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A gyrt várpalotai szén 403. old. Sághi-puszta 406. old. Már id. Lóczy

is észlelt a löszben gyrdéseket. 520. old. Hévíz 407. old.) Egészen

más kérdés azonban, hogy vájjon a nagyvastagságú neogén gyrdése
az alatta elsüllyedt idsebb masszív kzetü képzdményeket is magával

bírta-e ragadni úgy, hogy regionális értelemben bizonyos uralkodó

csapásirány mentén vannak a Dunántúl neogén vidékéi meggyrve,

fis hogyha ez valóban így volna, akkor hol van a határ a töréses és a

gyrdéséé szerkezet között, mert, mint említém, be van bizonyítva,

hogy a Balaton-felvidéket pliocén- vagy pleisztocénkorú gyrdés nem

érintette. Ezt meglév térképeink és szelvényeink teljes mértékben be-

igazolják. Nagyon valószíntlennek tartom, hogy a hosszanti Halat on-

töréstl délre, a neogén fekjében egyszerre minden átmenet nélkül

egységesen gyrve volnának az idsebb tömeges képzdmények. Ellen-

ben hiszem, hogy a plasztikus 'fedben ,
ahol az nagyobb vastagságú,

a törések között szekundér jelleg gyrdések keletkezhettek: az el-

süllyedt idsebb fekü itt is inkább töréses jelleg és nincsen egységesen

meggyrve.

Egészen más lapra tartozik a Dunántúl déli, Dráva-menti neogén-

jének tektonikája. Atyám Balaton-felvidéki kutatásai idáig nem hatol-

tak. tehát e vidékek szerkezetével közvetlenebbül nem foglalkozott.

Itt valóban arra lehet gondolni, hogy a horvátországi nagyvastagságú,

fiatal redzést mutató neogénláncok átlépik a Drávát és déli Somogy-

ban és Baranyában a dunántúli idsebb csapásirányra merlegesen

húzódnak át Magyarországba. Minderrl azonban részletes térképeket,

szelvényeket és jegyzeteket ezideig még publikálva nem láttunk, úgy-

hogy e tekintetben is csupán lehetségekkel állunk szemben.

A FÖLDKÉREG LEGFIATALABB TEKTONIKUS
MOZGÁSAIRÓL.

— A 2. ábrával és egy tektonikai térképmelléklettel. —
Irta: Pávai Vájná Ferenc dr.*

A „Földtani Közlöm 1917. évi kötetében ilyen címen már egy

rövid cikkben leszögeztem azt a meggyzdésemet, ami különben az

irodalomban nem új, hogy azok a tektonikus erk, amelyek a régmúlt

geológiai korokban több ezer méteres hegyóriásokat emeltek ki, ma
is változatlanul mködnek s ma is éreztetik hatásukat s ezeknek a

hatásoknak megnyilvánulásai a fiatal és legfiatalabb földrétegeken is

meglátszanak.

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1925. évi április 15-i szakiilésén.
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Mostani tanulmányom voltaképen felöleli a magyar állami szén-

hidrogén-kutatások tudományos eredményeit is és önállóságából sem-

mit sem von le, ha kiemelem, hogy a magyar-horvát neogén-medencébeu

is ezeket a kutatásokat Böckh Hugó vezetése alatt kezdtük meg s azo-

kat 1921. évig irányította, mert magam dolgoztam fel itt is nagy
területeket s évek óta ezeket a kutatásokat geológiailag én irányí-

tottam.

Magyar-horvát medencére vonatkozó megállapításaim idestova tíz-

éves munkám eredményeképen a magam és munkatársaink: Papp Simon,

Pantó Dezs, Yendl Aladár és Ferenczy István által összehordott

és térképen fixirozott töméntelen adat alapján jöttek létre. Ezek a meg-

állapítások a körülményekhez képest a sztratigráfiával, morfológiával

és a geofizikai fölvételek eredményeivel elég jól összevágnak, de nélkü-

lözve a részletekre is kiterjeszked publikációkat geológusaink és geo-

tgráfusaink egy részénél, eddig még nem találtak kell méltánylásra.

Ma abban a helyzetben vagyok, hogy a jobbára legfiatalabb

tercier- és pleisztocén- meg holocén-üledékekkel borított magyar-horvát

tercier-medence tektonikai viszonyait egységesen térképen is rögzíteni

tudom (1. térképmelléklet) s ennek a szerkezetnek olyan generális

rendszere áll elttünk, amely úgy a Dunántúlon, mint az attól DNy-ra

fekv Horvát-Szlavoniában és K-re elterül Nagy-Magyar-Alföldön

azonos, de azonos azzal is, amelyet megelzen az Erdélyrészi meden-

cére vonatkozólag Böckh Hugó vezetése alatt kimutattunk.

Ez a tektonika azonos — tapasztalataink és az irodalom adatai

szerint — a dunántúli Kis-Alfölddel szerves összefüggésben lev wieni,

felsausztriai-bajor tercier-medence gyürdéses tektonikájával és sok-

ban analóg a délfrancia, olasz, albán, romániai, galiciai, bakulcör nyéki,

kisázsiai, perzsiai, indiai stb. szénhidrogén tartalmú neogén-medence-

részek gyürdéses szerkezetével is.

Ha tekintetbe vesszük, hogy nem is lehet más, mert hiszen azonos

gyürdéses szerkezet lánchegység lábainál és széles öbleiben elterül

nagy geoszinklinális részekrl van szó, amelyek nem egyebek, mint a

még nagyobb és még összefüggbb paleogén és mezozoos geoszinklinális

maradványai, csodálkoznunk kell azon, hogy nálunk még mindig küz-

deni kell egyes esetekben azzal az állásponttal, amely nemcsak az azo-

nos geológiai fekvésbl és származásból ered logikus meggondolásnak,

de még kézzelfogható és szemmellátható adatoknak is ellenszegül.

Mi, magyar szénhidrogén-geológusok, tizenöt év alatt kimutattuk

és bebizonyítottuk Böckh Hugó kezdeményezésével, hogy, mint tér-

képeinkkel igazolhatom, az erdélyrészi, magyar-horvát, wieni, osztrák-

bajor és délfrancia neogén-medencerészek generálisan gyrve vannak,

halomra döntöttük megelz hosszúi évtizedeknek ezekre a területekre
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vonatkozó hiányos megfigyelésekbl származó téves nézetét. Hazai

munkánkat revidiálták és elismeréssel helyeselték hasonló területeken

járatos amerikai (F. G. Clapp) és angol (Cunningham Craig) geo-

lógusok. Angolok, franciák és más idegen nemzetek veszik igénybe,

mint azeltt soha, a magyar szénhidrogén-kutatással foglalkozó geo-

lógusokat.

Az erdélyrészi medencére vonatkozó megállapításainkat két vaskos

füzetben 1911-ben, 1913-ban publikáltuk.
1 A magyar-horvát medencére

vonatkozólag pedig fbb vonásokban már több eladásban és cikkben

jeleztem eredményeinket,2
s Vendl Aladár ;

és Fkrenczy 4 kollégáim

is ismertettek egyes részleteket eladásaikban, úgy a Magyarhoni Föld-

tani Társulatban, mint annak Hidrológiai Szakosztályában, nem is

említve Böckh Hugó egyéb cikkeit és eladásainkhoz fzött sokat-

mondó hozzászólásait.

A jelen alkalommal méltóztassanak megengedni, hogy a magyar-

horvát neogén-medence szerkezetének ismertetését megelzen néhány

adatot sorakoztassak fel annak bizonyítására, hogy a földkéreg tekto-

nikus mozgásai nem szntek meg az ember megjelenési ideje eltt,

hanem ma is változatlan intenzitással, végtelennek látszó lassúsággal,

de még emberi mértékkel mérhet id alatt, mindig folyamatban vannak.

Ez a folyamatosság pedig — logikusan gondolkozva — a bizonyítékait,

a tanúit ott kellett hogy hagyja a terciervégi és negyedkori, st a jelen-

ben képzd földkéregrétegeken is.

Legyen szabad arra reáutalnom, hogy ha a földkéreg legfiatalabb

tagjainak gyrdésére vonatkozó bizonyítékokat fel tudom sorakoz-

tatni és rendszerbe tudom állítani, sok tekintetben nóvummal állunk

a szakemberek elé, és pedig nemcsak nálunk, hanem a világirodalomban

is. mert ha elszórt adatok vannak is abban, az egészen fiatal mozgá-

sokra vonatkozólag — és amint látni fogjuk, vannak — ,
azokat tudo-

másom szerint még senki sem foglalta össze az általános tektonika

szempontjából, s nem próbálta alkalmazni a földkéreg szerkezeti viszo-

1 .Mentés az erdélyi medence földgázelöfordulásai körül eddig végzett kutató-

munkálatok eredményeirl. I— II. rész. Kiadja a M. Kir. Pénzügyminisztérium

.

2 A Dunántúl földgáz-petróleum kincseirl. Bány. Koh. Lapok. 1919.

A földkéreg legtiatalabb tektonikus mozgásairól. Földtani Közi. 1917. XLVII.
köt., 4—9. füzet.

Adatok a liorvát-szlavonországi pleisztocén-lerakódások ismeretéhez. Földtani

Közi. 1917. XLVII. köt., 4— 9. füzet.

A magyar- földgáz és petróleum geológiájáról. Bány. Koh. Lapok, 1921, 10. szám.

Válasz a magyar földgázkutatás kritikájára. Földtani Közi. Ll— LII. (1921— 22.)

kötet.

s Hidrológiai és tektonikai vonatkozások. Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat

Hidrológiai Szakosztályának 1923. áprilisi ülésén.

