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A ccording to  the data  of the earlier and recent reflection investigations, 
the crust in H ungary  is 24 km th ick . The average thickness of the gabbro zone 
is 4 —5 km. Proceeding inwards from the eastern and western borders of the H un- 
garian P lain, the crust becomes th icker. The results of the refraction and  reflection 
crust-m easurem ents show good agreem ent, and the da ta  obtained from the evalu 
ation of the earthquakes are also fittin g  well into the structure  pattern  obtained 
by these m easurem ents.

MÉLYSÉGI REFLEXIÓK ÉS A FÖLDKÉREG SZERKEZETE 
A MAGYAR MEDENCÉBEN
GÁLFI JÁNOS -S T E G E N A  LAJOS

Az előző évek mélységi reflexiós kutatásait [1,2] tovább folytattuk a 
Nemzetközi Geofizikai Évben is. Dolgozatunkban újabb mérési ered
ményeinkről és valamennyi eddigi mérés együttes kiértékeléséről számo
lunk be.

Az újabb méréseket Putnokon (6), Szerencs vidékén (7) és Szolnokon 
(8) végeztük. Tótkomlós (9) mellett rendszeres terepmérés során a Kő
olajipari Tröszt szakemberei észleltek mélységi reflexiót. A régebbi (1—5) 
és az újabb (6 —9) mérések helyét Magyarország izosztatikus anomália
térképén ábrázoltuk (1. ábra). A térkép a gravitációs hálózat újabb ki- 
egyenlítése alapján készült [3], ezért némileg eltér az előző dolgozatunk
ban felhasznált izosztatikus anomáliatérképtől.

Űjabb mérési anyagunk jellegzetes felvétele a Szolnokon (8) készült 
szeizmogram. 1 ,8—2,0 s között az alapközetről reflexió jelentkezik, 
majd üres sáv után 6,0 s körül észlelhető határozatlan beérkezés. 8,28 s- 
nál határozott beérkezés látható. Utána reflexiós nyomok. Kevésbé hatá
rozott, de fázisban jól követhető egy második mélységi reflexió 9,54s-nál. 
Hajdúszoboszlói mélyreflexiós szeizmogramjaink [1] hasonló szerkeze
tűek. Az alaphegységről érkező reflexió után ott is üres sáv következik, 
majd két mélységi reflexió (7,45 s és 8,62 s) beérkezéses sávot fog közre. 
Ezen az alapon korreláltuk a szolnoki 8,28 s-os beérkezést a hajduszo- 
boszlói 7,45 s-ossal, és hasonlóan a 9,54 s-os beérkezést a 8,62 s-osssal. 
A korábban érkező reflexiókat a Conrad-felületről, a későbbieket a Moho- 
roméic-felületről visszavert nyomáshullámok beérkezésének tekintjük. 
Ezt a feltevést megerősíti az 1958. évi kéregkutató refrakciós szeizmikus 
mérés [4] Hajdúszoboszlón és Szolnokon is. Megjegyezzük még, hogy fel- 
A k éz ira t 1959. április 22-én é rkeze tt.
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1. ábra

vételeinken reflexióismétlődés nem mutatkozik, fgy nem adódhat elő, 
hogy reverherációt mélységi reflexiónak minősítettünk volna. A szolnoki 
szeizmogram mélységi reflexiókat tartalmazó részét a 2 . ábrán mutatjuk.

A putnoki szeizmogramokon alapkőzet-reflexió nem jelentkezik. 6,0 s- 
nál határozott beérkezés látható. Utána 7,45 és 8,55 s-nál fázisban jól 
követhető beérkezések mutatkoznak. A kettő között reflexiós nyomok 
vannak. A szerencsi szeizmogram hasonló: elmosódó beérkezés 6,0 s körül, 
jó fázistengelyü reflexiók 7,25 és 8,25 s-nál. Itt is reflexiós nyomok mu
tatkoznak közöttük. Illusztrációul egy putnoki szeizmogram mélyreflexiós 
szakaszát közöljük a 3. ábrán.

