
A Dunántúl régionális geofizikája*
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I. A NEHÉZSÉGI EKÖ REGIONÁLIS ANOMÁLIÁI.

Ha a i'égi, nagyobb köziépliibájú, Sterneck-fóle méi'ések eredmlé-
uyeitl eltekhitiiuk, iigy Oltay Károly,

a

dunántúli relntív inga-
állomások eredményei alapján szerkesztett gravitációs anomália-
térképét (1. áibra) tekintlietjiik az els oly térképnek, mely tájékozó-
•dást nyújt a Dunántúl régionális gravitációs anomáliáiról.

Ezen térkép fjellegzetessége egy, a Dunántúlt a Keszthelyi hegA'-
ségtl a Dunazitgig DNy-ÉK irányban átszel pozitív anomália,
melyet úgy ÉNy-on, mint DK-en egy-egy depre.ssziós zóna határol.
Ezen depressziós zónáktól úg>' Ny-ra, mint K-re azután újabb pozitÍÁ'

anomáliák láthatók. A közölt anomáliák Rouguer eljárása szerint
a tenger szintjére redukált értékek.

Ezirtáu Vajk RauR közölt egy geofizikai mérések alapján szer-

kesztett tektonikai vázlatot, melyen a torziósingamérések eredmé-
nyeire támaszkodva kijelölte a nagyobb gravitációs depressziós-zónák
tengelyeit, melyek természetesen egyezést mutatnak az Oltay-féle
térkép depressziós zónáival. Ezenkívül változatosan körÁ’onalazta és

ismertette a Magyar-Amerikai Olajipar R. T. által felmért lokális

gravitációs szerkezeteket, az egyes, mágneses módszerrel megállapí-
tott Amlkáni intruziókkal együtt (2. ábra).

1942-hen tette közzé a Nemzetközi Geodéziai Szövetség Izoszta-

tikus Intézete L. Tanni^ kitn munkáját a Kárpátok zónájának
izosztatikus szerkezetérl, melyben anomália térképet közöl és fog-

lalkozik a Dunántúllal is.

Tanni ezen munkáját Scheffer Viktor behatóan ismertette a

Magyarhoni Földtani Társulat 1945 december 5-i szakülésén tartott.

;
...Az északi Appenninek és az északkeleti Kárpátok régionális szer-

kezeti Ászonyai a geofizikai kutatások eredményeinek tükiében‘‘
cím eladásában.

Ugyancsak a Nemzetközi Izosztatikus Intézet kiadásában jelent

meg ezután P. E. Holopainen® munkája, mely a Keleti Alpok és a
szom.szédos dunántiili vidék nyugati ré.szének izo.sztatikus anonnáliái-
val foglalkozik.

Tanúi és Holopainen térképeit jelen értekezésünkben azért nem
közöljük, mivel Facsinay László’ 1948-ban eg>' lijabb izosztatikus
anomália térképet adott ki, melv részben a fenti két szerz szerkesz-
tési alapul Á-ett dunántúli észlelési anyagának modern graviméterrel
végzett újramárésébl, részben pedig újabb állomások izo.sztatiku-
san korrigált eredményei közbeiktatásával szerkesztetett (3. ábra).

Facsinay izosztatikus anomáliatérképét Oltay Rouguer ano-
máliatérképével összehasonlítva megállapíthatjuk, liogA’ azok között

* Eladták a Magyarhoni Földtani Társulat 1949 április '20-i ás november
19-én tartott szakiilé.-ein.



lényeges eltérés sem az anomáliák nagysága, sem azok elrendezése
szempcntjából ninesen. A Dunántiílt DNy-ról ÉK felé kettéosztó
pozitív anomália viszonylagos nagysága mindkét térképen kb. 20

milJigal.

A Mecsek hegység zónájában mutatkozik ugyan eltérés a két

téi’kép között, amennyiben az izosztátikus anomáliák térképén ott

egy viszonylagosan 20 milligal nagyságú maximum jelentkezik. Ez
azonban annalc tnlajdouítliató, hogy Facsinay a terület jellemzésére
Oltaynál több állomást használt, fel.

Mit jelent az izosztatikns anomáliák egyezése a Bonguer ano-
máliákkal?

Az izosztázia jelensége általában csak a. földkéreg bizonyos
részein, pl. magas hegységekben, mély tengereken, vulkánikus zónák-
ban játszik jelents szerepet. Ilyen területeken az izosztatikus kor-
rekció lényegében változtatja meg a Bonguer anomáliák által nyúj-
tott gravitációs képet, amennyiben hegység felett általában letora-

pílja vagy eltünteti az e belyeken általában észlelhet nagy negatív
Bonguer anomáliákat.

A dunántúli dombos vidéken ily értelemben vett, nagy izoszta-
tikus anomáliák már eleve sem voltak várhatók.

A földkéreg felszínén elhelyezked, különböz srség rétegek
által létrehozott gravitációs hatás, az ú. n. felszíni hatás nagysága
50 milligalt is elérhet, úgy hogy az izosztatikns gyakorlatban álta-
lában csak az ezen értéket meghaladó ancmáliák játszanak jelent-
sebb szerepet. Amint az izosztatikus anomáliák téi'képébl láthatjuk,
a Dunántiil izosztatikus anomáliái ezen határérték alatt vannak.

A Bonguer anomáliák által a Bakony területén jelzett, felszíni

hatásokból ered tömegtöbblet ugyanoly mértékben jelentkezik az
izosztatikus anomáliák térképén is.

Hogy az izosztatikus egyensúlyi állapot létrejöhessen, az izo-
sztatikns anomáliák által jelzett tömegtöbbletek területeinek általá-
ban a körnj'ezetükböz viszonyítva süHyedniök kell. Amint azoul>an
a kvetkezkben Iá* ni fogjuk, a Dunántúlon ennek éppen az ellen-
kezje állapítható meg. ^lieltt ezen jelenség magyarázatára, térnénk
át, vizsgáljuk sorra a üiinántól nagytektonikájának azokat az ele-

meit, melyeket a geofizikai vizsgálatok ezideig eredményezni
tudtak.

Elször is vizsgáljuk meg, hogy a Dunáiitiil földtani felépítésé-
nek mely kzetei jutnak elssorban kifejezésre a gravitáció^ anomá-
liaképbcn.

A Dunántúl szerkezetére vonatkozó földtani ismereteinket leg-

utóbb Vadász Elemér* „A Dunántúl hegyszerkezeti alapvonalai"
cím munkájában foglalta össze. Ha az 1947-ben készült, „A Magyar
medence földtani szerkezeti vázliata" cím térképén Mtüntotett
diinántnli mezozoos vonulatokat (4. ábra) összehasonlítjuk úgy a
Bonguer anomáliák, mint az izosztatikns anomáliák térképévol.
megállapíthatjuk, hogy a Dunántúl gravitációs képe elssorban a
3uezozoos vonulatok hatását tükibzi vissza.

Amint a késbbiekben látni fogjuk, ez nemcsak régiooiális

viszonylatban áll fenn, hanem az egyes lokális szerkezetek geofizikai
indikációinak vizsgálatánál is megállapítható. Kiástályos kzetek és

mezoos mószkösszletekböl álló földtani felépítés esetébmi a gravitá-

ciós képben elssorban a mezoos rétegek hatása jelentkezik.
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A kristályos vonulatok í?ravitációs hatása átry a Bouguer, mint
az izosxtati'kus anomáliákban legtöbbször csak mint másodlagos
hatás jut órwnyro. Pl. a Velencei beigy'ség és az ettl délkeletre
fekv kristiUyos tömegek, valamint a Baranyai Szigethegység ÉK-i,
kristályos része, csak másodlagos kiöblösödéseket okoznak a mezo-
zoikus mészkövek által okozott elsdleges anomáliákon. Ahol azon-
ban mezozoos vonulatok nincsenek, mint pl. a Diinántúl Ny-i
részén ott természetesen elssorban a kristályos alapbegj’ség vonula-
tai szabják meg a gravitációs izoanomál-vonalak menetét.

Az a jelenség, hogy a Dunántúl régionális gravitációs képében
elssorban a. mezozoos mészkövek hatása jut érvényre, logikusnak
mondható. A kristályos palák és mezozoos mészkövek srségei
nagyjából azonos értékek, azonban a mezozoikum nagyrésze a fel-

színen van, a fiatalabb üledékes kzetek takarója alatt pedig általá-

ban magasabban fekszik a kristályos kzeteknél, így az általa oko-
zott nGf.iézségier-rendellenesség is nagyobb az elbbiek által oko-
zottnál.

II. A FOLDMÁGNESSÉG RÉGIONÁLIS ANOMÁLIÁI.

Az 5. ábrában bemutatott, „A földmágnesség vertikális inten-
zitásának anomáliái a Dunántúlon és a Kisalföldön“ cím térkép,
10 év megfeszített munkájának az eredménye.

Az 1934—1944 években a European Gas and Electric Co. és a
késbbi Magyar-Amerikai Olajipari R. T. dimántiíli szénhidrogén-
kuta'ásai keretében Scheffer Viktor, Kántás Károly és Kretzoi
Miklós 16.089 dunántiíli állomáson határozták meg a földmágnesség
vertikális intenzitásának az anomáliáit.

A különböz mérések eredményeit az 1948. év augusztusálban
Oslo-bán megtartott, az International Union of Geodesy and Geo-
])hysics nemzetközi konferenciájára felterjesztett magyaroi*szági
jelentés számára, azon célból dolgoztuk át, hogy azok egy közös
térképen egj^esíthetk legyenek. Ezért valamennyi mérést egj’ azonos
alappontra, és pedig a dunántúli mágneses állomáshálózatunk zala-
egei-szegi fbázispontjára 46"51,1‘, x = 34"28, 8‘ Ferrótól keletre),
valamint az 1941, 5-ös epochára vonatkoztattuk. Az anomáliák kép-
zéhez alapul vett uormálérték levonásokat Kántás Károly’ dunán-
túli normálérték meghatározásai alapján eszlcözöltük.

A l>emutatott térkép dunántúli része megjelent a „Geofisica
púra e app]ieata“ cím milánói szaklap 1948 augusztusában kiadott
Eötvös emlékszámábaii is‘®

A Dunántxíl mágneses anomáliatérképét kiegészítettük Palme
Walteniek, Scheffer Viktor tanítványánaik az European Gas and
Electric Co. megbízásából a Kisalföld csehszlovák részén 1937—38-

ban végzett és kb. 1500 állomást magában foglaló mágneses felvételé-
nek eredményeivel, azoikat a dunántúli mérésekével azonos bázisra
ílolgozván át.

A méréseket az Askaniawerke Berlin-Friedenau-i cég egy
Sohmidt típusú vertikális magnetométerével végeztük, azok közép-
hibái i 5 gamma alatt voltak. Az észlelési adatok redukálásához
szükséges napi variáció értékeket részben a wieni Zentralanstalt für
Meteorologie und Geodynamik Auhofi obszervatóriumának, részben



pedig- a. Mag:yar Metearoióg'iai és Földmágnességi Intézet ógyallai
obszervatóriuma regisztrálási adatai szolgáltatták.

A felderítést célzó állomáshálózatot 2—3 km-es állomástávolság-
gal fektettük, a sz'énhidrogénkutatások szempontjából érdekes terü-
leteken végzett részletmérések állomástávolsága átlagban 500 m, a
nagyobb mágneses változásokkal bíró területeken ennél kisebb volt.

A mérések régionális tektonikai felderítés jellegek voltak. Ez
okból az állomások ellielyezésénél az irányadó szempont az volt.
hog\^ azokban jellegzetes zónális értékek jussanak kifejezésre. Kerül-
tük pl. .a felszíni bazaltokon való felállást, a feszínalatti vulkáni
intruzLÓk kimutatására azonban súlyt helyeztünk.

