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Áz általános geofizikai kutatás Magyarországon 
és a földtani nyersanyagkutatás*
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A z előadás azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy az általános, elvi jellegű geofizikai kutatások mennyi
ben szolgáltatnak alapot az alkalmazott kutatás, elsősorban a földtani nyersanyagkutatás számára. Pél
dákon kimutatja — elsősorban hazai vonatkozásokkal —, hogy az elvi geofizikai ismeretek rendszere és 
annak fejlődése fontos funkciót tölt be és megalapozottságának szilárdságától függően biztos vagy bizony
talan bázisát képezi az alkalmazott, közvetlen hasznot hajtó nyersanyagkutatásoknak.

#
В работе обсуждается вопрос о том, насколько общие геофизические исследования 

принципиального характера могут служить основой для практических исследодваний, в 
первую очередь для разведки полезных ископаемых. На примерах, относящихся в первую очередь 
к отечественным исследованиям, показывается, что система принципиальных геофизических 
знаний и ее развитие выполняют важную функцию, и в зависимости от степени обоснован
ности этой системы формируется более или менее обоснованный базис для исследования 
полезных ископаемых, обладающих непосредственным практическим значением.

The paper deálé with the question, to what extent the theoretical research of general geophysics 
is able to serve as basis for the applied geophysics, especially for the prospecting of geological character. 
Evidences are shown — first of all by presenting examples taken from Hungary — to prove that the sys
tem of general geophysical knowledge and its development plays an important role with applied geophysi
cal research and depending on the stability and firmness of its foundations it provides a more or less 
reliable basis for the geophysical-geological prospecting ivorks.

Az általános geofizika fogalmát a szakkörök általánosan használják, tudjuk 
is, hogy általában mit értünk alatta, de még sincs szorosan körülhatárolva. Talán 
a vizsgált jelenség, a földtest, a földrész, a geológiai formáció mérete lehet a vá
lasztóvonal, de ez nem éles fogalom és ezért sincs pontos határvonal az általános 
és alkalmazott geofizika között. Jobb volna talán globális, regionális és lokális 
geofizikai kutatásról beszélni.

Ezekben a kutatásokban a méretek egyáltalán nem jelentenek alá- és fölé- 
rendelést, sem fontossági sorrendet; egymást feltételezik és kiegészítik és egymás 
eredményeit felhasználják. Kapcsolatukat talán a legtalálóbban a rész és egész 
viszonya fejezi ki. Ismernünk kell az egészet, hogy a részletek jól illeszkedjenek, 
de a részletek helyes értelmezése visszahat az egész elgondolásra és módosítja azt. 
Ez a kölcsönhatás a legkülönbözőbb méretek és tudományterületek között érvé
nyesül. Az egész tudománytörténet tulajdonképpen ilyen kölcsönhatások lánco
lata.

A tárgyi ismeretek összessége így kialakít egy kutatási szemléletet, ez a szem
lélet, mint keret, lényeges az egész kutatás szempontjából. A Föld gömbalakjá
nak ismerete és felhasználása alapismeretként például öntudatlanul ugyan, de 
térképen végzett lokális jellegű kutatásainkban is jelen van.

A felszíni formák, a nyersanyaglelőhelyek kialakulását csak a helyes tömeg-, 
tér- és időméretek alkalmazásával és az energiaháttér ismeretében, a változás, a
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fejlődés fogalmának felhasználásával lehet helyesen értelmezni. Ez az értelmezés 
pedig irányt szab a további kutatásoknak, elgondolható tehát, hogy helyes vagy 
téves volta milyen fontos gazdasági következményekkel jár.

***

Magyarországon globális jellegű szemléleti változást okozott Egyed László 
földtágulási elmélete, amellyel egy sor földfizikai jelenséget az addiginál jobban 
meg tudott magyarázni, sőt a fizika és csillagászat vonatkozásaiban is feltárt bi
zonyos kapcsolódási lehetőségeket. Az elmélet legfontosabb eredménye azonban 
kétségtelenül az volt, hogy a zsugorodó Föld passzív szerepét egy aktívabb tágu
lással helyettesítette és ezzel a földi jelenségrendszer energiahátterét egy dinami
kusabb elképzelésbe helyezte. Ezzel Egyed mintegy a lemeztektonika és geodina- 
mika előfutárának tekinthető.