4 Geomorfológiai tanulmányok a Kis-Magyar-Alföld deli öblében. 1922. Március

1-i és április 5-i eladásai a Magyarhoni Földtani Társulat ülésein. Földt. Közi 1924.

Földtani Közlöny LV. köt. 192.). o
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nyainak kinyomozására, holott, amint meg vagyok gyzdve, s remélem

sikerül majd a továbbiakban bebizonyítanom, ezeket a fiatal elmozdu-

lásokat nagyszeren felhasználhatjuk a gyürödéses szerkezet kimuta-

tására.

A dolgom vol'taképen nagyon egyszer, hiszen csak reá kell mutat-

nom a magyar-horvát neogén-medence tektonikai térképére s azon

mindenki saját szemeivel gyzdhetik meg arról, hogy ott — bár a fel-

szín több mint kétharmad részben levantei és amiál fiatalabb üledék-

takaróval van borítva — a felszínnen, kézi aknákban és fúrásokkal

mért sok ezer rétegdlés alapján van egy olyan gyrdéséé hegyszerke-

zet kinyomozva, amely teljesen beleillik és összevág a környez Alpc-

sek, Dinaridák és Kárpátok közismert gyürödéses szerkezetével. Lát-

hatjuk, hogy mezozoos kzetrétegek egyes redzései folytatódnak nem-

csak a jól feltárt tercier-üledékekben, de a pleisztocénben is, hogy

néhány km. után megint tercier- és esetleg mezozoos-képzdményeken

vezessenek át. Vagyis a legfiatalabb üledékrétegeken is okoztak már

a tektonikus elváltozások olyan mérv kimozdulásokat, amelyeket

nemcsak megfigyelhetünk, hanem azok alapján olyan redzéseket fixi-

rozhatunk, amelyeket a hegységek lábánál, a medencék peremén, régibb

lerakodásokban feltárva láthatunk és konstatálhatunk, de amelyeket

eddig nem volt módunkban geológiai felvétel alapján továbbnyomozni

a sík. patalabb üledékekkel fedett medencékben.

Az imént jelzett jelenségnek felismerése egyrészt a fiatat . sík

medencék szerkezetének kinyomozását teszi lehetvé, amivel szemben

eddig tehetetlenül állottunk, másrészt a hasznosítható ásványi anyagok,

elssorban a földgáz-ásványolaj kutatásának geológiai lehetségét adja

meg a fiatal, felszínileg sík területeken, tehát tudományos és gazdasági

jelentsége nem lekicsinyelhet.

Hogy földrengések vannak és hogy azok nagyrészt ma is földkéreg-

mozgások következményei, mindenki tudja. Hála Istennek, olyan

kataszt rófái is földrengésekre vonatkozólag, mint az az olasz és japán

vulkanikus vidékeken nyújt szomorú tapasztalatokat a lakosságnak,

nekünk személyes impresszióink nincsenek. A mi földrengéseink tekto-

nikus rengések, amelyek nem egyebek, mint a geoszinklinálisos fokoza-

tos felgyürödésböl származó állandó feszültségnek helyenkint való ki-

egyenlítdése, a gyrt vagy gyürödö kzetrétegekben egy-egy szakadás-

nak, törésnek felrepedése, vagy továbbfeslése anélkül, hogy az a fel-

színen a földkéregben nagyobb észrevehet változásokat idézne el.

Nem akarok most arra kitérni, hogy ezeket a földrengéseket

mint a közelmúltban is nálunk — tévesen más tektonikai folyamatok-

kal hozzák összefüggésbe, csak utalok arra, hogy az ez évi egri föld-

rengés éppen úgy, mint 1867—68-ban Ungváron és Laibachban is ki-



A FÖLDKÉREG LEGFIATALABB TEKTONIKUS MOZGÁSAIRÓL. ti 7

újult, s így nem tekinthet lokális jelenségnek, hanem jele annak

a generális tektonikai folyamatnak, amely az itteni közismert tekto-

nikai vonal kialakulására vezetett geológiai korokon keresztül . s még

ma is folyamatban van.

De visszatérve tárgyunkhoz, a magyar-horvát medencében köz-

ismertek és elég gyakoriak a földrengések, tehát senkit sem lephet, meg,

ha azt mondom, hogy a föld kérgében ma is vannak mozgások és el-

mozdulások. Egyelre több bizonyító ert a földrengésektl ne is vál-

junk, hanem nézzük meg, mit mondanak a magyar-horvát, erdélyrészi,

wieni, osztrák-bajor, délfrancia, olasz, albán, román stb. tercier-meden-

cék k- és földrétegei. Térképeink tanúsága szerint a peremeken és egy

általán ahol fel vannak tárva, meredek, st sokszor átbukott magvú.

fokozatosan ellaposodó redkbe vannak gyrve. A redök legtöbbször

nemcsak egymással, hanem a peremhegységek redzéseivel is parallel

haladnak, mint Erdélyben és máshol is. sokszor több száz kilométer

hosszúságban. Ezek a redzések fokozatos lassú felgyrödésrl tesznek

tanúságot, vagyis az idsebb üledékek a redk magiában sokkal mere-

dekebben állanak, mint a burkolatot képez fiatalabb képzdmények.

A redk magjában lev idsebb rétegek gyakran kimosásokat szen-

vednek a késbbi, szinklinálisokba összezsugorodó tengeröblök partjain,

például: Erdélyben a mediterrán sósagyag és szarmata; vagy geológiai

korokon át ersen denudálva és erodálva kerülnek a fiatalabb tercier-

rétegek alá, mint Dél-Franciaországban a triász-, vagy Németországban

a penni sóformáció, amelyet a posthumusan továbbgyrd fiatal üle-

dékek borítanak be. Ebbl természetszeren az következik, hogy

a késbb képzdött fiatalabb és fiatalabb rétegek viszonylag fokozato-

san kevésbbé és kevésbbé lesznek eredeti településükbl kimozdulva,

hiszen fizikai idejük sem volt nagyobb dlési fokot felvenni. Vagyis az

erdélyrészi medencében a mediterrán- és szarmata-üledékeknél a náluk

fiatalabb pannoniai lerakodások a legtöbbször enyhébb dlésszöget

mutatnak, de azért ezek a kisebb dlésszögek is, amelyek 30—40°-ról

lemennek 3—4 -ig, követik a peremen kinyomozott meredek rétegzés

redk csapását az egész medencén keresztül, s a mély feltárásokban,

vág}' a szemben lev peremen megint belevezetnek a red meredek

idsebb magjába. Ugyanezt a jelenséget látjuk a redkön szabályos

közökben fellép brachyantiklinális boltozatoknál. Ha ezek jól fel van-

nak tárva, meredek rétegállásokat találunk bennük, míg a közöttük

lev relativ-szinklinálisokban természetszeren a mért dlési fokok

sokkal enyhébbek lesznek, de a nagy- és kisfokú rétegdlések csapás-

iránya, többször egymásután, parallel redzések csapását tünteti fel,

amely semmiképen sem tekinthet csupán eredeti településnek. Legyen

szabad hangsúlyoznom, hogy a felszínen szabályos közökben, egymással
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parallel vonulatokat feltüntet, ellentett irányú rétegdölések, bármilyen

kisfokunk is legyenek azok, gyrdést reprezentálnak, s ezek alatt az

enyhén hajló rétegek alatt, az idsebb tagokat mindig meredekebb

dölésüeknek találjuk, st ha jó mély feltárásokat nézünk meg, azok

többszörösen redzöttek. A kis dlésszögek meglátása és lemérése azon-

ban nagy gyakorlatot igényel. Ezt BöCKH-nek minden munkatársa ön-

magán tapasztalhatta, s egy cseppet sem csodálkozhatunk azon, hogy
az ilyen területeken gyakorlott amerikai és angol geológusok, úgy
Erdélyben, mint a Dunántúl szelíd hajlású rétegein is, azonnal fel-

ismerték a gyrdéses tektonikát.

Ahol vannak levantei üledékek, mint Horvát-Szlavoniában, ezek

sorsa ugyanaz, mint a pannoniaiaknak, gyönyören parallel redkbe
vannak gyrve, úgy azokon a terülteteken, ahol az egész egykori meden-

cét borítják, például a Száva-Kulpa környékén, mint ott, ahol csak az

antiklinálisok közötti szinklinálisokba nyomulnak be, mint a Biló-

hegység és Dunántúl egyes részein. 30—40°-ú, st ennél is jóval nagyobb

dlésszöget nem egyet mértem levantei rétegeken, s kétségtelenül meg-

állapíthattam, hogy azok nem voltak megrogyva, megcsúszva.

Megállapíthatom, hogy éppen úgy, mint a már említett külföldi

tercier-medencék és az erdélyrészi, a magyar-horvát neogén-medenee is

generálisan a környez hegységek gyrdéses tektonikájával nagyjá-

ból egyez irányú parallel redkbe van meggyrve és ez a gyürdöttség

a közép- és déleurópai, az ázsiai mezozoos és tercier geoszinklinális

fokozatos és napjainkig tartó felgyrdésébl, hegységgé válásából

logikusan következik, de egyébként is tercier-üledékeinken mért, s tér-

képeinken látható számtalan rétegdlés mérései alapján bizonyítva van.