A bemutatott térképünkön ábrázolt mágneses izoanomál vona-
lak értéklépcsjének 50 gammát választottnnk. Dunántúli tapaszta-
latainlv szerint ugyanis a fiatalabb üledékes kzetek mágneses hatása
meí'ize alatta marad ezen értéknek, így ezek hatását a mágneses kép-
bl gyakorlatilag kiküszöböltük. Ily módon térképünk elssorban a
kristályos kzetek vonnlatairól ad régionális képet, ami Vadász
Elemér „A Mag^^ar Medence földtani szerkezeti vázlata" cím tér-

képén feltüntetett kristályos Amnulatokkal (6. ábra) való összehason-
lítással is megállapítható.

Vizsgálataink szerint a Kisalföld, valamint a Duntántúi ÉNy
és Xy-i részében a mágneses anomáliák a kristályos palák és a vul-

kanikus kzetek által okoztattak. A Balaton környékén, Amlamint
az ettl D-re és Dny-ra fekv területeken ezen két ftényezn kívül
a paleozoikus homokkövek, különösen a permi homokkövek is er-
sen mágneses hatást fejtenek ki. Ennek egy példán való szemlélte-

tésére hemutatjuk Vadász Elemér" a mecseki Jakabheg^mn átfekte-

tett földtani szelvényének összehasonlitását Scheffer Vilítor ugyan-
ott fektetett mágneses szelvényével (7. ábra). E terület mágneses
képének a kialakításában tehát a vulkáni kzeteken kívül elssorban
a íJaleozoikus kzeteknek van szerepe.

A mágneses anomáliák nagyságát, alakját és csapásirányát, vala-

mint az ezek környezetében ismert geológiai és geofizikai tényezket
tekint etbevéve, az anomáliákat és azok értelmét, a kÖAmtkezkl>en
adjuk meg.

A mágneses anomáliák régionális alapindikációja egy depresszió,

mely a Dunántúl DX^y-i részébl kiinduh^a ÉK felé Inízódik, kb. Zirc
magasságában éri el mélypontját és ugyancsak ÉK irányban vonul
át a Dunán a Börzsöny hegység felé. Ezen depresszió a kristályos
pala alaphegység egy lemélyedésének, teknjének felel meg. A mág-
neses anomáliák elrendezése alapján feltehet, hogy ez a lemélyedés
DNy-i folytatása azon kristályos pala mélyvonulatnak, mely a

geológusok által a Vepor és Bükk hegységek között állapíttatoít

meg.’"’'"

A mágnesesen magas értékek zónáját ÉNy-on a Kis Káaiiátok-
luil és azoktól DXy-ra, alacsony mágmeses anomália értékek zónája
határolja. Délen, a Villányi hegység magasságában ugyancsak
lecsökkennek a kristályos kzeteknek a felszínhez való viszonylagos
közelségét jelz, régionálisan magas mágneses anomália értékek.

Míg a kristályos paláik elbb körvonalazott ziónájábaii a régio-
nálisan magas értékekre rátevdnek a vulkáni kzetek és egyes
paleozoikus kzetek mágneses hatásai, addig a mezozoos kzetek
tömegei a mágneses képet ncTU hefolyásolják.
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7. ííbra.

Területünk leg'kiterjedtebb, vulkáni kzetek által akozott mág-
neses indikációi a Velencei hegység gránitlakkolitja, mely a fel-

színen lev gránittömegektöl kiindulva, a Váli völgy, Osepel-sziget
és a Sái’víz között terül el. Ennek megfelel nagyságrendek a Kis-
alföld Gyr és Pozsony között elterül, a Gyrtl DNy-ra, Szil kör-
nyékén fekv, valamint a Szombathelytl DNy-ra észlelhétö, lakkoli-

toknak megfelel nagr mágneses anomáliák.



A DuuáutiVi eddi^ megállapított leguagyobb vertikális mágne-
ses anomáliája, + 2700 gamma, Várkes7. közelében van, s azt a íel-

színhez közel fekv bazaltok okozzák.
A DiuiántiU geofizikai liton kimutatott felszínalatti mag-

matikus kzeteit külön térképen tüntettük fel (8. ál)ra).

Az egyes anomáliacsoportok jellegzetes tulajdonságaira való
tekintettel eélszerünek látszik azokat a következ területekre o.sztva

tárgyalni. '

A Kisalföld és a Dunántúl ÉNy-i zónája.
A Rába és a Balaton közötti terület.

A Velencei hegység, a Baranyai Szigethegység kristályos imíszc,

A’alamint az ezek között fekv kristályos tömegek zónája és
A Balatonfelvidéktl DNy-ra és D-re fekv területek.

1. A Kisalföld én (i Dunáit ÚJ ÉNy-i .sdndid-ban egy hatalmas, az

ÉNy-i Kárpátok csapásirányát követ, D-en a Bachernek tartó,

vulkánikus tömegekkel átsztt kristályos pala hegység körvonalai
állapíthatók meg. A kristályos palát ebben a csapásl)an a mura-
szombati, répcelaki és IMihályi környéki mélyfúrások is megállapí-
tották. Ezen hegység geofizikai indikációi alapján a következ fon-

tosabb tektonüvai vonalak miTtathatók ki: a Rába vonala, mely
DNy—ÉK irányban ha*^árolja a fenti kristályos vonulat nagyobb
tömegeit, a Duna Komárom—Gyr közötti szakaszának N5' felé való
meghosszabbítása, mely mint K—Ny irányú tektonikai vonal ketté-

osztja a fenti kristályos vonulatot, melynek e®en vonaltól É-ra és

D-re fekv részei saját csapásirányukban eltolódnak. Ugyancsak
K-Ny irányú tektonikai vonalként jelentkezik az Ipoly K-Ny-i
.szakaszának Ny felé való nieghosszabbítám is, amelynek m"iitén

törtek fel a Kisalföld É-i részének nagyobb vulkánikus tömegei.
Megállapítható, hogy a Kárpátok bels vulkáni koszorúja, a

áíátra. Cserhát. Osztrovszki—Börzsöny'’ után a felszín alatt a Kis-

alfölxlön és a Dunántúl ÉNy-i és Ny-i részén átvonulva, a Bacher
hegységig terjed. A Börzsöny, a Bacher és felvételi területünk közötti

keskeny, általunk fel nem mért zónákban végzett osztrák mágneses
felvételek.^ valamint a IMagyar és Csehszlovák katonai térképészeti

intézetek'" által végzett deklináeiómeghatározá.sok eredményei is ezt

bizonyítják. A felszín alatt vonuló vulkánikus zóna miocénkorii vul-

kánikus kzetekliöl indul ki’“ az Osztrovszki—Börzsönvböl való
kiindulásánál az anomáliák nagyságrendje megfelel az elfedett mag-
uetitszegény andezitek által okozott zavarok nagyságrendjének,’'
és amennyiben igaz az az újkelet földtani megállapítás,' hogy a
Bacher gránittömegei harmadkoníak,'® úgy ezen vonulat harinad-
koni vulkánikus kzetekben is végzdik.

Ezen zóna bazaltvulkánosságcVnak a nyomai, geofizikailag, rész-

ben fúrással kimutatva és részben felszíni elfordulásban, a Gyrtl
DNy-ra lev lakkoilit kerületének Ny-i és D-i részén mutatkoznak.
A Szombathelytl DNy-ra fekv nagy vulkáni tömegnek ugyancsak
Ny-i perifériáján jelejitkeznek a felszíni bazaltelfordulások.

Az a tény, hogy a Kisalföld vulkánikus tömegeire vonat-
kozólag ily egyértelm megállapítások tehetk, tulajdonképpen egy
szerencsés geofizikai körülménynek köszönhetk.

Saját mérési eredményeinkbl, valamint az Ausztriában végzett
mágneses mérések eredményeibr”’ ngjmnis kitnik, liogj' az
ÉNy-i Kárpátok maghegységeinek és a Cseh masszívumnak gránit-
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jai is igren ers iieg:ativ ,uiág:ueses hatást mutatnak. Ez alapon teiliát

ezen idöseibb tömegek mágneses hatásai könnyen elkülöníthetk a

fiatalabb vulkáni kzetek által okozott mágneses hatásoktól.

E terület folyóinak rendszere és azok folyásának kialakulásai,

teljes mértékben alátámasztják a fenti megái hrpításckat.

Vizsgáljuk meg nagy vonásokban, hogy a földtani módszerek-
kel szerzett tapasztalatok mennyire vannak ös.szhangd)an fentismer-

tetett megállapításainkkal.
Bemutatjuk Jaskó Sándor, „Negyedkori üledékek a Magyar

Medencében'* cím térképének kisalföldi részét (9. ábra). A negyed-

kori üledékek vastagságvonalai tökéletesen fedik felszínalatti kris-

sályos vonulatunk kontiirjait, bizonyságául annak, hogy ezen kris-

tályos hegység süllyedésével léi>ést haladva ülepedtek le fölötte a

negyedkori rétegek.
A kristályos vonulat ezen zónától DNy-ra es résziének süllye-

tlésére Szádeezky-Kai'doss Elemér-- és Strausz Láiízló^ azon kavics-

tanulmányokból levezetett megállapításai szolgáltatnak bizonyíté-

kot, melyek szerint a Rába folyása a fels pliocénben és a pleLszto-

eén elején ersen északra tolódott. A pleisztocén végén azonban egy
kisebbméretü visszato’|.ódás állapítható meg.

Szádeczkéy—Kardoss Elemér kisalföldi kavicstanulmányában a

következket állapítja meg.
Die oberpliozaene, altdiluvíale üonau am Kisalföld wendete sich

sofort nach S, gégén die Fertsee-Hanság Gegend. Die oberpleisto-
ziine Donau entsandte einen Arm von dér Gegend Hegyeshalom—
^lagyaróvár aus in die Richtung des Fertsees.

Ezenkívül megállapítja, hogy a Duna vizeinek K-i irányban.

I

Gyr felé való lefolyása a Fert—Hanság köriiyékérl a mai Han-
,

sági fcsatorna vonalán tehát kristályos vonidatunk két nagy lak-

;

kolitja között történt.
í Ezek a megállapítások egyrészt teljes mértékben alátámasztják

kristályos vonulatunk geológiai valóságát, másrészt pedig meghatá-
rozzák a hegység lesüllyedésének geológiai korát is. Más, a geoló-
gusok által ismeretes bizonyítékok felsorolását mellzzük.

A jelen fejezetben eladottak lényegében megersítik és geo-
fizikailag igazolják id. Lóczy Lajos'^ meglátását a dunántúli küszöb-
rl, amely szerint „a Pinka és Sztrem folyók mellett, Szombathely-

,
ti Ny-ra, a Rába és a Mura között, Németiijváron, Dobsán és Fels-
lendván, kicsiny paleozói rétegekbl álló hegyrögök ülnek a pliocén
rétegek között. Mindezek összeköt vonala Kszeg—Rohonci hegy-
tömegtl szabályosan görbül ívben, a Marburg vidéki Bachei'
hegységhez vezet át. Ez az elsüllyedt hegyív választja el a gráci
harmadkori öblöt a dunántúli egykori halomvidéktl, mintegy
különálló medencévé alakítva azt."

Ezen fejezet jelentségét tehát a következkben foglalhatjuk
össze: A dunántúli küszöb geofizikai beigazolásán kívül megáila-

' pítottuk annak ÉK irányii folytatását, valamint a Kárpátok bels
vulkáni koszorújának a Bacherig való folytatását is.

