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ELŐSZÓ 

Ma, a második világháború ntán, ha ugyanazok között a földrajzi 
keretek között élünk is, mint 1920-ban, sokkal nehezebb gazdasági viszo
nyok között kell megélnünk. Nemcsak természeti kincseink hiányával 
kell megküzdenünk, hanem súlyosbítja helyzetünket a szállítóberendezé-
semkben mutatkozó nagymérvű hiányosság, nemkülönben külkereskedelmi 
téren felhasználható gazdasági javaink megfogyatkozása is. 

Az első világháború_után is jelentkezett a sóiáány, de korántsem 
volt ilyen országos méretű és üyen katasztrofális jellegű. Miként az akkori 
kormányban felmerült a szükségérzete annak, hogy a sókérdéssel foglal
kozzék, természetes, hogy ma még fokozottabb mértékben lép ez a gon
dolat előtérbe, amikor minden kg idegenből behozott sóért akár nehezen 
megszerzett valutával, akár a gyermekeink szájától elvont élelmiszerrel 
kell fizetnünk. 

Ezek az okok késztettek arra, hogy a muJt év nyarán elrendeljem, 
hogy minisztériumom XlIIyb. ügyosztálya keretében a kincstári sókutatás 
megfelelő szakemberek bevonásával és a feladatkörrel rokon tudományos 
intézetek és intézmények szoros együttműködésének biztosításával vegye 
kezdetét. 

Munkatervünket az első perctől kezdve úgy szabtam meg, hogy a 
munkálatok élvonalában elsősorban annak a kérdésnek tisztázása álljon, 
vájjon van-e reményünk arra, hogy hazánk mai határain belül tényleges kősó-
telepekre találhassunk. Tisztában vagyunk azonban azzal, hogy ez a pro
bléma annyir-a nem lezárt kérdés, s annyira a kidolgozás kezdeti stádiumá
ban áll, hogy csak igen beható, s fölötte hosszú idŐt igénylő elméleti kutatá
sokkal és gyakorlati feltárásokkal közelíthető meg. 

Addig is, amíg a fentebbi problémakör megoldásához közelebb Jutunk, 
módot keresünk a sóhiánynak valami más módon való enyhítésére. Alkal
masnak látszik, hogy ebből a célból hazai sósvizeinket vegyük szemügyre azzcd 
a gondolattal, hogy azokból — megfelelő természeti adottságok_ esetén — 
bepárlással sóhoz fussunk, 
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Nem elegendő azonban, liogy valamely területen megfelelő mennyi
ségű ós minőségű sósvíz álljon a bepárlás céljára rendelkezésünkre. Meg 
kell találnunk a módot egyúttal arra is, hogy a sóbepárlás kérdését gazda
ságosan oldhassuk meg. Ezzel a kérdéssel részleteiben még nem íoglalkoz-
tunk, azonban a hozzávetőleges számításokból úgy látjuk, hogy a gazda
ságosság főkritériuma az, hogy a sóbepárláshoz felhasználaiidó tüzelő
anyagot ne kelljen vasúton, vagy közúti berendezésekkel a helyszínre 
szállítani. Ez a szempont irányította figyelmünket elsősorban a földgázra. 

Nem kisebb probléma azonban az sem, hogy a bepárló berendezések 
műszaki megoldása céljainknak megfelelő, a korszerű kívánalmakat kielé
gítő, és nem utolsósorban gazdaságos legyen. 

Tudtommal az országban hasonló feladatot (a kisméretű lovászi 
kísérleten kívül) még nem oldottak meg. Minden reményünk és bizalmunk 
megvan azonban arra, hogy a magyar műszaki géniusz ezt, a hazánkban 
merőben új műszaki problémát is sikeresen meg fogja oldani. 

Feltehetnek a kérdést, érdemes-e egyáltalán ilyen hosszúlejáratú és 
költséges munkába fognunk, mint amilyet a sókutatás és a sóbepárlás 
jelent. Mi azonban ezt a kérdést nemcsah a pillanatnyi sóhiány miatt akarjuk 
megvizsgálni, és nemcsak a mai nehézségeken akarunk segíteni, hanem azon 
vagyunk, hogy fokozatosan, lépésről-lépésre haladjunk egyetlen szóban 
összefoglalható végcélunk : aóönellátásunh, és munkánkkal kapcsolatos 
egyéb hasznosítható ásványi nyersanyagjaink (gipsz, jód, bróm, stb.) fel
tárása és fokozatos biztosítása felé. 

A kincstári sókutatás és sósvízfeltárások során nem téveszthetjük 
szem elől a hazai vegyészeti nagyipar ezirányú szükségleteit. Azon vagyimk, 
hogy szakembereink munkássága teremtsen lehetőséget vegyészeti nagy
iparunk kifejlődésére, és adja meg a lehetőségét annak, hogy minél több 
— a sóra és a belőle előállítható vegyészeti alapanyagokra felépített - új 
iparág fejlődhessék ki hazánkban. 

Budapest, 1947. évi február hó 15-én. 

Vasady-Kovács Ferenc dr. 
államtitkár. 
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L GEOLÓGIAI ÉS GEOFIZIKAI RÉSZ 
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ÖSSZEFOGLALÓ JELEiNTÉS 
AZ 1946. ÉVI SÓ- ÉS SÖSVfZKUTATÖ 

MUNKÁLATOKRÓL 
I r t a : 

B E N D E F Y LÁSZLÓ D R . 

A második világháború végén bekövetkezett hadászat i és poUtikai helyzet 
újból életrehívta az 1919—^1920-ból már jólismert sóínséget, de az most sokkal 
nagyobb méreteket öltött s voltak hetek, sőt hónapok, amikor valóságos orszá
gos jellegű katasztrófává nőt t . Ez a körülmény terelte rá a pénzügyi kincstár 
figyelmét a hazai sókutatások szükségességére. 

Vasady-Kovács Ferenc dr. állam.titkár úr kezdeményezésére és legfőbb 
irányítása mellett a pénzügyminisztérium X I I I . b . ügyosztályának keretében 
1946 tavaszán indult meg az ezirányú munka. 

A k i n c s t á r i s ó k u t a t á s m u n k a k ö r e 

1. Elméleti tudcmányos vonalon : 

a) A mai országhatárokon belüli kősó-előfordul ás lehetőségeinek, illetőleg 
ilyenirányú nyomoknak a kuta tása és az irodalom ilyenirányú_feídolgozása 
mind geológiai, mindgeofizikai vonatkozásban. A tudományos előkészítő munka 
kitérjesfkedik a K á r p á t i liegykoszorúján belüli területekre, sőt vonatkozásban 
van a ICárpátok külső szegélyén és a Nyugat i Alpok vidékén előforduló sós
övezetek viszonyaival is, 

b) A liazai^_S)ásviz.ek kata_szt_erbe vételezés rendszeres feldolgozása azzal 
a céllal, hogy lássuk, sóönellátásunk terén mit érhetnénk el a sósvizek haszno
sításával. 

c) A b) pont alat t iakkal kapcsolatban a sÓ3\-izek hasznosíthatásának 
módját műszaki (kémiai technológiai) téren is vizsgáljuk. A munka ezen a vo
nalon adatgyűjtésből, megfigyelésekből, gyári berendezések hasznosítható üzem-
tervrészleteinek feldolgozásából áll. 

A sósvizek melléktermékei hasznosításának gyakorlat i előkészítése. (Első
sorban a hazai jód- és brómtermelésrői és a hazai szódagyártás megterem
téséről van szó.) 

d) A sósvizek hasznosításához szükséges tüzdőanyagyiak, éspedig legelső-
sorban földgáznak, a sósvfztermelő övezetek közelében geológiai feltárással való 
biztosítása. 

:> 
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2. A gyakorlott geológiai és geofizikai felvételi munka 

kiterjed az országnak mindazokra a területeire, amelyek kősó-, vagy sósvíz. 
vonatkozáí^ban számbajöhetnek. 

3. Kutató- és termelő furatok létesítése és végrehajtása 

azokon a pontokon, amelyeket erre geológusaink, illetőleg a 43.377/1947.—XlII/b. 
P . M. rendelettel életrehívott Jövedéki Mélykutatási Tanácsadó Bizottság 
ajánlanak ós a kincstári kutatások vezetőjével egyetértően a Pénzügyminiszter 
kijelöl. "i 

4. SósvízÜzemek, sóbányák, jód- és brómtermeló telepek 

létesítése a kutatások eredménye szerint. ÍTyógysó és asztah só (kristályos 
főtt só) előállítása és forgaiombahozatala. 

5. A 3) pont ta l kapcsolatban fúróberendezéseh, valamint az ezeket szál
lító gépkocsik beszerzése és üzembentartása. 

* ^ * 

A kincstári sókutatás munkája azzal vet te kezdetét, hogy Niertit Béla 
miniszteri tanácsos ú r indí tványára 1946^_május^_híL.27^énjnegjfilent az 57.020/ 
1946—XlII /b . P . M. sz. körrendelet, amely arra h ívta fel a pénzügyigazgatósá-
gökat," hogy vidéken működő, illetőleg — mozgó szerveikkel nyomoztassák ki 
az országban ta lá lható sósvizű forrásokat és k u t a k a t / írják össze a sóra iitaló 
dűlőneveket és helyi hagyományokat , és mindezt jelentsék a__PénzügyminÍBz-
térium X l I I / b . ügyosztályának. Ilyenformán mintegj'^ (30_ igen leg^ és 17 nem
leges jelentés érkezett be. 

A sok kétes értékű jelentés között még a legtöbb reményt a Soshartyán 
környékére vonatkozónak az ada ta i nyúj to t ták . Ebben a jelentésben arról van 
szó.^ hogy Soshartyán község területén van egy régi sósvizű kút , s a b b ó n í á r i a 
Terézia kora óta minden ínséges időben hordani szokták a környékbeliek a vizet .̂  
Méginkabb előtérbe került Soshartyán azáltal, hogy a közeli Szécsény községben 
ké t olyan kismélységű fúrt k ű t is létesült a közelmúltban, amelyek szintén sós-
vizet szolgáltatnak. 

Vasady-Kovács Ferenc dr. ál lamtitkár úr személyes meghívására ,1946 
július havában szűkebbkörű értekezlet foglalkozott a tennivalók kérdésével, és 

^TffTLoczy Lajos dr., a M. Pöldtani In téze t igazgatója, egyetemi tanár , Szálai 
Tibor dr., a M. Földtani Intézet h. igazgatója, egyetemi m. tanár , Pa/^^^JLitiMm-dr., 
a MAORT vezérigazgatója, egyetemi t aná r és Faller Gusztáv miniszteri tanácsos 
urak szakértői javaslatára úgy határozot t , hogy a t ény legesku ta tásoka t Sós-
hartyái iban lesz célszerű megkezdeni. A cél az volt, hogy a régi sósaknát feltárjuk, 
rendbehozzuk, "es^izével a környék lakosságának sóhiányán enyhítünk. Egyben 
új mélyfuratot óhaj tot tunk létesíteni elsősorban annak tisztázása céljából, 
honnan jön a mélyből feltörő sósvíz, mi az anyakőzete, és mi okozza a vizek sós 
voltát . Egyút ta l elhatározta az értekezlet a környék újbóli részletes geológiai 
felvételét ia. 