De ha a levantei lerakodások is gyrdöttek, s ez a gyürdöttség,

ez az eredeti településbl való tektonikus kimozdulás konstatálható

rajtuk, akkor ez csak a leülepedésük utáni idben, tehát a tercier, a

pliocén legvégén és a pleisztocénban történhetett, vagyis a földkéreg

tektonikus kimozdulásai fokozatosan átmennek a harmadkorból a

negyedkorba is. Popescu Yoitesti 5 1921-ben megjelent munkájában

az erdélyi medence redit már szemben a Kárpátok miocén-redivel,

szubkárpáti postplwcén-wdözésnek nevezi.

Megírtam már idézett azonos cím cikkemben, hogy 1916-ban mi-

képen jöttem reá annak idején a Bil ó-hegységben arra a fontos körül-

ményre, hogy a pleisztocén réteges lerakodásokon is kimutathatók a

fiatalabb gyrdési folyamatok nyomai, s hogy ezeknek a nyomoknak

alapján, ezeken a rétegzett pleisziocén-üledékeken is tovább lehet

nyomozni a régebbi és régi képzdményeken megállapított redzéseket.

D. J. P. Yoitesti: Apcrvu généin! sur la géologio de la Rouinanie.
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Nem egyszer, vagy legalább is nem olyan egyszer, mint a tercier-

ben, a legtöbbször laza, hullámos és gyakran kiékeld pleisztocén

homok- és agyagrétegeken dlésméréseket végezni, de egy kis utána-

járással, körültekintéssel, s ami a f, gyakorlattal és érzékkel reájön

az ember, hogy melyek azok az irányok és dlésszögek, amelyek a tekto-

nikát jelölik.

Eleinte magam sem méltattam elég figyelemre a szerkezet szem-

pontjából nem szívesen látott diluviális lerakodásokat. Hiszen én még

úgy tanultam, hogy nemcsak a diluvium üledékei feküsznek a földkéreg

felszínén szintesen, amint azok kiképzdtek, de még tercier-medencéink

is nyugodt lapos teknt alkotnak, s ket már nem érte semmi azokból

az erkbl, ami a szomszédban az Alpeseket, Kárpátokat és az ezekhez

tartozó hegységeket több ezer méterre emelték ki az egykori tenger

fenekérl. Akkor még csak az erdélyrészi-medencérl sikerült volt ezt

a téves hitet megingatnunk, s alig ismertem valamit a magyar-horvát

medencébl és semmit az osztrák-bajor, francia, olasz stb. hasonló

típusú medencékbl.

Az els, ami nemcsak a rétegdlések irányát tükrözi vissza a leg-

több esetben hen (lévén ez fizikai törvény következménye, mert a víz

lejtn folyik, legyen ez a lejt bármilyen csekély), hanem a ma is tartó

redkiemelkedések és szinklinális-besüllyedések konstatálására vezetett,

az a lefolyó vizmedreknek az iránya és alakja volt már Erdélyben is.

Valóságos hálával tekintek a legnehezebb problémák megoldásánál

ezekre a h segíttársaimra. 191'2-ben mesterem, Böckh Hugó, a Med-

gyes-Segesvár környéki vidéket adta munkaterületül, a Nagykükülltl

D-re. Ez a megelz években más munkatársaink felvételi területe volt,

s így voltaképen reambulációs munkát képezett. Sehogysem boldogultam,

mert Segesdnél iszapvulkánt említettek BöCKH-nek, amely antiklinálison

kellett volna legyen, én pedig vápát, szinklinálist találtam. Feltnt

azonban nekem, hogy amíg a folyó Segesvár alatt és felett széles lapos

völgyben lustán kanyarog, Segesvárnál aránylag szk szorosban gyor-

sabban és ma is bevágva folyik. Nem gondolhattam egyébre, mint hogy

ez a jelenség Segesvárnál a talaj fokozatos kiemelkedésével, tehát red-

zéssel kapcsolatos, s szorgosan gyjtöttem tovább a rétegdlési adato-

kat, amelyek igazolták, hogy Segesvárnál egy É-ra lejt lapos red
tengelye halad keresztül a folyón. Végre tehát meg volt az antiklinális,

amit hiába kerestem Medgyestl idáig, s Böckh megelégedve, késbb
több nehezebb területet osztott ki nekem. Igv jutottam az izavölgyi és

felsausztriai megbízatáshoz, s Franciaországban is együtt dolgoztunk.

Mivel megállapodásunk értelmében csupán 3 évig nem volt szabad

külföldi tapasztalataimat publikálni, most már a 4—5-ik évben, a hazai

tektonikai viszonyok rendszerének alátámasztása érdekében, egészen
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röviden kívánom ismertetni térképi adataimat, amelyek Fels-Ausztriá-
ban saját tapasztalataimat rögzítik, míg Dél-Franciaországban Böckh-cI

együtt végzett közös megállapításunk eredményei.

Fels-Ausztriában Wels környéke régen ismert földgázos terület,

de a felszínt borító schlierrl és annál fiatalabb üledékekrl minden

geológus egyhangúlag azt állította 1920-ig, hogy azok eredeti zavar-

talan települések.

Mivel a wieni medencérl már 1913 óta, amikor BücKH-el együtt

tanulmányoztuk a Morva völgyét, autopsziából tudtuk, hogy az gyrt
területet képvisel, s Egbellen az ottani redzésen már virágzó olaj-

bányászatunk volt, kézenfekvnek látszott a feltevés, hogy a fels-

ausztriai-bajor tercier-medence is gyrve van.

Ennek a megfontolásnak alapján vizsgáltam meg 1920 augusztusá-

ban Wels környékét, s ott már az els napokban sikerült megállapíta-

nom, hogy Wels-en keresztül red vonul ÜK—DNy-i irányban, s azt

Bachmaningon tálig követtem. Az enyhe dlésszögek és orográfia szerint

is ezen a redn két boltozat mutatkozott. D. felé Steinliaus és Lambach
irányában ennek megfelelen szinklinálist találtam, s 1 Vimsbach táján

újabb redt, amelynek folytatása a Vöklabrucknál lev boltozatban van.

A welsi redtl ÉNy-ra Schmieding-Altenhof irányában találtam

szinklinálist grandi üledékekkel, s Grafing-Haiding-Grieskirchen-Meggen-

bach irányában a következ redt. Itt három boltozódást konstatáltam,

s a két keleti között Schallerbachnál 479 m mély fúrás kénhidrogénes

meleg vizet ad, s kevés metán is mutatkozott. A következ szinklinálist

Neumarkt-Promnál találtam, míg az antiklinálist Riedaunál, s ezen

Lambrechten környékén nagy boltozatot konstatáltam. É. felé Andorf

és Sicharting között van a szinklinális, de az utóbbin keresztül keskeny

redt láttam KNy-i irányban, s a peremi szinklinális után Taufkirchen-

nél annak a Cseh-masszivum gránitjára támaszkodó szárnyában kevés

olajat szolgáltató fúrás volt. Tehát öt redt és öt szinklinálist sikerült

kinyomoznom ezen a vidéken, amelyeket augusztus végén BöcKH-nek

be is mutattam.

A redk iránya Wels táján ÉK—DNy-i, de Ny-ra menve bizonyos

Ny— 1DNy-i elhajlásra való hajlamot árulnak el. A gyrdés iránya az

alpesi redzés csapásával hasonlítható össze.

Mint az itteni és az alpesi redzések okadatolásánál igen fontosat

említem meg, hogy a welsi állami mélyfúrás 1903-ban 1037 méterben

érte el a gránitot, anélkül, hogy közben mezozoikumot ütött volna

keresztül. És a schallerbachi fúrás alján lev durva homok sem egyéb

gránitporladéknál, tehát ha, mint egyes szerzk, például Schubert, a

welsi fúrás alsó 100 m-es rétegsorát szárazföldi oligocénnek tekintjük,

akkor is a felsausztriai neogén-medencében éppen úgy hiányzik a mez-
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zoikum, mint Galíciában, ahol az áttolódott flistakaró alatt a miocén,

és az alatt mezozoikum nélkül a karbon jelentkezik a fúrásokban.

Dél-Franciaországban a Pirenneusok és a Centralis-plató között

olyan geoszinklinális terül el, amelyben a mezozoikum is jól van kép-

viselve, mint Daxtól D—DK-re, ahol a triász sóformáció, jura, kréta és

eocén is felszínre kerül. Daxtól DK-re Goujacq-ná\ ersen gyrt fels

triász sóformáció boltozódik fel oíitokkal, sós forrásokkal és olajos

aszfaltnyomokkal. Fedjében olajos eocén-mészköveket, találunk az s-
emberi leletek miatt híres brassempouy-i barlang környékén és másfelé

is. DK. felé aquitanient, és burdigalient képvisel és fiatalabb kavicsos,

homokos képzdményekbl álló halomvidéket, találunk, amelyen Bras-

sempouy-nál szép relatív színlel inálist és Castelner környékén elnyúlt,

nagyszer brachyantiklinálist nyomozhattunk ki az eddig szintén eredeti

településben levnek hitt neogén-üledékekben, amit a rétegdlési adato-

kon kívül morfológiai formák is igazolnak. É felé Audignonnál az eocén

és miocénban van egy szintén ÉNy—DK-i irányú redn elnyúlt brachy-

antiklinális, s a kett között természetes szinklinális. ÉK-re az audi-

gnon-i red után következ szinklinális és red hiányosan van csak

konstatálva, de Arthez-Maupass között megint szép szinklinálist talál-

tunk, s efölött Estang vidékén ezzel parallel elnyúló brachyantiklinálist

és Monclar-ná\ újabb szinklinálist, míg tovább É felé Roquefort-Sz.

Julién vonalán az eocén-üledékek felszínre emelkedése jelzi a redt, de

dlésmérésekkel is igazoltuk azt.