2. A Rába és a Balaton közötti terület mágneses rendellenességei-
1 nek fjellegzetessége egy kb. Kszeg—Sárvár—Fonyód tengelyíí,
tehát a középhegységek csapására merleges és a mágneses anomá-
liák nagy depresszióját kettéosztó, pozitív értékekkel bíró vonulat,
melynek gerincvonalán mért értékek Veszprém és Zirctl számítva



több, mint 50 gamma viszonylagos értéknövekedést mntatnak.
A gerincvonaltól DNy-ra pedig, a depressziós zóna einelkedettebb
részének megfelelen, a fenti értékkiilönbségnél kisebb anomáiia-
értékcsökkenés tapasztalható. Ez a magas mágneses értékeik zónája
a gravitációs képben is viszonylagosan magas értékekkel bíró terü-
letként jelentkezik.

Ezen, a középhegységek csapására merleges vonnlatunk terü-
letének földtani viszonyait Jaskó Sándor^ a következképpen jel-

lemzi. A kisalföldi és délzalai nagy süllyedéseket Kszeg—Sái’vár

—

Fklí—Sümeg vonalában egy nyereg választja el. E vonalon több
ponton már pár 100 m mélységben szarmata, vagy legalább alsó-

pannóniai rétegbe jutottak, míg a Kisalföldön és Délzalában több,
mint 2000 m vastag pliocént találtak a szénhidrogénkutató fúrások.

Ez a Jaskó által leírt nyereg megegyezik a fent leírt, geofizikai
úton kiniTitatott nyereggel, melyet, tekintettel az indikált anomália
nagyságára, a paleozoikus kzetek, kristályos palák és esetleg
homokkövek magasabb szintben fekvése által okozottnak kell tekin-
tenünk.

A fent leírt imleozoikus vonulat csapásiránya niegersi ifj. Lóczy
T-ajos, Szentes"’ és Teleki"' más eljárások alapján nyert, a paleo-
zoikus képzdmények variszkuszi csapásirányáról .szerzett tapasz-
talatait.

3. A Velencei heuíjség, a Baranyai Szigetheggséy kristályos
lésze, valamint az ezek között fekv kristályos tömegek zónája.

Vadász Elemér* szerint a Velencei hegy.ség és a Baranyai gi’á-

uitterület szerkezeti elkülönítése nem indokolt. A mágneses anomá-
liák vizsgálata azonban azt mutatja, hogj^ a Velencei hegység mág-
neses képe lényegesen különbözik a Baranyai gránitterület mágneses
képétl. Míg az elbbi szabályos lakkolit formában mutatkozik, addig
az utóbbi kisebb, lokális anomáliák csoportjaként jelentkezik, azt á
látszatot keltvén, hogy a kristályos pala itt lokális gránitintruziók-
kal szövetett át. Lehet azonhan az is, hogy a két hegység mágneses
képében mutatkozó különb.ség onnan erecl, hogy a Baranyai gránit-

tömeg már csak ersen lekoptatott roncsok formájában van meg-
Meg kell említenünk azt is, hogy tapasztalataink szerint e területen
oly gránitfajták is vannak, melyek mágneses szuszceptibilitása ala-

csony érték, úgy, hogy számottev mágneses hatásuk nincsen.
Scheffer Viktor 1936-ban egy geresdi gránitfejtben végzett mágne-
ses méréseket és ott nem észlelt lényeges mágneses anomáliát.
Nagyobb mágneses zavarok a bányíi. környezetében voltak kinnitat-
hatók.

A 'Szelencéi hegj^ég és a Baranyai gránittömegek közötti terület

mágeses zavarait vizsgálva, a következ érdekes jelenséget állapít-

hntjuk meg. Ellentétben a fenti két idsebb vulkánikus tömeg alak-
jával, a köztük elhelyezked fiatalabb vulkáni kzeteket, riolitokiat,

trachydoleriteket jelz anomáliák ersen irányítottak, DNy—ÉK-í
csapásúak, (Kaposvölgy, Szekszárd, Sárhogárd), bizonyságául annak,
hogy ezek a fiatalabb vulkáni kzetek ily irányú törésvonalak men-
tén törtek fel.

A Paks és Dunaföldvár közötti zónában számottev lokális mág-
neses anomália nincsen. Itt éri el a Duna vonalát az Inlce^—Igái

—

Pincehely—Németkéri, a. Balatonnal párhuzamos csapású graAÚtá-
ciós raaxiumvonulat, kettészelvén a Velencei hegység és a Baranyai



•»ráiiittöiiieíí köziötti terMetet. Valószínnek tartjuk, liogy a Pincí'-

lielyi és Németkéri graAtációs maximumok a velük azonos voiiTilat-

hoz tartozó, már megfúrt Igali maxiimimlioz,” és az ezekkel egy osa-

!>ásl>an lev, a Duna—Tisza közién megfúrt Bugyi-i maximumihoz
hasonlóan, a mezozoos alapliegységnek a felszínhez való közelségéi
jelzik. Ez pedig azt jelentené, hogy a Velencei hegység és a Baranyai
giúnittömeg között egy parageoszinklinális vonul át.

Az eddig leírt teniletek régionális geofizDcája lényegesen egy-
szt'rhl) a Balatontól D-re fekv vidék geofizikai viszonyainál.
E terület a geofizikai eredmények tekintetbevételével is egy kristá-

lyos pala alapú parageoszinklinálisnak minsíthet, amelyben a

pannon takaró alatt, tengerharázdákat határoló paleozoikus tömiegek
tekintélyes mezozoos tömegekkel váltakoznak.’^ Ennélfogva a terület

I gravitáeiíós képének jellegzetességei eltéi-éseket nmtatnak a mágne-
ses anomáliák képéhez képest.

4. A Balatonfelvidéktl DNy-ra és D-re fekv területek mágne-
ses anomáliáinak földtani értelmezésénél az ezen területeken szer-

zett helyi tapasztalatainkat is figyelembe kell vennünk. Míg az

I

eddig tárgyalt zónákban a mágneses anomáliák túlnyomóiészben
' a kristályos kzetek által okozottak, addig a Balatonfelvidóktl D-re

es területen a kristályos kzetek által okozott régionálisan magas
; anomáliaértékekre, nagy vastagságokban elforduló, nem kristályos.

paleozoos kzetek, elssorban a permi homokkövek tekintélyes mág-
j

neses hatása is rávetdik.

A permi homokkövek mágneses hatásának illusztrálására bemii-

, tattuk a mecseki Jakahhegyen át méiá mágneses szelvényt, össze-

hasonlítva Vadász Elemér ugyanott fektetett földtani szelvényével
(7. ábra). Az összehasonlítás alapján megállapítható, hogy a kb.
2000 ni vastag permi homokkösszlet'* kb. 80 gammás mágneses
maximumot okoz. A Bükkösdtl ÉNy-ra lev felszíni kibúvás mág-
neses hatását követve ugyancsak feltételezhet, hogy az e terület-

rl ÉNy felé húzódó nagy mágneses lokális anomáliákat is a mély-
ben fekv igen nagy vastagságú permi homokkövek okozzák. Ugyan-
csak megállapítható a permi homokkövek mágneses hatása a Bala-

! tonfelvidéken,'® aránylag héziagosan végzett mérések eredményeibl is.

A nagy vastagságokban elforduló idsebb homokkövék nagyobb
mágneses hatására, valamint a permi homokkövek mágneses szusz-
ceptibilitásának magas értékére különben a külföldi szakirodalom-
ban is számos példát találhatunk.*" Fenti tapasztalataink tekintet-

bevételével megállapíthatjuk, hogy az ezen zónában jelentkez mág-
neses anomáliák az egryes lokális vulkáni kzetek hatásaitól
eltekintve, elssorban a paleozoos kzetek által okoztattaik.

Az a tény, hogy az egyes földtani szerkezetek nem maximális
srség részei (természetesen nemcsák a permi homokkövek), maxi-
mális mágneses szuszceptibilitással bírnak, geofizikai értelemben
vett diszkordanciákat okoz ugyanazon földtani szerkezet gravitá-
ciós és mágneses anomália képei között.

Egyes esetekben a griavitáeiós kép kialakításában nagyobb
szerepet játszhatnak a sztratigi’afiai viszonyok a szerkezeti viszo-

nyoknál. Valószínnek látjuk, hogy a görgeteg! területen tapasztalt
eltérés a gravitációs, mágneses és szeizmikus mérések eredményei
között is ily okokra vezethet vissza.



Nézzük most már, hogy a geofizikai eredményeik mily mérték-
ben képesek gyarapítani eddigi, ezen terület földtani felépítésérl
szerzett ismereteinket.

Úgy a. mágneses, mint a gravitáeiós anomáliák csapásii-ányn
szexdnt, területünk két jellegzetes zónára osztható.

A Balaton és a Kaposvölgj’—Gyékényes közötti területen a Bala-
tonnal párhuzamos esapású anomáliák láncolata vonul végig a
Dunántiilon. Ez az anomália vonulat közvetlen folytatása a Száva
redknek, melyek mint a déli Alpok keleti folytatása, hosszú vonal-
iatokban szelik át Horvátországot, már a Dráva és Száva közén
a Balaton csapásirányát veszik fel és a Bacher és a horvátoimági
ópaleozooós kristályos szigethegységek, valamint a Baranyai sziget-

hegység közötti kapun vonulnak át a Dunántúlra, ahol azok jelen-

léte a vastagabb pannon és vékonyabb miocén takarók alatt geofizi-

Icailag és részben fúrások alapján megállapítást nyert-^'

A geológusok a horvátországi Száva redöket karbonmezozoos
gyrdéseknek definiálják^, a gyr lések azonban szerintük még
a pliocénben is kimutathatók. A vonulat felszínen lev egj^ségeinek
földtani felépítését tanulmányozva láthatjuk, hogy azok általában
vagy paleozoos, vagy mezozoos mag körül elhelyezked fiatalabb
rét g ékbl tevdnek össze, szárnyaikon helyenként andezitek és más
fiatal vulkáni kzetek találhatók.^®

Ezen vonulat dunántúli részén ugyanilyen természet felépí-

tésre engednek következtetni a geo>fiziikai eredmények. Ugyanis
ezen vonulat egyes szerkezetei úgy a gravitációs, mint a mágneses
képben egyaránt jelentkeznek, azonban a gravitációs maximumok
helyei nem esnek egybe a mágneses maximaimok helyeivel. Míg a
gravitációs maximumok .általában a mezozoikus vagy pannon
magaslatokat jelölik ki (pl. Igái), addig a mágneses anomáliák enen
szerkezetek nagyobb mágneses szuszceptibilitású részeit jelzik

Jelen területünk második, igen szembeötl f jellegzetessége m.,
hogy a Gyékényes—Kapo:völgy vonaltól délre megváltozik a mág-
neses és a gravitációs ancmáliák csapásiránya. A baranyai sziget-
hegység környezetébl dinári csapással indulnak el az anomáliák,
azonban körívek mentén elbb É-nak kanyarodnak, majd enyhén
ÚK-nek fordulván liozzáilleszkednek a Száva redk csapásirányához.

Ezen jelenség magyarázatának a kulcsát ugjmncsak a horvát-
o)-szági földtani szerkezetekkel való összehasonlítás adja meg. ahol

j

ehhez hasonló, a felszínen tanulmányozható földtajii felépítést

találliatunk.

Sommenneier®® 1940-ben megjelent jugoszláviai összefoglaló
munkájában az ezen fejezetben tárgj'alt területtel^ szomszédos
horvátországi zóna tektonilcai viszonyainak jellemzésére a követ-
kezket írja; (lásd a 10. ábrát).

A délalpi és a dinári esapású szakaszok közé a fiatal harumd-
kori gyrdések zónájában egj’^ oly közbüls szakasz ikta.tódik

közbe, melynek csapásirányai a fenti két rendszer gyrödési folya-

matának egymásra hatása folytán látszik létrehozottnak.

