
Magyar Állami E ötvös Loránd Geofizikai Intézet 
G E O F IZIK A I K Ö ZLE M É N YE K  

V II. kötet, 3— 4. szám

ШЕФФЕР ВИКТОР

ПРОБЛЕМА ДРЕВНЕГО МАССИВА ТРАНСИЛЬВАНИИ
Недавно опубликованные результаты геофизических измерений в Румынии 

значительно расширили наши знания о ретинальной геофизике юго-восточной части 
Карпатских впадин.

По ним установлено, что вокруг центральной зоны, лежащей над кристалли
ческим глубинным массивом, распологаются антиклинальные зоны Трансильванской 
депрессии.

Строение скалистого дна бассейна неоднородно. Кроме глубинного массива 
центральной зоны перед северо-восточной и южной окамляющими зонами впадины 
распологаются местные возвышения более глубинных частей земной коры-антикли- 
нории.

V IK T O R  SCH EFFER

DAS PROBLEM DES TRANSSYLVANISCHEN URMASSIVS

Die Ergebnisse der neuerlich veröffentlichten Resultate der in Rumänien 
durchgeführten geophysikalischen Messungen haben unsere regionalgeophysikali- 
schen Kenntnisse über den südöstlichen Teil der Karpatenbecken bedeutend er
weitert.

Nach diesen konnte es fetgestellt werden, dass die Antiklinalzüge des sieben- 
bürgischen Beckens sich um eine zentrale Zone scharen, welche über eine kristalline 
Tiefenmasse hegt.

Der Felsengrund des Beckens hat keinen einheitlichen Aufbau. Ausser der 
Tiefenmasse der zentralen Zone ist in dem nordöstlichen und in dem südlichen 
Randgebiet des Beckens je ein Emporkommen der tieferen Schichten der Erdkruste, 
ein Antiklinorium festgesteht worden.

AZ ERDÉLYI ÖSMASSZIVUM PROBLÉMÁJA
SCHEFFER VIKTOR

I. Regionális geofizikai áttekintés

Az 1957-ben megjelent „Adatok a Kárpátmedencék regionális geo
fizikájához”  (1) című értekezésünkben megállapítottuk, hogy a Kárpáto
kat a Stille-íéle „Baltopodolisches Lineament” (2) mentén harántoló 
Szudetida Antiklinorium az Északkeleti Kárpátok hátterében a Bereg— 
Szatmári tömegben folytatódik.

A Bereg —Szatmári tömeg peremi leszakadási vonalait ÉK-en a 
Vihorlát-hegység, Ny-on az Eperjes -Tokaji-hegység fiatal eruptív
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tömegei követik, D-ről pedig a vulkáni képződmények Nyírségi Amfiteát
ruma határolja. Megjegyeztük, hogy ez a földtani alakulat DK-felé, az 
Erdélyi neogén medence alatt húzódván, a Dobrudzsái rög felé tart.

Időközben érkezett hozzánk M. Socolescu, D. Bi§ir, D. Popovici és M. 
Visarion román geofizikus kartársak a Déli és Keleti Kárpátok területének 
izosztatikus gravitációs anomáliáit tárgyaló munkája (3), S. Airinei 
„Asupra anomaliei magnetice regionale din centrul bazinului Transilvaniei” 
(4) című értekezése, a bukaresti Comitetul Geologic által kiadott romániai 
Bouguer anomália-térkép (5), valamint M. Socolescu és D. Bi§ir „Le calcul 
du réseau des stations de pendule de la République Populaire Roumaine” 
című munkája (6). E kiadványokban közölt eredmények nagymértékben 
kiterjesztették a Kárpátmedencék délkeleti részéről ezideig szerzett regio
nális geofizikai ismereteinket.

Az új eredmények lehetővé teszik számunkra azoknak néhány régeb
ben, Erdélyben végrehajtott geofizikai felvétel eredményeivel való össze
hasonlítását és azok pontosabb geológiai értelmezését.