Vagyis anélkül, hogy tovább részletezném, a Pirenneusok lábánál,

vagy a Biaritzi part és lioni öböl, meg Lion környékén szerzett, a tekto-

nikai és szénhidrogén-elfordulási viszonyokra vonatkozó megfigyelé-

seinket, tény az, hogy az Adour-folyó vízgyjt területén a Pirenneusok

csapásával megegyez lefutású geoszinklinális felgyrdést állapítot-

tunk meg mi is, amely felgyrdést a triász utántól fokozatosan a neo-

gén végéig tudtunk követni, miközben egyes redk kiemelkedve részekre

tagolták a geoszinklinálist, s ezzel ez a tektonika a magyar-horvát

medence szerkezeti viszonyaira emlékeztet.

Olaszországban 1924. év tavaszán tettem egy kirándulást, s úgy

Róma, mint Ancona és Bologna környékén láttam, hogy a miocén-

és pliocén-lerakodások az idsebb képzdményekkel parallel redzöttek.

A Pó-síkság D-i peremén a redk iránya ÉNy—DK-i és ez az eocén- és

kréta-redzések iránya is, amint azt nemcsak saját Firenze-környéki

tapasztalataimból tudom, hanem egy olasz barátunknak a Velleja- kör-

nyéki olajos területrl küldött térképvázlatán is láthatjuk. Itt a geo-

lógiai térkép szerint eocénben vannak a redk, míg a másik ÉK-re, a

salsomaggiorei hasonló területrl küldött vázlat már a miocén- és

pliocén-üledékek redzéseit tünteti fel.
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Papp Simon kollégám Albánia neogén üledékeinek gyrdöttségéf
tanulmányozta ugyancsak az 1924. év folyamán. Románia stb. olajat adó

területek neogénjónek gyrt volta közismeretes. Ha már Közép- és Dél-

Európában mindenfelé gyrdött a neogén, nem lehet meglep, ha az

erdélyi és a magyar-horvát medence neogénje is az. És az is, amint azt

mindkett térképén láthatjuk. De ha a neogén gyuréídött, ez a gyrdés
részben a neogén, a pliocén után kellett, hogy lejátszódjon, a terciervégi

rétegek lerakodása után, tehát kellett, hogy legyenek negyedkori . st
jelenkori tektonikus elmozdulások is.

A Társulat 1913. évi januári ülésén utaltam reá egy hozzászólásom-

ban, hogy a Segesvár-hégeni, s a Szászkézd-Szászdálya-pusztacelinai

redk volkányi összeszögclésétl É-ra több falu határában a patakok

olyan ersen és gyorsan vágnak be ellentétben a vidék többi patakjaival,

hogy valóságos járhatatlan szurdokokban folynak, ami szintén a talaj-

nak a két red összekanvarodása által való jelenkori kiemelkedésével

magyarázható.

1913-ban a muraközi petroleumos területen tapasztaltam, hogy ahol

a szelencéi (Selnica) red tengelye a szelencéi patakon áthalad, az ott

egészen szk völgyben bevágódva csörgedez, de fennebb a red szárnyán

a szinklinális felé széles lapos völgyben elterülve stagnál a víz, tehát

a ma is kiemelked red tengelye mintegy gátat, képez a lefolyó víz elé,

s arra kényszeríti, hogy bevágódó fels folyás jelleggel egye magát

keresztül azon.

Ezek a jelenségek azonban mind olyan helyeken vannak, ahol a

pannoniai emelet üledékein figyelhetk meg, ezek a napjainkig tartó

kiemelkedések, gyrdéssel kapcsolatos, tehát tektonikus földkéreg-

mozgások. De vájjon miként a karomat könyökben nem hajlíthatom be

anélkül, hogy hullámosán ráncos kabátom ujja ne vegye fel könyököm-

ben szintén a karom hajtásával megegyez generális hajlást, azonképen

vájjon elképzelhet-e, hogy a több ezer méter vastag idsebb gvrd
rétegsort takaró, mondjuk sokszor még 100 méter vastagságot sem

reprezentáló pleisztocén lerakodások ne éreznék meg azonnal az alattuk

lev 50-szer, 100-szor vastagabb kzettömegnek az elmozdulását?

Hiszen a gyrd posthumus tercier-redk kzetsora és a befed vékony

pleisztocén között az arány talán még kisebb, mint a karom és a kabá-

tom között. Egy gummibotra ragasztott cigarettapapír az egész.

Az ugyan vele fog hajlani minden helyzetben a bottal, s hajlásszöge

pontosan a bot hajlásszögének mása lesz, amint bven elegend, hogy

behajlított könyökömön a kabátom generális hajlásszögét állapítsuk

meg, ahhoz, hogy a karom hajlásszögére következtetni tudjunk.

Ha a közvetlen gyrt tercier-rétegekre települt pleisztocén-rétegek

némileg elegyengették a diszkordanciából származó lejtt, olyan nyu-
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godt települést vehetnek fel, mint például a Balaton

.

vagy bármely

sekély partíi tó áradása után az apadásnál visszamaradó vékony homok-

vagy iszapréteg, amit a fürdz gyerekek kicsi ásóikkal gödrökben tár-

nak fel, s amelyekkel szakasztotton azonosak lösz alatti réteges diluviá-

lis lerakodásaink majdnem az egész magyar-horvát medencében. Ha ez

alatt a kabát alatt a karom könyökben meghajlik, kiemelkedik, bizony

vele hajlik a kabát is, s ha hajlásának szögeit, bármilyen kicsinyek is

azok, valamiképen le tudom mérni, s térképre rakom fel, parallel haladó

ellentett dlésirányokat fognak feltüntetni, redözést fognak fixirozni, és

pedig olyan redözést, amely széles pleisztocén-területrl átmegy foko-

zatosan olyan tercier- vagy mezozoos-területre, ahol a redk folytatásai

szépen feltárva meredek dlésekkel állanak elttünk. Persze ki kell tudni

keresni azokat a rétegeket , amelyeken egyáltalán lehet valamit látni

,

meg kell ítélni tudni a generális dölésirányt, a medence tektonikai hely-

zetét, elegend bátorsággal kell bírni ahhoz, hogy a dölésfok és irány

középértékeit meghatározhassuk, s ha a dolog véletlenül nem egyezik,

keresni kell tudni valami más támpontot a szerkezet kinyomozására.

És most megint visszatérek az én kedves patak- és folyó-völgyeim-

hez, hiszen éppen a minap örvendeztetett meg Maros kollégám, hogy

például a Balatontól délre Gadánynál azt a helyet, ahol a legidsebb,

már pannoniainak vehet üledékeket találta, a völgy délrl pontosan

félkörben futja körül, s míg a völgy északi oldala lapos, a déli bizony

jó meredek. Ezt a helyet megelzen Vendl Aladár szerkezetileg tanul-

mányozta, de Maros barátom sohasem foglalkozott behatóan a mi

dolgainkkal, s mégis meglátta azt a törvényszerséget, hogy gyrt
területen az idsebb tag megjelenése kiemelkedést, redéit, ez esetben

brachyantiklinálist jelent, s hogy a lefolyó víz réteg mentén lecsúszva,

folyton mélyebbre és mélyebbre eszi magát, a kzetrétegek közé, s

asszimmetrikus völgyet alkotva követi a völgytalpot képez rétegek

csapását, vagyis brachyantiklinális szárnyban félkörben szaladja azt

körül. Ez az a közismert morfológiai forma, amely a legmegbízhatóbban

nyomra vezetett 15 éves tektonikai felvételeimnél, ami természetes is,

hiszen fizikai törvényeken alapszik. Más esetekben a brachyantiklinálisok

vízválasztóként szerepelnek, amelyek centrumáról minden irányban

patakok folynak le, s ersen bevágódó árkok jelzik a talaj fokozatos

kiemelkedését. Ritkább eset, amikor a völgyek szétágazása, illetve össze-

futása jelzi a boltozatot, mert hiszen ez a jelenség inkább a szinklináli-

sok, illetve vápák réteghajlásából következik. A nagyobb folyók nagy

kanyarulatai, s oda összefutó mellékvölgyelések szintén brachyantikli-

nálist jeleznek, mint a Kapós-kurdi, vagy szárazdi kanyarulata.

Lássunk néhány példát:

Pécs-Biikkösd között egy perm-magvú boltozat van, amelyet
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alsó és középs triász-üledékek burkolnak be félkörben É-on és K-en

nagyjából ennek megfelel dléssel. A brachyantiklinális ÉK. részén

ered völgyek: a Petc, Viganvár-Nyárás-p&tak és abaligeti patak
É-ra, majd Ny-ra folynak, s DNv-ra kanyarodva egyesülnek a Bük-

kösdi vízben, amely D-nek folyik. A Jakabhegy ÉK-i lejtjén ered
Égervölgy DK-re és D-re kanyarodva, Németiirögnél DNv felé haj-

lik, vagyis ott, ahol a boltozat triász-köpenyege megvan, a völgyek

gyönyören követik annak lefutását, s jelzik az uralkodó rétegdlési

viszonyokat.

A Kárpátokban és gyrt középhegységeinkben minden ennél

fiatalabb geológiai kor képzdményeiben találnánk példát arra, hogy

a boltozatokat sokszor háromnegyed körben szaladják körül a lefolyó

vizek völgyelései, ami persze természetes is, ott azonban meredeken

kiállnak a feltárt kzetrétegek, s nem kell a völgyek lefutását néz-

nünk, hogy a hegyszerkezetet megállapítsuk, de még ilyenkor is tájé-

kozódást nyújtanak a jó morfológiájú térképek. A fiatal üledékekben

azonban, ahol mint a terciervégi és pleisztocén-diluviális-képzdmé-

nyekben igen fontos útmutató a víz útja, a vízé, amelynek legkisebb,

szemmel nem is konstatálható lejtn is le kell folynia, s éppen ezzel

jelzi azt a dlésirányt, amelyet azért keresünk, hogy a földkéreg fel-

szín alatti szerkezetének változásait napjainkig megállapíthassuk.

