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A cikk egy a flis zónára eső Szolnok-környéki kutatási terület tektonikáját vizsgálja az itt mért 
szeizmikus szelvények alapján. Megállapítja, hogy a területen két tektoinikai fázis különböztethető 
meg, amelyek térben összekapcsolódnak ugyan, de időben elkülönülnek egymástól Az idősebb 
tektonizmus egy az alsókéregbe is behatoló, széles oldaleltolódásos zónához kötődik, a fiatalabb 
fázis pedig ennek a felújulásaként értelmezhető és szintén oldaleltolódásos elmozdulásokkal 
jelentkezik. Azonban míg a neogén előtt elkezdődő és a miocénban még tartó idősebb fázis egy 
transzpressziós oldaleltolódásos törés rendszernek tekinthető, addig a feltehetőleg pliocén-quarter 
korú fiatalabb tektonizmus extenziós jellegű.

In the paper an analysis based on seismic profiles is carried out to study the tectonics o f an area 
belonging to the flish belt in the neighbourhood of Szolnok. Itfinds that two different tectonic phases 
can be distinguished which are overlapping in space but separated in time. The older one affecting 
even the lower crust is bound to a wide wrench-fault zone, the younger one, which can be interpreted 
as the renewal of the older one, is characterized also by strike-slip movements. However, while the 
older phase beginning before the neogene and affecting even the miocéné can be regarded as a 
tranpressive wrench-fault system the younger phase affecting the pliocene and quarter shows an 
extensive character.

Bevezetés

Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 1987-90 kö
zött az Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt (MÓL 
Rt.) megbízásából szeizmikus reflexiós méréseket 
végzett Szolnok környékén kb.60x40 km nagyságú 
kutatási területen. A mérések hálózatkiegészítő, ill. 
néhány részterületet tekintve részletező céllal ké
szültek, összhosszúságuk 900 km. A lemért vonalak 
a területen található régebbi szeizmikus szelvények
kel együttesen kb. 1-3 km közű szabálytalan hálóza
tot alkotnak. A terület bonyolult szerkezeti felépítése 
szükségessé tette a teljes digitális jelrögzítésű szeiz
mikus adatrendszer vizsgálatát (kb.1500 km) a rész
letes szerkezeti analízis során. A minőségjavítás és 
az egységes szeizmikus kép érdekében az ELGI által 
1978-ban és 1987-88-ban mért szeizmikus szelvé
nyeket ismét feldolgoztuk. Az értelmezés a migrált 
szeizmikus időszelvényeken történt, a gravitációs 
maradék-anomália, a mágneses AZ-anomália térké
pek és a területen található 104 szénhidrogénkutató 
mélyfúrás összefoglaló rétegsor adatainak figyelem
be vételével. A fúrások mélységi adatait a 10 mély
fúrásban elvégzett szeizmokarotázs mérés alapján 
tudtuk időadatokká alakítani.

A kutatási terület kiterjedését az 7. ábra szemlél
teti (FÜLÖP J., DANK V. et al. 1986). A térképen 
látható, hogy a terület nagy része a flis öv területén 
helyezkedik el. Ez a tény és a Közép-magyarországi 
fő tektonikai vonal közelsége a terület erőteljes tek- 
tonizáltságára enged következtetni. A területre vo
natkozó korábbi ismeretek (amelyekre még visszaté
rünk) és vizsgálataink alapján arra a megállapításra 
jutottunk, hogy a terület tektonizmusát alapvetően az
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oldaleltolódásos elmozdulások határozzák meg, 
amelyeknek legalább két időben elkülöníthető fázisa 
vizsgálható a szeizmikus időszelvényeken.

A tektonikai fázisok szétválasztását azért kísérel
hettük meg, mert mértékük közel egy nagyságrend
ben különbözik egymástól. Míg az idősebb fázis 
feltehetően kéreg^szintű (20-30 km mélységű) és 10- 
100 km nagyságrendű horizontális elmozdulások
hoz kapcsolódhat (POSGAY K . et al. 1990), addig a 
fiatalabb tektonizmus 1-10 km elmozdulással jelle
mezhető (POGÁCSÁS Gy. et al. 1989) és a neogén 
aljzatig, kb. 2-3 km mélységig érvényesül. Ez utób
biból az is következik, hogy a fiatal tektonizmus 
sokkal részletesebben vizsgálható, hiszen módunk 
van a gyökérzóna térképezésére is. Ezzel szemben az 
idősebb tektonizmussal kapcsolatban csak feltétele
zésekkel élhetünk, mert egyrészt az 5 s-ig (8-10 km 
mélységig tartó) szeizmikus szelvényeken csak a 
jelenségek “tetejét” látjuk, a feltételezett transzkur
rens törésrendszer gyökérzónáját csak kéregkutató 
szelvényeken lehetne megfigyelni. Másrészt a fiatal 
tektonizmus is deformálja a képet, bár az említett 
nagyságrendi különbség miatt ennek hatása elhanya
golható.