A Déli és Keleti Kárpátok területe izosztatikus anomália-képének 
főbb elemei a következők:

1. A Szudetida Antiklinórium a Bereg —Szatmári tömegtől DK-re 
eredeti irányában folytatódik és a Keleti Kárpátok hátterében, a neogén 
medence K-i része alatt vonulva harántolja az erdélyi területet. Gerinc
zónájában, Székelyudvarhely körzetében +55 mgal-os értékek állapíthatók 
meg.

Külső övezetében a Szudetida előtér szinklinóriuma, valamint a 
Szudetidák peremi törésvonalának vonulatai (7) ÉNy-ról jövet Bacau és 
Targu Ocna-ig követhetők az izosztatikus anomáliák alapján.

2. A D-i Kárpátok előterében elterülő hatalmas izosztatikus depresz- 
szió, melynek legnagyobb, —50 mgal alatti negatív anomáliaértékei 
Ploesti —Buzáu és Focçani környezetében vannak, a Trotus vonal folyta
tásának zónájában megszakítja a Dobrudzsái tömeg felé tartó Szudetida 
antiklinórium gravitációs indikációját.

E depressziós vonulat az izosztatikus tanulmány szerzői szerint a 
Déli Kárpátok előterében levő tömeghiányt jelzi, melynek oka a sziál 
megvastagodása és fiatal üledékeknek felhalmozódása az előtér előtti 
árokban. Tecuci és Bïrlad között húzódik К-felé és valószínűleg a Krim 
félsziget É-i részén elterülő negatív anomáliához kapcsolódik. Ez a dep
ressziós vonulat a sziál-kéregnek egy К —Ny irányú kivastagodását jelenti 
és merőleges a Szudetida előtér szinklinóriumának megfelelő sziál kéreg 
elmélyülésére. Megkerüli a Dobrudzsai-rögöt és annak előtere gyanánt 
fogható fel.

3. A D-i Kárpátok hátterében egy, a K-i Kárpátokon át kelet felé 
vonuló és Nagyszeben —Fogaras környékén +70 mgal tetőértéket elérő 
maximum van.

Ez a Déli Kárpátok belső zónája kérgében levő anyagtöbbletnek, a 
sziál-alatti tömegek felemelkedésének felel meg az izosztatikus tanulmány 
szerzői szerint.

E maximumvonulat Nagyszeben —Fogaras vidékéről Targu Оспа — 
Bacäu és Husi felé jelzi a sziál elkeskenyedését.
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Ennek geológiai valóságát ez utóbbi időben már fúrások is megállapí
tották. N. Grigora§ szerint: „Birladtól D-re depresszió van, ezt az Északi 
Szubkárpáti depressziótól a Prut alsó folyása vidékén egy kiemelkedés
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1. ábra.

választja el. Ezen lemélyített néhány fúrás 650 m körüli mélységben új- 
paleozoos rétegeket ért el” (8).

A fentiek alapján az is megállapítható, hogy a Brassótól ÉK-re el
terülő Vrancea vidékén, amely Erdély legnagyobb szeizmicitással bíró 
területe (9), két hatalmas, egymásra merőleges izosztatikus anomália- 
vonulat keresztezi egymást.
5  G eofiz ik a  —  8
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4. A Bihar-hegység vidékén egészen Kolozsvárig pozitív izosztatikus 
anomáliák mutatkoznak, melyeket Dés —Torda és Brádon átvonuló 
depressziós zóna fog körül és elválasztja a Nagyszeben —Fogaras-i gravitá
ciós maximum övezettől.

M l G H g E S  П О Б О И  V 0 N 1 U K  »  KELETI ÉS D ÍU  КДЯРДШ К TERÜLETEK
4843.5 IDŐPOffTBAK.
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A részletmérések alapján szerkesztett Bouguer anomáliatérkép nem 
tartalmaz mérési eredményeket a Kárpátok zónájában, ennélfogva a fent 
leírt indikációk a Bouguer anomáliákban helyenként nem követhetők.