^ Böv. 1. Ferertczi 7..: Adatok az Ipoly-medence Sóshartyán-Karíinrsság, 
illetve BaiiLSsagyartnat körüli részének földtani ismeretéhez. — M. Földt. intézet 
1933-35 . évi Jelentése I I . kt . 733-775 . II. 
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A fenti ha tározatnak megfelelően a M. Földtani Intézet Igazgatósága 
Barthó Lajos dr. geológus urat l ^ ^ j ú l i u s ^ ó ^ 8 - t ó l kezdődően a kincstári só-
ku ta tó munkálatokhoz rendelte ki, a helyszíni műszaki munkála tokban való 
részvétel végett pedig a pénzügyminisztérium Szilágyi László üzemi főtisztet a 
X m / b . ügyosztályba rendelte szolgálattételre. 1946 augusz tu s_hó_^ -én — 
Vasady-Kovács Ferenc dr. ál lamtitkár úr rendeletére — a kincstári kutatások 

.geológiai i rányítását e sorok írója vet te át . 
Minthogy a sóshartyáni munkálatok megkezdése alkalmával a fentebb 

vázolt terveken túli munkaterv még nem alakult ki, egyelőre arra törekedtünk, 
hogy megállapítsuk, vájjon biztatók-e egyáltalá.ban azok a reménységek, amelyek 
még Ferenczi István dr. 1934. évi felvételének idejéből származnak. Ferenczi és az 
S nyomán ifj. Lóczy is hajlandó volt ugyanis feltételezni, hogy Sóshartyán kör
nyékén a mélyben esetleg kisebb sótest, vagy sótelep is rejtőzhetik.^ A kérdés 
eldöntése céljából 1946 augusztus havában 10 napon á t a Geofizikai Intézet ^\-^kQ->M.j-
felkérésünkre — a környéken mágneses méréseket végzett. Ezeknek nyomán 
megállapítást nyert, hogy tényleges kÖsótelep jelenlétét ezen a környéken nem 
remélhetjük. Ezzel azonban a sósvizek eredetének kérdése még nem dőlt 
ef. Erre a kérdésre Bartkó Lajos dr. részletes geológiai felvétele és az újon
nan telepített luélyfúrás (Sóshartyán I . ez. fúrás^ voltak h iva to t tak fényt 
deríteni. V 

Sóshartyáni munk§.lataink a Ferenczi-ié\e felvételek reambulációjával 
kezdődtek. Mintegy kéthetes }munka u t án a falu környékén egy geofizikai és 
geológiai felboltozott szerkezét körvonalai kezdtek kibontakozni. Ez t a szerke
zetet Ferenczi, minthogy aknáka t^ iem készít tetett , nem vet te észre. Az I . sz. ^_^ 
fúrást ennek a brachiantiklinálisnak tengelye közelében telepí tet tük. Az I . sz. QI \ 
fúrástól 45 m-re vaii^az a régi sósvizes kút , amelynek vizéből a környék népe "-̂  i ' 
Mária Terézia kora _áta_Jninden ínséges időben sót szokott főzni. ' ^ 

Mialatt az I . sz. mélyfúrás munkálatai folytak, a régi sóskutat Faller 
'Gusztáv miniszteri tanácsos úr alapelgondolása nyomán, Niertit Béla kiviteli 
tervei szerint és személyes ellenőrzése mellett újjjiépítettük, hogy kincstári 
:aósyizes üzemmé képezzük ki azt. A kút napi sósvíztermelése -— teljes kihasználás 
«setén — körülbelül 300 kg konyhasónak felel meg. A sós víz literét 1 fülérért 
árusítja a kincstár megfelelő ellenőrzés mellett . ]SIind^a_kúí,,jDaind az I . sz. furat 
vize igen jelentős mennyiségű jódot és brómot is tar ta lmaz, úgyhogy a sóshar
tyáni vizek hazánknak rangsorban legkiválóbb jódos-brómos sós gyógyvizei, közép
európai viszonylatban pedig a második helyen állanak.'^ 

A későbbiekben folytatott geológiai és geofizikai részletfelvételek mind 
ha tározot tabban arra utal tak, hogy a Sóshartyán és Szécsény községek közötti 
területen két nagyobb felboítozódás is van, s ezek nem annj'ira sósvíz-, hanem 
olaj és földgáz szempontjából lehetnek értékesek. A^zóbaíiforgójtCTÜlet^ nem- i 
csa^Jiözvetet t szénhidrogénindikációink vannak, hanem az egyik boltozat köze-^ ^^^ ^. 
lében fakadó közvetlen olajos-sós csevice-forrás is emellett szóí. Ugyancsak ^^CA^T 
megerősítette geológiai felvételeink eredményét a sóshartyáni I . sz. mélyfúrás is, '^i. 
amelyből — mintegy 130 m mélységből — 1946 november 1-én/gáz^sJ jódos-
brómos sósvíz szállt fel, 

A sósvíz feltörése u t án még rövid ideig folytattuk a fúrást, amíg kétség-

^ T>. Lóczy Lajos igazgatói jelentésében: A M. Föleit. In t . 1933 — 1935. évi 
Jelentése I. kt . 183. 1. 

^ Böv, 1. Csajághy Gábor tanulmányában. 
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telenül meg nem győződtünk arról, hogy a kiscelli agyag átmeneti rétegébe 
ju to t tunk . Ezután kezdetét vet te az I . sz. furat végleges, termelő k ú t t á való 
kiképzése.' 

Sóshartyánban és Szécsényben sókutatás, illetőleg sósvíznyerés szempont
jából a munkálatok egyelőre lezár tnak tekinthetők, ellenben — az iparügyi 
minisztérium részéről —• teljes erővel folytatódik a munka a szénhidrogének 
kuta tása szempontjából, a magunk részéről pedig az i t t kínálkozó párat lan 
balneológiai és gyógyszervegyészeti nagyipari lehetőségeket óhajtjuk kihasználni. 
H a ugyanis Sóshartyánban összesen 5—6 hasonló mélyfuratot létesítenénk, az 
ezekből nyer t vízmennyiségből kivonható jóddal és brómmal tökéletesen fedez-
hetnők országunk ilyen vonatkozású nyersanyagszükségletét. Az iparügyi 
minisztérium — munkálataink alapján és a Földtani Intézet javaslatára — a. 
további munkálatokat a környéken máris megkezdte. 194:6 őszén egy geofizikai 
mórőcsoport 3 Eötvös-féle torziós ingával másfél h ó n a p o s á t végzett felvételeket 
Szécsény környékén, 1947 tavaszán pedig folytatja munkájá t a geofízikailag m á r 
felmért területek i rányában : a karancsság—magyargéci vonalig. A szénhidrogén-
kutató mélyfúrások {800—1500 m-es előirányzattal) 1947-ben megkezdődnek az 
iparügyi minisztérium terhére. A próbafúrások Szécsényben máris folyamatban 
vannak . 

Ajó.shartyáni geológiai és üzemi munkálatokat több ízben is személyesen 
ellenőrizte Vasady-Kovács Ferenc dr. államtitkár úr. Pára t lan éleslátásával és a 
munkálatok megkívánta gyors, nem egyszer a helyszínen hozott intézkedésével 
biztosította a kuta tómunkálatok zavartalan és gazdaságos kivitelét. 

A köszönet hangján kell megemlékeznem arról a lekötelezően szíves 
segítőkészségről, amellyel Papp Simon dr. egyetemi tanár, a MAOKT vezér
igazgatója és Faller Gusztáv miniszteri tanácsos urak tanúsí to t tak és tanúsí tanak 
munkálatainkkal kapcsolatban. Papp Simon professzor ú r három ízben is szíves 
volt a helyszínre kiszállni, hogy a geológiai felvételek eredményéről a terepen. 
tájékozódjék és ennek alapján megadhassa szakvéleményét. Faller Gusztáv 
miniszteri tanácsos úr szintén szíves volt a helyszínén tájékozódni a fúrási lehető
ségek felől, és az iparügyi minisztérium részéről HeutscJiy Kálmán miniszteri 
tanácsos úrral együt t mindent elkövetet t a munkálatok minél zavar ta lanabb 
kivitelének érdekében. 

Köszönettel és hálával emlékezünk meg e helyen is arról, hogy a M, 
Dohányjövedék részéről több ízben is segítették munkálatainkat teherautók 
kirendelésével. Mivel saját tehergépkocsink ezideig még nincsen, szíves segít
ségük nélkül a mélyfúrás — a szén- és anj^agszállítás terén többször is előállott 
igeii nehéz helyzet miatt — nem egyszer hosszasabban elakadhatott volna. 

A Pénzügyminisztérium részéről munkálatainkat személyes jelenlétükkel 
tisztelték meg többek közt Pataky Gedeon dr.. Prém Lóránt dr. miniszteri osztály
főnök-, Rácz Gyula dr. és Makay Emil miniszteri tanácsos, osztályvezető u rak . 

* Hl * 
Még a sóshartyáni geológiai munkálatok kezdetén ifj. Lóczy Lajos dr. 

egyetemi t aná r és Szálai Tibor dr. egyetemi m. t a n á r u rak a Eöldtani a In téze t 
igazgatói felhívták figyelmünket a budapestkörnyéki sósvizekre. Hogy erről a 
területről is némi tájékozódást szerezzünk, 1946 október havában Bartkó Lajos 
dr. úrral együtt behatóan foglalkoztunk a főváros ha tárában, illetőleg szomszéd
ságában lévő sósvizes övezetre vonatkozó adatok (fúrásszelvények, vegyelem-
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zések, geológiai és geofizikai felvételek) összegj'üjtésévei és kiértékelésével. 
A budapestkörnyéki eredményekről — a sóshartyániakhoz hasonlóan •— külön 
tanulmányokban alább részletesen számolunlí: be. 

A fentebb említet t 57.020/1946.._XIII/b.^:B^j^I. sz. körrendeletre beérkezett 
jelentések irodai kiértékelését 1946 október végéig eivég^ztük. A mintegy 12—13 
határozot tan nemleges jelentés mellett akadt egynéhány, amelyről rövidesen 
kétségtelenül beigazolódott, hogy szarvasoknak kihelyezett nyálatokról volt 
bennük szó. (A néphit hajlandó ezeket a sódarabokat is természetes sóelőfordulá-
soknak tekinteni.) t^M 'J^k^rj^^ f'l<^-'^ tó-SQ^-3> ^ S c - i i . 

Egyik bejelentéssel kapcsolatban foglalkoztunk azzal a kérdéssel is, vájjon 
a hazai középkori oklevelekben van-e valami érdemi utalás a mai határokon 
belüli területeken folytatot t egykori sótermelésre vonatkozóan. Kiderült , hogy 
nincsen- Ez t a munká t a magyar oklevéltarffTégkiyálóbb hazai képviselője, 
Szent-péíery Imre dr. egyetemi tanár ú r volt szíves elvégezni. Önzetlen fáradozá
sáér t fogadja e helyről is_hálás köszönetünket _ J \ _ — ^ — — — '^"" 

""^ " A.~b"é]elehtésekből kiválogatott érdemi anyagból előzetes geológiai vizsgá
la tokat folytat tunk a Cered, Zabar, Pqgony, Tibolddaróc, Mád, Sopopya, Kőszeg, 
Velem, Rákospalota, Budapest, Festszenterzsébet, Orszentmiklós, Veresegyháza 
községek területéről származó ada tokra vonatkozóan. 

Előzetes helyszíni vizsgálatra elő vannak készítve, vagy máris munkában 
vannak az Erdőbénye, Toicsva, Reesk, Bükkszék, Istenmezeje. Párád, Bűdüíiy, 
Lovászi, Mezőcsá^ Tiszagyulaháza, Tiszakürt és Tisza-szederkény községek 
terüle téről je lente t t , illetőleg a veszprémkörnyékí sósyízes nyomok. 