1. Néhány irodalmi ismeret az oldaleltoló
dásos jelenségekre vonatkozólag

A főfeszültségek egymáshoz való viszonya szerint 
a kialakuló törések három alapesetét lehet megkülön
böztetni (2. ábra). Vető jön létre, ha a maximális 
főfeszültség függőleges irányú. Ha vízszintes irány
ban hat, akkor a minimális főfeszültség irányától 
függően feltolódás vagy oldalelmozdulás alakul ki. 
Oldaleltolódás akkor jön létre, ha a minimális főfe
szültség, azaz a lehetséges tágulás iránya vízszintes. 
Függőleges tágulási lehetőség esetén feltolódás ala
kul ki (A n d e r s o n  1951).
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Az oldaleltolódásos töréseket először KENNEDY  
(1946), ill. ANDERSON (1951) határozta meg és illet
te “wrench fault” gyűjtőnévvel. Az oldaleltolódásos 
jelenségek megértéséhez nagy mértékben hozzájá
rult a fizikai modellezés, amelynek egyik eredménye 
a 3. ábrán látható (W lLCOX et al. 1973). A kísérletet 
a következő módon végezték. Két merev lemezt vé
kony agyagréteggel fedtek be, s oldalirányban el
mozdították egymás mellett a lemezeket. Ennek ha
tására a plasztikus agyag a 5. ábrán látható módon 
deformálódott. Az előre berajzolt körök ellipszissé

váltak, majd nagyobb elmozdulás esetén kettésza
kadtak. Létrejöttek az ún. “en échelon” vagy vonszo- 
lódásos redők, amelyek tengelye egymással párhuza
mos, s hegyes szöget zár be az elmozdulás irányával. 
Emellett két, az elmozdulás irányával szöget bezáró 
törésrendszer alakult ki, melyeket RlEDEL (1929) 
korai kísérletei nyomán Riedel töréseknek nevezünk. 
A későbbi kísérletek (TCHALENKO 1970) azt is bi
zonyították, hogy ezek a másodlagos törésrendsze
rek is oldaleltolódásosak, s az egyik rendszer iránya 
megegyezik a nagy eltolódás irányával, a másik ezzel

FÖLDTANI TÉRKÉP A KAINOZOIKUM ELHAGYÁSÁVAL

Főszerkesztő: Fülöp J  és Dank V- (M Á FI kiadvány)
( részlet)

1. ábra. Részlet a “Magyarország földtani térképe a kainozoikum elhagyásával“ című térképből (FÜLÖP J., D ank V. et al. 1986);
MÁFI kiadvány

Fig. 1. Detail from the “Geological map of Hungary omitting cainozic sequences“ (J.FÜLÖP , V. D ank et al. 1986, MÁFI)
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ellentétes. A 3. ábrán az alapmozgás iránya a megál
lapodás szerint jobbosnak tekinthető. (A megállapo
dás a következő: ha a töréssel szembe állunk, akkor 
a tőlünk jobbra eső lemez közeledik felénk. Balos 
oldaleltolódás esetén mindez tengelyesen tükrözve 
igaz.)

A fizikai modellezés tektonikai értelmezhetőségét 
TCHALENKO (1970) cikke támasztja alá, amelyben 
rámutatott, hogy a nagyságrendileg különböző mére-

2. ábra. A  feszültség-tér főfeszültségei és a kialakuló törések 
geometriai kapcsolata (ANDERSON 1951)

Fig. 2. Principal stresses on the stress field and relations 
between fractures (A n d er son  1951)

tű nyírásos zónák között nagy a hasonlóság. Tehát a 
'm m ’-es, a ’cm ’-es és a lOO’m’-es tartományban 
kísérletileg igazolható módon ugyanazok a kísérő 
jelenségek alakulnak ki. Ezért az agyagkísérletekből 
levont következtetések alkalmazhatók földtani mére
tekben is.

A Riedel törések és a redők tengelysíkjai SYLVES
TER (1988) tanulmánya alapján matematikailag leír
ható helikoidális felületet alkotnak (4. ábra). A töré
sek függőleges síkbeli metszete a szeizmikus szelvé
nyeken látható jellegzetes forma, az ún. virágszerke
zet. Attól függően, hogy az oldaleltolódás két kom
ponense, a húzás és a nyomás közül melyik érvénye
sül erőteljesebben az adott helyen: negatív (berogyá- 
sos), vagy pozitív (felboltozódásos) virágszerkeze
tek alakulnak ki (5. ábra) (WOODCOCK és FISHER 
1986). Tiszta oldaleltolódás általában nem létezik, 
vagy a húzásos vagy a nyomásos összetevő erőtel
jesebb, s ezt vagy a meglevő feszültségtér okozza, 
vagy az oldaleltolódás nyomvonalában létrejött el
hajlás. Ezt reprezentálja a 6. ábra (LOWELL 1985). 
Közeledő lemezmozgás esetén konvergens vagy 
transzpressziós, távolodó esetén divergens vagy 
transztenziós oldaleltolódásról beszélünk. Az olda
leltolódás nyomvonalában kialakuló görbület men
tén pedig a görbület és az elmozdulás egymáshoz 
való viszonya szerint kiemelkedést vagy medencét 
találhatunk. A kísérő jelenségek és a nyomvonal 
elhajlásakor kialakuló kiemelkedések vagy meden
cék elméleti ismerete azért nagyon fontos, mert a 
szelvényeken és az elkészített térképeken ezeket 
tudjuk azonosítani, és az eltolódás irányára és nagy
ságára ezeknek az elrendezéséből, ill. a nyomvonal
hoz viszonyított helyzetéből tudunk következtetni.

2. A szerkezet-földtani modell kialakítását 
segítő előzetes kutatási eredmények

a. A tágabb kutatási terület földtani felépítését nagy
vonalakban a MÁFI kiadásában készült földtani 
térkép egy részletén mutatjuk be (1. ábra) (FÜLÖP
J., DANK V. et al. 1986). A térkép a neogén me
dencealjzat különböző képződményeinek elterje
dését, körülbelüli mélységét és főbb tektonikai 
elemeit szemlélteti.

b. A kutatási terület keleti szegélyétől kb 20 km-re 
ÉÉNY-DDK irányban húzódik a Pannon Geotra- 
verz kéregkutató szelvény nyomvonala. A szelvé
nyen kimutatott, az alsó kéregbe is behatoló tek- 
tonizmust POSGAY K. és kutatótársai (1990) a flis 
övhöz kötődő transzkurrens vetőzóna jelenlétével 
magyarázzák.