Miután ezeket a sorokat leírtam, értesültem Sikabonyi László Kanadában 
élő magyar származási! geológusnak az Alkalmazott Földtani Tanszékhez írt 
leveléről, amelyben a következőket írja: ,,Talán jó megjegyezni, hogy Egyed 
László elméletei az izosztázia és kéregblokkok vándorlására nézve egész szép fi
gyelmet kapnak az amerikai irodalomban, ami annál is meglepőbb, mivel az ame
rikaiak általában nagyon kevés külföldi nézetet ismernek el. Szerintem nagyon 
jó lenne Egyed László összes munkáit és jegyzeteit összeszedni és komolyan át
vizsgálni. Ügy néz ki, hogy az újabban népszerűvé vált ,,plate tectonique”-nek 
Egyed az egyik lényeges konceptuális megalapítója vagy szerzője’’ .

Nézzük meg ilyen szempontból Egyed egyik elgondolását. Egyed a tenger- 
jDartok vidékén, az izosztatikus úszás következtében fellépő forgatónyomatékot 
tételezett fel, amely a kontinensek lemezeit a széleken bizonyos mértékig torzítja. 
Ebből az elgondolásból rendkívül csekély kiegészítéssel a lemeztektonika alap
ábráját nyerhetjük. Nem sokkal halála előtt Egyed az akkor még ismeretlen 
hot-spot jelenséget is elég egyértelműen előre jelezte.

A lemeztektonika fogalomkörében persze a tágulás vagy zsugorodás — eset
leg pulzálás — az újonnan képződő és elnyelődő kéreganyag arányától függ. 
Ezért jelenleg nem foglalkoznak részletesen a térfogatváltozás kérdésével. Ez a 
probléma a lemeztektonika kezdeténél mint indító tényező szerepelt és újból 
élesen jelentkezni fog teljes kifejlődésének időszakában.

Látszólag független ettől az elgondolástól az aszimmetrikus földfelfogás, pe
dig rokon vele abban, hogy a változás fogalmát sok területen konkretizálja és az 
aktívabb energiaháttér illetve tartalom átalakulási folyamatát jelenségrendszerré 
körvonalazza. A mágneses tér évszázados változását és aszimmetriáját vizsgálva 
— bizonyos következtetéssorozaton keresztül — meg lehet állapítani, hogy a geo- 
id két nagy — valószínűleg nagymélységű — hatásnak a következménye és két 
forgásszimmetrikus alak összegének tekinthető. A legjobb közelítést elérve és a 
forgásszimmetrikus alakokat a mért geoidból levonva a maradék kép a felszíni 
tömegek hatását mutatja. Vagyis a geoidban a nagy mélységű hatások által oko
zott kép keveredik a felszíni tömegek hatásával. A két hatás szétválasztásával si
került a geoid alak kis részleteinek fizikai okát is feltárni.

Az elgondolás amellett, hogy alkalmat ad a különböző mélységi és felszíni 
hatások helyes mérlegelésére, felold egy szemléleti korlátot is, mert a centrál- 
szimmetria mint kényszerfeltétel korlátozza elméleteink alkalmazhatóságát. Fel
oldásával pl. a Föld egyensúlyi alakjának ellentmondásait esetleg könnyebben 
magyarázhatjuk.
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Az elvi kutatások széles körben alkalmazható új módszerekhez is vezethet
nek; így például a földrengések felületi hullámának időtartamából a földrengések 
magnitúdója kiszámítható. A Bisztricsány Ede által 1958-ban kidolgozott mód
szert 1964-ben a szovjet, majd 1967-ben japán kutatók vették át. 1976-os kimu
tatás szerint jelenleg az amerikai obszervatóriumok kétharmada alkalmazza 
rendszeresen.

A gyakorlattal látszólag kevés kapcsolatban álló globális megállapítások a 
kutatásokra alkalmazott módszerek és az egész Föld szerkezetére és folyamataira 
vonatkozó elképzelések helyessége éppen a földi energiaháztartás és változásjelen
ségek pontosabb és tágabb értelmezési lehetőségein keresztül a felületi formák 
kialakulásának magyarázatát könnyíti meg.

***

Az általános geofizikának második kapcsolódási vonala a nyersanyagkuta
tással a regionális geofizika szintjén van. Az erőterek normális országos változá
sának, valamint a szeizmikus és geoelektromos átlagképnek mint viszonyítási 
alapnak az ismerete lefelé és felfelé kapcsolatot képez a lokális és globális hatások 
felé. Ezek az átlagképek szabják meg azt, hogy mitől számítsuk anomáliáinkat, 
hogyan értelmezzük azok méreteit és alakját; viszont a regionális átlagképek is 
eltérnek az egész Földre érvényes globális képtől és ez az eltérés képviseli a nagy
szerkezet hatását a teljes képben. Az előbbiek helyes alkalmazása elősegíti nyers
anyagkutatásainkat, utóbbiak helyes értelmezése nyilván elengedhetetlen a nagy 
felszíni formák helyes nagyarázatánál. A geológiai fejlődés folyamata követhető 
a különböző fejlettségi fokú felszíni formák összehasonlítása útján. A különböző 
módszereknek ugyanazt a nagyszerkezeti formát kell jelezniök és esetleges elté
réseik az értelmezés hiányosságaira mutatnak.

