásba olvadó bazalt (vagy gabbro)

egymáshoz közelfekv,

intruziót jeleznek. Dél felé

a legtávolabbi bazalt intruzióra mutató indiká-

Répcelak közelében találtuk. Észak felé Bsárkánytól északnyugatra
és Bsárkány és Magyaróvár között találtunk oly kisebb mágneses maximumokat, amelyek bazalt (gabbro) intruziókra vezethetk vissza. Ezek
ciót

azonban kevésbbé

jellegzetesek és így e két utóbbi helyen a bazalt intru-

ziók jelenléte teljes bizonyossággal

nem

állapítható meg.

Adatok a Dunántúl tektonikájához a geofizikai mérések alapján
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térkép szerint a mosonszenlpéter — mihályi — répcelaki elhegységnek csak a déli részével esik egybe némi mágneses indikáció. Tekintettel arra, hogy a mihályi fúrásból elkerüli ersen kvarcos
kristályos palának nincs számottév mágneses hatása, feltételezhet, hogy
az eltemetett hegység déli része legalább részben más kzetbl, valószí-

A mágneses

temetett

nleg

gránitból

A

áll.

A

fertszentmiklósi és nagylózsi szerkezetek.

Fertszentmiklósnál és Nagylózsnál

talált

nyugatra

Mihályitól

maximumok

gravitációs

kétség-

hegységeknek tulajdoníthatók, amelyek nyugat felé mind kisebb és kisebb mélységben vannak, míg a soproni Khegynél mór felszínre bukkannak.
A torziós inga mérésekkel eddigelé ezeknek a hegységeknek csak
telenül szintén elsülyedt kristályos pala

az északi részét határoltuk körül. Déli folytatásuk vizsgálata és körülhatárolása a további kutatások feladata.

Az egyes hegységeket

mumok nagyon

A

elválasztó besüllyedéseket a gravitációs mini-

határozottan jelzik.

Szombathely

— Sárvár— Sümeg— Keszthely — Kiskomárom — Nagykanizsa

és a trianoni határ közötti terület szerkezete.

A

lenti

— riszentpéter — körmendi

medence.

A

részén Lenti és riszentpéter közölt nagy gravitációs

Dunántúl

délnyugati

minimumot

találtunk,

amely észak, majd északkelet felé Körmenden és Rábahidvégen túl terjed.
Ez a minimum ugyancsak az alaphegység besüllyedésével magyarázható.
E besüllyedést nyugat felé törések határolják. A törések többnyire északkelet-délnyugat csapásúak, levetett oldalukkal kelet felé. Csupán Pornóapáti
és Pinkamindszent között találtunk észak-dél irányú törésindikóciót. A levetett oldal itt is kelet felé esik. Távolabb nyugatra magas gravitációs értékek jelzik az alaphegység emelkedését

mumok

s a

tásainak felelnek meg.

A

gravitációs

változatos

az osztrák határ menti alaphegység kibúvások

maxi-

felszínalatti folyta-

Szentgotthárd és Alsószölnök közelében

talált két

nagyobb gravitációs maximum is ilyen felszínalatti kristályospala tömegeknek tulajdonítható. E két felszínalatti tömeg közötti viszonylagos besüllyedés

fölött

lép be a

Északkelet
terjed,

Rába az ország területére.
az említett medence a Szombathely

felé

ahol részben a mosonszentpéter

— Sárvár

— mihályi — répcelaki

vonalig

szerkezet dél-

nyugati vége határolja, részben pedig a Sárvár és Gérce közötti felszínalatti
emelkedés, amely utóbbi az említett medencét a gyri medencétl elválasztja.

A Bakony
A medence

hegyrendszer délnyugati részének felszínalatti folytatása.
Bejcgyertyános-Olaszka-Zalaegerszeg-Zalaszent-

keleti oldalán,

mihály és Hahóitól keletre

talált

gravitációs

maximumok

ség elsüllyedt rögeinek tulajdoníthatók. Jánosházától

a

Bakony hegy-

és délnyugat
haladva a gravitációs mérésekkel szépen követtük ezeket az Összetöredezett. felszín alá süllyedt rögöket. E rögöket többnyire északnyugatdélre

felé

délkelet és északkelet-délnyugat csapású törések határolják. Mint a mellé-

vázlaton különböz srség vonalozással jelezve
lönböz mélység lépcst lehetett meghatározni.

kelt

látható,

három kü-
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A Bakony

dr.

délnyugati részének elsüllyedt rögei közül nyugat

felé

a

legtávolabbi rögöt Olaszka és Nagytilaj közelében sikerült kimutatni. Azon-

a mezozoos alaphegység valószínleg igen nagy mélységbe szakad le.
Salomvárnól Jalált gravitációs maximumnak megfelel szerkezei nem
látszik közvetlen összefüggésben lenni a Bakony rögeivel s így nem lehetetlen, hogy e maximumot tisztán
az üledékes kzetek felboltozódása
túl

A

(brachiantiklinális) okozza.

Mindamellett számolni

kell

azzal a lehetséggel

hogy e szerkezet

is,

a Bakony igen nagy mélységbe lesüllyedt részének egy

magasabban ma-

radt darabja.

Emlílésreméltó

még a

gravitációs mérések által a Zala folyó kanya-

rulatánál, Zalaistvándnál jelzett rög,

amelyet

a

Zala

folyó

észak

fell

megkerül.

A

zalamegyei észak dél irányú

nem

völgyek

eredetek.

tektonikai

Zalaistvándtól délnyugatra a Válicka patak és a Sárkány patak torkolatánál

egy-egy köz.l észak-dél irányú törés indikációt

azonban az

Tovább

találtunk.

délre

és Sárkány
patakok, mint a Principális csatorna völgyét és a geofizikai adatokban
sem találjuk semmi nyomát annak, hogy e völgyek tektonikai eredetek
lennének. Ez megersíti Cholnoky
azon megállapítását, hogy e
völgyeket a szél munkája hozta létre. Csupán annyit tehetnénk hozzá,
hogy a Válicka patak és a Sárkány patak torkolatánál talált törések szabták meg e két völgy helyét. A Principális csatorna völgyének keletkezésére azonban még ennyi tektonikai adatot sem sikerült felfedezni. A Kerka völgy mentén sem észleltünk oly geofizikai indikációt, amely e völgy
észlelt

csapásirányok keresztezik úgy a Válicka

Jen

tektonikai eredete mellett szólna.