Sisak mellett, a Száva déli oldalán a pliocénben még a normális
ÉNy—DK-i csapás állapítható meg, mely nyugat felé haladva
azonban ÉÉNy-i*a fordul. A kravarskói dombvidéken. Zágráb ól

délre, számos jól megállapítható pliocén red húzódik D—É irány-



l)aii a Száva felé. Ettl délre, a Kiilpa törésvonaláu túl a miooónben
és a pannoubau is továbbfolytatódik az É—D-i csapás.

A dinán esapású redöknck az a tendenciá.ia, hogy a déli Alpok
keleti nyiilványaihoz közeledvén, ezekhez hozzásimuljanak, a Száva
és a Knlpa közötti területen is tapasztalható. Ez máraflis zónában
és a boszniai mé.szkö és pala zóna bels vonulataiban is megfigyelhet.
Ezeknek egyes ágai a Kulpától D-re eltérnek a dinári csapástól és

oly módon kanyarodnak É-ra, mint a fiatal hannadkori gyr-
dések. Sisak és Karlovác között egy keskeny ÉÉK—DDNy-i
esapású, karbon kom grauwacke és pala vonulat, diabázoktól
kísérve a T’etrowa Gora-tól É-i-a egészen a Kulpáig húzódik. A Knlpa
völgynek megfelel törés után eltnik és a zágrábi hegységben
tnik fel újra.

Ugyanilyen É-ra való elhajlást mutat a boszniai flis zóna leg-

nyugatabbi látható végzdését képez eocén is, mely a Kulpa folyó
mellett a karbonnal tektonikai kontaktusban van. Míg a

^

többi
Száva redlien eocén korii kzetek nincsenek, addig azok a zágrábi
hegységben megtalálhatók.

Ügy gondoljuk, hogy a területünk déli részén megfigyelhet
csapásirányváltozások az elbb leírt horvátországi tektonikai
viszonyokkal azonos jellegek.

E harmadik, a délalpi és dinári csapás közé iktatódott, kiegyen-
lít esapású szakasz keletkezését Sommermeier geomeohanilíailag
úgy magyarázza, hogy a gyrdések kialakulásánál a Sziget hegy-
ségek tömegei mint duzzasztók, akadályok mködtek.

Ezt á magyarázatot elfogadhatónak tartjuk.

III. KÉREGMOZGÁSOK.

1. Szeizmotektonika.

Legelször a Kis-Alföld szeizmotektonikai viszonyaival óhaj-
tunk foglalkozni, mivel területünknek ez a legegyszerbb geológiai
felépítés része.

Az elz fejezetekben láttuk, hogy a gravitációs és mágneses
mérések eredménj'ei azt tanúsítják, hegy a Kis-Alföld alatt egy,
az ÉNy-i Kárpátok csapásirányát követ, vulkanikus tömegekkel
átsztt kidstályos palahegység vonul át a Bacher-hegység irányába.

Jaskó Sándor' ,.Negyedkori üledékek a JMagyar Medencében^
cím íérképéngk kisalföldi részén (9. ábra.) a negyedkori üledékek
vastagság vonalai oly tökéletesen fedik a mágneses anomáliák által

jelzett, süllyed felszínalatti kristályos vonulat kontúrjait, hogy
térképe úgyszólván helyettesíthet a mágneses anomáliák térké-
pével. (1. 5. ábi’áti)

A nagy negyedkori üledékvastagságöik alatt süllyed kristályos
tömegek terülnek el.

Ösztönszerleg felvetdik a kérdés .hogy vájjon a nagy kvarler-
yastagságokkal jellemzett nagyalföldi süllyed zónában a medence-
feneket ugyancsak paleozoos tömegek alkotják-e, vagyis, hogy ezen
zónának a mágneses képe a Kis-Alföldéhez hasonlóan, szintén
pozitív anomáliákkal van-e jellemezve.

A Na g>'-Alföld mágneses anomáliáiról ezideig még nincsen
összefügg, áttekinthet térképünk, mivel az Eötvös Lóránd báró



;í38

ME6YEDK0RI ÜLEDEKEK A NAGY-ALFÖLDÖN

JASKÓ SÁNDOR szerint

QUARTÁRSEOIMENTE IM DÉR UNGARliCMEKI GROSSEN-TIEFEBENE

nach ALEXANDER JASXÓ

AZ 1’Hr-i M6NÍÍES OEKIINÁCIO VONALA A M HONVÉD TÉRaÉpESIET] INTÉZET T9i3 BÁN KIADOTT

1 SOOOOO TÉRKÉPE SZERINT

LINIE DÉR MAANETISCUEN DEKUNATIDN 1*W NACH DÉR KARTE T-SOO.COO DEI UNG.MILITAR

KARTOGRATISCHEN ONSTITUTES (HAJ)

11. .'Umi.
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ideje óta Jiagy pontosságira 1 végzett mágneses méi'ések ezideig még
feldolgozva nincsenek.

Maga Eötvös Lói'ánd®^ a Debrecentl Ny-ra a Tiszáig terjed
területre szerkesztett egy mágneses anomália térképet, amelynek
vonalai ers hasonlatosságot tüntetnek fel, a Jaskó-féle kvarter-
vastagságok e zónára vonatkozó görbéivel.

Az Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet jelenleg egy országos
mágneses felmérést tett folyamatba, amelynek eredményei lesznek
hivatottak e kérdésre feleletet adni.

Addig is azonban, míg ezen eredmények birtokunkba jutnak,
\ au egy kritériumiink e kérdés elbírálására, éspedig: a mágneses
deklináció ancniáliáinak a vizsgálata e zónában.

Ha a ^lagyar Honvéd Térképészeti Intézet’® 1943-ban kiadott
1:500.000 léptéx ütérképen feltüntetett 1" Xy-i deklináeió vonalnak
menetét megfigyeljük, niegállapítbatjnk, hogy az az Alföldi süllye-
dés centrális részóboti ers K felé, vagyis az alacsony értékek
zónája fele való kiöblösödést mutat, ami a gyakorlatban azt jelenti,

hogy iiz ezen terület alaphegységét alkotó kzetek valóban pozitív

mágneses anomáliákat okoznak. (1. a 11. áhrát.l

Ennélfogva valószínnek látszik tehát az, hogy az Alföldi süly-
lyeilés centrális zóiiájának medencefenekét kristályos kzetek képe-
zik, ami különben a terület É-i felében a Biharnagybajomi, Körös-
szegapáti és Kismarjai fúrások eredményei alapján már meg is

áliainttatott.

Visszaté)'ve a Kis- Alföld vizsgálatára, liasonlítsuk össze az
ottani geofizikai eredményeket a földrengé.si adatokltaJ, nicg-
xizsgálváu, bog>' azok mennyiben támasztják alá toktonilíai meg-
álLapitásainkat, illetleg, hogy megkíséreljük a föklrengési adatok-
nak most már pontosabb tektonikai értelmezését.

Simon Béla” földrengési téi'képét véve alapul, (12. ábraj meg-
állapíthatjuk, hogy a mágneses anomáliavonalak által körvonala-
zott, elsüllyedt, kristályos nalahegység D-i határvonalaihoz tojícle-

tesen illeszkedik a Gyr—Komárom környéki földrengési zóiia, É-i

határainak irányát pedig ugyancsak hen követi a Pozsonytól
ÉK-re kiterjed élénk szeizmieitással bíró terület, magán az

eltemetett kristályos tömegen pedig a Dunától Nyitra felé terjed
zónában egyetlen földrengési epicentrum sincsen. Ez azt jelenti,

hogy maga az eltemet* t kristályos hegység mint aszeizmikus rög

viselkedik, melynek a környez tömegekkel érintkez kontakt-felü-

letei ei'ös földrengési tevékenységet mutatnak.

líéthly Antal’* „Magyarország Földrengési Térképé“-U'6k dunán-
túli föjelicgzetessége az n. n. ZágTáhi törésvonal, melynek alsó.

llorvátországhól Snrdon át, a Dunántúlra áthúzódó szakasza a

mágneses térkéi^üukön a Kszeg—Sárvár—Fonyód tengely ós a
középhegj'ségek csapására merleges paleozoos gerincen niegszakad
és ezen tiil a Balaton É-i oldalán folytatódik a paleozoos ós mezo-
zoos tömegek határfelületén ÉK felé, Budapest irányába. (L. a

késbbiekben ,.A Dunántúli átlagra vonatkoztatott izoanabázisok‘‘

cím térképünkét is.)

A földrengési epieentminnknak a geofizikai indikációkkal való
összehasonlító vizsgálata alapján megállapíthatjuk, hogy a Dmián-
1Ú1 nagyobb mezozoos és paleozoos tömegei aszeizmikus rögökként
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viselkediielv es liügy ezeknek esíynuLssal \’aló érintkezési felületei
biniak élénk szeizraieitással.

tektonikai zökkenéseket felinntató felületek általál)an a
l.)aleozoos és mezozoos töineg-ek egymással érintkez határfelületei,
azonban a móri árok mentén lev epicentrnmck mezozoos tömegeket
liarántoló tektonikai vonalak mentén .ielentkeznek.

.-/ rén'i. felsi einlií szintezési alappoiitoh' tijraszinfezése áltol

mef/áUapítotf szi n f eál tozások rizsr/álofa.

„A héesi katonai P^öldrajzi Intézet 1873—1898 években végzett
teisreml szintezésének' igen sok pontját bekapcsolta a M. Hároni-
szögelö Hivatal azon részletes . zintezéseibe, melyeket 1921. évben
indított meg. Ez az lijaltü szaüatc.s szintezés minden kétséget kiziáró

módon bebizonyitotta azt, hogy Magyarország területén függleges
értelm kéregmozgások vannak“, írja Kédey István,'**' földkéreg
i/.osztiitikns egyensúlya** cím munkájában.

A felsrend szintezési alappontok szint változásait Gárdonj’i
.len**” ismertette. Az egyes szintezési vonalak elbelyezé'.siét és az
azokon észlelt, a Xadapi országos falappontra Aumiatkoztatott szint-

változásokat a bemutatott térképen tüntette fel. (13. ábra,)

Kegczi Emii,^'* „Az állami földmérés közleményei** 1949. évi 3.

s/.ániáhan irt tanulmányában megállapítja, hogy a régi szintezési

adatok — kellen mérlegelve — reálisan használhatók fid az alap-

imntok elmozdnlásának tanulmányozására.

Hal)ár az lijabb kiegyenlítések eredményei némileg módosítják
• gyes alappontok szintváltozásainak értékét, ezen módosítások nem
l>efolyásolják a jelen tannlmányíinkban levont, régionális jelleg
k öv ét keztctéseke t

.

A megállapított szintváltozások értékeinek felhasználásával
Gárdonyi Jen, tisztán mszaki szempontok alapján egy izoanabázis
tél-képet szerkesztett, melyet llendefy László^' közölt „Bels-
kontinentális Kéregmozgások Csonkamagyarország területén** cím
könyvében. (L. a 14. ábráG.

Egyetértünk Bendefyvel abban, hogy a Gárdonyi által késbb,
geológiai, orotektonikai és szeizmotektonikai. többé-kevésbé bipo-
létikus adatok figyelembevételével szei’kesztett izoanabáziis térkép
nem bír olyan jelentséggel, mint az els, amit különben az abból
levezetett megállapításaink is teljes mértékben igazolnak.

A Gárdonv i-féle izoanabázis térkép f jellegzetessége egy, a

Xagy-Alföld közepétl a Kis-Alföltl széléig 250 mm-t kitev és az
ENy-i Kárjiátok csa])ásirányának megfelel kb. fólév.század alatti

iégionális emelkedés.
Az izoanabázisok értékei a Xadapi országos falapi)ontra vonat

-

koztnttak, melynek értéke önkényesen, 0-nak vétetett fel.