5. A Szudetida Antiklinórium erdélyi folytatása, a Déli Kárpátok 
hátterében vonuló gravitációs maximum-zóna és a Bihar-hegység vidéké



Az erdélyi ősmasszívum problémája 213

nek maximumterületei az izosztatikus anomáliák szerint egy oly regionális 
depressziós területet zárnak közre, amely Socolescu, Bi§ir, Popovici és 
Visarion szerint ÉNy-felé folytatódva kapcsolódik a nagyalföldi, nyírségi 
gravitációs minimumzónához.

Kiemelkedőnek tartjuk azonban annak megemlítését, hogy a Nyírség 
és az Erdélyi Medence vulkáni képződményeinek tartományait a Keleti 
Középhegység ÉK-i végződése, amely a geofizikai mérések eredményei 
alapján a Száva redők zónájából kiinduló délalpi vonulat, választja el.

Az Alföld É-i része regionális geofizikájának tárgyalásakor megállapí
tást nyert, hogy a Száva redők folytatását képező délalpi vonulatnak az, 
egész Magyar Medencét harántoló északalföldi legdélibb elfedett paleozoos 
pásztája, amely Biharnagybajom és Mezőtúr alatt húzódik, van a legkiemel
tebb szerkezeti helyzetben és hogy e vonulat legészakibb, felszíni tagját, 
a Szatmári Bükkhegység képezi (10).

Vizsgálatainkat az Erdélyi Medence határterületeire kiterjesztve 
megállapíthatjuk, hogy az Erdély ÉNy-i szélén húzódó és telegdi Roth Károly 
szerint ,,a Rodnai havasok kiugró sarkantyújából kiinduló Keleti Közép- 
hegység meg-megszakadozott, kisebb-nagyobb hegységrögökből, úm. a 
Prelukai rögből, a Szamos menti és a szilágysági rögökből, valamint a 
Szatmári Bükk-hegységből álló láncolata” (11) választja el az Erdélyi 
Medence és a Nyírség azonos jellegű, a délalpi vonulat keletkezése idejénél 
valószínűleg régebbi eredetű és vulkáni képződményekkel kitöltött me
dencealakulatait.

Az Erdélyi Medence rendkívül érdekes földmágneses zavaraira először 
a múlt században, 1847-től végrehajtott országos jellegű mágneses mérések 
eredményei hívták fel a figyelmet (12, 13, 14), melyek e területen a mág
neses izogon vonalak nagyfokú rendellenességeit állapították meg.

A „Mágneses izogon vonalak a Keleti és Déli Kárpátok területén
1943,5 időpontban” című, Hofhauser Jenő által közölt adatok alapján 
(15) szerkesztett 2. ábránkat az izosztatikus anomália-képpel összehason
lítva figyelemreméltó összefüggések állapíthatók meg az izosztatikus 
anomáliák és az izogon vonalak menetei között ezen érdekes, nagy mágneses 
zavarokkal jellemzett vidéken.

II. Az Erdélyi Medencében végzett újabb geofizikai felvételek eredményei

Az Erdélyi Medencében végzett gravitációs mérések eredményeiből 
5 mgal-os értéklépcsővel szerkesztett Bouguer anomália-térképet 3. 
ábránk szemlélteti.

Megállapítható, hogy e térkép az izosztatikus anomáliaképpel ellen
tétben a neogén medence központi zónájának megfelelő depressziós 
területen, Torda, Beszterce és Marosvásárhely között egy kb. 25 —30' 
mgal viszonylagos nagyságú gravitációs maximumot jelez.

Ezt a pozitív gravitációs anomáliát különben már az 1912—13-ban 
Eötvös Loránd által végzett torziósinga-mérések, valamint az 1940—43-ig 
terjedő időszakban a M. Áll. Eötvös Loránd Geofizikai Intézet erdélyi
5* — 8
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graviméteres felvételeinek eredményei is megállapították (16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22). (Lásd a 4. ábrát)

Az előző fejezetben ismertetett izosztatikus anomáliaképben ez a 
gravitációs maximum azért nem juthat kifejezésre, mert ezen anomália 
területén értékmeghatározás nem történt.