Az

itt

talált

csapásirányok

kelet-nyugati

mind keresztezik e völgyet. (Mint késbb rátérünk, a geofizikai mérések a
váli völgynek megfelelen sem jeleztek tektonikát vonalat.)
A Bakony felszínalatti részének délnyugati végén Hahóinál és Újudvarnál egy-egy nyugat felé sarkantyúszeren kiugró mezozoikus tömeget kell feltételeznünk. Ezekhez a sarkantyúkhoz csatlakoznak egyrészt a
Hahót-Pusztaszentlászlónál, másrészt a Budafapuszta közelében
vitációs

maximumok

által jelzett

Vulkáni intruziók Hahót és Pusztaszentlászló környékén.

fel.

gra-

A mágne-

menintruzió tört
három vulkáni
valószínleg bazalt vagy gabbro
Ezektl kissé nyugatra a hahót-puszlaszenllászlói anliklinális északi

ses mérések szerint a hahóti mezozoikus tömeget határoló
tén

talált

kelet-nyugat irányú antiklinálisok.
törések

—

—

és déli oldalén szintén találtunk egy-egy intruzió indikációt.

Oly gravitációs indikációt, amely ez intruziókkal volna kapcsolatba
nem észleltünk s így feltételezhetjük, hogy ezen intruziók az
csak az alaphegység
alaphegységben maradlak, illetve
Hahót körül
hozható,

—

—

lezökkeni részének felszínéig jutottak
lehet

el

s így gravitációs

—

ben.

hatásukat

nem

az alaphegység fennmaradt részének gravitációs hatásától elválasztani.
Gyrödéses szerkezetek a lenti riszentpéter körmendi medencé-

Az alaphegység

besüllyedése,

Lenti, riszentpéter,

—

Körmend

amelyet nyugatról a Szombathely

és Rábahidvég

— Pornóapáti,

körüli

Pinkamind-

Adatok a Dunántúl tektonikájához

a geofizikai

mérések alapján
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—

Vasszentmihály közelében haladó törésvonalak, északkeletrl a
mosonszenljános mihályi répcelaki szerkezei, keletrl pedig a Bakony
hegység felszínalatti rögei határolnak, dél felé a trianoni határokon túl terminden valószínség szerint déljed. Mélysége a vizsgált területen belül
nyugat felé növekszik. Az itt felhalmozódott, kétségtelenül jórészt képlékeny
margók és agyagokból álló üledékes kzetek gyrdése folytán keletkeztek
a budafapusztai és hahót puszlaszenllászlói anliklinólisok s valószínleg
a Salomvárlól délre feltételezett boltozat is. (Ez utóbbi helyen azonban egy
mélységbeli mezozoikus rög is lehet. A szeizmikus mérések ugyanis általános nyugati dlést jeleznek e helyen, a gravitációs mérések óllal kimutatott keleti dlést nem igazolják.)
szent

—

—

—

A Nádasd és Nagymókfa közelében talált gravitációs maximumok
valószínleg kis, kelet-nyugat csapósirányú felboltozódásokat jeleznek.
A budafapusztai antikliuális. A budafapusztai anliklinális negykiterjedésü geológiai szerkezet. Hossza Újudvartól Tornyiszenlmiklósig 35 km s
nyugatra még tovább terjed a trianoni határon túl Bányavór (Peklenica)
felé. Keleti felében, (ahol a tle északra es szinklinólist a Hahót
Puszta-

—

szentlószlónól feltételezett anliklinális összeszorítja) szinklinálistól-szinklinólisig

13

km, nyugati felében

szinklinólistól-szinklinólisig számított szélessége

20 km. Az izogammók három dómot jeleznek ezen a nagy antiklinólison
egyet Lispénél, egyet Lovászinál, egyel Tornyiszentmiklós (Lendvaujfalu)
:

közelében. E

dómoknak egy-egy olajmez

fúrásokkal

igazolva van.

is

meg

felel

s

szerkezetük

már

A torziós ingamérések eredményei alapján végzett számításaim szerint
az anliklinális északi és déli szárnyának dlése 15° körül lehet. A szeizmikus
mérések szerint a rétegek dlése a felszín felé fokozatosan csökken.

A

lovászi

dóm

mint egy második

gerinc

jelentkezik az anliklinális

nyugati felében. Nyugati záródása a geofizikai mérésekkel

nem

volt bizto-

san kimutatható.

A
záródik.

A

tethetünk.

A

torziós

A

ingamérésekbl egy

záródásra

is

föltételezhet nyugati záródás a trianoni határral

Tornyiszentmiklós
anliklinális

észak, dél és kelet fell

kis nyugati

graviméteres mérések nyugati záródási

A

dóm

tornyiszentmiklósi (lendvaujfalusi)

nyugat

környékén
felé

csak egy

emelked

keleti

Bakony hegység egy

tációs és szeizmikus

mérések

terraszszer

esik össze.

kizárva,

hogy

ellaposodás van az

gerincén.

budafapusztai antiklinális

antiklinális a

nem jeleznek. Nincs

jól

következ-

végén Újudvar közelében, ahol az

elsüllyedt rögéhez

csatlakozik a gravi-

periklinólis szerkezetet jeleznek.

Ez a szerkezet

nyugat fell záródik s tengelye az antiklinális tengelyének meghosszabbításába esik. A lispei, lovászi és tornyiszentmiklósi (lendvaujfalusi) szerkezetek után ez a negyedik másdlagos szerkezet a budafapusztai antiklinólison.

A

hahót

— pusztaszentlászlói

szerkezet.

Mint említettem a Hahót kör-

nyékén kimutatott sarkantyúszer mezozoikus
szentlószlón

kelet-nyugat irányban

áthaladó

röghöz

csatlakozó, Puszta-

szerkezetet

tételeztem

fel

a

anomáliák alapján. Egy ilyen csapásirányú, nyugat felé lehajló
szerkezet jelenlétét a szeizmikus mérések is igazolták. A budafapusztai

gravitációs
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maximum

gravitációs

amely a Hahóinál

A

felé

is

talált elsüllyedt

gravitációs és szeizmikus

a rétegek

záródik

értelmezéséhez hasonlóan a Puszlaszentlászlónál

maximum

kelet-nyugat csapásé

dlése 10—20°.

A

antiklinális szerkezeinek

talált

tulajdonítható,

mezozoikus röghöz csatlakozik.
mérések szerint az antiklinális oldalain

szerkezet nyugat felé

Kelet felé a hahóti

(kihal).

dr.

lejt

s

Noválól délre

le-

amelyhez mint nyugat

rög határolja,

elnyúló periklinális szerkezet csatlakozik.