Be fogok mutatni néhány ilyen völgykanyarulattal is jelzett

erdélyi brachyantiklinálist, még pedig különböz korú kzetekben.

A mediterrán sós agyag-komplexumban kissé bajos jó példákat találni,

mert az rendesen többszörösen van gyrve, s aránylag puha rétegeivel

nem tud egy-egy többszörösen gyrt boltozatszárnyban a lefolyó víz-

nek könnyen kidolgozható lejtt adni. Mégis ha a tordái ksómagvú
mediterrán-boltozat térképét nézzük, fel kell tnjön a Botorom- és

Ujtordai völgy, amely ÉK-rl DNy—D, majd DK felé kanyarodva

futja körül a brachyantiklinális egyik felét, s ahol annak tengelye

lennebb száll, a Sósvölgy vége határolja majdnem összeérve az elbbi-

nek keleti ágával.

Az aránylag nyugodtabb település szarmatával borított vidéken

még több szép példáját találjuk az ilyen rétegdlés mentén körbefutó

völgyeknek. A sok közül nekem a legjobban tetszett az, amit a meleg-

földvári boltozatnál láttam Sál-mástól É-ra, mert bár ..Az erdélyi

medence antiklinálisainak vázlatos térképe
u

az itteni redzések le-

futását tévesen tünteti fel, ott valóságos gyermekjáték a boltozatot

megállapítani, nemcsak azért, mert a feltárások srüek és nagy-

szerek, hanem azért, mert a völgyek nemcsak a szárnyakat, hanem a

boltozat közepét és a redtengely lehajlását is illusztrálják ívelt

kanyarulataikkal megjegyezve, hogy a boltozat centruma elég meredek
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domboldalon van, amelynek lejtje (kilométerenként 100 m esés)

egyáltalában nem akadályozza a mellékvölgyek réteghajláshoz alkal-

mazkodó ívelt tektonikus kanyarodásait.

A pannoniai üledékekkel fedett területeken, ahol a település ter-

mészetszeren még nyugodtabb, se szeri, se száma azoknak a morfoló-

giai formáknak, amelyek a rétegek hajlását, tektonikai helyzetét rög-

zítik, s adnak fontos útmutatást a szerkezet kinyomozásánál. Például a

szarmata-magvú pusztacelinai boltozatot a Szászkézd-nádpataki anti-

klinálison délrl még a szarmatán folyó ilics-patak és Haarbach

ölelik félkörben körül, míg északról a Hics-patakkal azonos víz-

választón ered Schanser Bach kerüli meg domború ívben Szászdál'/iá-

nál, majd Apóidon felül homorú ívvel metszi át az elbbi és a Seges-

vár—Újváros—Lessesi red közötti synklinálist. Ápold alatt megint

éles, domború ívvel jelzi az antiklinálist, hogy innen homorú ívben

mutassa a segesvári boltozat kidudorodását Segesden át Segesvárig,

ahol hosszú, de igen tanulságos lefutás után a Nagykiikiillbe ömlik.

Nem is fárasztom tovább olvasóimat, hiszen ez a sok közül kiraga-

dott néhány példa is azt hiszem elég meggyz volt ahhoz, hogy a

még fiatalabb és még nyugodtabb település képzdményekkel betakart

területeken a lefolyó víz útjainak irányát megérthessük és lássuk az

összefüggést az altalaj szerkezete és a között.

Horvát-Szlavoniában, tehát a magyar-horvát medencében a pliocén-

végi, levantei vidéken mindenfelé láthatjuk, hogy a lefolyó víz még sok-

szor ott is a rétegek dlését és csapását követi, tehát a tektonikai fel-

építéshez alkalmazkodik, ahol az orográfiai lejt más irányt szabhatna

neki. Csak azt említem meg, hogy a bujavicai sok földgázt és olajat is

tartalmazó boltozatot a Pakra-patak völgye D-rl domború ívben öleli

s a sík völgyben a patak mai medre a boltozatfúrásokkal megállapított

másik oldalára kanyarodott át, s a jobboldali mellékvölgyek is azt

követik bizonyos lefutás után.

S most menjünk a pleisztocénnel fedett területre.

A pleisztocénnel fedett területen nem igen tudok válogatni, annyi

példám van. Azt kell mondanom, hogy ahány boltozat van a magyar-

horvát neogén-pleisztocén-medence nagyjából KNy-i irányú, kanyargó,

parallel redin, alig akad olyan, amelyen ne találnánk valami jellemz

dokumentumát annak, hogy éppen úgy, amint a lefolyó víz útjának irá-

nyáról az altalajt felépít rétegek dülésére és csapására következtet-

hetünk, azonképen a megállapított üledékrétegek dülése és csapása,

tehát az altalaj szerkezete is azt dokumentálja, hogy a kett között a

legrégebbi üledékektl kezdve napjainkig elválaszthatatlan szerves

összefüggés van, st mennél fiatalabb és mennél kevésbbé megbolyga-
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tott, meggyrt rétegsort vizsgálunk, ez az összefüggés annál pre-

gnánsabb.

A gadányi boltozatról és az azt D-rl körülvev patakról már
beszéltem. A D-re következ redn kissé DNy-ra a Felsségesdnél lev
boltozatot Ny, É és K-en folyja körül) a Sió-árok nev patak. S egyik

mellékága D—DK-rl, úgyhogy csak DNy-on van egy kis szárnyrésze,

amelyet nem vesz körül. A pleisztocén középs, réteges homok és agyag

tagján éppen úgy, mint a centrumban felszínen lev alsó, néha szintén

rétegezett konkréciós szürke agyag tagján mért dléseim, ennek a

kanyargásnak teljesen megfelelk, s ezt a két mélyebb pleitocén-tagot

a legfiatalabb tag, a lösz fogja majdnem egészen körül, tehát ebben az

esetben is nemcsak dlésmérések, hanem morfológiai formák és sztrati-

grafiai elhelyezkedés alapján állapíthattam meg a brachyantiklinális

boltozatot.

A Nagyberek D-i folytatásában lev széles szélmarta völgyben lev
kaki, csökölyi, nagyatádi

,
magyarladi, szuloki és háromfai boltozatok

mindegyikén találunk a dlési adatokon kívül hasonló támogató mor-

fológiai formákat is a tektonikai szerkezet bizonyítására, úgyhogy

amint munkatársaim bizonyára emlékeznek, a már ismers szerkezeti

rendszer alapján nekem sikerült a tiszta térképlapokon még fölvétel eltt

a három utóbbi boltozat helyét kijelölni, s azt Vendl részletes felvételei

valósággal meglepen igazolták. Ennek a bizony elég sík területnek

azonban sokkal nagyobb jelentsége abban rejlik, hogy a kiemelked

boltozatokon a legmélyebb pleisztocén-tagok, st a kaki boltozatban

valószínleg már a levantei üledékek is megtalálhatók a kéziaknák-

ban, míg a széles völgyelés két kiemelked oldalán ezek felett mindenütt

a legfiatalabb tag, a lösz foglal helyet a Balatontól a Dráváig, s így a

sztratigrafiai felépítés, amire ebben az esetben megelzleg nem helyez-

tek súlyt, kétségtelenül megdönti a LóczY-CKOLNOKY-féíe vetdésen

árkok teóriáját, mert hiszen ha ez az lenne, éppen fordítva a legfiata-

labb tagnak kellene az árokban lenni, s az idsebbek volnának a parto-

kon, vagy legalább is nem lehetnének az idsebb pleisztocén-tagok körül-

belül egy magasságban az árokban és annak partjában is. Különben is

ma már látjuk térképek és szelvények (Lásd melléklet!) alapján, hogy

a dunántúli medencerész szerkezetét nem a soha.senki által részletesen

le nem írt és térképre nem rajzolt törések, hanem parallel redzöttség

jellemzi, s ezek a redk éppen harántolják az ED-i irányú nem tektonikus

eredet, hanem deflációs völgyeket, mert ezek tényleg deflációs völgyek,

amint azt Penk már 1892-ben jelezte „Morphologie dér Erde“ munkájá-

ban, csakhogy ezt a felismerést a töréséé elmélet egészen elfödte, el-

feledtette. Legújabban a zágrábi síkságon tettem igen tanulságos meg-

figyeléseket. Frececen több mint 12 éve fúrtak egy artézi kutat, s abból
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vízzel együtt, mondhatni állandó lánggal ég földgáz ömlik. A tulaj-