M Á G N E S E S  A N O M Á L I Á K  E R D É L Y B E N
EÖTVÖS LORANO 1912-13 BÁN VESZETT MÉRÉSEI ALAPJÁN. AZ ERŐÉIT! MEDENCE ÉSZAK!
RÉSZÉBEN ПО К  VESZETT GR A V ITÁ C IÓ S  M É R É S E K  EREDM ÉNYEINEK VÁZLATOS FEUÜNÍflESEYEL

гошмймш »wiiiraiaotós sílift
M»s»8is иви*шк >ш. misre • -
cumtoís [т кт ит ш  * *.

4. ábra.

Az 5. ábránkban közölt, M. Socolescu és D. Bi$ir által az ingaállomás- 
hálózat eredményei alapján szerkesztett Bouguer anomáliatérkép az Er
délyi Medencében alkalmazott nagyobb állomássűrűség folytán már jobban 
megközelíti a graviméteres részletmérések alapján nyert anomália-képet.
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Az erdélyi neogén medence északi felében megállapított gravitációs 
maximum-zóna jellegzetessége, hogy két részre tagozódik. Az egyik, 
amely a gravitációs rendellenességekben elsődlegesen, az izoanomál

6. ábra A földmágnesség vertikális intenzitásának rendellenességei az Erdélyi 
Medencében S. Airinei szerint.
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vonalak záródásaiban jut érvényre, ÉK —DNy-csapású, Beszterce, Maros- 
vásárhely és Torda között terül el. A másik, ennél kiterjedtebb, amely 
részben másodlagosan, az anomáliák értékeloszlásában Nagybánya — 
Székelyudvarhely ÉNy —DK irányú tengellyel jelentkezik, a Szudetida 
Antiklinórium-vonulatának megfelelő gravitációs maximum indikáció.

A §tefan Airinei által közölt erdélyi földmágneses anomáliatérképet
6. ábránkban adjuk közre.

E térkép az 1952—55-ös években a román Comité Géologique munkái
nak keretében készült, az Erdélyi Medencében elterülő mágneses anomália 
felvétele céljából 3018 állomáson végzett meghatározás alapján.

E térképnek a Bouguer anomáliák térképével való összehasonlítása 
érdekes megállapításokra ad lehetőséget.

A mágneses anomáliaképben az Erdélyi Medencének megfelelően egy 
ÉÉNy —DDK-tengelyü, ellipszis alakú, kb. 400 gamma viszonylagos 
értékkülönbségű mágneses maximum indikáció állapítható meg, mely a 
Szamos és az Olt folyók között terül el. Az ellipszis alakú indikáció nagy
tengelye Betlen —Mezőpagocsa —Erzsébetváros —Noul Sásesc között húzó
dik, hossza 120 km, kistengelye pedig 50 km hosszú és Urca —Marosvásár
hely között van. Az anomália kb. 4000 km2 kiterjedésű és három lokális 
centruma van, melyek Budatelke, Mezőpagocsa és Sáros községek mellett 
fekszenek.

4. ábránk, amely az Eötvös által szerkesztett földmágneses potenciál
görbéken kívül a M. Áll. Geofizikai Intézet által az Erdélyi Medence északi 
részében 1943-ig végzett gravitációs mérések eredményeit is feltünteti, 
módot nyújt a medence északi részében jelentkező és az előzőekben említett 
két jellegzetes gravitációs anomália egymástól eltérő mágneses tulajdonsá
gainak megállapítására, amint az a fent ismertetett korszerű román méré
sek eredményeiben is jelentkezik.

A Torda —Beszterce és Marosvásárhely között elterülő, záródó 
gravitációs maximum egyúttal a mágneses ekvipotenciál-görbék nagy 
maximuma. Ezzel szemben a Szászrégen és Marosvásárhely között jelent
kező kiterjedt másodlagos gravitációs rendellenesség a Szudetida Anti- 
klinórium e zónán átvonuló, környezeténél kisebb mágneses szuszceptibili- 
tású része, a földmágneses ekvipotenciális görbék képében jól definiált 
hatalmas mélyvonulat alakjában jut kifejezésre.