^?h 

Aih 

Cered, Zabar és Pogony községek egymás szomszédai Salgótarjántól mint
egy 45 km-re északra. Bartkó Lajos dr. jelentése szerint ezen a környéken ponto
san a Sóshartyánból jól ismert teljes oligocén-miocén rétegsorral találkozunk. A 
térszín legmagasabb pontján, az országút te tőpont ján lévő bevágásban, a miocén 
széncsoport rétegei ötlenek először szemünkbe. Majd, ahog}-- az ú ton lefelé eresz
kedünk a község irányában, szabályosan következnek egymásután a bevágásban 
feltárt kat t iai , illetőleg rupéli rétegek. Amennyire a néhánynapos bejárással 
megállapítható volt, ezt a területet is a szénhidrogének szempontjából reménybeli 
területek közé kell sorolnunk. Hogy sósvizű, furatot is lehetne ezen a környéken 
mélyeszteni, nem lát juk vitásnak. A terület feltétlenül érdemes a közelebbi 
geológiai vizsgálatra. 1947. évi munkatervünk keretében foglalkozunk majd vele. 

Átnézetes felvételeket folytat tunk ^TI6OÍ(ÍÍZ«Í:ÍÍC'környékén. A területet, 
amelyre a hivatalos bejelentések hívták fel figyelmünket, előzetesen Bartkó 
Lajos dr. úrral együt t t ek in te t tük meg. Ezen a vidéken a Bükk-hegység paleozóos 
és mezozóos rétegei egészen közel fekszenek egymáshoz, t ehá t — a sókuta tás 
szempontjából —• már elvileg is az érdekesebb területek közé tartozik. A község 
egyik, éppen Sóbányavölgy_neyű dűlőjében, sókedveíő Salicornia-iélélí (növények) 
tenyésznek. Megállapítá-sunk szerint a feítalaj sótar ta lmát a riolittufa mállásából 
•származó sók okozzák. A rossz időjárás és a nagy sár mia t t behatóbb vizsgálatokat 
nem végezhet tünk; ez a jövő évi munkate rv feladata lesz. 

Azonban így is megállapítottuk -egy ismeretlen kiterjedésű, 2.QQ—2.40 m 
vastag fiatal széntelep jelenlétét_; ezt a községbeliek meg is kísérelték fejteni, 
de kezdetleges eszközeik és módszereik a munka folytatására nem voltak alkal
masak. Ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell a jövőben. A környék nagyon szegény. 
Áldás lenne reájuk nézve, ha sikerülne i t t szénbányát létesíteni. 
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A község környékére á thúzódnak az Eger távolabbi környékéről ismert 
mangános agyagok. Ezek 20—22% mangánt tar ta lmaznak. Fontosnak tar t juk, 
hogy a jövőben a kincstári kutatások körébe ennek az ércnek esetleges jobban 
kifizetődő előfordulásai u tán i nyomozás is bevonassék. 

Tibolddarócra a bejelentésnek az az ada ta h ívta fel figyelmünket, hogy a 
Sóbányavölgy nevű dűlőben a helybeliek kősókristályokat ta lá l tak. Ezzel szem
ben azt tapaszta l tuk, hogy a lakosság által sónak t a r t o t t ásványi anyag nem más, 
min t széjoen kifejlődött, víztjgzta.gipszkristályok, amelyek a rioli t tufára települt 
pannónkorú agyagban fordulnak elő. A sósnövényekis, miként arról _fieic7ii/<ííos(//'. 
ú r szóbeli közléséből értesültünk, valóban megvannak, csakhogy ezek nem a kony
hasó tömeges jelenlétére vallanak, hanem a riolitt iif a mállása révén az állóvizekben 
Összegyűlt kálium-, nátr ium- és egyéb sók által impregnált területen tenyésznek. 

' -'"'VíJbfSu^ —=^ •—5?_^^^községből a helybeliek küldtek bejeleatést. E z t a vidéket — Bartkó 
' > <\y^Q^ Lajos dr. úr előzetes jelentése szerint — nagyobb r ^ t t u f a - és kvarci t takaró fedi. 

L w ô- Í̂ JL ĵjoT Remény van arra, hogy a t akaró a la t t esetleg megvaitnak azok a mediterrán korú, 
ío, w' kékszínű agyagok, amelyek Erdélyben a sót tar ta lmazzák. A mádi kaolinbánya 

"sfMX , igazgatóját felkértük, hogy kísérelje meg ezekbe a mélységekbe a fúrással való 
•̂ -S'̂ ölíc!) 1 behatolást , és küldjön a feltárt rétegsorból min táka t . Tudniillik ez is olyan terü-

•' let, hogy só szempontjából közvetlenül semmit sem árul el, viszont a lehetőségek 
a rétegtani párhuzam alapján megvannak a só esetleges előfordulására is. 

Mád_^örnyékén_j^ra jó minőségű porcellánföldet, kaolint bányásznak. 
Örömmel láttuk, hogy az o r ^ g o s szükséglef"ét~(hár nem is kimondot tan luxus

cikkek gyártásához) hazai kaohnjainkbói m a már mi is fedezni tudjuk. Emellet t 
megvannak lehetőségeink további kaolintelepek feltárására is. 

Mád közelében van egy felhagyott vasérc-, Umonit-hÁTiya. is. A víz már 
nagyobb részét elöntöt te . A bánya a diósgyőri acélgyár tulajdona. A fejtést nem 
is nagy befektetéssel újból meg lehetne kezdeni. Van rá mód, hogy a vizet végle
gesen elvezessük és a bánya terüle té t víztelenítsük. A helybeliek téves véleménye 
szerint ennek a barnavasércnek állítólagos magas foszfortartalma akadályozza a 
kohósitást . A Bartkó dr. úr hozta átlagos kőzetmintát felkérésünkre a M. áll. 
Érc- és Fémvizsgáló Intézet vegyelemezte a következő eredménnyel : 

f lLö- Fe 58.90% 
— SiO., 2.67% 

P " 0.69% 
S nyomokban. 

Az Ere- és Fémvizsgáló Intézet 2/1947. sz. hivatalos jelentése a vegyvizs-
gála t alapján megállapítja, hogy a mádi limonit snyersvasgyártásra alkalmas. 
Foszfortartalma, amely a nyersvas minőségét károsan befolyásolja, elég magas 
ug3'an; de szinvas tartalvia annyira komoly értéké, hogy ezt a há t rányt , tekintet tel 
az ország vasércszegénységére, elhanyagolhatjuk. Tehetjük ezt azért, mer t a 

/ nagyolvasztó elegyének összeállításánál az egyes ércek elemzési eredményeire 
figyelemmel vannak és olyan ércekkel lehet a fenti limonitot társítani, amelyek
ben foszfor nincsen, fl 

A fenti kiváló vegyvizsgálati eredmény alapján az 1947. évi munka te rv 
keretében, amikor Mádot geológusaink sógeológiai felvételek céljából ismét 
érintik, a mádi limonitból újabb átlagos mintákat gyűjtünk. S amennyiben ezek 
vegyvizsgálata is megerősíti a fenti adatok helyességét, megtesszük a lépéseket az 
illetékes kormányszerveknél a mádi l imonitbánya tekintélyes vasérckészletének 
kihasználása i ránt . 
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Ugyanitt a vaaérctelep szélén jörninőségű okker föld fordul elő. Jelenleg ez 
is igen keresett ásványi anyag. 

Mád környéki geológiai felvételeinket a tavasszal folytatni kívánjuk. 
Kőszeg és Velem környékéről, valamint a Kőszeg—Borostyánkői hegység 

több más, ma osztrák területre eső pontjáról sósforrások, gyógyvizek már régóta 
ismertek. Engedélyünkkel a magyar felségterülethez tartozó részeken Kováts 
Rezső kőszegi építőmester és fúró vállalkozó foh'iat ezirányú kutatásokat. 

* * 
* 

Miként fentebb már említettem, a kutatások iránjátását akkor vettem át, 
amikor azok már folytak. Azon voltam, hogy az 1946. év nyarát és őszét minél 
teljesebben kihasználhassuk a külső terepmunkára. Arról tehát szó sem lehetett, 
hogy még az 1946. évi munkaszakban a feltételezett kősónyomok utáni kutatá
sokba kezdjünk. Eleve tartózkodni óhajtok a találomra telepített {wild cat) 
fúrásoktól. Csakis alapos elméleti és gyakorlati előkészítés után, ideértvén nem
csak a részletes geológiai felvételeket, vagy •—• reambulációt, hanem a kimerítő 
geofizikai vizsgálatokat is. — foghatunk csak hozzá a kutató célzatú mély
fúrásokhoz. Fenti álláspontomból következik, hogy a kősókutatásokra, sőt még 
azok előmunkálatira sem kerülhetett 1946-ban sor; ez a munka csak 1947-ben 
vette kezdetét. 

Törekvésem az volt, hogy a sósvizgyanús területekről gyűjtsünk be 
minél több adatot. Ezeknek a kutatásoknak eredménye valójában csak 
az 1947. évi munkálatok során fog kibontakozni. Máris rendelkezünk 
azonban olyan alapvető részeredményekkel, amelyek a további mimkálatok 
egész menetére kihatással lesznek. így — hogy csak egyet említsek -^ kö
vületetekkel sikerült beigazolnunk a vielicskai sótelepeket kísérő oligocén 
agyagok jelenlétét hazánkban több olyan területen is, ahol a felfakadó, vagy 
mesterségesen fakasztott sósvizek miatt folytattunk geológiai vizsgálatokat. 

Alapelvünk, hogy a geológiai felvételezések során minden olyan adatot 
feljegyzünk, amelynek nemzetgazdasági, vagy egyéb vonatkozásban hasznát 
láthatjuk. Ezek az adatgjjüjtések, nsílî a, egyetlen fillér többletkiadásba sem 
kerültek, miként TibdJdaxóe, vagj^ ^ ^ ^ esetében láthattuk, értékes nyers
anyagokra hívták fel a figyelmet. A szénhidrogén-vonatkozás októl pedig kuta
tásaink szinte elválaszthatatlanok. 

Emellett kiterjedt figyelmünk olyan adatok feljegyzésére és közvetítésére 
is, amelyeknek más hazai tudományos intézményeink látják hasznát. így felhív
tuk a Magyar Hemzeti Múzeum figyelmét öt, — éspedig : Benczurfalva, Piliny, 
Szalmatercs, Rákosszentmihály és Sály község területén aknázás közben vélet-
lériür feltárt Őaköri, illetőleg népvándorláskori temetkezőhelyekre. A Magyar 
Néprajzi Múzeum figyelmét pedig a Püiny és Sóshartyán községek területén még 
élő, igen érdekes néprajzi vonatkozásoTí felé tereltük. 

* * * 
Elméleti és gyakorlati kutatómunkánk sikerének minél inkább való biz

tosítása céljából igen szoros kapcsolatokat létesítettünk különböző hazai, rokon
vonatkozású tudományos intézetekkel és intézményekkel. így elsősorban a M. 
IparügW Minisztérium bányászati és mélyfúrási szakcsoportjával, a M. Földtani 
Intézettel, a M. Br. Eötvös Lóránt Geofizikai Intézettel, a M. Háromszögelő 
Hivatallal és az ÁUami Földmérés budapesti felügyelőségeivel, illetőleg aM. áll. 
Földmérési Térképtárral; továbbá a Honvéd Térképészeti Intézettel, a M. 
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Földrengestani Intézettel , a M. Meteorológiai Intézettel , az Országos Chemiai 
Intézettel , az Érc- és Eémyizsgáló Hivatallal , valamint a tudományos eredmé
nyekben és mélyfiirási tapasztala tokban rendkívül gazdag Magyar-Amerikai 
Olajipar Részvénytársasággal, nemkülönben hazai egyetemeink geológiai inté
zeteivel és a Műegyetem kémiai technológiai intézetével. 