Szeizmikus és szeizmológiai mérésekből elég régen ismeretes, hogy a Pannon 
Medencében a Mohorovicic réteg viszonylag magasan van. Ez az ismeret össz
hangban van gravitációs terünk regionális anomáliaképével. Az elektromos ve
zetőképesség regionális eloszlásának sajátságait vizsgálva kialakult az ország 
háromdimenziós vezetőképesség-modellje, amelynek fő sajátságait a globális tek
tonika szemszögéből is értelmezhetjük. A Pannon Medence több rendkívüli veze
tőképesség-anomáliája, pl. a dunántúli vezetőképesség-anomália, szinte egyedül
álló jelenség a Földön. Térbeli sajátságainak vizsgálata, kapcsolata a terület Ideo
lógiájával, tektonikájával, főként a szeizmikusán aktív törésekkel, geotermikus 
energiaáramlással nagy mélysége ellenére a nyersanyagkutatási koncepciók ki
alakításánál fontos szerepet kell, hogy játsszon.

Ez a vizsgálat természetesen az empírián keresztül a numerikus módszerekre 
és a műszertechnikára is kihat.

Az, ásványi nyciöanyagkuíctláö sLralégiájáiictk kiuulguza»a, vciiainint a prog
nosztikus nyersanyagkészlet megbecsülése olyan mértékben lesz sikeres, amilyen 
jó modellel rendelkezik a kutatás egy adott terület — esetünkben a Kárpát-Pan
non rendszer — kialakulására, fejlődésére vagyis tektonikájára vonatkozólag. 
Joggal állíthatjuk, hogy az elmúlt évtized földtudományi forradalma ezen a 
területen döntő eredményeket ért el a lemeztektonikai elmélet létrehozásával. 
Ez az elmélet azonban csak általános séma, amelynek alkalmazása adott területre 
hosszútávú, interdiszciplináris kutatásokat igényel. Már az eddigi eredmények 
után is jogosnak látszik azonban az a kijelentés, hogy a lemeztektonika jobban és 
konstruktívabban képes megmagyarázni a Pannon Medencefejlődését, mint más 
nagy tektonikai elméletek.
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Elsőként a Pannon terület medencefejlődését a terület pliocén süllyedését a 
miocén kárpáti szubdukció által gerjesztett termális köpeny-diapír következ
ményeként lehetett magyarázni. A modell természetes magyarázatot ad a kéreg 
viszonylagos vékonyságára, gyakorlati jelentősége pedig többek között az, hogy 
megteremti a hazai geotermikus energiakutatás elvi alapját.

Újabban sikerült eredményeket elérni jóval kitér jesztettebb tér- és időtar
tományokra és a Kárpát-Balkán terület utóbbi 200 millió éves fejlődésének le
meztektonikai modelljét sikerült beilleszteni a mediterrán térség általános kiala
kulási keretébe. Kiderült, hogy a több mint 50 éves hipotézis, hogy az Adria és 
hegységgé gyűrt pereme valóban az afrikai lemez részét képezte és képezi, össz
hangban van a legújabb geológiai, paleomágneses, kéregszerkezeti és szeizmici- 
tási vizsgálatokkal. Mivel az afrikai lemez és az európai lemez egymáshoz viszo
nyítva mozog, meg lehetett magyarázni az Appenninek, Alpok, Dinaridák, Hel- 
lenidák hegységképződésének főbb jellegzetességeit.

Az elgondolás szerbit a Kárpát-Pannon terület két mikrolemezre osztható 
a Hernád — Kapós — Zágráb vonalak mentén. Az északnyugati lemez az afrikai, 
a délkeleti lemez az európai nagylemezek részét képezte a mezozoikum elején és 
utólagos mozgással kerültek a paleogén során mai helyzetükbe. A Hernád — Ka
pos — Zágráb vonal és környezete tehát egykori óceáni terület konszumálódásá- 
val keletkezett un. sebhely zóna. Mivel az űjabb vizsgálatok szerint ilyen sebhely
zónákhoz érc- és ásványfeldúlások kapcsolódhatnak, ezen terület részletes geo
fizikai és fúrásos kutatása alapvető jelentőségű. (Nem véletlen, hogy hazánk úgy
nevezett energiatengelye ezzel a zónával kapcsolatos!) Ez a példa jól demonstrál
ja azt, hogy az általános kutatások eredményei milyen mértékben lehetnek hasz
nosak a nyersanyagkutatás szempontjából remény tkeltő területek kijelölésénél.