A

Pusztaszentlászló közelében mélyített

H —5

és

H — 6 fúrások

1425

m

m

mélységben kövületnélküli mészkövet ütöttek meg s így felmerül annak a lehetsége, hogy a mezozoos alaphegység rögök Hahóitól
nyugatra Puszfaszentlászlón túl terjednek és hogy a hahót pusztaszenllászlói szerkezet nem igazi gyrdés, hanem egy lezökkent mezozoos hegyilletve

1480

—

ség-rész

fölött

kialakult ú. n. települt antiklinális. Ezt a kérdést véglegesen

csak a további fúrások adatai dönthetik

el.

Salomoári szerkezet. Mint említettem a salomvári szerkezetrl a graviméteres mérések alapján nem lehet határozottan eldönteni, hogy az bollozat-e (brachiantiklinális), vagy pedig mélyen fekv bérc. Helyzete inkább
az elbbi feltevés mellett szól. A szeizmikus mérések szerint az üledékes
rétegek dlése ezen a területen általában nyugati
a szeizmikus mérések
;

keleti

záródásra

Nádnsdi

nem

utalnak. Ez viszont a

boltozat.

A Nádasd

körül

második

feltevést ersíti.

maximum

észlelt gravitációs

a

salomvári szerkezettl északra fekv, kelet-nyugat csapású kis antiklinálissal magyarázható. Ezt a szerkezetet a szeizmikus mérések is igazolták.

A

geofizikai adatok szerint

2

km

körül

Nagymákfai
kén

a boltozat hossza mintegy

7

km,

szélessége

lehet.

szerkezet.

A

Nádasdtól északkeletre Nagymákfa környé-

maximum

egy, a nádasdihoz hasonló, kelet-nyugat
csapású felboltozódással magyarázható. A nagymákfai szerkezetre nézve
bvebb magyarázatot nem adhatunk, mert igen kevés adat áll rendelkezésünkre. Mindeneseire Nagymákfánál északfelé is lezáródik az a terület,
amelyen gyrdéses szerkezet nyomait még ki lehetett mutatni.
A mezozoos alaphegység nem vett részt a késbbi gyrdésekben.
A geofizikai mérések alapján szerkesztett tektonikai vázlat tehát azt mulatja, hogy a Balaton délnyugati végénél
a mezozoos alaphegység nem
talált

vett részt

gravitációs

az üledékes kzetek késbbi gyrdéseiben,

sek keletkezésénél

mint ellenálló tömeg,

ütköz

hanem

szerepelt.

e

Ez a

gyrdéfeltevés

csak akkor volna igazolva, ha fúrási adatokkal kimutathatnánk
hogy sem a budafapusztai, sem pedig a hahót- pusztaszentlászlói

teljesen
azt,

szerkezet

gyrt alaphegység-magot nem

A

tartalmaz.

Balaton déli környékének szerkezete.

Törések a Balatontól délre.

A Bakony

említett

lépcszetesen elsüllyedt

követhetk. A második lépcs a Balatona hahóti
tól délre Balatonkereszlúron túl nyúlik. A harmadik lépcst
és újudvari kiugrásoktól eltekintve
délnyugat felé egy Zalaegerszegen
ól haladó északnyugat-délkelet
csapású törés, a Balatontól délre pedig
egy Marcalin áthaladó kelet-nyugat csapású törés határolja.
részei a Balaton déli oldalán

is

—

—

Adatok a Dunántúl tektonikájához a

A

mérések alapján
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torziós inga mérések alapján végzett szá-

a Marcalin áthaladó törés ugrásmagassága legalább 1000

mítások szerint

m

A

marcali-öreglaki törés.

geofizikai

dél felé esik. Öreglaknál

és levetett oldala

A

ez

a

törés hirtelen

irány-

anomáliák alapján egy
vonal
haladó
mentén számított felÖreglak közelében észak-dél irányban

változással északkelet felé fordul

gravitációs

szelvény szerint e töréstl délre igen nagy, helyenként
vastagságú üledéksorozaltal számolhatunk.

színalatti geológiai

3

— 4000 m
A

szeizmikus mérések

is

Az

a Marcali közelében kelet nyugat

jelezték

kzetekrl

nyert visszaverdések
hogy az üledékes kzetekben
a függleges elmozdulás a fentebb megállapítottal ellenkez irányú azaz

irányban haladó

törést.

alapján azonban az sem

üledékes

látszik kizártnak,

az északi oldal a levetett oldal.
Elfogadva ezt a megállapítást, azt kell feltételeznünk, hogy a vetdés két oldala oszcilláló mozgást végzett és az eredetileg lesüllyedt déli
oldal az üledékes kzetek lerakodása után kissé felemelkedett vagy

—

ami valószínbbnek

látszik

süllyedt. Ezáltal a felvetett

désével ellenkez irányú
Tekintettel arra,

—

az északi oldal kissé a déli oldal után
oldal fölötti üledékekben az alaphegység vet-

vetdés

oldalán elhelyezked rétegek

hatók

az

alaphegységben

utáni, fentemlitett

A

Balaton

keletkezett.

hogy a szeizmikus mérések alapján
bizonyossággal

nem

a

vetdés

voltak

két

azonosít-

vetdés (déli oldal lesüllyedése)
mozgások bizonyos mértékig hipotétikusak.

keletkezett

tektonikai
délkeleti

teljes

oldalán

a

regionálisan

dél-délkelet felé

dl

alaphegységben még két nagy törésvonalat sikerült kimutatni.
A balatonendréd—balatonbozsók lepsény —polgárdi törés. Az els
Balatonendréden, Balatonbozsókon, Lepsényen és Polgárdin át haladva

—

nagyjából követi a Balaton délkeleti partvonalát. Levetett oldala délkelet
felé van. Északkelet felé a törés mentén az alaphegység mélysége fokozatosan csökken

A

s

Polgárdi közelében

a

felvetett oldal

már csaknem

a

ugrásmagassága északkelet felé haladva szintén
csökken. A torziós ingamérések eredményei alapján végzett számítások
szerint a törés ugrásmagassága Lepsény körül mintegy 1000 m, Polgárdifelszínen van.

nál pedig 500

m

törés

körüli.

— tab — felsnyéki

törés. A második fontosabb törésvonal az
elbbivel körülbelül párhuzamosan Karád, Tab és Felsnyéken halad át.

Karád

A

törés levetett oldala

ugyancsak délkelet

felé esik.

Ugrásmagassága

dél-

nyugatról északkelet felé csökken.