Xem valószín, hogy a Xadapi íoalappont nyugalomban van,
de az vizsgálataink szempontjából nem is bír fontossággal.

ÍMaga a Trie.szti Molo Sartorio-n elhelyezett mareografnak az
a nnllpontja, mely a szintezés kezdpontján! szolgált, sem jelöli mái-
az Adriai-tenger mai középszintjét.

Silvio Polli,'*' 194fi-ban megjelent. „11 gradnale anmento de!

livello d(d maré a \’^enpzia, Trieste e Pola'* cím tannlmányábaii
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A MOiAMUSlka UMLÍJÍN iBTS-t93i,í

16R1CNT SUNTVÁLJOIÁSOH SÁRDONyiHuS
•t- SZCRtHT

AZ IZOANABÁZISOK ÉBtÍKKÖZZ 25 mm

UOANABAitU IN UN6ÁRN NACH ZENÓ SÁRDONYI

AÍOUWISTANZ 25 Hm

14. ábra. A Masí.Vürors/.ág: t-erüJet^ii 1673—lüSl-ig- történt szillt.vá^tozá^ok, Gánt'myi

Jeai szerint.

:iieiíá'IJapít.ia, hogy a tenger .szintje Triesztnél az utolsó 70 év észle-

lési atlatai .szerint, 10 évenként 17 mm-rel emelkedik.
Amifit említettük, az izoanabázis kép lényege egy, a Nagy-

Alföldtl a Kis-Alföld irányába tartó régionális emelkedés, vagy
ami evvel egyenértékíi. a Kis-Alföldtl a Nagy-Alföld felé vonnló
régionális süllyedés.

Oárdouyi izoanabázis térképét berajzoltak Tanni’, a Kárpátok
izosztatikus depresszióját feltüntet gravitációs anomália térképére,
azon vallószínségnek a feltüntetése céljából, hogy a Kárpátok
izosztatikns egyensúlyba jutási törekvése következtébeni emelkedése
és a magyarországi szintváltozásck között .szerves kapcsolat van,
IL. a 15. ábrát.)

A Kárpátok emelkednek, Jaskó Sándcr'* „Lepusztulás és üledék-
tellialmozódás a Kainozoikumban“ cím munkája szerint. Az Alpok
még mindig emelkednek, vallja Holopainen® „On the gravity field

and the i.sostatic strueture of tlie Eartbts crust in the East Alps“
cím tanulmányába n.

Az izosztázia törvénye alapján a depressziós zónáknak eniel-

kedniök kell, hogy egyensúlyba jussanak, amint ezt a Földünk
különböz részeirl ismert számos példa is bizonyítja.

Ha megfigyeljük a magyarországi izoanabázisoknak a i-égio-

náli'^ menetét, mogállapítliatjuk. bogy az magától a Kárpáti izo-
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;sztatikus depresszió alakjától látszik megszabottnak és az értékék-
nek a Kárpáti zóna felé tartó regionális emelkedési iránya is való-
színnyé teszi a két jelenség közötti kapcsolatot.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ÉNy-i Kárpátok izo-
sztatikns Icompenzációja valószínleg nem lokális, hanem regionális
és iliogj" a regioualitás foka meglehetsen nagy, nagyobb, mint
ahogy azt általában feltételezni szokták.

Ezen eladásunkban sajnos nem terjeszkedhetünk ki ezen jelen-
ség szabatos vizsgálatára. Eredetileg az volt a szándékunk, hogy e
szempontból is nemcsak valószín, hanem szabatos képet nyújtsunk
Azonban Hofr. Hopfner-nek, akihez az osztrák adathalmazért for-
dultunk, tragikus elhalálozása folytán az osztrák adatszolgáltata

-

sunkbfui késedelem állott be.
íVlinden esetre azonban azt tényként kell elfogadnunk, hogy a

magyarországi izoanabázisok az ÉNy-i Kárpátok menetét követik,
értékeik a Kárpátok felé növekednek és, hogy ez a növekedés az
egész területen végigvonulván, régionális jelleggel bír,

A dunántúli kéregmozgások tanulmányozása szempontjából
bennünket azonban nem is annyira ez a régionális jelleg emel-
kedés érdekel, hanem az. hogy abban milyen mértékben vesznek
részt a Dunántúl különböz geológiai tömegei.

Bendefy László** fent említett munkájában ezt írja;
„Az emelked területen belül is vannak egyes, fiatalon besüly-

lyedt tábláli, melyek iigyan szintén emelkednek, de emelkedésük
intenzitása környezetük mozgásintenzitásán jóval alul marad“.

Hogy a Dunántúl egyes geológiai . tömegeinek az átlagostól
<*ltcr elmozdiilásait térképre rögzítsük, a Gárdonyi-féle izoanabázis
térképen azt a geofizikában általánosságban szokásos szerkesztést
végeztük el, amely a régionális, vagyis az átlagos emelkedés meg-
határozásából és ennek az eredeti görbék éi*tékeibl való levoná-
sából áll.

Ily módon jutottunk „A dunántúli átlagra vonatkoztatott
izoanabázisok térkópé-hez“ melv az egves dunántúli tömegeknek az
átlagtól eltér egyéni mozgásait tükrözi vissza. (L. a 16. ábrát).

A szerkesztés egy egyszer és egyértelm képet eredményezett.
A residual, vagyis az átlagra vonatkoztatott izoanabázisok menete
úgyszólván anailógiát mutat a gravitációs anomáliák térképével,
logikus kapcsolatba hozható a mágneses anomáliák térképével, a
Dunántúl geológiai és földrengési térképeivel és amint ezt a késb-
biekben látni fogjuk, nagyfcktx hasonlatosságot tüntet fel a geo-
therraikus gradiens anoraáliáinak térképével is.

A Balatontól É-ra fekv terület emelked zónája megfelel az
ottani mezozoos tömegek elrendezésének. Az ezt körülölel süllyed
rész pedig, a dunántúli pannonmedence és az alatta fekv paleozoos
tömegek zónáját körvonalazza. Az ettl D-re jelentkez, emelked
rész a Plorvátországból a feilszín alatt átvonuló mezozoos tömegek
területén kezddik és a Mecsek mezozoikumán keresztül Kecskemét
irányába, a Duna—Tisza közére vonul át. Itt egyez csapásban,
magában foglalja a gravitációs felvételek által megállapított János-
halma—Süldíösd és Tompa—Madarasi alaphegység magaslatokat,
melyeket Szurovy Géza*'* „A Nagy-Magyar-Alföld földtörténeti és
hegyszerkezeti vázlata'* cím taniilmányában mezozoos eredetek-
nsk sejt. (17. ábra.)
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17. abra. Az Alföld perem vidékáoi szálban álíó (fekete) é.s az Alföld belsejében

mélyhesüMyedt (voaialkázott) triászképzödmenyek, a fe’színük fúrások által nyert
laélységndataivál, Szurovy Gréza szerint.

Triasformatioaieu auf dem Gebiete dér Ung'ariscbsiii Tiefebene u>ueb Géza Szurovy.
Die Kontúrén dér in dér Kandzone nn dér Oberflache liegenden Triasbildiingen
•^ind seliwarz gefarbt, die versiinkenen, teilweise angeholirten Triasniassen des

.Mföid sind gestriebelt..

Az izoanalfázls térkép alap.iául .szolgáló alappontliálózat uein
olég sürü^ ahhoz, hogy abból egyes lokális zónák szintváltozá-
.saira tudjunk következtetni. A felvételi teiáilet szélén fekv
Pazekashoda—Mórágyi gránitterületet megkerülték a .szintezési
vonalak. Ezen szegélyzónáhan már a regionális levonások is bizony-



taltmabbakká válnak, úgy, liogy e toinletre agyértelm következ-
tetéseket levonni nem tudunk.

A szintváltoziisok tianulmáuyozása tehát a következ érdek(>s
(OTclmé,nyékét szolgátt atja

:

1. A Dunántúl területe, DK-ról kiindulva és az ÉNy Kárpátok,
lele haladva emelkedé.sben van és az emelkedés mértéke DK-rl
I'lNy felé haladva fokozatosan növekedik, vagy ami ugyanezt
.jelenti; az ÉNy-i Kárpátok zónájából kiindulva és az Alföld felé
haladva egy i'égionális süllyedés álla])ítható meg.

2. A Dunántúl mezozoos és paleozoos tömegei ezen regionális
•melkedésen felül önálló mozgásokat is ^égeznek és pedig a mezo-
/oos tömegek az átlag fölé emelkednek, a paleozoos tömegek pedig
az átlag alá süllyednek.

E háromféle mozgás együttes hatása szakja meg az üledék-
gyjt zónák helyének kialakulását. Ki kell emelnünk, hogy e

szempontból a három közül a legnagyobb szerepe az eJisÖnek. a

regionális süllyedésnek van.

Az elzekben mondottakból megállapítható a szintváltozások
rendszeres vizsgálatának nagy tektonikai jelentsége. Bendefy
László vezetésévet a Pénzügj^minisztórium XIII. e. osztályán egy
szintváltozásokat vizsgáló hizottság mködik, melynek keretében a

a régi szintezési i)oiitokat újra kiegyenlítették és programjukba
vették egy új, szabatos, a Kárpát-medence országaira kiterjed
izoanaházis térkép meg'szerkesztését. E munkától igen sokat várunk
és reméljük, Imgy az nem sok id múlva jelentsen gyarapítani
fogja isiuereteinket.

Az eddigi megálla])itások a függleges értelm kéregmozgá-
sokra vonatkoztak. A magyarországi horizontális irányú kéregmoz-
gások megállapításáról és vizsgálatairól ezideig még adataink uin-

esenek.

Tudomásunk szeriui a M. Honvéd Térképészeti Intézet Tudo-
mányos osztálya, Kédey István vezetésével foglalkozik a horizon-
tális kéregmozgások vizsgálatával. Keméljük, hogy értékes ered-
m én ye ik c- 1 n ein so !• ;ira n i e g.i sm e rh et jük

.

.1. A (hc.iáutúli kéi ecjmozfjásifk okairól.

Az elz fejezethen elmondottakból kitnik, hogy a Dunántúlon
még intenzív kéregmozgások vannak.

A Dunántúl regionális mozgása, valamint a mezozoos tömegek
emelkedése és a paleozoos döinegek süllyedése izosztatikns jelle.e
mozgások.

Annak, liogy a Magya;- iMedeneében végbemen lokális kéreg-
mozgások izos/tatikus jellegek, a geológiai bizonyítéka az a tény,
hogy a legfiatalabb Vétegek leguagyobh tömegei áltniáhan paleozoos
sziklaf'íiiékre telejiedtek.

A paleozoos tömegek azért süllyednek, mert a legutolsó emel-
kedés alkalmával túl magasra .jutottak. A mezozoos tengerekbl
lei'akódolt hatalmas mészktömegek pedig azért emelkednek, meri
lerakódásuk folyamán az alattuk lev földkéreg tói nagy megterhe-
lésl szenvedett.
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lO/.iiti'm link iiia»;yarázatol adni azon tátszólanos elleiLt-

iiiondásra, lucdyet .,A n^liézséjíi orö rás'ionális anoniiáliái*’ aíniíí

ffiji'zetben említettünk.
A neiiéz.st‘s>’i er rinulellenes,séí>einek (Innántnll térképein a fel-

színi mczozoos töineg-ek ki). 20 inillÍR-al viszonylaK'os naffysás'ü
inaximninot okoznak.

A területet átszel izosztatikns anomália szelvényt Faesinay
László' szei'int a mellékelt táblán láthatjuk. (18. ábra.)

A szintváltozások vizsgálata azt bizonyítja, hogy ezen látszó-

lagos tmegtbblettel bíró zónák emelkednek, dacára annak, hogy
az izosz-tá/.ia tr\énye szerint süllyedniük kellene.