Megállapítható, hogy az Erdélyi Medence északi részének regionális 
geofizikai elemeit már a régi geofizikai felvételek eredményei is hűen vissza
tükrözték.

III. Az Erdélyi Medence földtani felépítésére vonatkozó 
újabb megállapítások

Az Erdélyi Medence aljazatának geofizikai módszerek eredményei 
alapján megállapítható tektonikai elemeit a következőkben adjuk. E tek
tonikai elemek egyrészt a Kárpátmedencék szerkezetének, másrészt pedig 
a területtel szomszédos alföldi zónák felépítésének megismerése szempont
jából nagyjelentőségűek.
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1. A  Szudetida Antiklinórium
Nagybánya—Székelyudvarhely tengely mentén harántolja az Erdélyi 

Medence keleti részét.
Északkeleti szárnyát a sótestek övén túl a Kelemen-hegység, Görgényi- 

havasok és a Hargita felszíni andezit-vulkáni tömegei követik, délnyugati 
szegélye mentén pedig, a vulkáni képződmények Nyírségi Amfiteátrumához 
hasonlóan, mélyenfekvő, eltemetett vulkáni kőzettömegek határolják.

Ezek azonban, az előbb említettekkel ellentétben, a geofizikai mérések 
eredményei alapján nagyobb részükben bázikusoknak mondhatók.

Az Antiklinórium mindkét szárnya egy-egy nagyjelentőségű tektonikai 
vonalat képvisel. Az északkeleti szárnyat I. Popescu —Voite?ti „Linea 
Pecineaga” -ja (23) követi (7. ábra). E szárny mentén Nagybánya környé
kétől Besztercén át Görgényüvegcsürig Réthly ,,A Kárpátmedencék föld
rengésgyakorisági térképe”  szerint számos földrengési epicentrum van. 
A délnyugati szárny mentén pedig a Stille által felismert „Szamos vonal” 
(24) húzódik. (8. ábra)

A geofizikai mérések eredményei alapján tehát igazolást nyert mind 
I. Popescu —Voiteçti, mind H. Stille tektonikai elképzelése e két szerkezeti



Az erdélyi ősmasszívum problémája 221

vonalra vonatkozóan. Természetes azonban, hogy ezen elméleti megfon
tolások alapján megsejtett szerkezeti vonalak pontos lefutását a geofizikai 
mérések eredményei adják meg.

Az Erdélyi Medencében mindkét szerkezeti vonal mentén hatalmas 
vulkáni kőzettömegek törtek fel.

Míg a Linea Pecineaga menti feltörések felszíni savanyú vulkáni 
kőzettömegeket hoztak létre, az Antiklinórium délnyugati szárnyán, a 
Szamos vonal mentén mélységbeli magmatikus tömegek állapíthatók meg 
a geofizikai mérések eredményei alapján.

Kiemelendőnek tartjuk, bogy mind Popescu —Voiteçti, mind Stille 
a fentemlített szerkezeti vonalakat megszakítás nélkül átvezetik a Keleti 
Középhegység északkeleti nyúlványainak zónáján, ezzel is kifejezésre 
juttatván az utóbbinak a terület regionális mélyszerkezeti felépítése szem
pontjából való kisebb jelentőségét.

A Nagyalföld északkeleti részén, a Kárpátalján és Észak Erdélyben 
végzett geofizikai tanulmányok (25) megállapították, hogy a Bereg — 
Szatmár-i tömeget, mint a Szudetida Antiklinórium az Alföld északkeleti 
része alatti tagját északkeleten ugyancsak a Linea Pecineaga-nak megfelelő 
regionális törésvonal, a Szudetidák peremi törése határolja. E szerkezeti 
vonal mentén törtek fel az Alföld északkeleti peremi leszakadási vonalának 
megfelelő Yihorlát-hegységi felszíni andezit tömegek.