Az elméleti munka terén nem kis nehézséget okozott az a körülmény, 
hogy a Pénzügyminisztérium volt bányászati (1935-ig XV.) ügyosztályának 
gazdag kózikönyvtára és térképgyűjteménye nagyrészt elpusztult vagy elkal
lódott . Kézikönyvtárunkat most újból kell megteremtenünk, a hiányokat jó
formán a semmiből kell pótolnunk. A régi_Boh^rfóle-saakííÖnyvt.ár maradvá
nyait J,M7__eleiéii_sik_erült_J.eItalálnunk. Az ostrom pusztításailiól megmelitett 
köteteket XIV- ügyosztályunk féltő gonddal őrizte mW. s tőlük a munkakörünkbe 
vágó mintegy 230 kötete t f. év februárjának elején vet tük át. Köszönettel nyug
tázzuk ezen a helyen is Fórifi László dr. min. osztályfőnök, PelUonis Béla dr. min. 
tanácsos és Tömör Ferenc dr. min. o. tanácsos uraknak előzékeny, szíves kész
ségét és megértését , amelyet ez — és több más — alkalommal is ügyosztá-
lyunlí i ránt tanúsítani szívesek voltak.' 

Könyvtá runka t jelentekenyen gyarapí tot ta az a könyvanyag is, amelyet 
Vasady-Kovács Ferenc dr. ál lamtitkár űr rendeletére minisztériumunk budai 
központi könyvtárából kapha t tunk meg. Ennek a könyvanyagnak legértékesebb 
része geológiai és kémiai technológiai vonatkozású. TaJcách György dr. min. 
tanácsos, Meskó Illés dr. min. o. tanácsos és Karádi Béla min. irodaigazgató 
urak a közel 500 kötetet kitevő könj 'vanyag kiválogatása és leszállítása körül 
sokat fáradoztak. Pogadják köszönetünket érte ! 

Könyvtárunk gyarapításához ezenkívül t öbb tudományos intézet és egyes 
magánosok is hozzájárultak, 

A leghálásabb köszönettel emlékezem meg e helyüt t is a M. áll. Földtani 
Intézet igazgatóságának barát i megértéséről, amikor értékes kiadványainak 
sorából elsőként gyarapí tot ta kézikönyvtárunkat 319 könyv- és 120 térképkiad-
ványáyal . Ugyancsak hálás köszönet illeti a M. Földrajzi Társaság elnökségét 
Magyarország és a Balaton-környék geológiai térképének és a Balaton-mono
gráfia köteteinek, továbbá a Br. Eötvös Lóránt Geofizikai Intézet vezetőjét az 
Intézet eddigi kiadványainak átengedéséért, a budapesti Pázmány Péter Tudo
mányegyetem Földtani Intézetének igazgatóságát a Földtani Szemlének megkül
dö t t magyar- és németnyelvű füzeteiért, valamint a M. Földrengestani Intézet 
igazgatóságát a kézikönyvtárunk részére átengedett értékes kiadványsorozatáért . 

A Földmívelésügyi Miniszter Ür rendeletére a M. áll. Vízrajzi Intézet 
szíves volt kiadványainak majdnem teljes sorozatát átengedni számunkra, s a 
M. áll. öntözésügyi Hivatal is megküldötte 1941—1942. évi Jelentésének kötetei t . 

A magánosok közül k i kell emelnem Vasady-Kovács Ferenc dr. állam
t i tkár éa Imrédy-Molnár László dr. alezredes, v. egyetemi adjunktus, geográfus 
u rak nevét. Fogadják valamennyien hálás köszönetünket nemes áldozatkészsé
gükért . 

Kézi szakkönyvtárunk leltározása munkában van, így pontos képet nem 
adhatok a helyzetről, de megközelítően jelezhetem, hogy könyvállományunk 
kb . az 1000, térképgyűjteményünk pedig kb . a 400—500 darabot közeKti meg. 

A felvételi útjaink során gyűjtöt t kőzetmintákkal és a fúrásokból kikerült 
fúrómagokkal megvetet tük enemű gyűjteményünk alapját. Térképszerkesztő-
és rajzosztályunk kiépítése folyamatban van. 
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Kétségtelen, hogy munkálataink legelső lépéseinél t a r tunk . Azt az ered
ményt, amelyről a fentiekben számot adtam, négy hónapi külsőj^jés^háromhó-
napj^ belaö^auHikáyal^ltük^^^ f Úróberendezésünkl9í6-ban még nern volt. 
A sóshartyáni I . sz. fúrást az Iparügyi minisztérium egyik bükkszéki, 150 m 
mélység elérésére alkalínas, forgatva működő, meglehetősen elavult berendezésé
vel ha j to t tuk végre. 

Jelenleg az 500—600 m mélység elérésére alkalmas Udo-típusú fúróberen
dezésünk javítás a la t t áll, és az elkövetkező kuta tó- és termelőfúrásokba be
kapcsolható lesz. Az 1947. évi kutatásoldioz ezenkívül egy kis kézifúróberendezés 
és egy 250 m mélységig dolgozó Madrill- (Craelius)-rendszerű fúróberendezés 
beszerzése is folyamatban van. 

Nagyobb mélységek {kb. 800 m-ig) vizsgálatához szó van egy Craelius-
rendszerű berendezés bérlétéről is. 

* * 

A késő őszi, illetőleg a téli időjárás beálltával megkezdtük a következő 
esztendő külső kuta tó- és feltárómunkálatainak tudományos előkészítését. 

Munkakörünk mai formájában merőben újnak mondható, mer t az első 
világháború előtt komoly aókutatásra nálunk nem volt szükség. Megvoltak az 
erdélyi és kárpátaljai sóbányáink ; legfeljebb a sotesteknek térbeli helyzetét 
kellett kinyomozni, ami alapjában véve igen egyszerű geológiai feladat. 1907. 
körül kálisóra ku ta t t a to t t a kincstár. Eközben ta lál t r á Papj) Károly dr. a kis-
sármási földgázra, de kálisót Erdélyben és hazánkban másu t t a mai napig se 
sikerült feltárni. 

1920—1940. között a M. Földtani In téze t munkatervében állandóan o t t 
szerepelt a sókutatás, mint a szénhidrogénkutatások függvénye, de valójában 
semmi érdemi nem tör tént ezen a téren, ta lán az egyetlen t isztaberki mélyfúráson 
kívül. Tényleges kősókutatások és sónyerési célzatú sósvíz-feltárások ezideig tehát 
hazánkban a mai határokon belül még nem folytak, mert 1918-ig és 1940- 1944-ig 
hatalmas sómenuyiséget szolgáltató bányáink voltak Erdélyben és Kárpátal ján, 
1920—1940-ig pedig külföldről igen kedvező feltételek mellett importáltuk a sót. 

Az a látszólagos érdektelenség, vagy közöny, amit a kincstár 1940-ig a 
sókérdéssel szemben tanúsí tot t , nem jelenti azt, mintha nem lehetne reményünk 
arra, hogy sóönellátásunkat — legalább részben — meg tudha tnék oldani. Sőt 
a gyakorlati geológia legkiválóbb hazai szaktekintélyeinek egyöntetű meg
győződése az, hogy rendszeres munkával meg lehet keresni, fel lehet ku ta tn i mai 
határainkon belül is a reménybeli sótelepeket. 

Ifj. Lóczy Lajos, a Földtani Jiité^et_2gaíga.töj.a, eg5:et.jtanár írja : »Ha . . . 
a hazai sólehetŐségeket tekintjük, és evégből az eddig ismert hazai sóindikáció-
k a t . . . vizsgáljuk, arra a következtetésre kell jutnunk, hogy Csonkamagyarorszá
gon is legalább két sósagyag-formációról beszélhetünk. Az egyik a mediterrán 
slir, amely az eddigi ismeretek szerint, hivéve a csonha-Szatmári, kitermelhető 
sót aligha tar ta lmazhat , a másik pedig a középoligooén sósagyag, vagyis az ú. n. 
kiscelli agyag, amely nemcsak a kősónak, hanem a petróleumnak és a föld
gáznak is lehet az anyaközete.fl 

»Ha sikerülne olyan területeket kimutatni , ahol a sósagyagot vastag 
agyagos miocén, vagy pliocén fedőréteg is lezárja, és a s t ruktúra is kedvező, 
abban az esetben komoly retnányeket táplálhatunk a szénhidrogének mellett a 
kősó feltárására ÍS.Í* 

* Földt. Int . 1933—1935. Év i Jelentése I. k t . i l 7 . lap. 
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Ugyancsak Lóczy írja : »Az eddigi nyomok alapján reményünk van arra , 
hogy országunk mai területén sikerülni fog kiaknázható sólerakódásokat talál
nunk.« {Ugyanott 453. lap.)V_^^^ 

A Geológiai Tanácsadó Bizottság 1933. évi ápr. 5-i jegyzőkönyvéből : 
')A . . . Bizottság a turricsei minííim teruleí^n való kutatófúrás telepítését 
határozta el, mivel e helyen a geofizikai mérések tanúsága szerint a mélyben rej
tőző sótesitel lehet számolni, a sótesttel Összefüggő felboltozódás pedig petróleum 
felhalmozódására is reményt nyújthat.<i 

»Az i t teni {azaz Turricse környéki), eddig mediterránnak vet t sótestek, 
valamint az olaj indikációkat muta tó paleogón-flis jelenléte arra engednek követ
keztetni, hogy a csonka-szatmármegyei Túr folyó mentén a mélybe süllyedve 
ezeket a (só) képződményeket is fellelhetjük.« (Ugyanott 97. és 415. 11.) 

Ugyancsak Lóczy írja : »Minthogy {a Bükk-hegység peremén) kisebb só-
testek jelenléte sincs kizárva, a sóra való kutatások folytatását ajánlatosnak véUm.<<, 
(Ugyanott 183. 1.) 

Telegdi Roth Károly egyet. ny. r. t aná r írja : ». . . a már említett miocén 
só képződmény, amely konglomeráton és t a rka agyagokon kívül főleg tengeri 
agyagokból áll, gipsztelepeket és sótömzsöket tartalmaz és az általánosan ui'alkodó 
feliogás szerint a . . . petróleumnak is egyik fő anyakŐzete. {Magyarország geoló
giája, Pécs, 1929. 127. 1.) 

sValószínűnek látszik, hogy AlfÖldünlc mélyében sem hiányoznak a sót 
és bi tument tartalmazó rétegek.<i (Ugyanott 139. I.) 

Ugyanezt a gondolatot veti fel J'elentésünkben Szálai Tibor dr. egyet. m . 
tanár , a r ö ld t an i Intézet mb . igazgatója is. 

Pávai-Vájna _ Ferenc bányaügyi főtanácsos, főgeológus írja : »Eljöhet 
még az az idő, araikor nálunk ismét lesz sóbányászat, csak meg kell ta lá lnunk 
valamelyik helységünk szerencsés helyzetű hajdani zárt öblében az ot t kicsapó
dot t kősót.« (Hidr. Közi. 1932. évf. 149. 1.) 

Schmidt E. B. egyet. m. t aná r írja : uReméljük és hisszük, hogy további 
szorgos ku ta tás , valamint egy ki.s bányászszerencse hozzásegít bennünket egy 
olyan fúráshoz, amely {t. i. tényleges kösótestet t á rván fel) hazai sóönellátásunkat 
biztositja.n {Földt. Közi. 1934. évf. LXIV. kt.) 