c. A HORVÁTH F.(1987) féle kinematikai modell 
szerint a Pannon medencében a középső miocén
ben ható erőteljes ÉD irányú összenyomás és 
KNY irányú lehetséges tágulás következtében 
konjugált törésrendszerek alakultak ki. Ezek közül 
alapvetően az ÉK-DNY, ill. a KÉK-NYDNY irá
nyú balos oldaleltolódásos törésrendszerek jöttek 
létre. A HORVÁTH F. (1987) által leírt oldaleltoló
dásos törések közül néhány a kutatási területet is 
keresztezi.

d. Paks-Kiskőrös-Kisújszállás vonalában POGÁ
CSÁS Gy. és munkatársai térképeztek egy egészen 
fiatal pliocén-quarter korú balos oldaleltolódást,
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3. ábra. Oldaleltolódásos elmozdulás szemléltetése fizikai modellezéssel (WlLCOX et al. 1973) 
Fig. 3. Wrench faults by physical modelling ( W ilkox et al. 1973)

4. ábra. A Riedel-törések (a) és az en-échelon redők (b) helikoidális felületet alkotó tengelysíkjai (S ylvester 1988) 
Fig. 4. Riedel shears (a), en echelon shears (b) and helicoidal surface axes (S ylvester 1988)
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5. ábra. Negatív virágszerkezet (a) és pozitív virágszerkezet 
(b) térbeli felépítésének szemléltetése WOODCOCK és Fisher 

(1986) szerint
Fig. 5. Spatial view of negative (a) and positive (b) flower 

structures by Woodcock and Fisher (1986)

amelyről megállapították hogy 2.4 millió évnél 
fiatalabb, néhány mm/év az elmozdulás sebessége 
és kb 8 kr a mértéke (POGÁCSÁS et al. 1989). Ez 
a vonal a kutatási terület déli szélén húzódik.

e. Ezt a törést Paks környékén HEGEDŰS E. részlete
sen vizsgálta sekélyszeizmikus mérésekkel. En
nek eredményeképpen megállapította, hogy a tö
rések bizonyos helyeken 20 m-nél is följebb hatol
nak, s a mozgás valószínűleg a felsőpleisztocén- 
ban zajlott, így 2 millió évnél biztosan fiatalabb, 
esetleg recens (GUTHY T. and HEGEDŰS E. 1988). 
Erre utalhat a törésvonalon fekvő Kecskeméten 
1911-ben lezajlott, az MSK-64 skálán 8 erősségű 
földrengés is (BlSZTRICSÁNY E. 1977; SZEIDO- 
VITZ Gy. 1991, szóbeli közlés).

f. A területen található összletek képződési környe
zetét és reflexiós jellemzőit KlLENYI É. foglalta 
össze táblázatos formában (7. t á b l á z a t )  (LŐRINCZ
K. et al. 1989).

3. A területen feltételezett szerkezet
földtani modell

Vizsgálataink és az előzetes ismeretek alapján, 
mint ahogy a bevezetőben már említettük, vélemé
nyünk szerint a terület tektonizmusát alapvetően az 
oldaleltolódásos elmozdulások határozzák meg, 
amelyeknek legalább két fázisa vizsgálható a szeiz
mikus szelvényeken. A fázisok térben összekapcso
lódnak (a fiatalabb az idősebb felújulásának tekint
hető), de időben valószínűleg elkülönülnek.

Idősebb tektonikai fázison a neogén előtt és a 
miocénben lezajló mozgásokat értjük, mert a szelvé
nyek alapján ezek nem választhatók szét. A ponto
sabb kormeghatározásra még később visszatérünk. 
Ez a tektonizmus kombinálódik egy valószínűleg 
ÉNY-DK irányú erőteljes kompresszióval. így el
képzeléseink szerint az idősebb tektonikai fázis 
transzpressziós oldaleltolódásos rendszerhez kötő
dik, amely feltehetően a flis öv mentén érvényesült.

6. ábra. A lemezmozgások irányváltozása, ill. a nyomvonal elhajlása következtében kialakuló konvergens és divergens 
oldaleltolódások sematilois vázlata (LOWELL 1985) (Fig. 2-10,p. 53)

Fig. 6. Direction changes o f plate m ovements, convergent and divergent strike slips (Lowell 1985)
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1. táblázat
A szolnoki terület reflexiós jellemzői és a képződési környezetek (KilÉnyi É. 1989)

Összlet (kor) Reflexiós tulajdonság Képződési környezet vagy fácies

felsőpannon (pliocén)

alsópannon (felsőmiocén)

miocén bádeni üledékek 
miocén bádeni vulkánitok 
flis (paleogén)

alsókréta vulkanittal átjárt 
törmelékes üledékek
triász-jura karbonátok 

prekambriumi kristályos pala

közepes energia vízszintes 
rétegzés
nagy energia, jó  folytonosság, 
sigmoid, párhuzamos reflexiók
vékony, nem karakterisztikus 
nagy energiájú,kaotikus 
reflexiómentes

nagy energia, gyenge folytonos
ság, enyhén rétegzett, kaotikus
közepes energia és közepes 
folytonosság
reflexiómentes

tavi-mocsári-szárazföldi 

delta síkság

szárazföldi-mélytengeri 
savas sztratovulkanizmus, tufák
gyors üledékfelhalmozódás, 
erősen tektonizált
sekély tenger,

sekély tenger, erősen tektonizált 

ismeretlen, erősen tektonizált

A fiatal tektonizmus inkább extenziós jellegű, ezt 
bizonyítja a szelvényeken vékony szaggatott vonal
lal jelölt lisztrikus vetők gyakori megjelenése. Kora 
feltehetően pliocén-quarter (esetleg recens), amit 
alátámaszt a szelvények tetejéig, kb. 300 ms-ig kö
vethető törések gyakori előfordulása, ami kb. ЗОЮ ni
es mélységnek felel meg. A kor pontos megállapítása 
természetesen további, sekélyszeizmikus vizsgálato
kat igényelne.