donos (a zágrábi hercegérsekség) véleményemre sorozatos 30 m mélység

körüli fúrásokat mélyesztetett. le, s ezeknek adataiból a mellékelt

szelvényt szerkesztettem (2. ábra). Ez a szelvény nagyszeren doku-

mentálja nemcsak azt, hogy az itt lev pliocén-rétegek egy széle-

sebb f- és egy keskenyebb mellékredbe vannak gyrve, hanem azt is,

hogy a gyrdés folyamatos volt ,
mert az fiK-i szárnyban különösen,

a fiatalabb rétegek kiékeldve támaszkodnak a kiemelkedett mellék-

redhöz, s a boltozaton idszakos elmosások jöttek létre. Ezen szelvény

megszerkesztése után a helyszínén 3—4 méteres leadásokkal állapítot-

tam meg a fenti réteges pleisztocén-takaróban a dlésviszonyokat, s

ezek enyhébbek, de a mélyebb üledékekkel egyez irányúak voltak, tehát

nyugodt lélekkel folytathattam további méréseimet s rövidesen kisebb

terjedelm boltozatot állapítottam meg a gázos kúttól bizonyos távol-

ságra. A brachyantiklinális tengelye a körülbelül 30 év eltt ásott

Zelina-patak kanálisát keresztezi, s ennél a keresztezésnél, amit réteg-

dlésmérésekkel fixiroztam, azt tapasztaltam, hogy a kanálisban a víz

nagyon sebesen folyik le és olyan sekély, hogy a kanális feneke alig

pár centiméterre a víz alatt jól látszik, s így megállapítható, hogy azt

a mintegy félméteres irányárkot, amit az ilyen kanális fenekébe külön

szoktak ásni, a víz egészen elmosta már, s az alatt jár, míg a szár-

nyakban és a szinklinálisokban a víz valósággal alig mozog és olyan

mély, hogy az ember alig látja a kanális fenekén itt még mindig meglev,

kitöltött irányárkot. Kuriózumképen felkerestem a kanális mentén azt

a helyet, ahol számításaim szerint a következ red kellene keresztezze,

s azt láttam, hogy az elbbi eset megismétldik: a víz megint sebes

lefolyású, sekély és bevág.
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De most már igazán nem fárasztom tovább olvasóimat a példák

felsorolásával, hiszen tektonikailag iskolázott szakemberek eltt

nem kell bvebben magyarázni, hogy gyrdéses hegyszerkezet

területeken a redk és az azokon fellép brachyantiklinálisok, s a közöt-

tük lev szinklinálisok és vápák bármilyen korúak legyenek azok, azt a

szerkezetet nemcsak a rétegdölés iránya, hanem a sztratigrafiai felépítés

és a morfológiai formák is jellemzik és dokumentálják. Vagyis ha a

pleisztocén-területeken a sztratigrafiai felépítés és morfológiai formák

redt, illetve boltozatot mutatnak
,
ott a rétegdlések bármilyen cseké-

lyek. szintén redzést kell tüntessenek fel és viszont.

Még csak egyre akarom a figyelmet felhívni, arra a viszonyra, ami

a különböz módszereimmel geológiailag kimutatható redzések és a

geofizikai mérések között van pleisztocénnel borított területeinken.

A geofizikai mérések ugyanis sík vidékeken is tájékoztatni tudnak min-

ket arról, hogy a felszín alatt milyen a különböz srség kzetek

elrendezdése, vagyis, hogy hol vannak nagyobb és hol kisebb fajsúlyú

kzetek az egvüntetünek látszó felszín alatt. Az eruptivus és régi

tömött kzetek ugyanis általában nagyobb fajsúlyúak, mint a fiatalabb

laza képzdmények. Ahol a nagyobb srség kzetek inkább tömörül-

nek és jobban megközelítik a felszínt, ott geofizikai maximumok vannak,

s az ezek közötti mélyedéseket a geofizikai minimumok reprezentálják

kivéve azt az esetet, amikor nagy tömegekben valamely kis fajsúlyú

képzdmény, például ksó van a kiemelked fiatal, tehát szintén kis

fajsúlyú kzetek között, mert akkor természetszeren a felszínt meg-

közelít kiemelked kzetsorozat fog minimumot adni. Ez az oka annak,

hogy az erdélvrészi és hasonló típusú medence ksómagvú brachyanti-

klinálisait minimumoknak látjuk feltüntetve a geofizikai térképen. Ren-

des körülmények között gyrt területeken a brachyantiklinálisok maxi-

mumok és a vápák minimunok. Nálunk a magyar-horvát medencében a

legkeletibb részt kivéve
,
a mediterrán-sóformáció csak sós, de ksó nem

képzdött ki benne éppen úgy, mint a wieni, osztrák-bajor vagy dél-

francia neogén-rnedencékben, s így a normális állapotok állanak fenn.

Mi sem természetesebb, hogy az egymásután következ maximumok

és minimumok hossztengelyeik irányában antiklinálisokat és szinklináli-

sokat, illetve ezek parallel lefutásait reprezentálhatják, s ilyen értelem-

ben maximum és minimum sorokról, illetve vonulatokról, s azok hosz-

szanti irányáról, tengelyérl beszélhetünk, hogy ezeket a tisztán tudo-

mányos megállapításokat gyakorlatilag is értékesíthessük. Sajnos, attól

távol vagyunk, hogy a Nagy-Magyar-Alföldön, ahol a legtöbb geofizikai

fölvételt végeztek geofizikusaink, összefügg geofizikai térképünk

lenne, s így csak elszigetelt területekrl beszélhetünk. Az el-

adandó bizonyítékok szerint a Nagy-Magyar-Alföld is gyürd terület,
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minthogy az általános középeurópai tektonikai helyzetbl kifolyólag

más nem is lehet, s különben is kétségtelenül gyrt Horvát-Szlávóniá-

nak és Dunántúlnak mint tercier-medencének szervesen összefügg része

és így megint nem beszélhetünk más szerkezetrl, mint gyrdésesrl.
Ott ahol az Alföld peremén még módunkban van a felszínen a tereier-

képzdménveket is tanulmányozni, mint Szilágy megyében

,

vagy Buda-

pest környékén tettem, Ecsér, Pecek Isaszeg , Valkó vonalán antikliná-

list állapíthattam meg a pannonban, két elég nagy boltozattal. Ennek a

rednek ÉNy-i oldalán a szinklinális még szintén tercier-üledékeken is

kinyomozható. Vagyis a redzés DNy-ról ívelten EK felé való iránya

és méretei régebbi képzdményeken nyertek megállapítást, amely irány-

nyal és méretekkel jól egyezen sikerült a D-re elterül pleisztocénnel

fedett vidéken is még két szi nkl inálisf és két redt konstatálni, ahol

a rétegdléseken kívül természetesen megint a morfológia is ersen

segítségemre volt, mint például az urii boltozat konstatálásánál. Az
utolsó red, amit még D felé konstatálhattam eddig, Pilis-Tápiószent-

márton irányában van. Ha ezt az irányt, amely egyezik az ÉNv-ra meg-

állapított szinklinálisok és antiklinálisok irányával, meghosszabbítjuk

DNy felé Sári—Dömsödön keresztül a Csepel-sziget déli részéhez jutunk

ki. Dömsöd és Sári községek között pedig hosszan elnyúló geofizikai

maximum van, amelynek hosszanti tengelye egyenesen beleszalad a

pilisi antiklinálisba. D felé megint Tassnál és Örkénynél vannak ezzel

parallel minimumok a következ szinklinális helyén, majd Szabad-

szállás—Lajosmizse között újból maximumot találunk éppen úgy, mint

Kcser—Jászkarajenö között, Kecskemétnél persze, D-re ezek között,

minimum foglal helyet. A maximumok hossztengelyei az antiklinálisok

irányával parallelek
, s a szabálytalan, néha szétágazó geofizikai mini-

mumok éppen úgy a maximumok közötti tért töltik ki . mint a szinkli-

nálisok vápái.

Sajnálatos körülmény, hogy a geológiai és geofizikai vizsgálatok

még nem értek területileg itt össze, s így a kett közötti szoros nexus

nincsen kellen fixirozva.

Van azonban egy közös területünk is a csonka ország legkeletibb

szögletében, amely a Szamos—Tisza összeszögelése környékén a Nyírség

és Ecsedi láptól K-re terül el. A szomszédos megszállott területen

Husztnál és közelebb Nevetlen-falunál, Turterebesnél és folytatásában

Turvékonya-fürdnél tercierben konstatált DK—ÉNy-i irányú redk
vannak olaj, gáz és sósvíznyomokkal. Ezekkel a redkkel parallel három

antiklinálist és két szinklinálist állapítottunk meg Pantó kollegámmal,

s késbb Vendl is dolgozott ott 1923 nyarán. A terület pleisztocénnel

fedett, de sztratigrafiailag szintén tagozható, s így a barchyantiklináli-
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sok nemcsak dlésszögekkel, hanem sztratigrafiailag és morfológiailag

is fixirozottak.

A mai országhatár közelében a Tur-patak nyugati oldalán halad az

egyik antiklinálisunk, amely azt Kölesénél, a Tiszát meg Halábornál

keresztezve ívben a tarpai riolithegyen keresztül Csarodán és Bagi-

pusztán át lép megint a Tisza balpartjára. Ezen a redn dlések alap-

ján, valamint orografiai és sztratigrafiai alapon is brachyantiklinálist

konstatáltam Ricse és Kölese között és Tákos környékén, st az

utóbbin a redzés dupla. Ezzel parallel Kisnamény, Gulács, Szamosszeg

vonalán szinklinálist állapítottunk meg. A következ red Csenger—
Gyrtelek között a Szamost követi. Az Ecsedi láp szinklinális s DNy-ra
Mérknél megint red és boltozat van. Ricsétöl EK-re a redn a Ricse—
Kölese közötti brachyantiklinális DK-i részén a geofizikai mérések zárt

minimumot mutattak ki. Kisnaménytl DK-re a szinklinálisban a maxi-

mum jól fekszik benn, de folytatásában az ÉNy-ra lev másik minimum
centruma három kilométerrel a szinklinális geológiai tengelyéhez viszo-

nyítva, el van szintén tolva, de természetesen még mindig a szinklinális-

ban marad. Hogy ezek a pár kilométeres centrumbeli eltolódások abban

gyökereznek-e, hogy a közelben riolitkibúvások vannak (Tarpai hegy)

s még mások is feltételezhetk a felszín alatt, vagy a mélyben lev régi

kzetkiemelkedések asszimetrája és más, még eddig ki nem nyomozott

hatásokban keresendk, az gyakorlati szempontból lehet nagyon fontos,

de tudományos szempontból kevésbbé az, hiszen ezekbl is evidens, hogy

ahol antiklinális-vonulat van, ott ezen a vidéken geofizikai minimumok

helyezkednek el s a szinklinálisokban maximumokat találunk. Tehát a

fiatal üledékekben kinyomozható gyrdések geofizikailag is igazolhatók,

s ebben van az Eötvös-féle, jelenleg Pékár Dezs miniszteri tanácsos

vezetése alatt végzett geofizikai felvételek gyakorlati jelentsége sík

vidékeken.