Pontosan ugyanezen a véleményen van az alföldi peremhegységek vidékét 
illetően Ferenczi István egyet. m. tanár , főgeológus is (F. 1.1933—35. É . J . 11. kt . j ; 
Gaál István egyet. m. tanár , ny. M. Nemz. Múz. igazgató pedig a E,ába-medencé-
rőí és a Kőszeg-—Borostyánkői hegység vidékéről azt mondja, hogy »a mélyben 
valószínű a régibb neogén sós formációjának jelenléte is, amit Tarcsafürdő és 
Sóskút konyhasós forrásai árulnak el.« (Földgázos területeink geológiai szerke
zetéről. Budapest, 1923—13. 1.) 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a legkiválóbb nevŰ magyar geoló
gusok egyöntetű véleménye az, hogy hazánk mai területén kősótelepekre ku ta tn i 
érdemes, mai viszonyaink között pedig ez szinte kötelességünk. 

Problémáink tisztázására 1946 december 7-én _á] lamt i tká i i_ér te^z le t 
keretében foglalkoztunk a budapestkörnyéki sósvizek hasznosításának kérdésével. 
1947 január lQ-éji_pedígaM. Földtani Intézet rendezéséhfiQ-"glta£S.tet t a r to t tunk r - ^ i 
a "kősó- és sósvízfeltárSsTT^etőségeknek minél szélesebb szakkörben való mérle- 5 5 
gelése és megvitatása céljából. Ezeknek az anyagát Jelentésünk más helyén 
részlete8_en közöljük. " '—~ ' 

A ké t szakértekezlet ha tározatá t röviden abban foglalhatom össze : 
1. sótömzsöt, vagy sótömzsöket mai határainkon belül nem remélhetünk, de 
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2. Siótelep, illetőleg sótelepek lehetnek az ország északkeleti ha t á ra men tén 
a máfaraaTosi—eperjesi sós övezet közelében. 

3. Sásvizeink feltárása és hasznosítása igen kívánatos, mert akár konyha
sónak, akár ipari célokra jól felhasználhatok. Az utóbbi esetben még lepárlásukra 
sincsen szükség, megelégedhetünk dúsításukkal is. 

4. Mindkét értekezlet hangsúlyozta a kuta tások feltétlen szükségességét, 
és minél erőteljesebb foh^:atását. 

A munká t t ehá t folyt.atjuk. Teljes erővel dolgozunk az ország újjáépíté
sének szolgálatában. Az 1945-ig eltelt 25 esztendő sókutatási célzatú lanyha mun
kájának sikertelensége nem töri le munkakedvünket , mert hiszen ezekben az idők
ben komolyabban nem is foglalkoztak a hazai sótermelés megoldásának kérdésé
vel. E lő t tünk lebeg a dunántúli földiolaj példája : A budafapusztai, kurdi és a 
bajai ^kér te ién mélyfúrások u t án ál tálában íetadták azt a reményt,hogy a Dunán
túlon esetleg mégis lehet sikerrel kuta tn i és fúrni földiolaj, illetőleg földgáz u t á n . 
Ezzel szemben az Eurogasco, illetőleg a MAO B-T a budafapusztai meddő mély
fúrás szomszédságában — megfelelően alapos geológiai és geofizikai előmunkála
tok u t á n — a Budafapuazta I . sz. mélyfuratával már napi 1 millió köbláb benzin-
szagú, égő földgázt t á r t fel, majd számos fúrással fel tárta a líspei s tb. olajmezöt a 
Dunán tú l délnyugati felében. 

Hasonló például szolgálhat számunkra a bulgáriai kősó esete. Bulgáriá
ban nagyon sokáig csakis befőzés ú t ján ju to t tak belföldi sóhoz. Ankialosznál és. 
Balcsiknái voltak tengerisófőzö telepek, amelyekben p ' . 1906-ban 17.000 t sót 
főztek. Később azonban az ország belsejében is t á r t a k fel sósvizeket, különösen 
Provadija környékén, s így 1943-ban már évi 46.000 t - ra emelték hazai főttsó-
termelésüket. 

Provadija vidékét (Várnától mintegy 50 km-re Ny-ra) régóta számon
tar to t ták , mint reménybeli olajterületet. Noha nagyszerű sósforrások fakadtak 
a környéken, arra nem is gondoltak a bolgár geológusok, hogy náluk esetleg 
sótestre is akadhatnának. Végre 1927-ben elbatározták és megkezdték az olaj
feltároló munkálatokat a provadijai boltozatok megfúrásával. A fúró 12—16 m 
mélységben már sótestbe szaladt. Számos fúrással határol ták körül a só tes t e t ; 
így tudják, hogy az körülbelül 0.35 km^ terjedelmű. A mélyfúrások tanúsága 
szerint 400 méternél feltétlenül vastagabb, mert a 420—450 m mélységig ha j to t t 
fúrólyukak seliolsem ü tö t ték meg a sótest fekvőjét. 

Mi ezeket a példákat t a r t juk s z e m ü n k előtt. Megvan a reményünk, hogy 
munkánk nem lesz hiábavaló az ország újjáépítésének szolgálatában. 



A SÓKUTATÁS TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON 
1919-TÓ'L 1944-IG 

I r t a : 

SZÁLAI TIBOR DR. 

A Kárpátmodencében a sóbáiiyászat a kő- és bronzkorig vezethető vissza. 
Ekkor alakultak ki azok az É—D és K-—Ny irányú fontos sóutak, amelyek 
egyrészt Erdélyből vezettek a Duna mentén iiyugatraj másrészt a Rajnától, 
illetőleg Königsberg felől Bécs mentén délre : I tál iába és a Balkánia. Ezek a só-
n tak voltak egyúttal a kultúra és civilizáció továbbterjedésének irányvonalai is. 

Az Árpádházi királyok idejében szépen virágzó bányászatunkban a só-
bányászat előkelő helyet foglal el. Későbbi adatokat Mária Terézia idejéből 
jegyeztek fel. Az^_ő_^^deletei szervezték meg a rókutatást'. 

Az első világháború elott 'kilénc sóbányánk -— főleg a Balkán felé —- ki
vitelre is termel. Erdély és Kárpátal ja 1913. évben 301.805 tonna kősót termel 
s ezzel a világtermelés hetedik-nyolcadik helyén áll. 

Popóvics pénzügyminisztériumi államtitkár káliumsóra való kuta tás t ren
del el 1007-ben Erdélyben. E kuta tásban id. Lóczy Lajos ajánlatáraPít?)^' Károly, 
Bőhm Ferenc és Budai Ernő vesznek részt. E rendelkezés tulajdonképpen Moly 
Sándor pénzügyminiszteri tanácsos, az állami bányászati ügyosztály főnöke 
1899. évi kezdeményezésének geológiai kiterjesztése. E munkálatok eredménye 
1908. évben a nagysármási mélyfúrás által feltárt földgáz. A Pénzügyminisztérium 
bányászati ügyosztályának kezdeményezése 231 millió tonna 6000 kalóriás 
kőszénnek megfelelő fűtőértékű gázmennyiség felismeréséhez vezetett. A gázmeny-
nyiségre vonatkozó jelen számadat a román geológusok becsléséből adódik. 
Ezt a gázt használta a marosújvári sóbányához telepített szódagyár is. 

Böckh Hugó h. államtitkár már 1911. és 1914. években felhívja az Alföld 
mélységében rejtőző szénhidrogénekre, illetve az esetleges kősótestekre a figyel
met. Hogy mit vesztettünk avval, hogy szavának nem volt foganatja, azt először 
1918 után, újból pedig most látjuk. A csonka-ország sószükséglete évi 90.000 
tonna ; ezért 3 millió pengőt adtunk a külföldnek. 

A békekötés u tán 1920-ban a Pénzügyminisztérium bányászati osztáWa 
nagyarányú kutatásokat kezd Böckh Hugó, majd 1921. év őszén külföldre távo
zása után Bőhm Ferenc miniszteri tanácsos vezetése alat t , Pávai-Vajna Ferenc 
föbányatanácsos, geológus részvételével. Megvizsgájják a sót tartalmazó kutakat , 

.a^sóbejelentéseke-Ljnajd hamarosan az Alföld mélységei feíé fordul figyelmük. 
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BöcJch Hugó vezette be elsőnek a síkvidéki kutatásoknál a geofizikai 
méréseket, 1915—16-ban az egbelli olajmezön alkalmazták először a br. Eötvös 
Jjóránd szerkesztette torziós ingát gyakorlati célokra. 

Az erre a célra 1919-ben alapított Geofizikai Intézet igazgatója Pékár 
J)ezső (1919—1934), majd nwga lomba vonulása u t án Fekete JeTw (1934—1943) 
kiváló munkatársaival nemcsak i t thon, haiiem messze külföldön is ismertté 
te t ték ez értékes magyar ta lálmányt . 

Az első világháború u t án a geofizikusok részéről is szapora munka indul 
m.eg az Alföldön. Ebben az időben rendkívül érdekes feladat volt és a szakembe-

Teket állandóan foglalkoztatta a síkvidéki geológiai és a geofizikai vizsgálatok 
eredménj'einek értékelése és összehangolása. Az volt a kérdés, hogy a rendkívül 
•érzékeny inga milyen mélységig érzékeli a nehézségerÖ-változásokat? Erdélyben 
a geofizikai minimumok boltozatot jelentenek, mert azokban többnyire kisebb 
fajsúlj'ú kősó fekszik. Az Alföld mélységében kŐsót még nem ismerünk. A 
gravitációs maximumok — amint az feltehető — lényegében az Alföld szikla-
íenekének kiemelkedettebb részeire utalnak, ebben az esetben pedig a gravitációs" 
minimumok rétegteknőket, szinklináhsokat jelentenek. E kutatások figyelembe
vételével történtek az alföldi fúrások. Sónyerést célozza a tisztaberek! (1933—34.) 
1500.10 m-es fúrás. Ez a fúrás a szarmatakori képződménye'Eben ér véget. 
INem harántolja tehát azokat a rétegeket, melyekbe a szomszédos máramarosi 
sóbányák települnek. Ilymódon nem ad választ a felt-ett kérdésre. 

Pávai-Vajna Ferenc irányítása mellett készült (1924—1930) az 1090.87 és 
2032 m mélységű két hajdúszoboszlói gyógyvizes kú t . Ezek sótartalmának fel
használására is gondoltak. A befőzést a feltörő gázzal tervezték biztosítani. S 
e célból sóbepároló üzemi épületeket emeltek, de ezeket nem szerelték fel. 

1932. évben a pestszent erzsébeti sós víz jö vesztő fúrást is a Pénzügyminisz-
tjérium támogatja. 

A bányamonopólium termékeinek kuta tásá t eleinte a Pénzügyminisz-
•térium, majd 1935. évtől kezdve az Iparügyi Minisztérium bányászati ügyosztálya 
Pethe Lajos és telegdi Rótli Károly miniszteri tanácsosok, illetőleg ijj. Lóczy Lajos 
földtani intézeti igazgató vezetése meDett végezte. 

Az államkincstár a bányamonopólium tárgyát képező szénhidrogénekre 
megbízható vállalatoknak koncessziót ad. A Dunántúlra 1921—27. évekre BöJim 
Ferenc műszaki vezetése alat t Hungárián Oü Syndicata L td ; 1931-ben az Euro-
gasco, majd 1938. évtől ennek jogutóda a MAORT kap kutatási engedélyt. E 
vállalat 1941. évtől a háború végéig kincstári kezelésbe kerül. 1940-ben az Al
iö ld túlnyomó részére a MANAT kap koncessziót. Ennek jogutóda a MASZOVOL. 