GRAVITÁCIÓS SZELVÉNYEK OLMÜTZ ÉS SIKLÓS KÖZÖTT
Facsinay László SZERINT.

Bouquec-anorrália Izosztaükus anomália v
Airy sz&rint T=3Qkm

SCHWEREANOMALIEN ZWISCHEN OLM ÜTZund SIKLÓS
NACH L. Facsinay.

n'. ( í i';i \ i t j'ná j.s vhii\ ek Olnnilz V-; Sikió>, kö'/.r)li, F;h-s'hi;i L!'
i-./.ló

szerint.

Hogy ez az ellentmondás csak látszólagos, azt a szóbanforgó -

leiszíni mezpzoos tömegek szabatos gravitációs vizsgálata dönti el.

E szempontból gravitációs szelvény száinításakat végeztünk
annak megállapítására, hogy a Bakony felszíni tömegei mi'kkora
gravitációs hatást kellene, hogy okozzanak.

A Bakonyt E-ról és D-röl körülzáró pannoninedence fiatal üle-

dékes kzetei és a felszíni meznzoos tömegek közötti snrnség-
különbiég 0 4 ~ 0,.ö-re tehet.

A nie lencék mélységeirl kinilföldi és igali fnrásaink mélységei
OS a geofizikai mérések eredményei adnak tájékoztató képet.

Az E-i medencerész mélységét legalább 3.000 m-nek, a Balaton-
kól D-re ídterülét pedig kb 2.000 m-i'el lehet felvennünk.



Az ezen alapokon elvégzett számítások nzt eredményezik, hogy
a Bakony tömegeinek gravitációs hatása kb, a kétszerese ami^,
mint amennyi gramtációs térképeinken indikálódik.

Ha ezen felszíai hatást gra^'itációs anomáliáinkból levonjuk, a
Bakony inezozoos tömegeinek helyén egy minimum zónát kapunk,
ami megfelel az izosztatikus követelményeknek.

Az izosztatikus egyejisúlyba való törekvés és a nehézségi er
rendellenességei közötti látszólagos ellentmondást, tehát a felszíni

tömegek beárnyékoló hatása okozza.

A mezozoos tömegek emelkedése folytán az azok által okozott
gravitációs hatás állandóan növekedik. A Bakony emelkedése addig
fog tartani, amíg helyre nem áll az izosztatikus egyensúlyi állaix>t,

vagyis, amíg az általa okozott gi-avitációs hatás a mainak kb. a

kétszeresére (unelkedik.

\y. GEÜTHEBMIKUS .MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK
FELDOLGOZÁSA ÉS AZOK ÉRTELISIEZÉSE.

Eddigi ismereteink szerint Athauázius Kircher volt egyike az
elsknek, aki kzetek hmérsékletét mérte, 166. körül. Szisztema-
tikus hömérsékletmérések csak 150 évvel késbb következtek angol,
fríincia és német bán;j'ákban.'‘* 1880 körül kezdték a kzetek vezet-
képességének és egyéb fizikai tényezknek a vizsgálatát. A mély-
fúrások számának növekedésével mindig több és több közetanyag
gylt össze. Ezeknek a részletes tanulmányozása a századforduló
után következett. Legismertebb kutatók Van Orstrand,^® Königs-
berger*' és HeakB’ voltak. A modern geothermikus méréseket attól

az idtl számíthatjuk, amikor a mélyfúrások elektromos szelvénye-
zése az 1930-as években megindult, s a modem elektromos thermo-
metereket kifejlesztették. E módszerekkel ugyanis a fiirólyukbau
folyamatos hmérsékletmérést lehet végezni. Hazánkban a leg-

kiterjedtebb munkát ezen a téren Sümeghy Józsefi®, Horusitzky
Henrik*”, Schmidt Eligius Róbert®" és Boldizsár Tibor®' végezték.

A föld belseje felé haladva, egy bizonyos mélységig (neutrális
pont kb 20 m-ben) a hmérséklet csökken, e mélységtl kezdve azon-
ban többé-kevésbé egyenletesen emelkedik. Az 1" C hömérséldet
emelkedéséhez tartozó mélységet méterben kifejezve, mint ismere-
tes. geothermikus gradiensnek nevezzük.

Itt meg kell jegyeznünk, hogy gradiens alatt a geofizikában és

fizikában általában Aalamilyen menn3'iségnek a hosszegj’^ségre es
változását értjük, pl. a nehézségi er gradiens, a nehézségi ernek
valamilyen irányban 1 cm-re es változása. Ha e fogalmazáshoz
következetesk akarunk lenni, alíkor az elbbi értelemben vett geo-

thermikus gradiens tulajdonképpen „reeiprok-gradiens“ (a külföldi

irodalomban már kezdik ezt a kifejezést használni).

Már a geothermikus kutatások kezdetén rájöttek arra, hogy a
geothei'mikns gradiens a különböz vidékeken különböz. Okát a
föld kérgét alkotó kzetek, hvezet képességének a különbözségé-
ben, tektonikai folyamatokban, organikus anyagok oxidációja
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lolytáii lé' lejöv h, vaji:y gázexpauzió folytán keletikezö lehlés,
ráióaktív bomlások és talajvizek, s azok áramlásá.l>aii keresték.

Regionális kutatáscknál az els két ok jöliet fként szániításbH.

mert a többi általában lokális jelleg.

Vau Or.strand“ számos mérés alapján azt találta, hogy a geo-
tliennikns gradiens antiklinálisokon kisebb, mint Szinkliná-lisokban.

BeliakoV*' „Az izotbermák viszonya a prekambrinmi orosz tábla
domborzatához** c. ezévi munkájában azt találjuk, hogy az izo
thermák követik a kristályos alapközet vonulatát- Tehát a geo-
thermikns grádlons értéke kisebb, ahol a kristályos kzet a felszín-

hez közelelih van, nagyobb, ha mélyebben van.

W. Thom’’ .szerint az alacsony geothermikns gradiens ériókek
tektonikai mozgásokra vezethetk vissza.

A Dnnántiil és az Alföld regionális geofizikája nem volna tel-

jes. b.a a geothermikns viszonyokat figyelembe nem veiménk.
A rendelkezésünkre álló anyag azonban egyáltalában nem új
kelet felvétel, és a modern értelemben ve*t geothermikns gradiens
fogalmának nem felel meg. Maga Sümeghy^", kinek munkájáhól a

legtöbb adatot vettük, a bevezetésében elmondja, liogy a geother-
mikns giadienst az artézi kutakból kifolyó víz hmérsékletébl szá-
mító' ta. Ezzel teriné-szetesen nem akarjuk alapvet mnnkájának
értékét kisebbíteni, de a mai módszerek mellett ez a meghatározás
már nem használatos. Síivel azonban más adat nem állott rendel-
kezésünkre. ezeket használtak fel az alább ismertetett feldolgozás
szerint.

Már Sümeghy^® is bizonyos zónákat különböztet meg mnnkáj;i-
ban, a különböz mélység kutakból számított gradiensekre. így
50—100 in-ig, 100—*200 m-ig, 200—400 m-ig és 400 m-en felül zónákra
Osztja ,a mélységeknek megfelelen a gradienseket, mert az
egyes értékek között nagy a változatos.ság (5 m/l°C-tól 30 m/l°C-ig).

ináskülönben nem tnd összehasonlítá.st tenni. Ez a szakaszos mód-
szer azonban nem ad általános jelleg összehasonlítási alapo.!.

A mellékelt rajz >zerint (19. ábra), felraktuk a geothermiku.''
gradiens értékeket az egyes fúrások termelöréteg luély.ségének a

riiggvényében. Ez értékeket megközepelve, a vastagon kihúzott
görbéhez jntottunlv- Ehhez a görbóliez tartozó értékeket nevezzük
normális értékeknek és az ettl való eltéré.st, íuiomáliának. Nem
vizsgáltuk, hogy a gradiens miért függ a mélységtl, ez meghaladta
volna kitzött célunkat. IMegoldásnnk helyességének bizonyítására
ngyanázon helységekben lév, tehát egymáshoz közeli, Sümeghy*®
szerint igen eltér gradiens érték, különböz mélység kutak ered-

ményeit sovakoztatjuk fel. Ezek az eddigi módszerek szerint nem
voltak összehasonlíthatók, . s számításunk alapján 1—2 m/l“C-ra
egyeznek, amiíit ez a következ táblázatunkban látható.

Hogy az így kapott geothermikns gradiens anomáilia térképp.
Wir ez így is használható, az esetleges lokális zavaroktól megtisztít-

,snk, azt nagyobb területegységekre kiegyenlítettük. Ügy, hogy a

térképre felírt számok 900 knr területre jellemz adatok (1. a 20.

ábrát).

Gradiens anomália térképünkbe Sümeghy^®. alacsony gradiens
vonalai általában jól laleillenek.
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Nézzük iiiL'g, hogy eddig ismereteink alapján hogyan órtelmez-
hetjük az ily módon szerkesztett geothermikus gradiens anomália
térképet.

A dunántúli zónát vizsgálva, meigállapíthatjuk, hogy a negatív
gradiens anomáliák területei a paleozoos kzetek területein, a pozi-

tív gradiens anomáliák értékei pedig a mezozoos tömegek lelett

heilyezkednek el.

A residual izcanabázis térképpel való összehasonlitás alapján
ehhez még hozzáfzhetjük azt, hoigy a negatívok a süllyed paleozoi-
kumon, a pozitívok ]>edig az emelked mezozoikumon vannak.

A geothermikus gradiens anomáliáknak a Balatontól DK-re
es Icépe kidomborítja ezen terület parageoszinklinális jellegiét,

amnenyiben a paleozoikus zónában jeten*kezö pozitív gradiensekkel
jelzett mezozoos szigetek vázlatos kontúrjai mezozoos tengervályuk-
nak képzelhetk ol.

A Nagyalföklre, Kecskemét iiúiiyába átvonuló, emelked mezo-
zoikum, 7nely csapásra helyesen magában foglalja a Szurovy^’ által

triásznak sejtett Jánoshalma—Sükkösdi és Tompa—Madarasi gravi-
tációs maximumok területeit, pozitív geothermikus gradiensekkel
van jellemezve, a Szurovy^’ által triásznak tartott Ferencszállási
gravitációs maximum területével együtt. (L. Szurovy térképét a

triász elterjedésérl 17. clbra.)

A tótkomlósi megfúrt mezozoikumnaiv szintén pozitív gradiens
anomália zóna felel meg, habár ez a pozitív zóna K-felé a Jaskó*'
térképén relatíve kis rétegvastagságokkal jelzett negyedkori üledék-
sor fenéksíkjának kiemelkedése felié tolódik el (1- 11. ábra).

Budupesttöl K-re, valamint a Tard-tól D-re fekv mezozoos
tömegek szintén pozitív zónákba esnek.

A Biigjd-i mezozoikTim köj-nyékén gradiens éi-tékeink nincsenek.
A Osepel-sziget alatt átvonnló pozitív zóna azonban ezirányba tart.



Ezz^el szemben a Nagyalföld összes eddigi, a paleozoikumlba
mélyített fúrásainiak negatív gradiens anomáliák által iellemzett
kerületek felelnek meg térképünkön.

A Horusitzky^®-féle adatok aránylag csak kis területre, Sopron
vm. Csorna és kapuvári járéisám vonatkoznak. E területre izoanomál-
görbéket, adatok hiányában nem tudunk rajzolni. A számított
három átlagértéket azon tény demonstrálására vittük fel tér-

képünkre, hogy a Budapestrl Ny-ra elterül mezozoikumnak meg-
felel pozitív gradiens értékek a Kisalföld paleozoos tömege fölött
uj ra lecsökkennek.