3.1 Az idősebb tektonizmus megnyilvánulásai 

Térképi jellem zők

A területen két időhorizontot térképeztünk a teljes 
szeizmikus szelvényhálózat alapján, a fúrási adatok
kal történő egyeztetés után. Ez a két szint a neogén 
aljzat és a pannóniai üledékek aljzataként értelmezett 
felület. A szintvonalas időtérképek (7. és 8. ábrák) 
nem folytonos felületeket jelölnek, hanem az erőtel
jes tektonizmus hatására felszabdalt felületelemek
ből tevődnek össze. A térképeken feltüntettük az 
időhorizontokat metsző tektonikai elemek nyomvo
nalait. (Az idősebb tektonizmust vékony vonallal, a 
fiatalt vastaggal jelöltük a térképeken.) A térképek 
nyugati és keleti szélein a ritkább vonalháló miatt 
nem próbálkoztunk a tektonikai elemek követésével. 
A neogén aljzata nagyon változatos felépítést mutat, 
az alábbi különböző korú és összetételű képződmé
nyekből áll:

— paleogén flis
— alsókréta vulkanoszediment
— mezozoós karbonátok
— prekambriumi metamorfit.
Ezt reprezentálja a neogén aljzatról készült szer

kezet-földtani vázlat (9. ábra). A terület északi ré
szén az alsókréta vulkanoszediment blokk azonosí
tása aljzatot érő mélyfúrás hiányában bizonytalan, 
csak a reflexiós jellegek alapján történt. A szeizmi
kus szelvények részletes vizsgálata alapján készült

vázlaton (9.ábra) láthatjuk, hogy a flis nem alkot 
összefüggő tömböt, hanem sávokra szakadozik, ed
digi ismereteinkkel ellentétben (1. ábra). A neogén 
aljzat mozaikszerű felépítése és a flis redők helyzete 
egy jobbos oldaleltolódásos rendszer meglétét su
gallják.

A neogén és pannon aljzatának térképein megfi
gyelhető, hogy a Tisza “választóvíz” a szerkezeti 
irányokban. Ettől nyugatra ÉK-DNY, keletre KÉK- 
NYDNY az uralkodó szerkezeti irány. Ez a jellegze
tes irányváltás többféleképpen magyarázható. El
képzelhető, hogy az elmozdulás gyökérzónája nem 
volt egyenes, de az is lehet, hogy az egyik volt a fő 
irány, s a másik, — vele hegyesszöget bezárva —, 
alárendelt irányként jelenik meg. Mindezt csak na
gyobb területen és mélyebb szelvényeken történő 
vizsgálatokkal lehetne eldönteni.

Az egymás mellé került különböző képződmé
nyek blokkjai egyben felgyűrt vonulatok, amelyek az 
oldaleltolódás kompressziós jellegét támasztják alá. 
Feltehetően a flis szétszakadozásában az oldaleltoló
dáson túl a térrövidülés is szerepet játszott, s ennek 
következtében vált közöttük “láthatóvá” az alsókréta 
vulkanoszediment.

A kompressziós jellegnek megfelelően az aljzat 
térképeken feltüntetett idősebb tektonikai fázis ele
mei főleg feltolódásként értelmezhetők. A fő szerke
zeti irányokban hajladozó, gyakran egymásba futó 
nyomvonalak a virágszerkezeteket alkotó Riedel tö
résrendszerek helikoidális felületeinek (SYLVESTER
1988) térképi metszeteire emlékeztetnek. Az a tény, 
hogy az egyes nyomvonalak mentén néha megválto
zik a feltolódási irány, szintén a virágszerkezet el
képzelést támasztja alá.

Az idősebb tektonizmus szelvénybeli 
tulajdonságai

A szeizmikus szelvényeken a gyűrt szerkezetek 
pozitív virágszerkezetre utaló formával jelennek
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9. ábra. Neogén aljzatot alkotó képződmények vázlata (LÓRINCZ 1990) 
Fig. 9. Structural sketch of the pre-Neogene rocks (LÓRINCZ 1990)

meg. Erre legszebb példát a flis mutat, de a kevésbé 
plasztikus karbonátos összletek gyűrt vonulatában 
szintén megfigyelhető ez a jelleg, töredezettebb, 
blokkosabb formában (pl. a 10. ábrán látható A jelű 
szelvényen).

Az oldaleltolódás direkt bizonyítékául szolgálhat 
а В jelű szelvény (11. ábra), ahol két teljesen külön
böző reflexiós képpel rendelkező aljzatbeli összlet 
kerül egymás mellé egy meredeken lefelé futó törés 
mentén. A 12. ábrával összevetve — amely a 
transzpressziós oldaleltolódás elvi vázlata (LOWELL 
1985) — , hasonlóságot fedezhetünk fel az ábra és a 
szelvény között. A köztes zóna erőteljesen igénybe
vett összletei (flis és miocén tufás üledékek) a törés 
mentén rápréselődnek az egymás mellett elmozduló 
aljzatblokkokra.

A C jelű szelvény (13. ábra) és a transzpressziós 
oldaleltolódásként ismert Szent-András törés geoló
giai metszete (14. ábra) (SYLVESTER and SMITH 
1976) közötti összevetés is megerősíti eddigi feltéte
lezésünket. A C jelű szelvényen a metszettel szinte 
megegyező módon futó fő és alárendelt töréseket 
látunk, ahol a mobilis flis hasonlóan gyűrődik rá a 
ridegebb, merev törésekkel reagáló, feltételezetten 
alsókréta vulkanoszediment összletre. A geológiai 
metszeten a törés mentén kipréselődő összlet a két 
elmozduló lemez köztes zónájából származik, ami az 
analógiát tekintve esetünkben a flisnek felel meg. Ez 
a jelenség szintén alátámasztja azt a feltételezést 
amelyet POSGAY K. (1991) és kutatótársai tettek a 
Pannon Geotraverz alapján, hogy az oldaleltolódásos 
törésrendszer fő zónája a flis övhöz kötődik.