Mint láttuk, lemeztektonikai elvi megfontolások arra az eredményre vezet
tek, hogy a Pannon Medence — miként a többi ívközi medencék — a medence 
felé irányuló szubdukció révén alakult ki. A szubdukciós folyamat a másodlagos 
(vagy ívközi) spreading jelensége révén felfelé szálló köpenyáramlást (köpeny- 
diapirizmust) hozott létre, amely ezután okozta a felszíni vulkanizmust és a me
dencét erű let lesü Ilyedését.

A geotermikus rezervoárok vizsgálata egyértelműen megmutatta, hogy gaz
daságilag hasznosítható rezervoárok ott és csakis ott alakultak ki, ahol a nagy 
mélységekből szálló anyagmozgás valamilyen formája (akkréciós lemezszegély, 
köpenycliapirizmus, vulkanizmus, hot-spot) létezett.

E tényeket összekapcsolva a Pannon Medencét nagy perspektívájú geoter
mikus energialehetőségű területnek vélhetjük. A geotermikus hévizeket külön
böző célokra több-kevesebb mértékben eddig is hasznosítottuk. A fenti meggon
dolás azonban felbátorít bennünket olyan nagyobb mélységű rezervoárok kuta
tására is, amelyek esetleg hazánk elektromos energiaellátásában is szerephez 
juthatnak.

A kutatásokhoz szükséges geológiai mozgások méretének és irányának meg
határozását nagyon támogatja a paleomágneses kutatás, amely jellegzetes pél
dáját adja a lokális vizsgálatok visszahatásának a globális értelmezésre. Eg}Tes 
kőzetek mágneses tulajdonságainak vizsgálatából ugyanis megállapíthatjuk a 
kőzet környezetének lokális mozgását a kőzet kihűlésétől eltelt geológiai korok 
folyamán. Ezekből a lokális mozgásokból felépíthetjük a kontinensek, illetve a 
Föld felszínét és a lemezek elhelyezkedését és mozgását a földfejlődés során. ***

***
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A geofizikai értelmezések — tehát nyersanyagkutatási döntések — nagy
részét a mérési eredmények rendezésén és helyes értelmezésén alapszanak. Meg 
kell állapítani, hogy a mérések során nyert jelek milyen fizikai-geológiai okokra 
vezethetők vissza. Ezek a jelek mindig egy bizonyos háttérhez viszonyítva jelent
keznek. Fontos lépés ezeknek a jeleknek valósághű kiemelése a környező hatások
ból. A kiemelés a geofizikai módszerkutatás feladata. Ennek a helyes elvégzésé
hez azonban a háttér hatásoknak valósághű ismerete is tartozik.

Maga a kiemelés különböző simító és szűrő eljárások alkalmazásával törté
nik. A valósághű kiemelés a háttér helyes ismerete mellett nyilván az alkalma
zott matematikai módszertől is függ. Vagyis a mérési eredmények és az értelme
zésre alkalmazott módszer között egy bonyolult, sokszor nem is egyértelmű köl
csönhatásról van szó. A geológiai alakzat minden hatásával része az egész Föld 
tömeg hasonló összhatásának. Az egyik ismeretlen rész hatását le kell vonni az 
észlelt, és így nem ismert, összes hatásból, hogy a másik szintén ismeretlen rész 
hatását megkapjuk. Az eredményt bonyolítja az alkalmazott matematikai for
malizmus a maga sajátos korlátáival. A stochasztikus összefüggés tehát nem bont
ható fel egyértelműen elemeire. A megközelítés, a nyers adatrendszerek valóság- 
tartalmának vizsgálata az információelmélet feladata.

Látható tehát, hogy a szétválasztás, vagyis a geológiai értelmezés annál 
jobb, minél jobban ismert a fizikai háttér és a meghatározott fizikai adatrend
szer. A végnélküli finomításnak és részletezésnek azonban határt szab az alkal
mazható modell értelmes bonyolultsági foka. Hogy mit jelent az „értelmes’' szó, 
azt mai ismereteink szerint ismét az információelmélet határozza meg a legob- 
jektívebben. Ezek a módszertani vizsgálatok részben matematikai, részben is
meretelméleti jellegűek és szintén az általános geofizikai alapkutatás részeinek 
tekinthetők. Helyes alkalmazásuk döntően befolyásolja nyersanyagkutatásunk 
eredményességét.

***

Mhit az előzőekből látható, az elvi geofizikai ismeretek minél szélesebb és 
mélyebb rendszere — mint egy építmény közvetlenül nem látható és nem fel
használható, de mégis fontos funkciót betöltő alapja — szilárdságától függően 
képezi biztos vagy bizonytalan bázisát az alkalmazott, felhasználható, közvetlen 
gazdasági hasznot hajtó nyersanyagkutatásoknak.
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