Ezeknél az adatoknál más normálgörbét kellett szerkesztenünk,
itt a normálgörbe magasabb, tehát a normális geothermikus gi’a-

diens értékek nagyobbak. Ez összhangban van azzal, hogy a Kis-
alföldön a nevezett területen jóval mélyebben fekszik a paleozoikum.!
mint a Nagyalföldön.

Blddigi ismereteink alapján megállapítható tehát, hogy a geo-'

tliermikns gradiens anomáliák mély vonulatait a paleozoos kzetek
felszínhez való közelsége okozza, vagyis, hogy a kis gradiensek
zónája a paleozoikum képét tükrözi. Ez következik abból, hogy a
paleozoos kzetek lényegesen jobb hvezetképességek az üledékes
kzeteknél, s amint a bevezeté.sben említett jellemz munkák mond-
ják, ha a jól vezet kristályos alapkzet közelebb jön a felszínhez,

az a geothermikus gradiens csökkenését vonja maga után. Ez teljes

összhangban van a !Mag\mr-inedenee területén tapasztalt és elbb
kifejtett tényekkel.

Schmidt Eligius Kóbert®“ „Az Alföld altalajának hmérsók-
lete, hgazdálkodása és a geothermikiis gradiens kialakulására, való
hatása" cím munkájában is megersíti ezt a felfogá.st. a következ
két mondván:

..Jol)b hvezetképességü kzetekben a geothermikus gradiens
nagyobb, rosszabb hvezetkéi>ességekben kisebb." Ismeretes
to^'ál>bá, hogy tömör kzetek hvezetképessége nagyobb, mint a
porózus, vagy laza kzeteké. Amint a talajba mélyebbre hatolunk,
általában srbb, kevésbbé porózus kzeteket találunk. Ez a

magyarázata, annak, hogy mint a görbénkben feltüntettük, a geo-

thermikus gradiens a különböz mélység fiirásokból számítva, a
mélység függvénye.

Azonban nemcsupán erre az okra vezethetk vissza az alacson.N

grádiensek, hanem a paleozoikum süllyedésére is- Thom'* szerint, de
a fizika általános tanítása szerint is, a mozgás, a tektonikai mozgás
hfejldóssel jár. A paleozoikum süllyedése tehát a második oka a
grádiens alacsony voltának, A legkisebbek a gradiensek a Tiszán-
túlon, ahol a kvarter-takaró vastagsága alapján és a szintezési alap-

pontok \'áltozásai alapján is kétségkívül legnagyobb a süllyedd.
A süllyedés hatásának tulajdonítjuk egyébként az itt található
mélyfúrásokban laralkodó magas rétegnyomást is. (A Bihariiagy-
bajnm-i fiirá.sokban 1100 m-en 180 atm.)

A kapott eredmények, amellett, hogy a regionális geofizikai

képbe teljesen beillenek, arról gyznek meg bennünket, hogy a geo-

thermikus vizsgálatok regionális ^'i'szonylatban is rendkívül hasznos
adatokat szolgáltatnak. Emellett azután, mint Boldizsár Tibor'"

kimutatta, részletproblémák megoldására is nagyon hasznosak.



FofflaJjuk össze ezekután azokat az új tapasztalatokat, melyek
a magyar-meclenee felépítésére vonatkozóan ezen eladásból leszr-
Iietök.

Egy a magyiu--medence közepén átvonnló kristályois, p.aloazoos
vonulatot tudtunk a geofizika inódszereivel térképre rögzíteni,

s ezen felül a medence két geológiai föalkotó elemének a relatív

mozgását, vagyis a paleozoikum süllyedését és a mezozoikum emel-
kedését is sikerült Idmutatnimk.

Az els megáillapítás nem hat meglepetésszeren, mert amint
Vadász Elemér mellékelt térképe bizonyítja, geológusaink ezt eddig
is így képzelték (1. a 21. ábrát).

Azonban a geofizikai térképeink segítségével most mái* precí-
zebb képét adhatjuk a medeuoe alatti paleozoikumnak és így el-

értünk odáig, hogy az étidig elméleti síkon mozgó Tisda problémát”
konkrétebb formába öntsük.

Sok oly tektonikai részletre tudunk már magyarázatot találni,

^ melyek eddig még homályban voltak elttünk. Hogy csak egyet
említsünk: a residual izoanabázis térkép és a geothermikus ano-
mália térkép alapján könnyen megmagyarázható, hogy miért
Kecskemét az Alföld legnagyobb tektonikai földrengési epi-

centruma* (1- a 12. ábrát). Nyilvánvalóan azért, mert egy délrl az
.Alföld közepéig benyiíló oly emelked tömeg É végén fekszik, mely
három oldalról süllyed zónákkal van körülvéve.

A geothermikus gradiensek i-egionális anomália térképének,
melyen a mélyvonulatok a paleozoikum menetét, a miagas értékek
zómii pedig nagyjából a mezozoikum elterjedését jelzik, határozott
kratogéii jellege van.

Ez abban nyilvánul, hogy a mély-vonulat egymásra mei*leges
szakaszokból tevdik össze, ami megfelel a szilárdságtanból ismei*t

MoJjr-féle vonalak irányainak.

A Dunántúlon különben hasonló elhelyezkedés tapasztalható,
mivel a Kisalföld alatt átvonuló kárpáti osapású kristályos tömeg
után egy reá merleges paleozoos gerinc vonul a Balatonra merle-
gesen. annak DNy-i vége felé. Feltn jelenség, hogy a Tiszát át-

szel, valószín paleozoos vonulat iránya megegyezik a móri árok
irányával.

Az anomália kép menetét kétségen kívül egy kratogén tekto-
nizmus szabta meg.

Az a kérdés, hogy ez a kratogén tektonizus magára a m'ezo-
zoikum eltti paleozoos hegységre fejtette-e ki a hatását, mely eset-

ben a mezozoos tengereket egy már összetöredezett Tisia hiegység
választotta volna el, az egyes hegyroncsok között tengervályúkat
alkotván, vagy ami a geofizikai kép pusztán mechanikai szemlélete
alapján szintén elképzelhet volna, hogy az csak egy egysége:, a

Magyar-medence területét telje;en elborító mezoos tangerek id-
szaka után fejtette-e ki a hatását.

Az a tény, hogy a legnagyobb süllyedés zónájában a paleozoos
iüaphegység még mindig jóval magasabban van a környez mezo-
zoikiimnál, az alaosony gradiensek zónájának igen nagy szélessége
és több más tektonikai érv arra enged következtetni, hiogy az els
lehetség a valószínbb, vagyis hogy a mezozoos tengereket egy
már összetöj-edezett Tisia hegység választotta el egymástól.
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Die regionale Geophysik Transdanubiens

Von V I K T O H S C H E F F E 1{ und K A R L K A X T A .S

I. Die regiomúen Anomalien dér Schiverkraft

Erlautenide A'ergleicbung dér vcyi Kari Oltay auf Grund seiner

in Transdanubien ausgefüluden relativen Scbweremessungen nach
dér Pendelmethode verfassteia Karte dér Bouguer-soben Anonialien-
Averte mit dér von Eaoul Vajk auf dér Basis von Torsionswaage-
bestimmungen gezeicbneten tektonigeben Skizze und dér Karte dér
isostatiseben Anomalien von Ladislaus Faesinay,

L)ie Karte dér Boiiguer-seben Anomalien entsprielit im grossen
Ganzén dér Karte dér isos'atischen Anomalien. Dér im Gebiete des
Bakony • aiigedeiitete Massenülerscbu''s ergibt sich aus Obertlácbe-
wirkungen; diese Zone ist niclit im Sinken, sondeorn im Aufsteigen
begriffen.

In dér Anlage des GraAÚtationsbildes Trainsdanubiens inacht
sieb in erster Linie die Winkung dér mesozooiseheu Kalkscbollen
bemerkbar, was auob durcb einen Verg.eich mit dér Amn Eiemér
Vadász verfassten Kartenskizze: „Geo[ogiseb-tektcniscbe Skizze des

Fngariseben Beckens“ festgestellt werden kann.



II. Die regionaleii Anohialie)i des Erdtnofjiieii.snm.s

Die l)eig:esclilos.sene Karte: „Die Auouuilieii dei* vertikalieii Inteai-

nitatskomponente des Evdmas>-uetisnius ia Transdanubien imd in dér
Kleinen Un.í>arisehen Tic-rebene’‘ ('nthiilt die Aiiswcvtnnfí dér líeo-

bachtiingeii aui' 16089 transdanulnscdien und za. l.')0ü Heabaebtiiiigs-

stationen in dér Kleinen Tieíebene. Eine Vergleielinng mitdér geplo

gischen Struktnrkarte übiei*zengt nns davom, dass es sich biebei in

erster Linie um die regionalen Schwerewinknngen dér kristallinen
(resteinszüge Transdannl)iens liandelt.

Ausser dein kris'allinein StdiiePern mid den vnlikaiiiselien (lestei-

níMi iiben in den vöm Balaton S-licli mid SW-lich gelegenen óebie-
len anc'h die palaozoiseheii Sandsteine, iasebKOiidere dér iiermisebe

Sandstein grosse magnetiselie Wirkmigen ans.
Als regionale Grundindikatioii dér inaiguetLscdien Ananiolien

gibt sich eine Depression zu ei'keniien, welche sich voni SW-lichen
Ttil Transdannbie-ns ausgehend geigein NO zn hinzieht; sic entspricht .

einer Einsenknng iin kristallinen Grmidgebirge.
Als die ansgebreitetsten, dnrcli vnlkanische Gesteiiie verursachten

magnetischen Anomalien in Traiisdamibien anssern sicli die dnrcJi
den Granitlakkolithea des V^elenceer-Gebirges verursaohte, ferner die
im Kleinen Alföld, zwischen Gyr mid Pozsony (Bratislava),
NW-lieh von Gyr, in dér Umgebung von Szil befindlichen mid die
SW-lich von Szombathely beobachteten, gleichfalss verborgenen
Labkolithea zuzusehreibenden, Anomalien.

1. lm Kleinen Alföld und in dér NW-Zone 'Transdanubiens las-

sen stich die Umrisse eines machtigen, dér Streichrichtnng dér Nord-
vestlichen Karpathen folgenden, im Síiden gcgen das Bacher-
Gebirge gerichteten, mit vulkanischen Ernptivmassen dnrohzogenen
kristallinen Gebirges enkennen. Dér imiere Vulkankranz dér Kar-
palken erstreekt sich ttber Mátra, Cserhát, Osztrovszker- und Bör-
zsöuyer-Gebirge in nnterirdischer Porse'znng quer dnrcli die Kleine
Tiefebeue mid NW-Teil Transdanubiens ebeiifalls bis zmn Bacher-
gebirge.

Zieht mail die Karte von Alexander daskó: „Kainozoische Sedi-
luente im Ungarischen Beebeii" ziim Vergleich im Kleinen Alföld
heran, so ergibt sicdi, dass die Máchtigkeitskonturen dieser Sedi-
meiite vollkommen den Grienzen dér im Untergrmide anzmiehmen-
den ikristallinen Gesteinszüge entsiwechen. Es darf dies als ein
Beweis dafür aiigesehen werden, dass die Sedimentation dér kaiiio-

zooischen Schiehteii mit dem Absinkeii des kristallinen Grnnd-
gebirges Schritt hielt.

Die von Elemér Szádec'zky-Kardoss mid Ladislans Straiiss aus
Schotteranalysen abgeleiteteii Feststellnngen nnterstützen im vollem
Maasse die Annahme dér angeführten versmikenen kristallinen
Gebirgszüge als geologische Realitát, zngleieh gébén sie das geolo-

gisehe Altér dér Eiirsinkungen an.
Die von Ludwig Lóczy isen. ausgesprochene Idee einer „írans-

danubischen Sch\velle“ kaim Amni geoiihysikadiseihen Standpniikte
ans als gesiehert betrachtet werden.