Az idősebb tektonizmus korának meghatározása

A 3. pontban már említettük, hogy idősebb tekto
nizmus alatt a neogén előtt és a miocénban lejátszó
dó mozgásokat értjük, mert ezek a szeizmikus szel
vényeken nem választhatók szét. Azt viszont el tud
juk dönteni, hogy melyek azok a korszakok, amikor 
már biztosan nem hatottak ezek a folyamatok.

Ebben nagy segítségünkre van а В jelű szelvény 
(1 l.ábra), amelynek különösen oldalirányban össze
nyomott változatán (15. ábra) látszik egyértelműen, 
hogy az idősebb tektonizmus fő törésvonala még a 
pannon üledékösszletben is él, s majdnem a delta 
frontig hatol (nyíllal jelöltük a törés legfelső pontját 
a szelvényen). Ezt a jelenséget más szelvényeken is 
megfigyelhetjük (pl. E jelű szelvény: 17. ábra), 
amelyből arra következtethetünk, hogy az idősebb 
tektonizmus feltehetően még a pannonban, vagy az 
újabb nomenklatúra szerinti felső miocénben is ha
tott.

3.2 A fiatal tektonikai fázis megnyilvánulásai

Az általunk feltételezett fiatal horizontális elmoz
dulás kisebb léptékű mint az idős, így a szénhidro
génkutató szelvényeken teljes egészében tanul
mányozható. Ez lehetővé teszi a részletesebb és ki
csit “egzaktabb” vizsgálatot.

A fiatal tektonizmuson belül el kell választanunk 
az oldaleltolódásos mozgást — mint meghatározó 
elemet —, az extenziós tektonizmustól, amelynek 
következtében a szelvényeken gyakran láthatunk nö
vekvő (lisztrikus) vetőket. Természetesen az oldalel
tolódásnak is van húzásos komponense, amely az
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11a. ábra. В  jelű migrált szeizmikus időszelvény 
Fig. 11a. Profilé В — Original migrated section

eltolódáshoz viszonyítva jellegzetes irányokban ve
tők megjelenését okozza, amelyek általában szel
vényről szelvényre követhetők. A területen található 
lisztrikus vetők gyakori, de rendszertelen irányokban 
történő egyedi megjelenése viszont arra utal, hogy 
nem az oldaleltolódás során kialakuló vetőrendszer
hez tartoznak, hanem egy ettől függetlenül érvénye
sülő extenziós hatás következményei.

Az oldaleltolódás tényének bizonyítása

Az oldaleltolódásos tektonizmus azonosítási kri
tériumait Harding  (1990) foglalta össze. Az azono
sítás 7 kritériumon alapszik, és az a lényege, hogy 
térképszintű és szelvénybeli követelményeknek is

meg kell felelni. Ezt a vizsgálatot próbáltuk meg 
elvégezni a rendelkezésünkre álló anyagon.

Az alábbiakban felsoroljuk a Harding-féle kritéri
umokat és vizsgáljuk azok megjelenését a Szolnok 
környéki kutatási területen:

1. Hosszú, egyenes mestervető. vagy keskeny defor
mációs zóna(gyökérzóna) térképi megléte.

Három deformációs zónát tudtunk azonosítani a 
pannon és neogén aljzatokban (7. és 8. ábrák). Ezek 
a zónák a szelvényeken megtalálható virágszerkeze
tek aljzatbeli metszetének szelvényről-szelvényre 
követhető nyomvonalai. Természetesen a pannon 
aljzatban még szélesebb, a neogén aljzatban már 
keskenyebb sávról van szó, hiszen a virágszerkezet 
zónája lefelé egyre szűkül. A deformációs zónák
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1 lb. ábra. В jelű migrált szeizmikus időszelvény értelmezett változata 
Fig. lib . Interpreted version of profile В
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12. ábra. Transzpressziós oldaleltolódás elvi 
vázlata (LOWELL 1985)

(Fig. 2-20 p. 63)
Fig. 12. Conceptual diagram of an 

upthurst-bounded welt created by convergent 
strike-slip movement (L o w e l l  1985)

13. ábra. C  jelű migrált szeizmikus időszelvény 
Fig. 13. Profile С — Migrated time section showing the overthrust of the flysh welt
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14. ábra. A  “Painted Canyon“ (Szent-András 
törészóna) területén transzpressziós 

oldáleltolódás következtében létrejött törések 
szelvénybeli metszete (Sylvester and 

Smith 1976)
(Fie. 15c, p. 2086)

Fig. 14. Possible fault geometry created by 
transpressional strike slip in Painted Canyon 

area in the San Andreas Fault zone after 
Sylvester an Smith (1976, Fig. 15 c,p. 2086)

PCF: Painted Canyon Fault (main fault) 
A, B, C, D: secondary faults 
x* :tops of beds

közül kettő erőteljes, a harmadik bizonytalanabbul 
jelenik meg. A zónákat az egyszerűség kedvéért az 
alábbi módon fogom jelölni:

L: A terület nyugati felén ÉK-DNY irányban hú
zódó vonal.

II.: A terület déli szélét KÉK-NYDNY irányban 
átszelő zóna.

HL: A terület középső részén található szaggatot
tal jelölt vonal, amelynek léte csak feltételezés.