A íólkomlósi felvételeken két jellegzetes, amplitúdó-növekedéssel is 
kiemelkedő határozott fázistengelyü reflexió határol igen gyenge beérke
zés-nyomokat tartalmazó sávot 7,30 s-tól 8,30 s-ig.

Az előbbiekben vázolt indokok alapján az egyes felvételeken ki
emelkedő két mélységi reflexió közül a korábbit a Conrad-felületről, a 
későbbit a Mohorovicic-felületről érkező reflexiónak tartjuk. A 6,0 s 
körüli beérkezés értelmezését egyelőre mellőztük.

Valamennyi felvételnél hazai gyártású szeizmikus berendezést hasz
náltunk alacsony sajátfrekvenciájú (7 cps) szeizmométerekkel. A szol
noki mérésnél csak felül vágó szűrést alkalmaztunk (60 cps határfrekven
ciával), a többinél 30—40 cps csúcsfrekvenciájú rezonáns szűrést. Rob
bantáshoz 150—400 kg dinamitot töltettünk 5—7 db egyenként 20 m-es 
lyukba, és a csoportot egy időben robbantottuk. A tótkomlósi felvétel 
egy lyukban, néhány kg dinamit robbantásával készült.
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A reflektáló felületek mélységének megállapítására a viszonylag 
laza fedőhegységet (agyagos-homokos tercier üledékek és vékony, kom
paktabb mezozoikum) eltávolítva gondoljuk, azaz számítás céljára a beér
kezési időket a kristályos alaphegység felszínére vonatkoztatjuk. A szükséges 
korrekciós adatokat az 1 . táblázat tartalmazza. Megjegyezzük, hogy sem

1. táblázat

A mérés Fedőhegység Á tfutási
száma helye vastagság átl. sebesség (korr.) idő

('). 1,8 km 2.4  k m /s
2 4 >>
2.4 „
2 .4 „

7,
8. 
9.

Szerencs
Szolnok
T ótk om lós

1,8 „
2 .5  „
1.5 „

1,50 „  
2,08 „ 
1,25 „

Putnok, sem Szerencs vidékén nem állott rendelkezésre a kristályos alap
hegység mélységének megállapítására fúrás vagy szeizmikus mérés, így 
a -öou<7uer-anomáliák figyelembevételével szomszédos területekről extra- 
poláltuk a korrigáláshoz szükséges mélység- és átlagsebesség-adatokat.

A kristályos alaphegységre és az alatta fekvő kőzetekre vertikális 
átlagsebességet állapítottunk meg, ez alkalommmal már hazai mérés, 
a kéregkutató refrakciós mérés adatainak felhasználásával. E szerint [4] 
a kristályos alaphegységből és a gránitos övből álló összletre, tehát egé
szen a Conrad-felületig 5,7 km/s vertikális átlagsebesség használható. A gabb- 
róöv vastagságának megállapítására a refrakciósán mért 6,65 km/s határ
sebesség mint rétegsebesség is megfelelő. Előző közleményünkben ismer
tetett méréseknél németországi sebességek felhasználásával számítottunk 
rétegmélységeket. Most valamennyi reflexiós időadatból újra számoltunk 
mélységet, hazai sebességadatokkal. Az időadatokat és a rétegmélysége
ket a 2. táblázat tartalmazza. Az időadatok korrigálatlanok, a réteg
mélységek — ennek megfelelően — felszíntől számított mélységek. A ka-

2. táblázat

A mérés Beérkezési idő (s) Mélység felszíntől (km)

száma helye Conrad
refl.

Moho.
refl.