A Bereg—Szatmár-i tömeget délről határoló szerkezeti mélyedést 
kitöltő nyírségi vulkáni kőzettömegek azonban nem a Szamos vonalnak 
megfelelő, hanem egy a Bodnai-havasoktól nyugat felé húzódó regionális 
К —Ny irányú törésvonal mentén elhelyezkedő vulkáni centrumokból 
törtek fel.

2. A  Szudetida Antiklinórium hátterének vulkáni képződményekkel 
kitöltött mélyvonulata

Ha az I. Popescu —Voiteçti tektonikai térképét (26), Pávai-Vajna 
Ferenc 1926-ban megjelent ,,A Magyar —Horvát és Erdélyi neogén meden
cék tektonikai és geofizikai téréképét” -t (27) vagy telegdi Róth Károly „A  
Magyar Föld és külső keretének hegyszerkezeti térképé” -t (28) összehason
lítjuk S. Airinei a 6. ábrán közölt földmágneses anomáliatéréképével, meg
lepő hasonlatosságot tapasztalhatunk e tektonikai térképek Érdély-részi 
szerkezeti vonalai és a földmágneses izoanomál görbék elhelyezkedése és 
alakja között. Ugyancsak érdekes összefüggés állapítható meg a mágneses 
anomáliatérkép és a Papp Simon által közölt ,,A Szászrégen, Parajd, 
Medgyes és Segesvár közötti terület tektonikai térkép” -én (29) jelzett föld
tani szerkezetek között is.

A térképen ábrázolt földtani szerkezetek és a földmágneses rendelle
nességeket okozó mélységbeli vulkáni eredetű tömeg nyilvánvalóan tekto
nikai kapcsolatban állnak egymással.

S. Airinei a mágneses hatókőzetet egy oly kristályos eruptív merev 
tömegnek tartja, amelynek a kárpáti keretben való elhelyezkedése folytán 
feltehető, hogy ez a merev tömeg' képezte egyik tényezőjét a délkeleti 
Kárpát-ív kialakulásának.
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Az Erdélyi Medence gáztartó boltozatai a regionális mágneses anomá
lia területén vannak.

S. Airinei a gravitációs és mágneses mérések által nyert eredmények 
számításbavételével Stoenescu és Ghiciu munkája alapján a mágneses 
anomáliát létrehozó kőzetet oly nagymélységü infrakrisztallin, intruzív 
tömegnek képzeli el, mely egy geológiai egységet képez és amelynek mély
sége nagyobb a mikefalvai eddigi legmélyebb erdélyi fúrás talpmélysé
génél, 4017 m-nél. E hatóanyagot Airinei az Erdélyi Közép-hegység és 
a Görgényi-havasok—Hargita neogénkorú vulkáni kőzeteivel tartja 
azonosnak.

Megállapítható, hogy Eötvös Loránd 1912 -13-ban az Erdélyi Medence 
területén végzett mágneses méréseinek eredményei (30) jó felderítő képet 
adtak e mágneses anomáliáról. Ez a 4. ábrából is kivehető.

Eötvös Loránd geofizikai méréseinek eredményeiből már több mint 
négy évtizeddel ezelőtt azt a következtetést vonta le, hogy az Erdélyi 
Medence központi része alatt elterülő földalatti tömeget nagysűrűségü és 
mágnesezhetőségű eruptív kőzet alkotja. (31)

A földmágneses és gravitációs mérések eredményeinek összehasonlí
tása alapján megállapítható, hogy e felszínalatti tömegnek a Szudetida 
Antiklinóriummal párhuzamosan délkeletről északnyugat felé vonuló 
része nagyobb magmasavanyúságú, a Torda—Beszterce—Marosvásárhely 
között elterülő mágneses és gravitációs anomália alatt pedig az előbbinél 
bázikusabb kőzetek vannak.

Ez utóbbi terület mágneses és gravitációs anomáliái a Maros geo- 
szinklinális (32, 33) csapásirányába és annak folytatásába esnek.