2. A mestervető a szeizmikus szelvényen a mélység
gel egyre meredekebbé válik.

Ennek egyik legszebb példája а В jelű szelvényen 
látható (11. ábra), de a két fő vonulatot (I.,II.) dőlés 
irányban metsző összes szelvényen megfigyelhető ez 
a jelenség. (Ш.-nál gyakran bizonytalan a virágszer
kezet megjelenése.)

3. Az aljzatban a mestervető (vagy deformációs zó
na) mentén''szint elugrás" tapasztalható

I. pl. A 3 ,G jelű szelvények (10., 11., 18. ábrák).
II. pl. D 3  jelű szelvények (16., 17. ábrák).

4. Az egymást követő dőlésirányú szelvényeken a 
deformációs zóna mentén hirtelen megváltozhat 
az aljzatbeli “szint elugrás ” iránya

Ezt a jelenséget egyrészt megfigyelhetjük a térké
pezett deformációs zónák mentén, ahol — azzal pár
huzamosan haladva— hol az egyik, hol a másik oldal 
van magasabb szerkezeti helyzetben. Ez az ún. delfin 
effektus (ZO LN A I 1989). Ezt a jelenséget a szomszé
dos szelvények összehasonlításával is megfigyelhet

i k  ábra. В jelű migrált szeizmikus időszelvény oldalirányban 
felére összenyomott változata 

Fig. 15. Profile В — This section contains every second 
channel of profile shown on Fig 11 (laterally compressed 

scale 1:2)
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16a. ábra. D jelű migrált szeizmikus időszelvény 
Fig. 16a. Profile D — Original migrated section

jük. Erre példa a következő: a D jelű szelvényen 
(16. ábra) az északi blokk van magasabban, míg az 
ettől 3 km-re húzódó E jelű szelvényen (17.ábra) már 
a törészónától D-re lévő blokk került kiemelt hely
zetbe.

5. Nem azonosítható törés menti elmozdulások (sza
lag effektus: Zolnai 1989) és nem azonosítható 
törés menti szekvenciák

A kritérium első felére példák:
I. В és G jelű szelvények (11., ), ahol a

megfigyelt törés a delta frontban még normálvető
ként, a pannon aljzatban pedig már feltolódásként 
viselkedik. '

П. D jelű szelvény (16. ábra), ahol fordított a 
helyzet.

Az elvárás második felének eleget tevő megnyil
vánulások:

I. Az A jelű szelvény (10. ábra)
П. D jelű szelvény (16. ábra).

6. Negatív és pozitív virágszerkezetek megjelenése a 
szeizmikus szelvényeken

A bemutatott szelvények mindegyikén megfigyel
hetőek. Felismerésüket megkönnyíti a kisfrekvenci
ás szűrés alkalmazása. Erre példa az F jelű szelvény, 
amelynek normál feldolgozású változatán (19. ábra) 
csak gyanítani lehet, hogy a neogén üledékekben 
törések vannak, míg az alacsony frekvenciás szűrt 
változaton (20. ábra) a törések kiemelődnek, szel
vénybeli nyomvonaluk követhetővé válik.

А В jelű szelvény értelmezésének alátámasztására 
mutatjuk be az alacsony frekvenciás szűrt változatot 
(21. ábra). A szűrés előtt kérdéses volt, hogy virág
szerkezetet vagy lisztrikus vetőt látunk-e a szelvé
nyen, vagy esetleg a kettő kombinációját. A szűrés 
utáni kép a virágszerkezet meglétét egyértelművé 
tette, s az ágak kijelölését nagy mértékben meg
könnyítette. Emellett megerősítette azt a gyanút, 
hogy egy lisztrikus vető is hozzájárul a szelvényen 
látható bonyolult tektonikai képhez.

7. Az elmozdulással egyidős en échelon redők meg
jelenése

Az en échelon redők kialakulási mechanizmusát 
fizikai modellkísérletekből ismerjük (WlLCOX et al.
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1973). Jellegzetes a 3 dimenziós képük: egymással 
párhuzamos, az eltolódás vonalával hegyesszöget 
bezáró vonszolódásos redők sorozatáról van szó. A 
gyökérzónához viszonyított helyzetükből következ
tetni lehet az eltolódás irányára, az összetartozó re- 
dődarabok, ill. a köztük lévő süllyedékek eltávolodá
sából pedig az elmozdulás mértékére. Mivel az elto
lódással egyidős összletekben várható megjelené
sük, így esetünkben a felsőpannon vagy a fölötte 
található pliocén-quarter üledékösszleten belüli sze
izmikus szekvencia határok térképezésével lehetne a 
redőket kimutatni. Foltszerűen, a vetőzóna közelé
ben néhány fácies térképezése is hasznos lehet (pl. 
delta front, prodelta tető), ugyanis erősen tektonizált

területen a szeizmikus reflexiós struktúra megválto
zása, tehát a fácieshatár jobban felismerhető és kö
vethető mint egy izokrón felület.

A szeizmikus szekvencia és fácies analízist alátá
maszthatja a karotázsgörbék szeizmikus szelvények
kel történő egyeztetése, amelyet a  kutatási területen 
rendelkezésünkre álló természetes potenciál (SP) és 
optimális laterológ (OL) szelvények birtokában meg 
lehetne kísérelni. Az integrált értelmezés várható jó  
eredményére szolgál példaként a 22. ábra. Ez az ábra 
a Szo-32 szelvény déli végén egy 3.5 km széles és 
700 ms magas (800 ms - 1550 ms közötti) ablakban 
kivágott részlete (H jelű szelvényszakasz). A fúrás 
SP és OL karotázsgörbéit egy közeli fúrás szeizmo-
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17a. ábra. E jelű migrált szeizmikus időszelvény 
Fig. 17a. Profile E—Original migrated time section

karotázs görbéje alapján transzformáltuk a szelvény
be. A szeizmikus fácies határokon a karotázsgörbék 
jellegváltása szembeötlő, így a deltafront, a prodelta 
teteje, s különösen a pannon aljzat ad jó  egyezést. 
Ennél a szelvénynél is — ahol az üledékes összleten 
belüli tektonizmus nehezíti a fácieshatárok követését 
—, a karotázzsal alátámasztott korreláció növeli az 
értelmezés biztonságát (TAKÁCS E. et al. 1990).