Nagyberényi és szabadhidvégi szerkezetek. Az utóbb említett törésNagyberény közelében töréssel párhuzamos gravitációs
maximumot találtunk. Ez a maximum magyarázható antiklinális szerkezettel, vagy az alaphegység megfelel emelkedésével. (eltemetett hegység).
A szeizmikus mérések során nyert, kissé zavaros visszaverdések a
felszínalatti rétegek emelkedését jelzik e helyen, azonban a szeizmikus
mérések által jelzett szerkezetet nehéz volna a torziós ingamérések által
kimutatott gravitációs maximummal kapcsolatba hozni.
A Szabadhidvégtl északkeletre Enyingtl keletre és Polgárditól délvonaltól északra
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keletre talált gravitációs

módon

maximumok

dí.

a nagyberényi

maximumhoz hasonló

értelmezhetk.

Vulkáni intruziók a Balatontól

délre.

a Balatontól délre több felszínalatti bazalt
tételeznünk.

Egy-egy intruzió indikációt

északnyugatra, Kéthely

Balalonboglár

sekély mélységben,

intruziók aránylag

találtunk Kéthelytl északra

és Lengyeltóti között,

indikációt

két-két intruzió

A mágneses mérések alapján
vagy gabbró intruziót kell felés

Lengyeltótitól északkeletre

Ezek

Siófok közelében.

és

néhol valószínleg

a

;

az

felszín köz-

vetlen közelében vannak.

A

karád

— tab — felsnyéki

töréstl délre Nágocsnál egy,

Tab

nagyobb mélységben lév és nagyobb kiterjedés
mutató mágneses maximumot észleltünk. Lehetséges, hogy ezek

ireg között két

és Felsintruzióra
is

gabbro

intruziók.

Eltemetett hegységek a Balatontól délre.

A

Marcali-Öreglak,

illetve

Karád

— Tab — Felsnyéken át haladó törés-

vonaltól délre az alacsony gravitációs értékek az alaphegység nagy, valómély besüllyedésére mutatnak, ami üledékekkel van
színleg 3 4000

—

m

Ettl a gravitációs minimumtól

délre a Balatonnal párhuzamos
vonulatban négy nagy gravitációs maximumot találunk Inke, Igái, Pincehely és Németkér körül. Ezek a maximumok részben éles törésekkel hakitöltve.

tárolt,

részben legömbölyített (lekopot

)

elsüllyedi hegységekkel

hatók. Ezen elsüllyedt hegység rögök oldalai fölött az üledékes

különböz mérték ülepedés folytán észrevehet dléssel
mélyebben fekv hegység rögök felett települt boltozatot
boltozódást az Inke,

magyaráz-

kzetek a

bírnak és így a
alkotnak. Ezt a

Nérnetkér környékén végzett szeizmikus mé-

Igái és

rések igazolták.

Az

inkei szerkezet.

Az

folytatását véltük feltalálni.

torziós

déli oldalán töréseket jeleznek.

tek 2

— 5°-os dlését

hegység elsüllyedt
ingamérések a szerkezet északi és
szeizmikus mérések az üledékes kze-

inkei szerkezetben a Kalnik

A

mulatták

A

ki.

A

gravitációs

maximum háromszög

alakja

valószínleg a szerkezetet kialakító három fbb törésvonalnak (vagy törés
rendszernek) felel meg.
Az Inke közelében lemély ítélt kutató fúrás 2060 m mélységben konglomerólot

ért.

m

1350

— 1360,

és 1368

— 1378 m

közötti

alsópannon-homokok

de jelentékeny mennyiség
szénhidrogént tartalmazó gázt szolgáltatnak. A szénsavgáz eredetét talán
itt is a mágneses mérésekkel kimutatott vulkáni tömegekre vezethetjük vissza.
A mágneses mérések ugyanis Vésénél jelents mágneses maximumot
mutattak ki, amelynek délnyugat felé az inkei szerkezettel párhuzamos,
de annak lengelyétöj kissé délfelé eltolt nyúlványa az inkei szerkezei
majdnem teljes hosszában kimutatható. E mágneses maximum intenzitása
délnyugat felé fokozatosan csökken. A mágneses maximumnak megfelelen
Vésénél egy vulkáni intruziót (lakkolitot) tételeztünk fel, amelynek anyaga
az inkei szerkezet déli oldalán egy törési sík. mentén behatolva a szerkezet tengelyével párhuzamos csapású teleit hozott létre.
napi 100,000

3

,

nagyrészt szénsavból álló,

—
Adatok

a Dunántúl tektonikájához a geofizikai

mérések alapján
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A gravitációs és mágneses mérések összehasonlításából következik,
hogy ezek a vulkáni tömegek nem hatoltak be az üledékes 1 kzetekbe és
így minden valószínség szerint azoknál idsebbek.

A

bize

— mezcsokonyai

Mezcsokonya

Bize és

medence Az

közölt

nagy

hegység katlanszer besüllyedését

A

inkei

északkeletre

szerkezettel

minimum

gravitációs

jelzi

az alap-

gravitációs értékekbl következtetve a

es terüteten itt van az alaphegység a legnagyobb mélyaz üledékes kzetek vastagsága e helyen valószínleg meghaladja

Balatontól délre

ségben

s

medence közepének vagy a Lenti és Öriszentpéler közötti besüllyedésnek mélységéi. A Bize és Mezcsokonya közötti beszakadásban fut
össze a budafapusztai anliklinális és az inkei szerkezet közötti szinklináiis,
az öreglak-karád-tab-felsnyéki törés és az igali szerkezet közötti árok. az
a gyri

igali szerkezettl délre es besüllyedés és végül az inkei szerkezet déli
dalán elhúzódó, ugyancsak jelentékeny alaphegység mélyedés.

Az
tett

rint

igali szerkezet.

vonulat második

ol-

Bize és Mezcsokonyátó! keletre találjuk az emlí-

tagját,

az

A

igali szerkezetet.

ez az inkeihez hasonló nagy, mintegy 10

km

gravitációs

széles és 20

mérések szehosszú el-

km

amelynek legmagasabb része (Igái közelében) a szeizmikus mérések szerint a felszíntl számítva 6—700 m mélységben lehet.
A szeizmikus mérések szerint az üledékes kzetek az igali szerkezeten 5
lO^-os dlések.
temetett hegység,

—

A

szerkezei északnyugati végénél a

mágneses mérések

kisebb

in-

truziót jeleztek.

A

tolnanémedi pincehelyi szerkezet. Az

igali

szerkezettl északkelet-

Tolnanémedi és Pincehely környékén találjuk a harmadik, nagy szerkezetet, amely feltnik szögletes, törésvonalakkal határolt alakjával. A magas gravitációs értékekbl, de fleg a gradiensek hirtelen irány- és nagyságváltozásaiból az alaphegység csekély (valószínleg csak 100 200 m)
re

—

mélységére következtethetünk.