2. Im Gebiete zivischen Rába und Balaton maciit sich ein ver-
sunkener Gebirgszng hemerkbar, desseii Achse etwa dér Linie
Kszeg—Sárvár—Fonyód entsprieht. alsó senkreeht anf die Streich-



riobtuug- uuserer Mittel^'ebirge gerichtet ist mid mit seiueii imsi-
tivpii A-nomalieiiwerteii clie grosse Depression elei- maguetische Ano-
malieii entzweisehneidet. Es ist eiii aiieh geologisd'.i festgestellter
Sattel. weleher die grosssn Depressionen des Kleineii Alföld und
des südliolien Zalaer Gebietes voneinandev treimt. Es ist aiit Gruiid
dér Gröissenordiiuiug dér Ijestimiiiteii Auomalienwerte anzunelímcu,
dass die Ursaclie liielür in einer Erliebnug des pailaozoiseben Grund-
gebirges zii sneben ist.

3. lm Gehiete ztrischen (len Granifmassen des Veleneeer-Gebhges
mid des Baraui/aer Iiisehiebirges z°igeu sicb .iimíí-vulkauisehe
Gesteine, Ryolitbe, Tracbydolerite andeiitenden Anomalien stark
g&riebtet, was ais eiii Zengnis dafür anzuseben ist, dass dies? Amp-
tiva líings SW-XO geriebteten Grneblinieii empordrangen. In dér
Zone zwiscdien Paks und Dnnafüldvár feblen grössere ma?uetiscbe
Anonialiein. Hier wird die Donaulinie "s on dem mit dér Ba'latoiiaclise

parallel streicbenden Gravitationsmaxininm zwiscliGn Inibe—-Igái

—

Pincebely—Németkér erreiebt, wek-bes das genannte Gebiet entzwei-
trennt. Es is wabrsc'benlieb, dass die Gravitationsmaxiina von
Pincebely und Néinetkér abnlicb den isc'lion abgebobrten Maxima
vein Tgal und Bugyi ein Nabflieigen des mesozooischen Grundgebir-
ges zr Oberflaebe anzeigen. Dies würde aber bedenten, dass zwi-
seben dem Velenceer-Gebirge und dér Granitmas.-e in Baranya eine

Parageosynkliiiale durebstreiebt.
4. Die Gebiete NO-Ioch und S-Uvii vöm Balaton-Oberlmul leessen

sicb in zwei cliaralíteris'iscbe Zonen aufteilen.
Zwiseben dem Balaton nnd dér Linie Ka postai—Gyékény es zeiht

sicb in Transdanubiein eine Kette von Anomalien :hin, die mit dér
Balatondepression paralelles Streiclien bat. Diese Anomalienreibe
bildet die direikte Forsetzung dér Savefalten, t. i. dér ösGiclien Eort-
setzung dei' Alpeu.

Ein Hanptebarakteristikum des Gebietes südlicb dér Linie Gyé-
kényes—Kapostal wird durcb die Aenderung dér Streicbriclitung
dér maguetiseben Gravitationsauomalieu geliefert. Die Anomalien
entwickeln sicb aua dér Umgebuug des Baranyaer íiis'’lgebirges

znnaeb'St mit dinariseber Streicbriebtunig, dreben sié'i aber dann
bogeiiförmig zuniiebst nacb N. sodann leicbt nacb NO, womit sic

sicb den Streicbricbtnngen dér Savefaltungen angleicben.
Dér Scblüssel znm Verstandnis dieser Ersebeinung Avird durcb

cinen Vergleicb mit dem geologisoben Anfban Kroatiens gégében.
In einer im Jabre 1040 ersebienenen Arbeit von Sommermeier.

velclie die geologiscliein Verbaltnisse Jugo.=4aviens in zusammen-
fassender Weise bebandelt, lieisst es bei dér tektoniseben Oliarab-
téristik dér mit den transdannbiseben Gebieten benaebbarten Zone
Kroatiens, dass sicb dórt ein Zwisebengebiet zwiseben die Zonen
mit südalpider nnd andererseits dinarider Streicbricbtnng einkeilt.

dessen eigenes Streiclien als líesnltierende dér Faltungsvorgange
in den vorerwülbnten Gebieten anfzufassen i.st. Dér genann^^e Fo”-

seber nimmt an, dass beim Eintreten dér Auffaltungen die MasseJi
dér zwisebengesöiialteten Inseligebirge als Stauwiderstünde wirkten.

Dicse Erklaming ist völlig zufriedenstellend.
Ks wird die tektonisebe Skizze Sommermeier-s. sowie ein Lage-

plan dér aut geopbysikaliscbem Wege nacbtgewie -'Puen, in dér Tm.í'c

verborgenen Maganaintrusionen mitgeteilt.
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1. Scistnotekfoinlt

Die AuouuiUbh dei' mas'iietisc'liLMi Deklinatiou la«si>n es alíi

^vahrseheillli(*h orsclieiueii, eláss aiidi dór Brcken<?rund iin Zentruni
dér Depresisiaii dér Grossen Uiis’arisfh'On Tiefebeiio vnii Kristallini-

kiim íí^bildet wird.
Bei Ziifíiruindele!iniií>: dér s.eismiscben Karton von Béla Simon

nnd Állton Réthly zeifít ciné v, i-ffleicliendie Untersnehnníí- dei'

Brdbébcn Eiiizentren mit deu geopliysikanscheii índikationen, dass
ilie Kleine Ungarisehe Tiefebene und die gi-össeren palaozooischen
und mesozooiselien Massive Transdamibieas sicli aseismiscli verhal-
ton. wáhrond die Berülirunigsfliieben dieser Seliolbn eine rege
SGisiiuizitat ibekundon.

2. Die Untersiichioif/ Uer (tníassUch neuer Feineinii'(i(ji(u(j

früherer Fixpunkte dér Pi'dzisioitsiiivelletneiits nefundene}) HöJien-
eeranderuugen ergibt, dass die ungarisebeii Isoanabasen dem Zugé
dér NW-liebeu Karpatheu folgen, dass ihre Zahleiiwerte gégén das
karpatisebs Randgebirge zu aiisteigen und dass diese Erhebung,
indem sie im ganzen Gebiet arjhalt, regionalen Cliarakter triigt.

Die Zusammens'iellung dér airf den für Transdanubien fest

uestellten inittlereii Wert bezogenen Isoanabaseui be\veist, das.s

aus'ser des vöm Zentruni dér Grossen Tiefebene gégén die Karpatlien
zu goriehteten régionaien Ansteigeiüs. oder was dasselbe ist, des
von den Karpatlien gégén die Mitte des Alföld zni gerioliteten regio-
nalen Absinkens, aueli iioeli die mesozooiseliei.i nnd palaozooisc-ben
Massive Transdanuliiens selbststfiiidigo Be-Nvegungen A'ollfüliren, n.

ZAV.: es erbeben sicli die mesozooiselien Massive iiber deu Durcli-
sdhnitt, walirend die palaozooiselieii Massive imter diesen isinkén.

Das regionale Bewegungsbild Transdanubiens, sowie die Hebuug
dér mesozooiselien Masseii und das Absinken dér palaozooischon
Sohollen deuteii aiif Bewegungo' i isostatiselien Cliarakters.

Zuni geologiseben Beweis dafülír, dass die sicli ira Ungariseben
Beoken abspielenden Krusten'bewegungen tatsaehlich isosta'isclieii

Carakter besitzen, kann die Feststellung dienen, dass die grössten
Masseii dér jüngsten geo-logisclieli Formationen im .allgenieiuen auf
palazooiseben Felsgrund rulien.

Die palazooiseben Massen sinken desbalb, weil sie anlasslieh
ibrer letzteii Erliebung in eine allzu hbe J^age geraten waren, die
aus den mesozooiseben Meeren abgelagerten maob'igen Kalkmassen
himvieder befiiiden sicli desbalb in aufwárts gericbteter Beweguug,
weil anlasslicli ibrer Ablageining die unter ibneii befindlicben
Krustenteile eine zu hbe Pressung erlitten habon, die sicli minmehr
a nszugleicben versuebt.

Wenn mán die Gravitationswirknng dér OberfUiclienniassen
des Bakony ausrechnet, so ergibt sicli, dass sió ungefahr ziiin

Doppelten des Wer‘.es anzusetzen ist, welclie ans unseren Seliwere-
kiirven abzulesen ist.

Wonii mán min diese Oberflachonwirknng von den Gravitations-
anoinalien abzielit, so erbiilt maii au dér Slelle dér memoziscliLn
Ma.ssen des Bakony iniie Minimumzone. was aucli mit Rücksicbt
auf die dnreb die Prazisionsnivellenients festgestellte Hebnng
ilie.ses Gobiige-'S denn isostatiselien Fordorungen eiPspricbt.

4



360

Infolge des Autseigeus dex mesozooisclieu Masseii erhölt üicli die
durch sie verursachte Gravitationswiakung stendig. Die Hebung des
Bakony Avird sc^ange andauern, bis das isostatisclie Gle'leligewicdit

erreielit ist, d. h. bis die erzielte Gravitiationswirkung etwa den
doppelten Wert a-ou heute erreiclit.

IV^. Die Verarbeitmifj und Interpretieruny dér fíesultate
f/eothermisch er Messungén

Es wiudeii die Werte dér imgariseiieii geothermiseheu Gradieii-
ten als Fuuktioii dér Tiefenlage dér das Wasser liefeniden Schicbte
aní'getragen mid aiif diesse Weise ilire „Nonmalüíiirve" eruiert. Die
Abweiohung von diesen No'nnalwarten wurde „Anomalie des
geothermisehen Gradienten“ genannt. Dureh Bildung dieser
Anomalieiverte für je 900 km- Fláclie wurde die Karte dér Anoma-
lie.iiAverte dér geothermisehen Gradiente für das ungarische Beokeii
erlialten.

Es zeigt sich, dass die Gebiete dér negativeu Gradientenano-
malien über den palaozooischeii !Massen, die posith^en aber über den
masozooiseben Massen platznelimen.

'

So ergeben sich aus sámtlicheii Feststellungen diejser Arbeit
für den Aufban des Ungarisehen Beekens folgende empiríselie

Erkenntnisse:

TmZenti’um des Beekens konte mit den Hülfsmit teln derGeophysik
‘.‘in palaozooischer kristalliner Kern auskartiert werden. Ausser-
dem war es möglicli, den relativen Bewegnngssinn dér zwei Haupt-
kompoiiienten des geologischen Aufbaues des Beekens festzust3‘llen,

iiahmlich das Absinken des PaJaozooikums und dié Erhebung des

AFesozooikums.

Die durch die regionalen Anomalien des geothermisehen Gra-
diííiiten aiiigedeuteten paláozooise.hen Massen zeigen in ihrer Yer-
teiluiig deutlicli ein kratogenes Bewegungsbild an. Dies komim
darin zum Ausdruek, dass sich die Depressionen aus aufeinander
'eiukreeht gerich tétén Teilabsehnitten zusammensetzen, eine Folge
iler aus dér Festigkeitslehre bekannten Mohrschen Selieerungs

liehtungen.
Das Anomalienliild ist alsó ohne Zweifel dnreh einen kratogí*-

i:en Tek+onismus zustandegekommen.

V’’erschiedene tektonische Überlegungen lassen es als wahr-
scheinlieh erscheinen, dass dieser kratogene Tektonismus bereits vor
dér Ablagerung des Mesozooikums auf das paláozooische Grund-
gebirge eiagewirkt hat und das die mesozooischen Massen dureb
Bruchgebiete von einander getrennt wai*en, so dass zwischen den
einzelnen Trümmerschollen ^reea'eskanale bestanden.
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