A fiatal oldaleltolódás egyéb jellemzői

a. Az idősebb horizontális elmozdulások felújulásá- 
nak tekinthető.
Megfigyelhetjük, hogy az I.,H. és Ш. gyökérzónák 
mindenhol a fliszóna tetején húzódnak. Emellett,

a szelvényeken is szoros kapcsolatot fedezhetünk 
fel az idősebb tektonikai fázis és a fiatalabb között 
(pl. B,D, és E jelű szelvények: 11., 16., 17.ábrák). 
A térképek és a szelvények alátámasztják azt a 
feltételezést, hogy a fiatalabb tektonikai fázis 
ugyanannak a mobilis zónának az aktivizálódásá
ból fakad jóval később, és jóval kisebb mértékben,

b. Kora (felsopannon)-pliocén-quarternek becsülhető. 
A szeizmikus szelvényeken gyakran előfordul, 
hogy a legfelső adatokban is láthatunk töréseket 
(pl. а В és E jelű szelvényeken) (11. és 17. ábrák). 
Ebből arra is következtethetünk, hogy talán a kb. 
300 m-nek megfelelő szelvény kezdeteknél is föl
jebb induló törésekről van szó, amelyeket — mint 
ahogy azt az előzetes kutatási eredmények össze-
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17b. ábra. E jelű mi éráit szeizmikus időszelvény értelmezett változata 
Fig. 17b. Interpreted version of profile E
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18. ábra. G jelű migrált szeizmikus időszelvény
1—delta front; 2—pannóniai üledékek aljzata; 3—paleogén flis felszíne; 4—alsókréta vulkanoszediment képződmények teteje; 

5—mezozoós karbonátok felszíne; 6—fiatal tektonikai fázis oldaleltolódásos törései; 7—idősebb tektonikai fázis törései
Fig. 18. Profile G—Migrated seismic section

1—delta front; 2—base of Pannonian sediments; 3—surface of Paleogene flysh; 4—surface of lower Cretaceous carbonates;
6—young tectonic phase with strike slip features; 7—older tectonic phase and fractures
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19. ábra. F jelű migrált szeizmikus időszelvény 
Fig. 19. Profile F—migrated seismic section

foglalásában részleteztük—, 20 m mélységben 
még megtalálták a Paks környéki sekélyszeizmi
kus szelvényeken (GUTHY és HEGEDŰS 1988).

c. Az oldaleltolódások feltételezett iránya és mértéke. 
Ahhoz, hogy véleményt alkothassunk ebben a kér
désben, több üledékes szekvencia térképezésére 
lenne szükség, elsősorban olyanokra, amelyekben 
az idősebb tektonizmus hatása nem érvényesül, és 
várható az en échelon redők megjelenése.
A pannon és neogén aljzattérképek alapján az 
összetartozónak vélt kiemelkedések és idősebb 
tektonikai elemek elmozdulási irányát vizsgálva a 
következő feltételezésekre jutottunk az eltolódás 
irányára nézve:
Az I.vonal jobbos eltolódásnak értékelhető, а П. 
zóna elképzelésünk szerint balos eltolódás az el
őzetes ismeretekkel egyetértésben (HORVÁTH 
1987; POGÁCSÁS et al. 1989) s а Ш. vonal szintén 
jobbos jelleget mutat. Az I. és П. zóna horizontális 
elmozdulása 1-10 km nagyságúnak becsülhető

(pontosabb meghatározás a további vizsgálatok 
alapján várható) а Ш. zóna elmozdulása valószí
nűleg 1 km-nél kisebb.

A három fiatal oldaleltolódást egy rendszerhez 
tartozónak véljük, ahol a fő ill. alárendelt irányokat 
még nem tisztáztuk. Ezek a kérdések további vizsgá
latokat igényelnek a Pannon üledékösszleten belül, 
amelyek alapján megkíséreljük majd meghatározni 
az oldaleltolódások nagyságát, az egyes tektonikai 
fázisokban érvényes feszültségteret és a terület kine
matikai modelljét.

Az extenziós tektonikai elemek vizsgálata

A szelvényeken és a pannon aljzat térképen (8.áb- 
ra) feltüntettük néhány jellegzetes lisztrikus vető he
lyét és aljzatbeli metszetét.
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20. ábra. F jelű migrált szeizmikus időszelvény alacsonyfrekvenciás szűrt változata 
Fig. 20. Profile F—Migrated seismic section, low frequency filtered version

Felismerésük a jellegzetes lefutási ív és az üledé
kek egyre nagyobb szögű elvetése alapján lehetsé
ges. Kialakulásuk valószínűleg az extenziós hatáson 
tűi, a feltolódások és a közöttük található keskeny, 
mély árkok okozta nagy aljzatbeli szintkülönbségre 
vezethető vissza. Ezzel magyarázható az is, hogy 
általában a feltolódások széleihez kapcsolódnak, s 
gyakran lemetszik az antiklinálisok peremét (pl. a 10. 
ábrán látható A jelű szelvény).

Több helyen az általunk feltételezett növekvő vető 
éppen a virágszerkezetek zónájában található meg. 
Ilyenkor nagyon nehéz a jelenségek felismerése és 
elkülönítése. Néhány esetben kísérletet tettünk erre, 
pl. В és E jelű szelvények (11. és 17.ábrák). Az 
utóbbi szelvényen bejelöltünk egy csatornát, amely
nek déli része valószínűleg a lisztrikus vető mentén 
zökkent le.