Bizonyára feltnt a mélyen tisztelt olvasóimnak, hogy Budapest

környékén a geofizikai maximumokat antiklinálisokkal, itt a Tisza-

Szamos szögében pedig szinklinálisokkal hoztam, összefüggésbe, s a geo-

fizikai minimumokról azt mondtam, hogy redkön, illetve brachvantikli-

nálisokon vannak. Ez a látszólagos ellentmondás azért van, amint már

említettem, mert az Alföld ÉK-i részén, amint a sok sósforrás Sóvár és

Máramarossziget sótömzsös vidéke igazolja, itt még az erdélyivel azonos

ksót tartalmazó mediterrén-sóformáéió van, míg a Nyírségen túli medi-

terrán-medence csak sós, de ksót nem zár magába, hiszen a Hajdú-

szoboszlónál lev maximumfúrások és geológiai felvétel alapján is bol-

tozatnak bizonyult, szemben a hortobágyi minimummal, amelynek az

elbbivel szemben mélyfúrás alapján a vápa jellege tisztázódott. Hajdú-

szoboszlónál ugyanis az els fúrásban 180 m-ben találtunk már földgáz-



A FI DKÉREC LEGFIATAI.ARK TEKTONIKUS MOZGÁSAIRÓL. 81

nyomokat és 150 m körül pannoniai emelet re jellemz kövületeket, a

sósvíz pedig 190 méternél jelentkezett, a nagyhortobágyi fúrásban a

methán-nyomok csak 400 m mélység alatt, s a sósvíz és pannoniai

kövületek pedig 600, illetve 800 m körül kezdtek mutatkozni, több mint

400, illetve 600 m-rel mélyebben. A mediterránban itt észlelt választó-

vonal megegyezni látszik a K-i és Ny-i típusú eocén-medencék választó-

vonalával.

Azt hiszem, ezen sok és különböz természet adat alapján most

már nyilvánvaló az, hogy a magyar-horvát tercier-pleisztocén-medence.

mint felgyröd, geoszinklinális rész szintén generálisan gyrt terület,

s hogy ez a gyrdési folyamat úgy a tercier-, mint a pleisztocén-

lerakódásokon kimutatható , tehát folytatólagos és mai napig tartó.

Hogy ez a tektonikus kiemelkedés nem magában álló, a hasonló

típusú más medencerészekkel igazolhatom. Például a Botteni öböl.

amely pedig van akkora, mint a magyar-horvát medence, amint méré-

sek igazolják, 100 év alatt az É-i végén 16 métert, s a D-i végén,

Allan-szigetnél 1 métert emelkedik lassan, de fokozatosan, kiszámít-

hatóan évezredek alatt, amely id a geológiában majdnem semmit sem

jelent, egészen kiemelkedik, szárazulat lesz. Természetesen a szomszé-

dos területek megfelelen süllyednek éppen úgy, mint a régebbi geo-

szinklinálisok felgyrdésénél látjuk, s éppen ez a régi hegységek

süllyedésébl származó nyomás az, ami a kiemelt geoszinklinálisokat és

azok részeit meg-, illetve felgyrik. A Skandináv-félszigetnek, a kon-

tinens egyik legrégibb hegységroncsának összes Atlanti-óceánra nyíló

völgyei fjordok, mert a hajdani völgyfenekeket sokszor 4—600 méter

magasságban ellepte a tenger. Azt is mindenki tudja, hogy a hollandus

gátat emel az elnyomuló tenger ellen, bizonyára nem jószántából;

s hogy Bretagne partjain, a római kutak ma már a tenger színe alá

nyúlnak be. Istád. Malmö, Telleberg városok szemlátomást süllyednek,

egyes utcáik már a víz alá kerültek. A part itt Linné észlelései óta

00 m-es szegélyt veszített. Viszont É-ra a délsvédországi nagytavak

vidéke éppen úgy kiemelkedben van, mint ÉK-i folytatásukban a

Botteni öböl. A Botteni öböl környékén a pleisztocén-eljegesedés utáni

emelkedések és süllyedések palaeontológiailag a Yoldia arctica , Ancylus

lacustris és Litorina litorea szintekkel igazoltak s a praehystrikus-

leletek is támogatják. (L. Hillebrand-Balla: Az sember és kultú-

rája. Pantheon r. t. 1921.) Vagyis süllyed területek között ma is

lassan, emelked, bizonyára gyröd medencék vannak másfelé is.

Hogy az ilyen emelkedés gyrdéssel jár, azt az üledékes kzetek-

bl álló hegységekben látjuk, s a Pó-síksága esetében is szembeötl.

A Pó-síksága, mint a mai Adriának medenceszer folytatása, tercier-

és pleisztocén-kitöltésével együtt kiemelkedben, gyrdésben van.

Földtani Közlöny. LV. köt. 192.'). 6
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Ezek a redzések a síkság szélén ismeretesek, Bologna környékén

magam is láttam azokat. Az Alpesek centrális váriskusi magjának D-i

oldalán általában triász-, jura-, kréta-, paleogén-, neogén-, pliocén- és

negyedkori lerakódásokat találunk, tehát egy fokozatosan napjainkig

feltöltd, illetve kiemelked geoszinklinális részt. A nyugati Alpesek

K-i része azonban a Genovai öbölnél K-re kanyarodik, s szerpentines.

kristályos tömegeik Genovánál ma is felszínen vannak, folytatásukban

az Apenninekben azonban csak perm- és triász-képzdmények vannak

felszínen imitt-amott, különben mindent fiatalabb üledékek borítanak,

világos bizonyítékául', hogy a krétában és tercierben a mezozoos geo-

szinklinálisnak ez a DNy-i pereme sokkal jobban süllyedt, mint az É-i.

Ez volt az az alulról ható er, amely az Alpesek mezozoikumának és

paleogénjének D felé bukó, legyezszer óriási méret felgyürdését

okozta, bár a hazai analógiák alapján (Pécs-morágyi

,

vagy Polgárdi -

balatonrnenti kristályos hegység) ezt inkább egy a Pó síkján állott és

utóbb lesüllyedt régi hegység hatására gondolnám visszavezethetnek.

Az eocén-oligocén-üledékek hiánya azonban Torino és a Garda-tó

között, ahol a miocén is nagyon keskenyen, s a pliocén megint csak

K-en és Ny-on van képviselve, Itália geológiai térképe szerint viszont

azt bizonyítja, hogy most már ez a perem süllyed, s a tercier-lerakódá-

sokat eltakarják a legfiatalabb képzdmények s ebben vélem látni a

Pó-vidék felgyródésének okát, de ebben látom azt a tényezt is, amely

egyes alpesi völgyeket fjordszer mély tavakká formált át. Ugyanaz a

süllyedés, amelyet Skandinávia Ny-i partjain, vagy a Balatonnál lát-

tunk, karöltve a völgyek irányát keresztez Pó-völgyi fiatal redzés

sel, kiemelkedéssel, az az elbb említett tényez, amely a több száz

méter mély Lago-Maggiore-1, Lago di Comót, meg a hatalmas Garda

tavat feltavította, hiszen a moréna-gát-elmélet még akkor sem áll-

hatna meg, ha a geológiai térkép nem jelezne az aránylag vékony

moréna alatt a gátban mindeniknél, a morénánál idsebb képzd-

ményeket.

Nagy a gyanúm, hogy ugyanezzel magyarázhatjuk meg az Alpesek

fi-i oldalán lev tavak keletkezését is, az osztrák-bajor peremi részek

felgyrdésével, szemben a hegység süllyed tendenciájával.

Mieltt mostani tanulmányom tárgyát röviden összefoglalnám,

egy kicsit még vissza kell mennünk az Alföldre, a Tisza völgyébe.

A „Magyarság" egy februári cikke nyomán sikerült megtudnom, hogy

a földmívelésügyi. minisztérium vízügyi osztálya az 1890-ben bemért

I. és Il-rend tiszamenti fixpontokat 1914-ben és 1921-ben egyes helye-

ken újra bemérte, mert az áradások talajingadozásra engedtek követ-

keztetni.
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Az említett osztály eddigi mérési adataiból, amelyeket, felhaszná-

lás végett bányászati osztályunknak átengedni szíves volt. kitnik,

hogy a csonka ország határain belül 18 helyen a Tisza mentén emel-

kedett a talaj és pedig Tisza becs, Mezvári, Iíalábor, Tiszákerecsény,

Orladány, Benk, Mogyorós. Komoró, Tímár. Tardos, Sajókesznyéte.

Tiszakeszi, Tiszabábolna. Tiszapüspöki. Szolnok, Tiszavezsény, j-
kécske. Tiszakürt. Csongrád, Szentesnél. Ezek között a helyek között

a fixpontok süllyedést tüntetnek fel. Aránylag kevés az olyan hely.

ahol elmozdulás nem észlelhet.

