
Hozzászólások.

Wein György: 1941. évben a szépkenyerűszentmártoni szerkezet rész
letvizsgálatait 1:10.000 mértékű felnagyított légifényképre térképezte. 1930-ban 
B ö c k h  H u g ó t ó l  bevezetett mérőszalagos részletfelvételi módszerrel szem
ben ór'ási haladást tapasztalt. A légifényképek alapján a munka sokkal 
gyorsabb, tekintve azt, hogy feleslegessé teszi a hosszadalmas mérési mun
kálatokat, és az eredmények munka utáni kiszámítását. Azonkívül pontosabb 
is, mert elmérések nem fordulhatnak elő. Végül a terep morfológiáját és fel
tárási viszonyait is a valóságnak megfelelően tárja szemünk elé. Természe
tesen a mérőszalagos módszernek is marad még alkalmazási területe. Ilye
nek az egész részletes bánya, mikrostruktura, stb. felvételek.

Szalai Tibor: A légifényképek interpretálásának jelentőségét az elmúlt 
nyáron — a Mezőségen dolgozva — ismertem meg. Ugyanis mielőtt kimen
tem a területre B a n d á t  H o r s z t  szíves volt területemre vonatkozó — ál
tala kiértékelt — légifényképek interpretálásából adódó eredményeknek fel
vételi lapomra való átrajzolását megengedni. így tehát már, mielőtt kimen
tem, láttam, hogy milyen szerkezeti viszonyokra számíthatok. Feltűnt, hogy 
a gyűrődéseken kívül több helyen töréseket is jelöl. Ezeket a töréseket rész
ben már kint a helyszínen konstatálhattam, részben pedig itthon a térkép 
szerkesztése során állapíthattam meg jelenlétüket. Valószínű, ha a fényképek 
figyelmemet az említett módon a törésekre nem hívják fel, térképem ke- 
vésbbé különbözne a Böckh-fél e felvételektől. Nyilvánvaló: hasonlóképpen 
megvan a fotó módszerekből adódó előnyös ismeretek hatása a szomszédos 
területeken dolgozó kartársaim felvételeiben is. Részben ennek a módszernek 
köszönhető tehát az a megállapítás, hogy az eddig gyűrtnek ismert Mezősé
gen a töréseknek is fontos szerepük van.

Papp Simon: W e i n  G y ö r g y  hozzászólásához megjegyzi, hogy az 
1912. évi erdélyi földtani felvételek igen gyors iramban készültek, pl. a ma
rosvásárhelyi térképlapot 3 hét alatt kellett elkészíteni. Mégis ezek az ered
mények lényegükben nem térnek el az új, modern részletfelvételektől, ami
ben a légiiéi vételek is nagy segítséget nyújtottak. B a n d a t  dr. módszerét si
keresnek látja.

Vitális Sándor: Az első légifelvételek a dorogi bányamérnökségtől fel
állított pontos háromszögelési hálózaton készültek. Itt a karszt-vízkérdéssel 
kapcsolatos tektonikai irányok felszíni nyomozása volt a cél. Sajnos a me
redek, féloldalas triász karsztok részletszerkezetének kiértékelése légifelvéte
leken is igen nehéz volt, úgy hogy ezeket a felvételeket gyakorlatilag ilyen 
szempontból nem lehetett interpretálni.

Schréter Zoltán: Örömmel üdvözli az első kísérletet, amely nálunk is
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a légifelvételeknek a geológiai felvétel szolgálatába való állítását célozza, s 
amely a jövőben remélhetőleg fokozatosan gyümölcsözőbb eredményeket fog 
szolgáltatni A szintezés és mérőszalagos felvétel azonban még így sem fe
lesleges kisebb területek részleteinek felmérésénél, s így a jövőben is jó szol
gálatot fog tenni.

Lóczy Lajos: Az ú. n. fotogeológiai módszer rendkívüli jelentősége 
a geológiai felvételnél ma már nyilvánvaló. A tektonikai kutatásnál úgyszól
ván nélkülözhetetlen. Amerikában már régóta használják a regionális sur- 
vey-nél, amikor nagy területek tektonikai viszonyait kell rövid időn belől 
tisztázni, Nagyon sok ellenzője volt, különösen kezdetben. Sok olajtársaság 
húzódozott annak bevezetésétől, mivel a légi fényképek készítése rendkívül 
magas összegeket igényel Nálunk is fejcsóválással fogadták egyesek, amikor 
külföldi tapasztalok alapján javaslatot tettem e módszer alkalmazására Be
látom, hogy nem mindenütt alkalmazható egyenlő eredménnyel. Legjobban 
bevált a vegetációmentes sivatagi, aridus vidékeken, ahol az erózió a mor
fológiai tagoltság tekintetében nem játszik különösebb szerepet.