A kincstárnak fenntartot t területen a__fcey.ékeny munlca folytatódik, 
1934—35. évben került sor az 1830^S-jnlmélyitardii 1935—36. évben a 948 m 
.mély őrszentmiklüsi fúrásra és 1936—37. évben az 1000.4 m mély csomádi fúrásra. 
1937. évben ü tö t t e meg a fúró Bükkszéken a föidiolajat, ahol évekig olajbányá
szat folyt csekély 70—270 m m ^ ^ g ű fÚrasök által"." 

1939. március 15-én újból a magyar kincstár tulajdonába kerül Akna-
szlatina sóbányája, 1940. szeptember első felében Aknasugatag, Rónaszék, Dés-
akna, Parajd sóbányái kerülnek vissza, ettől kezdve a kincstári sókutatás ezeknek 
a bányáknak és távolabbi környéküknek földtani vizsgálatára terjed ki. A nagy 
ütemben feléledt munka a szénhidrogének és ércek kuta tására és bányászatára 
i s kiterjedt, főleg a Kárpátal ján és Erdélyben. A bányakutató geológusok és 
I)ányászok lendületes munkája az újabb világháború végével szakad meg. Lát-
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juk : sókutatás terén sok nem történt , s az érdeklődés hamarosan átcsapott a 
a szénhidrogén-vonalra. 

Jelenlegi határaink, mai gazdasági szoniltságtmk szegényes bányakin
cseink intenzívebb kutatására és felhasználására kényszerítenek bennünket. 

Nem feladatom a w a l foglalkozni, hogy hol kutassunk. A kérdésnek e 
részét mások tárgyalják. Mégis megemlítem egy idevágó gondolatomat. A Nagy 
Magyar-Alföldre gondolok. A Kárpátmedencét durván három, törések meg
szabta területre osztom. A Ny-i és a középső terület ha tárá t az a szerkezeti vonal 
jelöli, amely Nagykanizsától a Balaton, a Velencei-hegység az É-i Középhegység 
mentén húzódva Kassa vidékét érintve a Kárpátok bérceit átszelve lépi á t terüle
tünket . A középső és K-i szakasz ha tá rá t is egy szerkezeti vonal szabja meg. Ez 
területünkön belül Rahó vidékétől DNy-felé az Alföld K-i szegélyén nyomozható. 

A Ny-i terület Ny-i ha tá rá t az Alpok, a K-i terület K-i ha tá rá t a Kárpá
tok adják. 

E szerkezeti egységnek K-i szakaszán, azaz Erdélyben megvan a só, a 
• középső szakaszon az Alföldön és a Ny-i a Dunántúlon ismeretesek a sósvizek. 

Az Alföld mélyén mélybesüllyedt hegységek fekszenek. A tótkomlósi 
fúrásból triasz-kori képződményeket, a hajduszoboszlóiból ugyancsak mezozoos 
vagy legalábbis harmadkori üledékeket ismerünk. Ezek az adatok mutat ják, 
hogy területünket részgeoszinldinálisok hálózzák be. 

Erdélyben a Bihar-hegycsoport és a Kárpátok közt van egy medencénk. 
E medence szélein sótelepeket, illetőleg sótömzsöket találunk. Az előadottakból 
kitűnik, hogy ugyanilyen földtani adottságokat lehet az alföldi részeken is fel-
t-ételezni. Kar ikatúrában kifejezve, tehát az Alföld mélyén is megvan Erdély 
s mivel i t t vaimak sósvizek, amelyek eredete nem tisztázott, gondolok arra, 
hogy ezek esetleg a mélyben nyugvó sótelepek, vagy tömzsök anyagát oldva 
nyerik sótartalmukat . Ig j ' tehát arra muta tnak : valamiképpen meg kell oldani e 
kérdést is. Ez ma még csupán elméleti értékű elgondolás, de mégsem hahgatható el. 
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KOSOKÉPZODÉS A KÁRPÁTMEDENCÉBEN 

* I r t a : 

SZENTES TEUENC DK. 

H a áttekintjük Európa sóterületeínek térképét, látjuk, hogy a Kárpát -
medence kősóban gazdag és a sóra reménybeli övek egy része határainkat érinti. 
Ez pedig elegendő indokolás ahhoz, hogy hazánkban a sókutatás gondolatával 
foglalkozzunk. Továbbiakban az indokolást alátámasztja az a körülmény is, 
hogy az említett slehetséges sóhordó zónák« javarészt olyan helyen húzódnak, 
ahol más hasznosítható anyagra, földiplajra, földigázra, különféle ásványos hév
vizekre stb. is kilátásunk lehet, ahol tehát a kuta tás mindenképpen valamiféle 
kézzelfogható haszonnal fog járnij vagy legalábbis elősegíti a további kutatások 
eredményességét.^ 

Elsősorban a sógeológia egypár általános törvényét rögzítsük le. Megjegyez
zük, hogy a sóképződésnek, mint kémiai üledéknek genetikai erősségét földtani 
szempontból nem tudjuk köbméterekben kifejezni, hanem minőség szerint becsül
hetjük ; amilíor is az első fokon gipsz képződik, a második fokon gipsz és kősó-, 
a harmadik fokon kősó-, a negyedik fokon pedig kősó és kálisók ülepednek le. 
(Nem természetes sóüstben lecsapódott kémiai szedímentumnak, mint pl. a 
vulkáni eredetű kősónak, sivatagi bekérgezésnek, sókivirágzásnak gazdasági jelen
tősége nincs, ezzel most nem is foglalkozunk.) További kérdés, hogy a sóképződés 
különböző fokon meklcora területen érvényesül. Á sóképződés bizonyos földtani 
övezetekre szorítkozik és ezeknek a területeknek a sóképződésL hajlamossága 
hosszú időn keresztül megmarad. Földtanüag ezek a mozgékony tengerpartok 
öve (1), másképen állandó süllyedési hajlamossággal bíró kontinentális talap
zaton lévő medencerészek. 

^ Elöadtau.^ M. Földtani Intézet 1947 január 10-1 vitai^ésén. \ 
2 Említsük "inGg7~Tiögy "tapasztalai^ szefinr'^rTs'Sí: jelzővel használt helyi 

nevek, mint >>Sóhegy, Sósvőlgy, Sósmezö, Sóspatak«, stb, igen gyakran nem jelen
tenek termési-etes sóslÖforduíást, hanem az esetek nagyobbrészében mesterséges 
sóralitárra, sópiaera, régi sószállító útra, sóban fizetett bérleményre vezethetők 
vissza, Era9lIett~a~"gyakorlat azt is mutatja, hogy majd minden község határában 
van olyan hely ». . . ahol a jószág sót nyal«, de ezeknek a helyeknek semmi köze a 
kősóhoz, vagy sósvizhez. A sóhutatás cswpán a jól kidolgozott geológiai és geofizikai 
kutatások höréhe, tartozik. Ezen vizsgálatok ellen az egyetlen ellenvetés az lehet, hogy 
ha nem kutatunk, nem is találhatmik. 
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A sóképzödési hajlamosság a geológiai idők folyamán nagy általánosság
ban északról dél felé tolódik, a szüurkori sók a sarkkör közelében keletkeztek, a 
harmadkori sótelepek már a Földközi tenger közeiében ülepedtek le. (12). Ennek 
okát a Föld forgástengelyének ráltozásában, valamint ezzel közvetett kapcsolat
ban a beltengerek és melléktengerek áthelyeződésében kereshetjük-

A sóképződésre hajlamo^ságtól az igazi sókeletkezésre érettségig még számos 
körülmény szükséges. Figyelembe kell vennünk az egyidejüségi szabályt, amely 
szerint a sóképződés időnkint fokozódik és olyankor nagy területen egyidejűleg 
rakódik le só {22, 12). Nagy területek a la t t több országnyi területekre kell gon
dolnunk, mint pl. Kárpátvidéke (Gahcia, Románia, Erdély, Kárpátal ja együtt
véve), vagy az Ibériai félsziget. Ekkora területen nem nmidenütt és nem egyforma 
vastagságban egyenletesen kiterítve csapódik le a kősó, hanem néha gyorsan 
változó vastagságban, lencsés településben fejlődik ki . Az egyidejűségi szabályt 
indokolja; hogy a palaeoklima folyamán az aridus-, vagy csak semiaridus ég
hajlati övek nagy területeket egyformán érnek, valamint az, hogy a keletkezett 
sómedencék is nagy kiterjedésű lefűződések. 

További megfigyelés, hogy a sóképződés rendszerint a nagy liegyktpződések 
után a legerősebb. A permi sótestek a variskusi hegyképződés, a kárpátvidéki sók 
a nagy alpi hegyképződések u t án keletkeztek. Ennek magyarázata az, hogy az 
orogenezis geomorfológiai szempontból is hegyképződéssel jár együtt, és a 
keletkezett hatalmas hegyóriások között zártabb, szárazabb éghajlat t ud ki
alakulni. Hegyképződés u tán a környezet hosszú ideig mobilis marad, ahol a lapos 
tengerpartok is változékonyabbak, tagoltabbak, ami igen nagy mértékben elő
segíti a sókicsapódást. 

A sóképződésnek igen fontos szabálya, — amit gyakran elhanyagolnak 
-— hogy a már képződött sótömeg utólagosan se pusztuljon el. Az ismert sótestek 
közelében mindig megtaláljuk a sósagyagot. Ez megvédi a sót a kioldódástól. 
Pallag, foszt, halda néven említik a Kárpátok környékén a sóbányászok ezt a 
fontos védőbnrkot. Általában a gyorsan előretörő tenger iszapja fedi be a só-
rétegeket : ez a transzgresszió védi meg a sót az elpusztulástól. Későbbi erős 
hegyképződés a sótesteket elpusztítja, mert azokat a exogén erők fokozottabb 
rombolásának teszik ki. 

A kősó tehát az orogenezis és a nagy transzgresszió közötti időben kelet
kezik, u tána tektonikailag formálódik, végül pusztulásnak indul. Az áramló 
víz a kősótest legnagyobb ellensége, mert az oldott sót messzire, 2 0 ^ 1 0 0 (?) 
km-re is elszálKtja (12). 

A sótestek küúgzásának további törvén3'ei a só belső mozgására, tektoni
kájára és másodlagos kémiai változására, átalakulására és kilúgzási folyama
tá ra vonatkoznak. Ezekre a rendkívül bonyolult folyamatokra nem tériink ki 
részletesen, mert i t t minden egyes eset külön tanulmány tárgya. Általában 
csak annyit jegyzünk meg, hogy a sótestek lencsések, telepszerűek, vagy süveg-, 
esetleg gomba formájúak. Ezek a formák a különböző tektonikai igénybevételek 
különböző fokozatai. A sótestre nem alkalmazhatjuk a normáhs tektonika álta
lános szabályait, hanem a kősó különleges plaszticitása miatt , a vulkánizmushoz 
hasonlóan külön móteMonilcáttf kellett kidolgozni (21). A különböző sóformák 
magyarázatát a hegyképződési nyomás, illetve húzás, avagy mindkettő egyen
súlyában, továbbá a különleges mobilitásban kereshetjük, amihez másodsorban 
a kémiai átalakulásokkal járó térfogatváltozások járulnak. 

Az előbbi általános szabályok után lássuk az európai sótelepeket geológiai 
idősorreTidben, különös tekintettel a Kárpátok vidékére : 
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K o r 

Pliocén 

Miocén 
szarmata 

mediterrán 

Oligocén. 