Ez a jelenség különben nem magában álló, mert tudomásom szerint

az Alpesek É-i lábánál ugyancsak fixpontok újra való bemérése alapján

nemcsak függleges, hanem vízszintes irányban is tapasztaltak arány-

lag szintén rövid id alatt számottev elmozdulásokat.®

A legnagyobb kiemelkedés a Tisza mentén Szentes alatt van.

ahol két I-rendü fixpont 103 és 85 mm emelkedést tüntet fel 31 év

alatt, utána jkécskénél van nagyobb emelkedés 40 és 38 mm. Szolnok-

nál + 33 mm a különbség, a többieknél az emelkedés kisebb. A leg-

nagyobb süllyedést Tiszaszlsnél észlelték, 222 mm-t, de vannak

100 mm-en felüli eltérések is több helyen, így 101 mm a süllyedés

Taszaszajol felett, a szolnoki kiemelkedésen felül. A többi süllyedés

kisebb, de az emelkedések és süllyedések a Tisza mentén eléggé szabály-

szeren váltakoznak.

Mivel a már említett Turvékonyafürd—nevetlenfalusi redzée

éppen az emelkedben lev Tiszabecs irányában látszik folytatódni,

s a Ricse—tákosi pedig Holóbornál keresztezi a Tiszát, ahol talajemel-

kedés volt megállapítható, kézenfekvnek látszott a feltevés, hogy a

fixpontemelkedések redt. antiklinálist, illetve annak tengelyét mutat-

ják. Ezt annál inkább gondolhattam, mert a Ricse—tákosi red
Tákosnál lev szakaszán dlések és sztratigrafiai alapon 1923-ban, még

a mi körünkben is feltnést keltén, dupla redzést konstatáltam a

pleisztocén-üledékekkel fedett brachyantiklinálison, s most azt láttam,

hogy ezen a redn a dupla ráncosodásnak megfelel távolságban Haló-

bornál és Mezvárinál is emelkedés van közben egy süllyedéssel, ami

nyilván a két red közötti szinklinálisnak felel meg.

Megállapítandó, hogy vájjon az Alföld közepe táján is gyrdés-
nek felel meg a talajemelkedés és süllyedés, Pantó kollegámmal az el-

múlt napokban megvizsgáltuk Szolnok és Szentes környékét. Az ered-

mény nem lepett meg, mert az elzmények után ezen aránylag nagy

kiemelkedéseknél antiklinálist kellett találnunk. Szolnoknál a pleiszt-

6 M: Schmidt: Erdknistenbewegungen im' Oberbayerischen Alpenvorland. Er
gánzungemecsungen z. bayr. Priizisionsmivellement. Heft. 2. No. 6. (Veröff. bayr. Komra,
f. d. intern. Erdmessung. München. 1919.)

6
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océn-üledékek elég jól rétegzettek, s a lösz alatti mélyebb tagok is fel-

színre kerülnek a kiemelkedésben, tehát sztratigrafiailag is konstatál-

ható a redö, st valószínleg megint kétszeres red.

A Tiszapüspöki és Tiszaszajol közötti 101 mm-es süllyedés táján,

a fiatalabb vastag humuszos agyagpaddal tarkított rétegsorban a szin-

klinális jól kivehet, a Tenyi felstanyától ÉNy-ra ez alul réteges

lösz, majd ersen homokos rétegsor tnik el rengeteg lapos homokk-
és mészmárga-konkrécióval, ami alatt ersen limonit-konkréeiós szürke

agyagot találunk. Az egész rétegsor DNy felé, a szolnoki vasúti híd

felé haladva, elég nagy eséssel a vízszín alá bukik. Itt a süllyedés

18 mm. Majd a vasúti híd és Szolnok közötti szabályozott mederben,

átvágásban, ahol a kiemelkedés 33 mm, megint felszínen látjuk a

pleisztocén mélyebb említett tagjait, amelyek a város K-i végétl

kezdve, ahol megint süllyedést észleltek, a fiatalabb lerakódások alá

merültek. A rétegek csapása és dlése ENy—DK-i redzésre vall.

Hogy a fiatalnak nevezett, de még dlésméréseknél felhasználható

üledéksor koráról fogalmunk legyen, megemlítem, hogy a lösz feletti

humuszréteges sorozatba, annak lerakódása után a praehystorikus

ember sorba beleásta fordított tölcséralakú tzhelyeit, amelyekbl még

korong nélkül készült primitív edénytörödékek és rengeteg feltört csont

kerül. Ha ezeket a cserepeket összehasonlítjuk egy Zsolnay-féle vázá-

val, némi fogalmunk lesz arról, hogy mennyi víz folyt le a Tiszán,

amióta ezek a fiatal rétegek lerakodtak, s ha évente azóta csak egy-

egy mm-t emelkedik és süllyed mellette a terület, néhány méter különb-

ség bizony kiadódik , éppen annyi, hogy az a két-három foknyi réteg-

hajlás kialakuljon.

Szentesnél csak azokban a „fiatal“ üledékekben konstatáltuk a

redt megint ott, ahol a fixpontok kiemelkedtek. Itt a Szolnoknál és

a Fels-Tiszán észlelt mélyebb pleisztocén-tagok nem kerülnek fel-

tárásba.

Ha figyelembe vesszük, hogy a Karcag—Debrecen között meg-

állapított geofizikai maximumok és minimumok DK—ENy-i irányú

elhelyezkedése azonos a szolnoki red irányával, s a Budapesttl DK-re

Pilisig kinyomozott redzések ívelt DNy—EK—K-i iránya könnyen

összeköthet a Szolnokon felüli kiemelked tiszamenti területekkel,

nyilvánvaló a fixpont nívóvá,Hozásának hézagpótló jelentsége a Nagy-

Alföld szerkezetének körülményes megállapításánál.

Egyelre szögezzünk le annyit, hogy a Dunának és mellékfolyói-

nak terrászuk van, tehát annak mente nem lehet süllyed terület.

Különben is a Duna deltát épít, s erózió-bázisa sem süllyed. A Tisza

és mellékvizei csak a szinklinálisokban töltenek fel ma is, a redökön

már bevágódás észlelhet, tehát a Nagy-Alföld mint felgyvrd terület.
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kiemelkedben van. s így annak egészében való süllyedésérl régen nem
beszélhetünk.

Az elmondottak alapján már nemcsak geológiai korokra vissza

men hosszú idk elmozdulásait ismerjük földünk szilárd kérgében,

hanem különböz természet megfigyelések és pontos mérések alapján

meg tudjuk állapítani, hogy az az er, amelyik a megelz geológiai

korokban gyréídéseket és szakaddsós. töréséé elmozdulásokat hozott

létre azon. végtelen lassúsággal és kitartással napjainkban is mködik.

Ennek az ernek megnyilvánulása a föld szilárd kérgében süllyedés,

s az ezáltal kiváltott emelkedés, amely mindig gyrdéssel, szakadás-

sal, vagy töréssel jár. s szülje az ezek mentén a tektonikai vonalak

mentén való elmozdulásoknak és földfelszín-változásoknak.

Eladásom tudományos eredményeit összefoglalva, azt látjuk,

hogy a Magyar-horvát medence szerkezete nem töréses. hanem gyr-
déséé. a földrengések, fixpont nivóváltozások és morfológiai jelenségek

tanúsága szerint földünk kérgében máig tartó mozgások vannak. Ezek

a mozgások földkéreg-kiemelkedéseket és süllyedéseket, s ezzel karöltve

gyrdéseket, szakadások és törések menti elmozdulásokat okoznak.

Látjuk, hogy ezek az elmozdulások, gyrdések kedvez réteges ki-

fejldés mellett, úgy dlésszögek. mint sztratigráfiai jelenségek és

morfológiai formák, valamint fixpont nivóváltozások alapján már a

pleisztocén (diluviális) lerakodásokon is konstatálhatók. s fokozatosan

jobban és jobbaii az ezeknél idsebb neogén réteges kzeteken is termé-

szetesen. Az utóbbiak a medenceszéleken hasonló irányban, de néhol

még intenzivebben gyrt .paleogén- és mezozoos-medencét kitölt tagok-

kal érintkeznek, mint az Alpesek és Kárpátok E-i és D-i geoszinklináli-

saiban, Erdélyben, vagy a magyar-horvát és osztrák-bajor medencékbe'!),

is látjuk. Ez a jelenség pedig nem egyéb, mint a hegyképzdés vándor-

lása, a felgyrdö mezozoos-geoszinklinálisok roncsain felépül, foko-

zatosan feltöltd és szkebb térre szoruló tercier-geoszinklinális részek

lassú, fokozatos és napjainkig követhet felgyrdése, kiemelkedése.

Ennek a folyamatnak elmozdulási jelenségei az utoljára kiképzdön,

nagy területeket elborító pleisztocén (diluviális) rétegeken is konsta-

tálhatók, s így azok is bekapcsolhatók a tektonikus viszonyok kinyomo-

zására irányuló munkálatoknál, amely munkálatok különben megelzen
a pleisztocénnel fedett területeken általánosságban keresztülvihetetle-

neknek látszottak. Az eladott kutatási eredmények kétségtelenül iga-

zolják azt, hogy a fiatal, vastagon pleisztocén-üledékekkel borított sík

medencék szerkezeti felépítésének kinyomozása is lehetséges és ezáltal

hatalmas tér nyílik azokon az óriási nagy területeken is, a mélyben

rejtzköd hasznosítható ásványos anyagok, elssorban a földgáz-

petróleum geológiai alapon való felkutatására.