Mint azt az előadó ismertette, a fotogeológiai módszereket nem igen pub
likálták. Az egyes olajtársaságok az általuk kidolgozott eljárásokat titkolják, 
szinte hat lakat alatt őrzik.

A közönséges légi felvételeket már 1923 óta rendszeresen alkalmazzák 
a texasi és kaliforniai petróleumkutatásoknál. Az 1933-ban megtartott washing
toni nemzetközi geológiai kongresszus alkalmával résztvettem az Oklaho- 
mába, Texasba és Louisianába vezetett kiránduláson, amelyen az U. S. A. 
Midkontinens leggazdagabb olajterületeit volt alkalmam megismerni. Büsz
kén hivatkoztak az amerikai geológusok már ekkor, az újonnan bevezetett 
fotogeológiai módszerre, melynek segélyével Louisianában és Texasban, szá
mos mélyben fekvő (a felszínig eddig még nem eccemált) sótömzsöt sikerült 
feltalálni, amelyek sapkarétegeibeu kiadós olajfelhalmozódásokra találtak. 
Kalifornia aridus vidékein is a geológiai struktúrát csak egyszerű légi felvé
telek útján mutatták ki.

Mikor 1936 januárjában másodszor Ecuadorban és Peruban jártam, a 
Sta. Elena félszigeten és a Lobitos olajmezőn először volt alkalmam megis
merkedni a sztereoszkóp felvételekkel dolgozó fotogeológiai módszerrel. Az 
Andesek előtt, a Pacifikus tenger partjain elterülő teljesen kopár, aridus te
rületeken a földi olajat tartalmazó sajátos töréses struktúrákat sok esetben 
4000 m magasságból felvett sztereoszkópikus fényképek útján mutatták ki. 
Nemcsak a kuesták és dipszlópok. hanem a réteghajlások, rétegfők, törések 
és vetődések is jól kimutathatók és térképezhetők voltak. Mint ismeretes Pe
ruban és Ecuadorban nem antiklinálisokban, hanem vetősíkokkal jól lezárt 
táblás rögökhöz fűződnek az olajakkumulációk.

B a n d a i  H o r s z t  dr. két éven keresztül a Bataafsche Petróleum 
Mij. megbízásából Uj Guineában végzett rendkívül nehéz körülmények közt 
olajkutatásokat. Ez idő alatt alkalma volt a fotogeológia legújabb módsze
reivel nemcsak megismerkedni, hanem e téren számottévő úttörő munkát is 
végzett és rendkívüli gyakorlatra tett szert. A  légi felvételek geológiai kiér
tékelése ugyanis nem oly egyszerű mesterség. Vérbeii tektonikus kell hozzá, 
aki kitűnő obszervációs érzékkel rendelkezik. Emellett az ábrázoló geometria
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elemeivpl is tisztában van, úgy hogy a hegyszerkezeti formákat bármely ve- 
tületben és torzításban, akár tulplaszticitásban is érzékelni tudja.

Már az 1940. évi felvételi programmunkba felvettem a fotogeológiai 
módszer alkalmazását. A visszacsatolt erdélyi részek ásványos nyersanya
gainak gyors felkutatása végeit elsősorban az Erdélyi-medence légifoto-ana- 
lizisét sürgettem. Kapóra jött az az előnyös körülmény, hogy a „Honvéd légi
felvételeket kiértékelő csoport" már ekkor egész Erdély területéről pompás 
légifelvételeket készített, amelyeket kérésemre az Intézet parancsnoka vitéz 
K e k s z  E d g á r  alezredes úr kutatási célokra felajánlott. E helyen is, a 
Földtani Intézet nevében hálás köszönetemet fejezem ki K e k s z  alezredes 
úrnak, aki megértő támogatásával m gy mértékben hozzájárult hazánk tek
tonikai kutatásának meggyorsításához.