—

—

A torziós ingamérések
a rossz terepviszonyok mellett is
világosan jeleztek egy Tamási, Ozora és Szilasbalhás közelében északkelet
délnyugat irányban elhaladó és egy Simontornyán át haladó észak- dél
csapásirányú törést.

—

A

németkéri szerkezet.

A Tolnanémedi

szerkezetet csak kis mélyedés választja

el

és

Pincehely

körül

talált

a némelkéri szerkezettl,

amely

nagyságra és jellegre nézve hasonló a három, már ismertetett szerkezethez.
A Németkér környékén végzett szeizmikus mérések szerint a szerke-

legmagasabb részén az alaphegység mintegy 500 m mélyen fekszik.
2 5° dlést mutatnak.
A torziós ingamérések eredményei alapján számított szelvény szerint
a szerkezetet északnyugatról és délrl 1000
1500 m ugrásmagasságú mezet

Az üledékes kzetek az oldalakon

—

—

redek törések határolják.
Bölcskei szerkezet.

maximum

A

Németkérll

keletre Bölcskénél talált gravitációs

arra,

Dunán túlterjed
Ennek csapásiránya valószínleg kelet-nyugati. Tekintettel
hogy csak nyugati végzdése esik a vizsgált területre, a szerkezet jelle-

gére

nem

e németkéri szerkezethez csatlakozó, kelet felé a

szerkezetet jelez.

lehet

kell valószínséggel következtetést vonni.

Vajk Raul

32

dr.

Ellentétben az inkei szerkezettel, az igali, tolnanémedi-pincehelyi, né-

szerkezetek mágneses hatást nem mutatnak. A vonulat
mágneses
minimumként jelentkezik a meglehetsen hiányos
említett része
mágneses mérésekben. A tolnanémedi-pincehelyi szerkezetet valószínleg
jórészt még a környez üledékes kzeteknél is kisebb mágneses susceptibililású anyagok alkotják.
metkéri és bölcskei

A
tes

lolnanémedi

— pincehelyi, némelkéri és bölcskei szerkezeteken részle-

mágneses méréseket még nem végeztünk

s így e

helyeken vulkáni

intru-

ziók jelenléte nincs teljesen kizárva.

—

—

—

Az inke igái pincehely németkéri vonulattól délre egy második, lényegesen kisebb egységekbl álló vonulatot találunk, amelynek tagjai a kakurdi, murgai és dunaszentgyörgyi szerkezetek.
posvári, döbrököz
A kaposvári szerkezet. A kaposvári szerkezetet az alaphegység felemelkedése hozta létre. A szerkezet nyugati része, Kiskorpádnál, három oldalról jól záródik. Nyugat felé Kutasig követhet, ahol egy kis gravitációs
maximum bércet vagy kisebb felboltozódást jelez.
Kelet felé Kaposvár közelében a szerkezetnek csak az északi oldala
fejldött ki. Dél fell szorosan egy nagyobb kiterjedés szerkezetre támaszkodik, amelyet késbb tárgyalunk.
A Szomajom közelében elhelyezett fúrás 1100 m mélységben fillilet ért.
Döbrököz kurdi szerkezet. A döbrököz kurdi szerkezetet minden valószínség szerint részben alaphegység rög alkotja. A mágneses mérések
eredményei szerint e szerkezet felépítésében vulkáni tömegek is jelents részt
vesznek. Különösen áll ez a szerkezet Kurd körüli részére. A szeizmikus mérések szerint a szerkezei oldalain az üledékes kzetek 5
10°-os dléssel

—

—

—

—

bírnak.

A

döbrököz

— kurdi szerkezetet nyugat fell

észak

— dél

csapású

törés

határolja.

Mágocsnál
elbbiekhez hasonló jelleg
szerkezethez amelyet azonban terepnehézségek miatt nem sikerült kellen
Döbrököznél a szerkezet

talált

gravitációs

maximum

dél

által

felé

fordul s csatlakozik a

jelzett,

az

körülhatárolni.

Murgai

szerkezet.

Murgánál mintegy 6 km. hosszú, 3 km. széles szeramely (mint a mágneses mérések

kezetet jeleztek a gravitációs mérések,

mutatják) részben vulkáni

kzetekbl

áll.

Dunaszentgyörgyi szerkezet. Az említett második vonulat utolsó tagja
a Dunaszentgyörgynél talált szeszélyes alakú szerkezet, amely valószínleg
gránit és egyéb vulkáni tömegekbl áll, amelyek felett az üledékes rétegek
felboltozódtak.

A Kapós

folyó és a

Mecsek hegység

Variszkuszi hegységmaradvány a

közötti terület szerkezete.

Kapós folyó és a Mecsek hegység
Mecsek hegység között a gravitációs mérések
szerint az alaphegység aránylag kis mélységben van. A mágneses mérésekben ez a terület észak-északnyugat
dél-délkelet csapású mágneses
anomáliákkal tnik ki környezetébl. Föltételezhet, hogy itt a variszkuszi
között.

A Kapós

folyó és a

—

—
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hegyrendszer egy maradványával van dolgunk, amely ütközül szolgált dél

Mecsek hegység felgyrdéséhez, észak fell pedig a kiskorpód-ka-

fell a

posvári és döbörköz-kurdi szerkezetek kialakulásához

6
.

nagy nyomás folytán valószínA
nyugati
részhez
képest
összetöredezett
s
a
egy Komló Dombóvár iráleg
törési
vonal
mentén
vízszintes
irányban
es
észak felé elmozdult.
nyába
felszínen
Vasas
elmozdulás
megfelel
a
és
Komló
közelében észlelaz
Ez
het vízszintes elmozdulásnak, amit Telegdi Róth Károly ír le
Magyarország geológiája cím mvében.
variszkuszi tömeg keleti része

a

—

A dombóvár — komlói
tén a

a

mágneses mérések

töréstl keletre, azzal

által jelzett

párhuzamos vonal men-

több trachidolerit intruzió

tört

fel.

Az említett variszkuszi tömeg összetöredezett keleti részét, különösen
Dombóvár — Kurd közötti Kapós völgynek megfelelen az alaphegység-

ben feltételezhet törés mentén feltör vulkáni tömegek sztték ót, úgy,
hogy az általuk létrehozott mágneses maximumok alig választhatók el
egymástól.