Valószínűnek tartjuk, hogy a Maros geoszinklinális zónájából egy oly 
tektonikai vonal húzódik ÉK irányban, amint azt Popescu —Voite§ti a 7. 
ábrán feltünretett tekronikai térképén és ifj. Lóczy Lajos (34) 1928-ban 
közölt „Magyar hegységszerkezeti vázlatán” érzékelterrék.

E tektonikai vonal párhuzamos azzal, a Keleti Középhegység Alföld 
felőli oldalán húzódó vonallal, mely az Orosz Tábla délnyugati szegély
zónájából indul ki és amelyet előző munkáinkban (35) mint „Az Alföld 
keleti, felszínalatti peremi leszakadási övét” ismertettünk.

A Maros geoszinklinális felszíni geológiája, a mezozoos korú vulkáni 
kőzetek Torockó és Torda környéki irányítottsága, az alsószentmihályi, 
Torda, Nagysármás és szászbanyieai földrengési epicentrumok valószínű
sítik e tektonikai vonal létezését. E vonal mentén törhetett fel az Erdélyi 
Medence északi része alatt, Torda —Beszterce és Marosvásárhely között 
elterülő bázikus vulkáni tömeg, amely ilymódon az Erdélyi Érchegység 
bázikus mezozoos vulkáni tömegeinek (36) északkeleti felszínalatti foly
tatását és végződését képezheti.

Az elmúlt év egyik legérdekesebb kutatási eredményét az e területet 
jellemző gravitációs és mágneses anomáliára telepített Mezőpagocsa-i 
földtani alapfúrás szolgáltatta. E fúrás 2800 m mélységben, közvetlenül 
a miocén rétegek alatt érte el a kristályos palát és bizonyságot szolgáltatott 
arra vonatkozóan, hogy az Erdélyi Medence kristályos aljzatának nagy 
lemélyedésében e helyen egy viszonylagos kiemelkedés van.
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Az alföldi, gyulai gravitációs és mágneses maximumok földtani okának 
feltételezhető bázikus vulkáni kőzettömeg az utóbbihoz hasonló körül
mények között jelentkezik a geofizikai mérések eredményeiben. Valószí
nűnek tartjuk, hogy a gyulai maximumot egy az Erdélyi Medence alatt 
levőhöz hasonló összetételű bázikus vulkáni tömeg okozza.

3. A  Déli Kárpátok mélyszerkezeti háttere

Az izosztatikus anomáliák ismertetésénél már említettük a földkéreg 
mélyebb részének a Déli Kárpátok hátterében megállapított Ny —К irányú 
antiklinórium-szerű felemelkedését, mely a Vrancea legnagyobb szeizmici- 
tású területén keresztezi a Baltopodolisches Lineament menti nagyszerke
zeti vonalakat.

Az Arad környékétől Déván és Gyulafehérváron át Segesvárig húzódó 
Ny —К irányú föklrengési epicentrumsor tanúskodik e földtani alakulat 
északi szárnyának szeizmicitásáról.

IV. Az Erdélyi ösmasszivum problémája a geofizikai mérések eredményei
nek megvilágításában

Az erdélyi neogén medence földtani felépítésével foglalkozók egyik sar
kalatos kérdéscsoportja az Erdélyi Ősmasszívum létezése körül alakult ki.

Néhány évtizedes földtani kutatómunka után, a román geofizikusok 
hatalmas lépéssel vitték előbbre az Erdélyi Medencét kitöltő harmadkorú 
rétegek alatt fekvő alaphegység megismerésére irányuló erőfeszítéseinket.

Miután legújabb eredményeinket az előző fejezetekben ismertettük, 
befejezésül röviden óhajtjuk vázolni a problémakörnek az előző évtize
dekben lezajlott kialakulását és fejlődését.

Pávai-Vaj na Ferenc (37) és ifj. Lóczy Lajos (38) a belső erdélyi tömeg 
létezését a medencét északon és keleten övező kristályos koszorú virgáció- 
jának, bifurkációjának magyarázataképpen feltételezik.