Conrad
szint

Moho.
szint

1. Sopron 6,82 7,83 16,3 19,7
2. D ebrecen 7,45 8,62 19,2 23,2
3. K arád 7,78 — 20,8 25,2*
4. P écs 7,57 9,25 21,5 27,2
5. B onvhád 7,52 9,62 19,1 25,9
о. P utn ok 7,45 8,55 18,8 22,6
7. Szerencs 7,25 8,76 18,2 23,2
8. Szolnok 8,28 9,54 20,2 24,5
9. T ótkom lós 7,30** 8,30** 18,8 22,3

K özépérték 19,2 23,6

* E xtrapollilt érték.
** Az adatokat a Kőolajipari Tröszt Szeizmikus Üzeme bocsátotta rendelkezésünkre.
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rádi (3) szeizmogramunkon hiányzott a Mohoroviöic-reflexió. A kéregvas
tagság értéket itt extrapoláltuk, úgy, hogy a Conrarf-felületre kapott mély
séget az átlagos gabbróvastagsággal (4,4 km) növeltük. Jobb áttekintés 
végett az egyes reflexiós állomások kéregszelvényét felrajzoltuk a 4. ábrán. 
A szelvények mellett „középérték” megjelöléssel megadtuk az átlagos ré
tegmélységeket is. Összehasonlításul közöljük a refrakciós méréssel [4] 
megállapított átlagszelvényt („refrakció”) és az 1956. évi dunaharaszti 
földrengés adataiból számított [5] — igen nagy terület rétegviszonyainak 
átlagát adó — rétegszelvényt is.

Ш Б  Pedôhegység I____ I kriitályos alaphegyíég ♦ gránifoj óv E S 5 3  gabbro öv
4. ábra

I pendoW dv

A magyarországi földkéreg kontinentális jellegében, azaz abban, 
hogy a kristályos alaphegység alatt vastag gránitos öv van, valameny- 
nyi mérés — mélységek tekintetében is — jól egyezik. Ha a gránitos övbe 
a későbbiekben a kristályos alaphegységet is beleértjük, mondhatjuk, 
hogy Magyarországon a kontinentális gránitos talapzat — kis ingadozással — 
19—20 km vastag. A bázisos közbenső réteg, a gabbróöv tekintetében a ref
lexiós és a refrakciós meghatározások elég jól egyeznek, és egybehang
zóan vékony, 4—5 km-es gabbróréteget adnak. Eltérő ettől a földrengési 
adatokból számított 12—13 km-es vastagság. Másutt [4] már rámutat
tunk ennek valószínű okára : a dunaharaszti földrengés értékelésénél szá
mos olyan adat is szerepel, amely a Magyar Medence felépítésétől jelen
tősen eltérő jellegű területről származik. Ezért e látszólagos ellentmondás
4 Geofizika —  22
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mellett is elfogadhatónak tartjuk előbbi megállapításunkat, azt, hogy a 
magyar földkéreg felépítésében vékony gabbróréteg szerepel.

Egységes kontinentális közbenső öv léte és a kéreg tagolhatósága 
időszerű kérdés [6 ]. Európai mérések, főként németországiak, határozot
tan egységes gabbróövre utalnak, sőt egyes helyeken a kéreg hármas 
tagoltságára mutatnak rá [7]. A hazai refrakciós mérésekben világosan 
jelentkezett egy 6,65 km/s nyomáshullám határsebességű köztes réteg. 
A reflexiós mérések szeizmogramfain is két-két mélységi reflexió található. 
A reflexiók határozottsága azonban — amely a visszaverő felület élességére 
jellemző — korántsem egységes. Hajdúszoboszlói felvételünkben a Moho- 
roviöic-reflexió határozott, míg a Conrad-reflexió elmosódott. Szolnokon 
a Mohot oviéic-reflexió inkább csak fázisegyezésből derül ki, a Conrad- 
reflexió pedig határozott amplitúdó-növekedéssel és impulzus-jellegével 
emelkedik ki. Tótkomlóson egyformán határozott mindkét reflexió, a Put- 
nok—Szerencs területen határozatlanok. Felötlő az is, hogy szinte min
denütt találunk gyengébb vagy erősebb köztes beérkezéseket is. Minderre 
figyelemmel hazai viszonylatban szívesebben beszélünk jól elkülönülő 
gabbróöv helyett egy kevésbé határozott, réteges zónáról, amely átme
netet alkot a kéreg és a köpeny között.