A
része a

gravitációs mérések szerint, az említett variszkuszi

késbbi csapásirányoknak megfelelen részekre

A
Az

tömeg nyugati

tagozódott.

görgetegi szerkezet.

talált variszkuszi
tömeg
csapású görgetegi szerkezet, amelyet az említett két tömeg kölcsönös elmozdulása folytán az üledékes kzetekben történt felboltozódásnak tekinthetünk. Az itt végzett szeizmikus mérések ellentmondásban vannak a gravitációs mérések eredményeivel, amennyiben
a szeizmikus mérések a rétegeknek általános délnyugati dlését mutatják.
Nehéz volna oly kielégít megoldást találni, amellyel a szeizmikus és gravitációs mérések közötti eltérést meg lehetne magyarázni. Több feltevés is
lehetséges, de véglegesen ez a kérdés csak fúrásokkal dönthet el.

inkei szerkezet és a Kaposvártól délre

között fekszik az észak-dél

A

Dunaszentggörgy

A
tl délre

— Pécs

Mecsek hegységtl délre

es

es terület szerkezete.
szerkezete. A Mecsek hegység-

Szigetvár vonaltól délre

terület keleti része

es

terület

össze vissza töredezett alaphegységre mu-

A Mecsek és a Villányi hegységgel párhuzamos
mos különböz irányú törést találunk.

tat.

törések

mellett

szá-

6
A variszkuszi hegyrendszer, mely kétségtelenül a Dunántúlon is áthúzódott,
minden valószínség szerint EENy — DDK csapású volt. Szokásos minden ókori
kzetet variszkuszinak nevezni, mert feltevés szerint részt vett a variszkuszi hegyképzdésben. A variszkuszi elnevezés ilyen alkalmazása azonban nem helyes,
mert az elssorban tektonikai, nem pedig korjelz fogalom.
Csak azokat a tömegeket indokolt variszkuszinak nevezni, amelyeken még
jelenleg is felismerhetk a variszkuszi hegyrendszer jellegzetességei, amelyek nem
vettek részt teljesen a késbbi hegyszerkezeti mozgásokban, hanem azokban mint
többé-kevésbbé ellenálló tömegek (ütközk) szerepeltek s ha részben összetöreitt

deztek, rögökre tagolódtak

is,

környezetüktl elütnek és így

variszkuszi jellegüket
attól

bizonyos mértékig megtartva,

megkülönböztethetk.
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A

dr.

mágneses mérések Szentlrinctl

délkeletre

vulkáni

két

intruziót

jeleztek.

A terület nyugati fele egy Szentlrinctl dél felé haladó zeg-zugos
vonal mentén lépcszetesen lezökkent. E nyugati részen Szigetvár közelé-

—

—

ben egy kisebb felboltozódást
brachiantiklinálist
sikerült kimutatni.
A Dunaszentgyörgy és Bátaszék közti terület. Dunaszentgyörgytl
délre, Tolna Szekszárd és Bátaszék környékén a geológiai viszonyok igen
bonyolultak. Különböz irányú törések, szeszélyes alakú gránit és trachidolerit tömegek teszik ersen tagolttá a felszínalatti geológiai szerkezeteket.
A részletek mellzésével a következ felszínalatti magaslatok említésre méltók
Fadd közelében kelet-nyugati csapással szabályos alakú, minden
1.
:

oldalról jól határolt gravitációs

maximum

a felszínalatti szer-

jelzi

kezetet.

Tolna közelében nagyjából észak-déli csapásirányt találtunk. A
gravitációs anomáliák két részbl álló felszínalatti szerkezetre mu-

2.

tatnak.

Szekszárdtól délre kelet-nyugati csapásirányú, hármas tagozódású

3.

szerkezetet mutattunk

zekasboda

— Mórágy-i

ki.

Ennek nyugati vége valószínleg a Fa-

gránit

hegység

folytatásával

felszínalatti

van

összefüggésben.

Bátaszéktl északkeletre a

4.

összefügg

A

felszínalatti

gravitációs mérések

gravitációs

mérések

két,

valószínleg

tömegei jeleznek.

állal

jelzett

ersen a felvételek részleteibe vezetne.
Mohács környéke. A Mohácstól

apróbb tömegek tárgyalása már
északra

talált

gravitációs

maxi-

mum

olyan antiklinálissal magyarázható, amelynek déli szárnyán a felszínen is jól észlelhet hatalmas törés van. Ez az antiklinális északkelet felé
Bétáig terjed. A torziós ingamérések az antiklinálishoz tartozó, tle észak-

es

nyugatra

színklinálist

is

szépen

kijelölték.

Egy kisebb boltozat nyugati végét

sikerült

még

kimutatni

Udvarnál,

a trianoni határ mellett.

A
A

Velencei tótól délkeletre

es

terület szerkezete.

Balatontól délre fekv, északkelet-délnyugat

csapású szerkezettl

úgy gravitációs, mint mágneses szempontból eltér területet találunk a
Velencei lótól délkeletre Székesfehérvár Sárbogárd Dunavecse Dunapentele Nagyperkáta és Pázmánd között.
Ezen a területen valószínleg a Velencei hegységhez hasonló, vul-

—

—

—

—

káni intruziókkal és lelérekkel átsztt nagyrészt gránit tömegek alkotják a
felszínalatti

Az

itt

szerkezeteket.
végzett

nem részletes mágneses mérések alapján számos vulmeg a mellékelt tektonikai vázlaton. Megjegyzem

káni intruziót jelöltem

azonban, hogy a mágneses mérések csak a nagy mágneses szuszceptibilitósú bázikus vulkáni inlruziókat mulatják ki, míg a savanyú jelleg vul-
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káni anyagok

A

a Sárbogárdtól keletre a felszínen

(pl.

nem mutathatók

mérésekkel

mágneses

riolil)

ki.

fentemlitett nagyrészt gránitból álló

gel együtt

talált
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észak-északnyugat

— dél-délkelet

tömegek a Velencei

hegység-

irányú tömböt képezve a környe-

kézenfekv a gondolat, hogy ezeket
Ezen a tömbön belül a gravitáfelszínalatti tömegeket két nagyobb egységbe

zettl annyira eltér jellegek, hogy
is

maradványoknak

variszkuszi

anomáliák

ciós

foglalhatjuk

által jelzett

tekintsük.

össze.