Eocén 

Kréta 

Jura 

Triász 

Perm 

felső 

középső. 

alsó 

felső 

alsó 

Szilur, Devon, 
Karbon 

E 11 r é p á b a n 

Délitália, Ibéria 

üélitália, Ibéria, 

Kárpátok vidékének fő sóképzódése, 
Ibéria 

Ibéria, FelsÖrajna-Blzász-Baden 

Párizsi medencében gipsz 

-

Kisebb sólencsék Eszak-Nómet-
országban, Sveieban, Francia
országban, Angliában 

Rajnavidék, Pyreneusok kör
nyéke, Anglia, Írország 

Rajnayidék, Sveic, Ibéria 

Északi Mészalpok, Dinajidák, 
Balkán hegj'ség, Eszaknyugat-
N'émetország 

Németország és szomszédos terü
letek (Dánia, Hollandia, Lengyel
ország), Anglia és a Szovjet fó 
sók&pzédményei 

UlíTajna ? 

Baltikum-, Skócia-, Spitzbergák-
sósforrásai 

Kárpátnie-deneén belül 

másodlagos sósvizek 

sósvizek 

Erdély, Kárpátalja 

sósvizek 

Erdélyben gipsz 

-

-

-

-

felvidéki gipszek 

— 

-

-

Fent i geológiai időbeosztás mellett lássuk az európai sótelepek térbeli 
megoszlását, abból a célból, hogy a »sóreménybeliség<( mértékét határainkon 
belül pontosan körülii'hassuk. 

Kontinensünlíön a legnagyobb és legrégibb sóképződés ideje a perm. 
Az alsóperm (rotliegend, artinsk emelet) folyamán még a variskusi hegjTendszer 
i rányítot ta a tengeröblök és medencék kialakulását. A túlfejlődött hegység be
szakadt medencerészeiben legnagyobbrészt szárazföldi, sivatagi vagy tavi üle
dékek képződnek. A Donec medencén keresztül egy tengerág húzódilí: az Északi 
tenger felé. Lehetséges, hogy az ukrajnai sótelepek már ekkor keletkeztek, de 
általában ezeket is inkább a felsőpernibe helyezik. A Kárpátmedeucébeu a 
mecseki, balaton^ndéki, bihari, kárpát i »verrukáno« sorozat szintén ennek a kor
nak térrésztikus-lakusztris homokköve- agyagja. Sóképződésre ilyen fáciesben 
nem gondolhatunk. 

A felsőperm (zechstein, kazán emelet) idején az északi (Skandik) tenger 
Grönland és Spitzbergák irányából húzódik le Angliából Kémetországba és 
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Oroszországba. Az orosz tenger nem kapcsolódik közvetlenül a németországihoz^ 
csupán északon, keíülö úton érintkeznek egymással. Mindkét medence a kont i -
nentáhs talapzaton öbölszerűen végződik és ezekben a lapos öblökben játszódik 
le Európa legnagyszerűbb sóképződési folyamata. A sóképzödés' a tengeröblök 
legnagyobb részén hosszú ideig tar t és nemcsak gipsz, kősó, hanem Hannover 
és Solikamszk vidékén kálisó keletkezésére is sor kerül. 

A Kárpátok ebben az időben még nem voltak meg, az i t teni tenger pedig; 
nem kapcsolódik az északihoz. Nálunk felnyTÍlik a Tethys egy nyúlványa a Bükk-
hegységig (16), talán a Keleti Kárpátokig, ez azonban a Déli Alpokon, az Apen-
nineken és a Dinaridákon keresztül kapcsolódik az Ázsiai tengerhez. Ebben a 
Déli tengerben sóképződésrőL sehol sem tudunk. A palaeozoihus hé'pzödmények-
ben a Kárpátmedeneén belül sótest kifejlődését nem várhatjuk, legfeljebb gyenge sós-
vizekre gondolhatunk. 

A következő íriáss-korban a tengerek eloszlása lényegesen megváltozik-
Szigetvilággal és félszigetekkel tagolva a sekély germán tenger és a Tethys kap
csolódnak. A sóképzödés dél felé tolódik el. Az első triász rétegekben (werfeni-,, 
tatáremelet, rőt) a Rajna vidékén, a Nyugati- és Északi Alpokban és Északi 
Diliaridákban, a Balkán hegység szélén ismerünk sóképződést. Ebben az időben 
a sóképzödés olyan közel került hozzánk, hogy az egyidejűségi szabály alapján 
önkénytelenül felmerül a gondolat, hogy az alpihoz hasonló kifejlődésű kisebb 
sótest náhmk is keletkezhetett-e? Tiroltól a Bajor Alpokon, Salzburgon, Alsó-
és Felsőausztrián és Stájerországon keresztül az Alpok keleti végződéséig követ
hetjük ezeknek a rétegeknek kősóleueséit és sósvizeit. (KŐsó Tirolban ; Hall,, 
Kitzbühl ; Bajorországban : Reichenhall, Berchtesgaden ; Salzburgban : H a l 
lein : Stájerországban : St. Gallen, Hall bei Admont, Bad Aussee ; Felsőausz
triában : Windisch-Gersten, P h y m , Goisern, Hallstat t . Sósforrások : a fentieken 
kívül Salzburgban : Abtenau, Annaberg, Golling, Augen, Unker, Tuval, Dürr-
berg bei Hallein ; Felsöausztriában : Bosrucktuiinel bei Spital, Ischl, Gosau ; 
Alsóausztriában : Kleinzell, Salzerbad bei Heinfeld ; Steierországban : Maria-
zell, Weissenbad, Har t ig bei Liezen.) (2.) 

Hazánlíban az alsótriász werfeni rétegsor — a Bükk-hegység egy részétőt 
eltekintve — az alpihoz hasonló kifejlődésben ismeretes. A sóképzödés kezdeti 
stádiumát, a gipszképződést ismerjük is ezekből a rétegekből Jablonca környékén. 
Tornakápolna mellett az 1925. évben 512 m mélységben 5.75 m vastag gipszréteget 
fúrtak meg. Bodvaszilas környékéről is jelentettek gipsznyoniokat. Az a tény,. 
hogy ennek a sóformációnak sósabb fokozatát mostanáig nem találtuk meg, 
nem jelenti még azt, hogy azok nincsenek jelen. Ezeknek a rétegeknek mélység
beli elterjedéséről sokkal kevesebbet tudunk, semhogy e tekintetben véglegesen 
tagadó választ adhatnánk és az alsótriász rétegeket a lehetőségekből kizárhat-
nók. Az alpi sótestek exótiküs megjelenésére gondolva a haUstatti és dachsteini 
mészkövek között, ilyen tektonikai pozíció talán nálimk is elképzelhető. I lyen
irányú sókutatás nálunk azonban csah keskeny öbre szoritkozliatik. 

A magasabb triász emeletekben a sóképzödés nyugatabbra tolódik: a Felső-
Kajna vidékén, Sveicban, a későbbiek folyamán pedig Span^'olországban és-
Angliában- Írországban keletkezik kősó. Nálu.nk ekkor már igazi tengeri előre
törésről beszélhetünk, sóképződésre tehát aligha gondolhatunk. 

A jura-kor folyamán a sóképzödés csak jelentéktelen {Németország,. 
Sveic?), talán átmosott, másodlagos fekvetű telei)ekről van szó, s ezek a régebbi 
sótestek környékén rakódtak le. 
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A kréta-korból sóképződést Európában nem ismerünk. 
A paleocéti-eocén korban sóképződésnek csak a kezdeti s tádiumát, a gipsz

képződést ismerjük számos helyen. {Paris környékén, Erdélyben, stb.) 
Az oligocén korban Elzászban, Badenben és Ibériában ismerünk jelentős 

sóképződést. Nálunk az ezekből- és a fiatalabb rétegekből fakadó sósvizekről a 
későbbiekben még részletesebben kell szóianimk. 

E-észletesebben kell tárgyalnunk a következő mediterrán kort, mert 
a Kárpátok környékén ez a jő sóképződési idő. A híres ibériai sótelepek mellett 
a Kárpátok hegyláncán kívül és belül ezekben a rétegekben keletkeztek az összes 
sótestek. A Balkánon sósvizeket ismerünk. A mediterrán rétegekben északi 
Boszniában, Tuzla Gornja környékén óriási sótestet találtak, Albániában pedig 
Nisista mellett ismerünk sótelepeket. 

Régebben Európa valamennyi sóképződményét, még a kárpátvidékieket 
is perm korúnak képzelték, és ez a gondolat még sokáig kísértett a geológiában 
(8, 14, 18). Most már tudjuk, hogy a kárpátvidéki kősók a németországi nagy só-
telepeknél jóval fiatalabbak, és egészen más tengerben képződtek. Igaz viszont, 
hogy a Kárpátok környékén kálisó képződésre csak kis területen, Gaiiciában 
(Wieliczka, Kaluaz) került sor. 

A Keleti Kárpátok környékén a miocén Téthysnek szélső öblében vagyunk. 
A Kárpátok és az egész alpi hegyrendszer az oligocén végén emelkedett ki . A 
helyzet az ókorvégi variskusi hegyképződés és németországi kálisóképződés 
viszonyához hasonló. A Keleti Kárjiátok vidékének a Kárpátok többi részétől 
«lütő, különleges m.obilitása teszi ezt a vidéket nemcsak nagy sóképződésre-, 
hanem földiolaj és földigáz keletkezésre is alkalmassá. A Kárpátokban az oligocén^ 
végi hegyképződésnél idősebb sóképződésre nem gondolbatunk, mert ha az ki is 
alakulhatott , későbbi hegyképződésnek, majd az azt követő letárolásnak, és 
végül a kilúgzási folyamatoknak esett áldozatul. Ahol tehát a Kárpátok terüle
tén a miocénnél idősebb flisben sólencséket találunk, az hegyszerkezetUeg becsip-
t e t e t t miocén só. A sósforrások pedig még nem jelentenek egyúttal kősótestet is . 

A KELETI KÁRPÁTOK S O R É T E G E X X E K HELYZETE 
Noth és KrejH—^Graf szerint. 



KÖSÖKKPZODES 27 



2 8 SZENTES FERENC 

Minket jelenleg az érdekel, hogy földtani viszonyaink mellett mennyiben 
számíthatunk határainkon belül is sóképzödésre. Az ősföldrajzi térképből kitűnik, 
hogy az Erdélyi Medencével szűk csatornákon keresztül a kapcsolat csak jelen
téktelen. Egyedül a Máramaros^Bereg—^Ung—Zemplén—Sáros-vár megyéken 
keresztül húzható sóövezet pereme érinti határainkat , Ennek a sóövnek a tér
képét először 1886-ban Gesell Sándor rajzolta meg (6), msiid Löczy Lajos szerkesz
te t t ilyet (11). E medencének máramarosi és sárosi szegélye emeltebb : i t t a kősó 
a felszín közelében van, közben azonban mélyebbre süllyed, és csak az erős sós-
vizek szolgálnak útmutatóul . Ezeket a sósforrásokat a helybeli lakosság a Mária 
Teréziától kapot t privilégium alapján sófÖzésre állandóan használja. 