Közben B a n d a i  hazaérkezvén Hollandus Keletindiából, javaslatomra 
a m. kir. földmlvelésügyi miniszter úr őt bízta meg az újonnan felállított 
földtani intézeti fotogeológiai osztály vezetésével. B a n d a i  dr. 1941 tava
szán azonnal munkához látott és a nyárig tektonikai szempontból átvizsgálta 
a Mezőség légi fényképeinek nagy részét. A terv az volt, hogy azokat a te
rületeket, ahol a fotoanalízis szénhidrogénakkumulációkra alkalmasnak látszó 
hegyszerkezeteket indikál, még a nyár folyamán felkeressük és aknázásokkal 
egybekötött műszeres geológiai felvételek útján megvizsgáljuk.

Az Erdélyi-medencében, különösen annak keleti peremrészein a foto
geológiai kutatás nagy nehézségekbe ütközött az erózió és a suvadások által 
túlságos mértékben befolyásolt morfológiai formák következtében. Viszont a 
medence belsejében annál kitűnőbb dipszlópokat kaptunk. A pásztás vegetáció 
is helyenkint megnehezítette a légifényképek útján történő obszervációt. 
Amint azt B a n d a i  kitűnő előadásából hallottuk, máris, a felboltozódások 
és törések egész sorát sikerült a Mezőségen kimutatni. Ezek közt a legna
gyobb szabású tektonikai eleváció az óriási gyűjtőterülettel rendelkező Mező- 
sámsondi-antiklinális, amely a légi felvételek tanúsága szerint a visszacsa
tolt Mezőség legreményteljesebb szénhidrogénterülete Megjegyzendő, hogy a 
mezősámsondi antiklinálist már B ö c k h  Hú g ó  által irányított 1911—1913. 
évi geológiai felvételek kimutatták, azzal a különbséggel, hogy a felboltozó- 
dás kulminációs részét a községtől nyugatra fekvő területen sejtették, amely 
ma román terület. A  fotogeológiai analízis ezzel szemben arra az örvendetes 
körülményre mutat rá, hogy a mezősámsondi antiklinális kresztális része ná
lunk van.

Meg kell állapítanom, hogy eltekintve az ilyfajta kisebb eltérésektől a 
fotogeológiai kutatások máris nagy mértékben igazolták B ö c k h  Húgó-  
nak  és munkatársainak 30 év előtti klasszikus felvételeit. Az általuk kimu
tatott antiklinálistengelyek csaknem mindenütt helytállóak. A részleteket ille
tőleg azonban még rendkívül sok feladat vár megoldásra. Rétegtani, kőzet
tani és mikropaleontológiai alapon, a harminc év óta sokat fejlődött geológiai 
és geofizikai módszerek segítségülvételével reambulálnunk kell az Erdélyi
medencét, elsősorban annak földigáz- és petróleumgyanus kedvező struktúráit 
Különös tekintettel kell lennünk az eddig figyelemre nem igen méltatott, de 
meglévő törésen és vetődéses struktúrákra is, amelyek nemcsak a laterális 
migráció, hanem sok esetben a boltozatok felnyitása tekintetében is fontos 
szerepet játszhatnak.
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Természetesen a íotogeológiai analízis alapján mélyfúrásokat nem sza
bad készíteni, e módszer azonban nagy mértékben alkalmas nagy területek 
gyors átvizsgálására. A fotoanalízis útján kimutatott hegyszerkezeteket az
után részletes műszeres geológiai felvételekkel kell kidolgozni, s csak ezután 
lehet a kutató fúrásokat kitűzni. Meg vagyok győződve róla, hogy az Erdélyi
medence modern geológiai reambulációjánál a íotogeológiai módszer alkal
mazása legalább 4—5 évi költséges felvétel megtakarítását fogja jelenteni.

Végül üdvözlöm B a n d a t  H o r s z t  dr.-t, hogy kerek, szép előadás
ban ismertette ezt a még kevéssé publikált, új geológiai kutatási módszert, s 
az avval magyar földön elért legfrissebb eredményeit.

Bandat Horszt: Zárszó jogán köszönetét mond a tárgyhoz való hozzá
szólásokért. Reméli, hogy a m. kir. honvéd katonai térképészeti intézettel 
tervezett kooperáció segítségével a geológiai és nyersanyagkutatást előbbre
visszük. S c h r é t e r  Öméltósága hozzászólásával teljesen egyetért, mert a 
finomabb részletek kijelölése, különösen mély szakadékokban, légifény
képeken nem lehetséges.