Egy helyen, a putnoki felvételben jelenkezett határozott, viszony
lag korai mélységi reflexió 6,0 s-nál. Ez arra utalhat, hogy egy további 
diszkontinuitás (Eör/sch-felület?) is létezik. A kérdés eldöntéséhez további 
adatok szükségesek.

A magyarországi kéreg vastagságának alakulása jól követhető a 4. 
ábrán. Az ország keleti részén elhelyezkedő állomások (6 , 7, 2, 9,) alatt a 
kéreg vékonyabb, és a belső állomások (8 , 5,4, 3) felé vastagodik. Ugyan 
ez a helyzet a nyugati a szélen is, ahol a soproni (1) reflexiós mérés út—idő 
diagramjából is következik a Mohoroviéic-felület süllyedése keleti irány
ban [1]. Az a megállapítás, hogy a kéreg Hajdúszoboszlótól Szolnok felé 
vastagodik, jó összhangban van a refrakciós mérések eredményével is. 
Ez utóbbi szerint ugyanis a Conrad-felület kb. l,5°-os dőléssel lejt Szolnok 
felé. A reflexióban adódó átlagos dőlés — kb. 0,8° — kisebb, mint a refrak
ciósán mért adat.

A magyarországi földkéreg jellege tekintetében célszerű összehason
lítást tennünk más európai szeizmikus reflexiós mérésből kapott adatok
kal is. (Refrakciós mérésből vagy szeizmológiai kiértékelésből kapott ada
tokkal való összehasonlítást — módszertani különbségek miatt — ez al
kalommal mellőzünk.)

Németországban az Alpok északi határos területein (sváb fennsík) 
végeztek méréseket és dolgoztak fel adatokat [7, 8 , 9, 10, 11, 12,] a Rajna 
völgyében Strassbourg és Mainz vidékén [9, 13,] és az északi alföld déli 
peremén [13] voltak mérések. Kiegészítik a képet az Alpok-tói nyugatra 
végzett francia mérések [14,15, 16]. Az Alpesi zóna mentén végzett mé
rések annyiban alkalmasak az összehasonlításra, hogy azokat is, mint 
a mi méréseinket, lánchegység szomszédságában végezték, bár természe
tesen jelentős különbségek is vannak. Az összehasonlításhoz szükséges 
adatokat a 3. táblázatban adjuk. A német és a hazai mérésekben alig van el
térés a gránitos öv vastagsága, azaz a Conrad-felület mélysége tekintetében. A
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3. táblázat

Vidék Mainz Strass-
bourg

Ném et
alföld

Sváb
fennsík

Magyar
medence

C onrad-szint m ély ség e  (km ) 13,5 17— 18 12— 14 17— 20 19

M oho.-szin t m ély ség e  (km ) — — — 28— 30 24

gabbróöv azonban lényegesen vastagabb az Alpoktól északra, és csak a nyu
gati szegélyén vékonyodik ki [15, 16] bár nem annyira, mint a Kárpát
medencében. A kéregvastagság is nagyobb az Alpok vidékén, 6 —8 km-rel 
több, mint nálunk.

Az eddigi adatok tehát általánosságban arra mutatnak, hogy a 
magyarországi kéregrész aránylag vékony. Ugyancsak vékony a különben 
egyenletes vastagságú gabbróöv vagy inkább átmeneti zóna is. A me
dence belsejében a kéreg vastagabb, mint a széleken. A vastagodás a grá- 
nitos övben jelentkezik, a Conrad- és Mohorovicié-felületek együttes lej
tése révén.
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