
Az anomális irányok elhagyásával újraszámolt középirányokat és egyéb 
lényeges adatokat szintén az 1. táblázat tartalmazza. Ezek a középirányok 
most már statisztikailag azonos szórású mintából vannak becsülve és össze
hasonlításuk az F-próbával elvégezhető.

Az eredmény az, hogy a helyi középső miocén paleomágneses irányt adó, 
tehát mozdulatlan Börzsöny és Cserhát azonos középirányához képest úgy a Tokaji 
hg. mint a Mátra középiránya eltérnek. (Természetesen a kettő egymástól to
vábbra is különbözik.)

A Mátra eltérő középiránya valószínűleg az egész hegység földtani ala
pokon már korábban felismert [7] délies billenésének eredménye.

A Tokaji hegység esetében a paleomágneses középirány két, egymástól 
különböző irány körül csoportosuló adatok átlaga [1] és noha északias billenést 
indikál, ez valószínűleg csak bizonyos képződményekre vonatkoztatható.
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