Az extenzióval kapcsolatban nem vizsgáltuk, 
hogy a vetők közül melyek lehetnek az oldaleltoló
dások következményei, s melyek függetlenek attól, 
ez további vizsgálat tárgyát képezi.

Következtetések

Két tektonikai fázist különböztettünk meg a terü
leten. A két fázis térben összekapcsolódik (a fiata
labb az idősebb felújulásának tekinthető), de időben 
elkülönül egymástól.

Az idősebb tektonizmus széles oldaleltolódásos 
törészónához kötődik, amely az alsókéregbe is beha
tol (20-30 km mélységű) és horizontálisan 10-100 
km nagyságú (POSGAY et al. 1990). Az oldaleltoló
dás feltehetően ÉNY-DK irányú kompresszióval 
kombinálódik, tehát transzpressziós (vagy konver
gens) oldaleltolódásos törésrendszemek tekinthető. 
A törésrendszer egyes ágai a tektonikusán felszab
dalt flis zónáihoz kapcsolódnak. Az idősebb tektoni
kai fázis a neogén előtt elkezdődő, s a miocénben 
folytatódó mozgásokat foglalja magába (amelyek 
valószínűleg nem voltak folyamatosak, de egyenlőre 
nem kíséreltük meg szétválasztásukat). A szeizmi
kus szelvények arra utalnak hogy az idősebb tekto
nizmus még a felső miocénben is élt.
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21. ábra. В jelű migrált szeizmikus időszelvény alacsony frekvenciás szűrt változata 
Fig. 21. Profile В —Migrated seismic section, low frequency filtered version

A fiatal tektonikai fázis az idősebb tektonizmus 
felújulásának tekinthető, amelyet szintén oldalelto- 
lódásos elmozdulások reprezentálnak. A fiatal tekto- 
nizmus hatása kb 2-3 km mélységig látható, de leg
alább a hipocentrumig (10-15 km) érvényesül és a 
vízszintes elmozdulás mértéke 10 km-nél kisebbre 
becsülhető. Kora feltehetően pliocén-quarter, de el
képzelhető hogy napjainkig tartó mozgásokról van 
szó. Ellentétben az idősebb tektonikai fázissal a fiatal 
tektonizmus extenziós jellegű, amelyet az oldalel
mozdulástól függetlenül megjelenő egyedi lisztrikus 
vetők bizonyítanak.
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22. ábra. H jelű migrált szeizmikus időszelvényszakasz SP (természetes potenciál) és OL (optimális laterológ) karotázsgörbék 
' beillesztésével

Fig. 2 2  Profile H—Migrated seismic section with inserted well logs (SP—Spontaneous potenciál and OL—Optimal laterolog)
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Ráció
Varázsvesszősök, bőr- és halottlátók, parafeno- 

mének... Mindezen foglalatosságok majdhogynem 
teljesen elfogadott szakmáknak számítanak a 90-es 
évek Magyarországán. Azt mondják, ma erre van 
“társadalmi igény”.

Minden “valamirevaló” újságban mutattak már 
UFO-t, s folyamatosan közéinek asztrológiai előre
jelzéseket. A kutatók hiába próbálják hallatni szavu
kat, hogy a parajelenségek legalább 90 %-a bizo
nyítottan csalás, és egyetlen esetben sem sikerült 
még semmilyen parajelenséget sem kielégítően bizo
nyítani: az emberek nagy része nem a száraz tudo
mánynak, hanem a könnyen emészthető, show-szerű 
mutatványoknak akar hinni.

Tulajdonképpen arról van szó, hogy a rend
szerváltozással a nyugati piacgazdaságnak nemcsak 
az előnyei, hanem annak — ott már többnyire hasz
navehetetlen, divatjamúlt — szennyei is óhatatlanul 
beáradnak hazánkba. James Randi bűvész (Úri Gel
ler leleplezóje) szerint a parafenomének egyetlen 
közös tulajdonsága az, hogy mindannyian a hiszé
keny emberek pénzére vadásznak. El kell telni né
hány évnek, amíg a lakosság mindent a maga jelen
tőségéhez mérten fog tudni megítélni.

Hatvanhárom természettudós, kutató, filozófus, 
országosan ismert bűvész és újságíró a közelmúltban 
a Természet Világa című folyóirat kezdeményezésé
re “Ráció” néven új ismeretterjesztő klubot alapított. 
Az alakulóülésen mind a tudósok, mind a bűvészek 
részéről kemény kritika érte a sajtót, és mindeneke
lőtt a Magyar Televíziót, mert itt folyik a legtömé
nyebb népbutítás.

A bűvészek például elpanaszolták, hogy a “Nulla
dik típusú találkozások” című műsorban még egy
szer sem kaptak alkalmat arra, hogy a bemutatott 
jelenségek “mágikus” voltát megcáfolhassák.

A Ráció klub megalakulásával a tudományos is
meretterjesztésben talán új korszak kezdődik. Ez a 
társaság — amint az elnökké választott Szentágothai 
János akadémikus kinyilvánította — nem sérti a val
lásos emberek érzékenységét, sőt igényli az egyhá
zak segítségét is, hiszen ezeket a botorságokat egyik 
történelmi egyház sem fogadja el. Arra is ügyelme 
kell az új társaságnak, hogy ne kiáltson áltudományt 
ott, ahol néhány év múlva esetleg Nobel-díjas ered
mény születhet.

A klubba — amely geofizikusokat is vár tagjai 
közé — a Természet Világa címén lehet jelentkezni.

Szarka László

108 Magyar Geofizika 33. évf., 2.-3 . szám