Egyik a

ftömege Seregélyestl délnyugatra

amelynek

seregélyesi,

van. Ez észak-északkelet felé telérszeren elkeskenyedve a Velencei tavon
túl

Gárdony és Kápolnásnyék
tömeg is.

nyúlik. Ezzel összefügg a

maximum

rekded gravitációs

A második
telétl délre a

A

a

egység

Dunáig

maximum

sárbogárd-hercegfalvi gravitációs
talált

riolit

Sárbogárdnál közel észak-déli irányú
oldalával nyugat

Az adonyi medence. A

Velencei

déli

vége összeesik a

elfordulással.
törést kell feltételeznünk,

besüllyedését

tótól délre

észak-dél

oldala kelet felé esik.

mos jelents

Dunapen-

leve-

felé.

böt kelet fell hosszú, közel
levetett

tömeg, mely

sárbogárd-hercegfalvi

terjed.

Sárbogárdtól keletre a felszínen

tett

közölt észlelt ke-

által jelzett

Itt

irányú

es,

az alaphegységnek

találjuk,

fent ismertetett

határolja,

törés

amely észak

e
felé

töréssel

töm-

amelynek
párhuza-

a váli völgyet 45°

keresztezve Gyúróig követhet és dél felé a torziós ingamérések
Adonynál kimutatott köralakú bemélyedésben, katlanban végzdik.

alatt
tal

A

váli

völgy

nem

tektonikai eredet.

törés és

az ezzel párhuzamosan

s így e

völgy keletkezése

völgyön

át

több északkelet

Az

említett

észak

— déli

ál-

irányú

futó besüllyedés 45° alatt szeli a váli völgyet

nem vezethet

vissza tektonikai okokra.

— délnyugat irányú szelvény

A

váli

mentén, továbbá ma-

gában a váli völgyben torziós ingaméréseket végeztünk, amelyek a völgyre merleges töréses szerkezetet jeleztek. Ez is megersíti a fenti megállapítást.
A móri völgyben végzett hasonló mérések eredményeiben szépen felismer-

het

e völgy árkos törés jellege.

Az adonyi medencétl északra már

a

Budai

hegység

övezetébe

jutunk.

A nagyperkáta- és baracskai szerkezetek. Meg kell még említenem
az Adonytól délre Nagyperkáta és Rácalmás között talált északkelet— délnyugat irányú antiklinálisnak tekinthet szerkezetet. Baracska mellett is
maximum-

feltételezhetünk egy kisebb felboltozódást az

itt

nak megfelelen, habár ez a szerkezet

jelenleg rendelkezésre álló ke-

vés adat miatt

A
A
láltunk,

—

még

—a

talált

gravitációs

további vizsgálatra szorul.

Balaton és a Velencei

tó közötti terület szerkezete.

Balaton és Velencei tó között számos gravitációs maximumot
amelyek az összetöredezett alaphegység helyenként a felszínre

búvó részeinek tulajdoníthatók s így mint részleteredményeknek az
nos tektonikai kép megalkotásában jelents szerepük nincsen.

taki-

általá-

Vajk Raul

36

dr.

V. Összefoglalás
Mint

láttuk,

nem

a Dunántúl geológiailag

egységes,

hanem

több,

szerkezetileg egymástól eltér részre oszlik.

A kisalföldi nagy besüllyedés, a gyri medence nyugati szélén a
Kis-Kárpátok vonulatának megfelel, a Kárpátokhoz hasonló magasságú
elsüllyedt hegységek vannak, amelyekrl a geofizikai vizsgálatok eltt sejtelmünk sem volt.
A Dunántúl délnyugati részén

az

gyrdéseket

sikerült kimutatni.

alaphegység

medencében

Körmend — Oriszent-

—

nyugat csapású
Ezek közül a budafapusztai antiklináiison

péter körüli besüllyedésével kialakult

kelet

Lispe, Lovászi és Tornyiszentmiklós (Lendvaújfalu) határában egy-egy pro-

duktív dómot állapítottunk meg.

A

hahót

— pusztaszentlászlói

kelet

— nyugat

csapású szerkezet,

amely

szintén produktív, s amelyet a geofizikai adatok alapján antiklinálisnak
het tekinteni, a fúrási
felett

eredmények

települt antiklinális

szerint lehet elsüllyedt

le-

mezozoikus rög

is.

Salomvárnál brachiantiklinálist. Nádasnál és Nagymákfánál egy-egy
kisebb kelet -nyugat csapású redt jeleznek a mérési eredmények
A Bakony délnyugati részének törések mentén, lépcszetesen lesülylyedt rögei a geofizikai mérésekkel Keszthelytl nyugatra és délnyugatra
még messze követhetk. A geofizikai mérések szerint a zalai észak dél
irányú völgyek nem tektonikai eredetek. Ez a megállapítás megersíti
C h o n o k y feltevéséi, amely szerint ezek a völgyek nem tektonikai eredetek, hanem a szél munkája folytán jöttek létre.
A Balatontól délre az alaphegység a felszín alatt dél felé lejt és hatalmas törések 'mentén nagy mélységekbe süllyed. így a Balaton és a Kapós folyó között igen nagy, 3 4000 m vastag üledéksorozatlal kell számolnunk, ami az eddigi ismeretek alapján nem volt feltételezhet.
Az említett nagy törésvonalak keleti végénél Nagyberény Szabadhídvég és Lajoskomáromon át antiklináiisra, Enyingtl keletre és Polgárdi-

—

I

—

—

tól

délkeletre pedig kisebb felboltozódásokra utaló gravitációs indikációkat

észleltünk.

A

Balatonnal párhuzamosan,

fenti

törésvonalaktól délre

Inke,

Igái,

Pincehely és Tolnanémedi, továbbá Németkér és Bölcske közelében egy-egy

nagyobb elsüllyedt hegységrögöt, ezzel a vonulattal párhuzamosan pedig
egy kisebb egységekbl álló vonulatot jeleztek a geofizikai mérések. Utóbbinak tagjai a kaposvári, döbrköz kurdi, murgai és dunaszentgyörgyi
szerkezetek. Az utolsó három szerkezei jelents mértékben vulkáni kzete-

—

ket

is

tartalmaz.

A Kapós

folyó és a

lesüllyedt alaphegység-fész

Mecsek hegység

közöli az aránylag kis mélységbe
valószínleg a variszkuszi hegyrendszer marad-

ványa, amely ütközképen
hegység kialakulásakor.
dél

szerepelt a kaposvári

szerkezet és a

Mecsek

Az inkei szerkezei és az említett variszkuszi tömeg közölt talált északcsapású görgefegi szerkezetet az üledékes kzetekben keletkezett antik-
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szerkezeinek tekinthetjük. Szigetvártól délnyugatra egy kisebb felbol-

lozódásl találtunk.