Ezen elképzelés lényegét az ifj. Lóczy Lajos által szerkesztett, ,,A Dél- 
keletenrópai variszkuszi orogén tagoltsága” című 9. ábránkon láthatjuk. 
E szerint az Erdélyi Masszívum északi oldalán, az Orosz Tábla délnyugati 
szélén vonu ó variszkuszi hegység két részre osztódik. A hegység főágát 
a Keleti és Délkeleti Kárpátok variszkuszi részei képezik, míg a dél
nyugatnak tartó vonulat a Lápos- és Meszes-hegységek felé követhető.

Az Erdélyi Ősmasszívumnak a medencekeret tektonikája alapján való 
fentvázolt feltételezésével Th. Kräutner (39), J. Atanasiu (40), Földvári A. 
(41), D. M. Préda (42) és Reich Lajos (43) nem értenek egyet.

Szádeczky-Kardoss Elemér (44) nem a medencekeret felépítéséből, 
hanem belső okokból, őslénytani megfontolások alapján tételezi fel egy 
központi tömb létezését.

Az Erdélyi Medence antiklinális vonulatainak mind Pávai-Vaj na 
Ferenc, mind telegdi Róíh Károly és Papp Simon által szemléltetett ábrázo
lása jellegzetessége az, hogyapliocén utáni redőződések egy kb. Sármás és 
M. Sáros között elterülő központi zónát övezve jöttek létre. Ez a tény való
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színűvé teszi azt, hogy a redőződések kialakulásakor a központi zónában 
egy merev tömb foglalt helyet.

Ugyanezt a feltevést valószínűsíti Papp Károly „Az Erdélyi Medence 
peremén elhelyezkedő gipsz- és sótömzsök helyszínrajza” című térképe 
is (45).

Ezen jelenségre majdnem egy félévszázaddal ezelőtt különösen Gaál 
István (46) és Pálfy Mór (47) hívták fel a figyelmünket. Pálfy szerint:

9. ábra.

„Régen ismert jelenség a geológusok előtt, hogy az üledékes képződ
ményeknek a régibb alaphegységre települt része gyakran zavartalanul, 
szintesen fekszik, míg a hegységtől távolabb eső része gyűrt. Ezen esetben 
azt szokták mondani, hogy a fiatalabb képződményeknek az alaphegység 
közelébe eső részét a régibb alaphegység megóvta a gyűrődéstől” , és

„Az Erdélyi Medencében kimutatott redők Böckh szerint a medence 
szélén sűrűbben állnak és meredekebbek, míg a medence belseje felé levők 
sokkal gyérebben mutatkoznak és lankásabbak.”
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Lényegében L. Mrazec és E. Jekelius (48) is ezt mondják, amikor 
Eötvös Loránd erdélyi torziósinga mérései eredményeivel kapcsolatban 
a következőt állapítják meg:

,,Si de Eötvös n’a pas pu constater des dislocations profondes dans le 
centre du bassin où domine le type du dôme, au contraire, dans la zone des 
plis diapirs, par exemple a Uioara, des dislocations en profondeur ont pu 
étre facilement déterminées.”

Az Erdélyben végzett geofizikai mérések eredményei alapján megálla
pítást nyert, hogy egy kristályos mélységbeli tömeg felett fekvő központi 
zóna körül redőződtek fel az Erdélyi Medence antiklinális vonulatai.

A medence sziklafeneke nem egységes felépítésű. Az előzőkben meg
állapítottuk, hogy a központi zóna mélységbeli tömegén kívül a medence 
északkeleti és déli szegélyzónái alatt a földkéreg mélyebb részeinek egy-egy 
felemelkedése, antiklinóriuma vonul át.

Külön érdekességnek és megemlítendőnek tartjuk azt a tényt, hogy 
Szádeczky-Kardoss Elemér egy fentebb idézett értekezésében őslénytani 
tanulmányok alapján közel jutott a fenti, geofizikai eredményekből 
levont következtetésre. Szerinte a nummulina faunák különbözősége 
alapján az Erdélyi Medence nem volt egységes üledékképző medence, 
hanem a közbenső tömeg osztotta ketté és egyidejűleg két ősföldrajzi 
provinciát választott el.
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