Pécstl délre az alaphegység ersen töredezett és nyugat felé egy
Szentlrinctl dél felé haladó zeg-zugos vonal mentén lépcszetesen süllyed
a mélybe.
Tolna, Szekszárd és Bátaszék között gránit és

bl

A
nleg
két

más vulkáni kzetek-

szeszélyes körvonalú felszínalatti szerkezeteket mutattunk

álló,

Velencei hegységtl délkeletre vulkáni

variszkuszi

nagyobb

közelében

hegységmaradványok találhatók a

részre különíthetk.

Az

ki.

intruziókkal átjárt, valószí-

amelyek

felszín alatt,

egyik Seregélyes, a másik Hercegfa|va

terül el.

Adonynál az alaphegységnek egy nagy bemélyedése van, amelynek
egy keskeny nyúlványa észak felé Gyúróig követhet.
Nagyperkála és Rácalmás közölt anliklinálist, Baracska mellett pedig
kisebb felboltozódást tételezhetünk

A mágneses mérések

fel.

alapján számos eddig

vulkáni intruziót sikerült kimutatni.

A

mihályi

nem

felszínalatti

sejtett

szerkezeten, a Balaton dél-

nyugati vége körül és a Balatontól délre bazalt illetve gabbró intruziók
vannak, míg a Mecsek hegységtl délre és attól keletre a mágneses maximumok valószínleg trachidoleriteknek tulajdoníthatók. A velencei hegységtl délkeletre kimutatott intruziók bázikus vulkáni kzetekbl állanak.

VI. Befejezés.

A

Dunántúl vastag

Magyar Amerikai

fiatal

harmadkori üledékekkel

szerkezete sok tekintetben teljesen

már most az
kutatások eredményeibl

kezetérl. Felmerülhet
geofizikai

A

geofizikai

új

fent ismertetett

képet ad a Dunántúl

a kérdés,

részének a

borított

Olajipari RT. geofizikai kutatásai alapján

mennyire

földtani

a

levont geológiai következtetések ?

módszerek alkalmazásával kimutatott geológiai

szerke-

A Dunán-

zetek általában természetszerleg többé-kevésbbé hipotétikusak.
túlon a geofizikai

szer-

megbízhatóak

módszerek segítségével kimutatott szerkezetek egy része

igazolva van

Lovászi

környéegészen meglep egyezést mutattak. Az eddig a Dunántúlon végzett mélyfúrások mind
igazolták a torziós ingamérések eredményeibl levont következtetéseket. A
görgetegi fúrás, amelyet technikai okokból befejezés eltt vizsgálat nélkül
fel kellett adni, ha nem is ersítette meg a geofizikai alapon levont következtetéseket, azokkal ellentétes adatot nem szolgáltatott. Következésképen
fúrásokkal

is

s

egyes esetekben (Lispe

és

kén) a fúrási adatok a torziós ingamérések eredményeivel

feltételezhet,

hogy a geofizikai

szerkezetek, legalább

is

kutatások

a fent vázolt

nagy

alapján

kimutatott

vonásokban,

a

geológiai

valóságnak

megfelelek.

A

geofizikai

mérések adataiból leszrt, fent vázlatosan ismertetett földhegységek és gyrdéses szerke-

tani szerkezetek között törések, eltemetett

zetek

is

A budafapusztai szerkezet tisztán gyrdéses. Kétségmutató adatokat e helyen sem a fúrások, sem a geofizikai

elfordulnak.

telenül törésre

Vajk Raul

38

mérések nem

szemben a Balaton délnyugati végénél
ki. Nem mondhatjuk tehát, hogy a Du-

Ezzel

szolgáltattak.

dr.

tiszta töréses szerkezetet mutattunk

nántúl kizárólag

gyrdéses, vagy

Mindamellett az

kizárólag töréses szerkezet.

észlelt geofizikai

indikációk

közül

aránylag kevés

magyarázható gyrdéses szerkezettel, az indikációk nagyobb része töréses
szerkezetnek és eltemetett hegységeknek vagy hegységrögöknek tulajdonítható.
A tektonikai adatok mellett a geofizikai mérések eredményei a vulkáni
tömegek elterjedésére nézve is számos új adatot szolgáltattak.
*

Végezetül hálás köszönetemet fejezem

ki

Dr.

Papp Simon

bánya-

ügyi ftanácsos, fgeológus igazgató úrnak a sok értékes tanácsért és útbaigazításért, amellyel

munkámban

több mint nyolc éven át támogatott, toadatok közlését engedélyezte.
Köszönöm Dr. Strausz László geológus úrnak szives tanácsait,
amelyekkel különösen a tektonikai vázlat kidolgozásánál segítségemre volt.
Köszönet illeti meg fent felsorolt geofizikus kartársaimat is, kiknek

vábbá

azért,

hogy a

fenti

önmegtagadást kívánó

lelkiismeretes, kitartó és sokszor
tette

a közölt eredmények

munkája lehetvé

elérését.

ADATOK A VEND-VIDÉK
:

Slrausz László.*

2.

térképmelléklettel.)

Irta

(A

ÉS ZALA GEOLÓGIÁJÁHOZ.

A Magyar Amerikai Olajipari R. T. alkalmazásában 1941 év nyarán
Vas vm. DNy-i részén (a vend-vidéken), 1940 és 1942-ben pedig Zala vm.
DNy-i részén végeztem geológiai kutatásokat. A vend-vidéken az 5256. sz.
75.000-es lap DK-i negyedén és az 5356. sz. lap ÉK-i szélén összesen
2
400 km területet, a Lenti, Lovászi és Alsólendva közti dombokon az 5357.
2
sz. térképen 90 km -t, Magyarszentmiklós, Hahót, Zalaszentiván, Zalaeger1

:

Zalalöv, Nova, Gutorfölde és Pusztamagyaród közt az
5257, 5357, 5258 és 5358 sz. 1 75.000-es térképlapok érintkez részein
650 knr-t, összesen a Dunántúl DNy-i sarkában 1160 km 2 területet térképeztem geológiailag.
szeg, Salomvár,

:

I.

A

vend-vidék.

Ezzel a területtel eddig fleg a

koztak

:

Stoliczka

F.

képét adta e terület egész alkaténak
1:

144.000 térkép-albuma

következ geológiai munkák foglalmár 1863-ban igen helyes

felvételi jelentéseiben

is

(12)

;

a

M.

tartalmazza e részeket

kir.
;

Földtani

1916-ban

Intézet

Jugovics

* Eladta
a Magyarhoni Földtani Társulat 1942. május 6.-i szakülésén
„Adatok a vend-vidék geológiájához" és az 1942 dec. 2.-i szakülésen „Adatok

Zala geológiájához" címen.