Schréter Zoltán az említett Kárpátal jai sómedence délnyugati küszöbén 
PüzéiTadyány környékéről említ sósvizeket, és utal arra, hogy ezek esetleg a 
sárosmegyeiekhez hasonló kősólencsékből táplálkoznak. A határment i tiszta-
bereki fúrásban 1400 m mélységben lévő szarmáciai rétegek i t t a felszínen van
nak. A földtani kutatásoknak tehát innen ÉNy-ról kellene kiindulniok, és úgy 
haladniuk tovább D K felé. Mivel sórétegeink gyorsan süllyednek nagy mélj'ségbe, 
ezeknek a vizsgálatoknak a geofizikai kutatásokkal kell együtt járni ok. Sajnos, 
tegyük hozzá azt is, hogy határainkon már a sóképződésnek a peremén vagyunk, 
tehát nem várhatunk az erdélyiekhez hasonló, kiterjedt sótestrendszereket, de 
kedvező lelet esetén hazánk sószükségletét hosszabb-rövidebb időre biztosíthat
juk. A határszéleknek ilyen irányú megvizsgálása feUétlenill helyénvaló, a további 
teendőkre azonban csak az előzetes vizsgálatok eredményei szerint határozhatunk. 

A következő szarmata korban a sóképződés Európában még délebbre 
vonul, csupán Ibériából és Dél Itáliából ismerünk sótelepeket: ezeknek kelet
kezése részben a pliocénben is folytatódik. Nálunk ebben a korban már elzárt, 
kiedesedesnek indult alig sós, vagy édesvízi üledékek keletkeztek; ezekben 

• sóképzödésre már nem számithatunk. Ezekben a rétegekben található sósvizeink 
csak az említett ÉK-i határszél egyes részein eredhetnek kősóból, többnyire 
azonban az alábbiakban tárgyalandó szingenetikus sósvízzel van dolgunk. 

A geológiai negyedkor folyamán az európai kontinens tömbjén javarészt 
megindul a lepusztulás, mely a sótesteket erodálja, elnyesi. A jelenkorra vonat
kozólag felemlítésre méltó, hogy Európában^ még most is feltűnően sok mester
séges sóbepároló üzem működik. Nemcsak a tengerparton szokásos sókertek, 
hanem a fafűtéses üzemek is gyakoriak. Ezek többnyire sótestekről eredő sós
vizekre alapulnak még akkor is, ha közben a kősó rendelkezésre áll. Pl. 1938. 
évben Bulgáriában Provadia- Anchialo 48.000 tonna főttsót termelt, Jugoszláviá
ban Tuzla 46.323" tonnát, Konyica 2—300 tonnát , Ausztriában Hallein 17.432 
tonnát , a sóban gazdag l íománia Dobrudzsában 1.139 tomia tengeri sót főzött, 
és Cacica is főzött sót. Nálunk jlllS-ig, egyeáxú^Eperjes-Sóváron volt nagyüzemű 
fatüzeléses sófőzdénk : ez Szlovákiában ma is űzőnkben van. I t t a 26'7o%-os 
sósvizet 1013. évben mázsánkint 348.37 fillér önköltséggel tűzifával főzték, az 
évi termelés 59.135 q volt. Sóvár hozzáférhető sókészletét 600.000 tonnára, a fel
t á r t készletet ennek kétszeresére becsülték. A sóvári kősó 0-3%K2O-t is tar ta lmaz. 

Visszatérve a sósvizekre, ezeket különböző származásuk szerint osztályoz
hatjuk. 

1. A kŐsóképződményehbŐl ered.ő sósvisek lehetnek kősó vagy sósagyag 
eredetűek. 
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a) A hősótest oldásából, t ehá t a sótest pusztulásából származó sósvizeknél 
a felszíni vizek kősót oldanak. Ezeknek a vizeknek a töménysége az oldáa idejé
nek és hőmérsékletének függvénye. A Ch&miker Kalender 1936. szerint : 

—14- C"-on oldódik 24.41 % NaCl 
0 » » 26.28 % » 

10 » » 26.32 % » 
20 » » 26.39 % » 
50 » » 26.86 7o » 

100 » » 28.15 % i> 
180 » » 30.99 % 1) 

A természetben előfordiiló vizeket M. O^Connéll sótartalom szerint íg}?-
osztályozza : 
édesvizek 0.0—• 0.02% sótartalommal 
félelegyes (subbrak) vizek 0.02—0.1 % » 
elegyes (brak) vizek 0 .1— 1.0 % » • 
nagyon elegyes (superbrak) vizek 1.0̂ — 2.0 % » 
kissé sós (subsalinar) vizek 2.0^— 3.0 % » 
sós (salinar) vizek 3.0— 4.0 % » 
nagyon sós (supersalinar) vizek 4-nél több "/„ sótartalommal 

A gyorsan áramló édesvíznek kevesebb ideje van az oldásra, de többet 
pusztít le a kősóból, mint az alig áramló víz, amely ha egyszer telítődött (26%), 
és utáiiíolyást nem kap, tovább nera oldja a sót. A telített állóvizeket autochton 
sósvizehneic nevezhetjük, míg a több km távolságra vándorló sósvizet allochton 
sósvizeJcneh mondjuk. 

b) A kősó keletkezésnél nemcsak kristályos sórétegek ülepednek le, hanem 
— ahogy ezt a sóbányában láthatjuk — , a s ó i s z a ^ a l ^ ^ y u t t rakódik le,rétegző
dik. A/sósagyago^mennyisége túlhaladja a tiszta kősóét. Kárpátal ján nagy álta-
Tánosságban DNY-ról É K felé a só szennyezettebb, Huszt és Ungvár között 
egyelőre csak a szarmata sósforrásokat ismerjük a felszínen. Tót-Sóváron megint 
kősólencsék keletkeztek a mediterránkorú sósagyagok között, de i t t is túlsúlyban 
van az agyagos ^zbe te l epü lé s . Ezért a többször megkezdett sóbányászatot 
abba kellett hagyni, és csak sósvizet főztek. Ezek a sósagyágok innen lehúzód
nak Eüzérradvány—Sátoraljaújhely közeléig. Sáros- és Zemplén megyében 80 
sósforrást számoltak össze. (2). Imien a Zempléni szigethegység palaeozoikus 
rétegei és Tarpa—^Nagybánya irányában egy tengeralatti küszöböt tételezhetünk 
fel, amelytől E-ra, a Eliskárpátokig elterülő medencében kősó keletkezett. A só-
oldat ide az Alföld irányából áramlott , az agyagos homokköves feltöltés ellenben 
a Kárpátok irányából jöt t . (23) Az említett hüszöb Jcözélében, szorosan az ország
határ mentén, sÓlencséhet és sósafjyagokat remélhetünk. Szerencsés esetben az ezek
ből fakasztott koncentrált víz a nálunk ismert legtöményebb sósvíz sójának tíz
szeresét szolgáltathatja, ami üzemgazdaságüag még 15—20-szorosan gazdaságos-
sabban termelhető, mint az olajvizek gyenge sója. 

2. A szénhidrogénekkel Jcapcsolatos sósvizeJc, 

c) Az amerikai szakirodalomban általánosan eKogadott a >>connate water«, 
a i>keletkezési vize, vagy öfosszilis tengervíz« elmélet, mely szerint a tengervizi 
eredetű homokszemek pórusaihoz kapillárisán egykorú tengervíz tapad. Mivel 
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a víznek kapillaritása kétszer-kétésfélszer akkora, mint a földiolajé, olajterinelés 
esetén az olaj és gáz könnyebben távozik. A pórustérfogat 40—50%-a az összvía, 
és íeltéteíezbetően 10—20 százaléka a »connate water« (3.) Kis pórusokban a 
víz jobban tapad, a nagyobbak inkább olajjal telnek meg, ezért a sósvíz látszólag 
a kis pórus felé vándorol. A sósvíznek az a része, amit a kapilláris erő nem tud 
visszafogni, fajsúly szerint rendeződve, az olajszínt a la t t min t szegélyvíz (edge 
water, rand water) gjnilik össze, 

Az olajbányászatban a sósvíz kellemetlen melléktermék, s ezért elzárására 
emulziók, kolloidok, szappanok létesítésével drága vegyületeket használnak, 
esetleg sósvíznyelő kutakba nyomják. Az amerikaiak szerint feltételezett »kelet-
kezési víz<( a szénhidrogénekkel jár együtt . Mégis meggondolandó, hogy elméleti
leg az ilyen »fosszilis tengervízé vájjon minden tengeri eredetű rétegben várható 
volna-e. 

d) Ezért, hazai viszonylatban a fenti fogalmat amiyiban kell megszfíkí-
tenüqk, hogy a széndhidrogénekkel előforduló sósvíz nem egyszerű »fosszilis 
tengervize, hanem a szénhidrogéneh különleges keletkezési körülményeihez Icötött 
termék. Krejci-Graf (10.) a délkeleteurópai olaj vizeket mind így fogja fel, ami t 
többek között a szerves.eredetű brómtartalqm jeleolétével támaszt alá. A bróiu-
tar ta lom az olajtermjl^gyttja fáciesreleHemző. Mivel ennek kénhidrogénes iszap
jában még fenéklakó állatok élnek, a kövületek jó megtartásúak, az iszapfeletti 
TÍZ szellőztetett és szénsavtartalmú. Az ezzel rokon sapropel H^S tar talmú 
vízből ülepedik le és br^m^t alig tar talmaz (Wasmund). 

A bitumenes kőzetekben keletkezik a földiolaj, esetleg földigáz íöldiolaj-
jal együtt , vagy csakis földi gáz. De mindhárom kifejlődési arculatnak, fáciesnek 
mellékterméke a sósvíz. A földigáz lehet a földiolajnak a terméke (wet gas, nedves 
gáz), min t a szénhidrogénsorozat legalacsonyabb metán tagja. Nálunk javarészt 
üyen a MAOE-T-gáz. Ezzel szemben pl. az erdélyi gázkutak dry gas-t (száraz-
gázt) termelnek. Ezeket már a petróleumkeletkezési folyamat kezdeti-, esetleg 
végtermékének tekinthetjük anélkül, hogy a közbeeső termékek kialakultak-, 
vagy megmaradtak volna (15.) E folyamat közben keletkezett sósvizek külön
leges kémiai termékek. 

A németországi petróleumtelepeken 159 analízis eredménye szerint (7) 
a sósvizeknek száraz maradéka 40—3000 g/l között ingadozik. Ebből klórtartalom. 
50—60%, a szulfát — valószínűleg a szénhidrogének redukáló^^tá^ája = 0—7%, 
a karbonáttartalom = 25—92%, N a + K = 32—37%, Ca = 0.5—4.6%, Mg = 
0.5—1.8%, jód__nincs. 

I lyen sósvizeket nem várhatunk minden tengeri eredetű rétegben, hanem 
csak a szénhidrogéntermelÖ szintekben, ületve másodlagos helyen a szénhidrogén
vándorlás törvényei szerint megfelelő rétegben a boltozatok szárnyában, a ke-
vésbbé emelt részekben. Ilyen rétegek nálunk a harmadkorban az eocén-
oligocén határán, az oligocén-miocén határán, és a miocén-pliocén ha tá rán vár
hatók, illetve ezek közvetlen fedőjében keresendők. Mindegyikre ismerünk 
példákat. 

Fentiek szerint az 1—5%-os elegyes- és kissé sósvizeh vizsgálata szorosan 
kapcsolódik a szénhidrogén kutatásokhoz. Tulajdonképpen ot t tar tunk, hogy a 
szénhidrogének eddig rendkívül kellemetlen és veszélyes melléktermékét haszno
sítani igyekszünk. A bányászat történetében már többször ismétlődött esettel 
állunk így szemben (kálisó, uránérc, pirit stb.). 
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I lyen vizek felkutatásánál leggyorsabban ju tunk eredményre, ha a kuta
tásokat a peremhegységeknél kezdjük, Budapesttől Szécsényig és Bükkszékig, 
és az idősebb vizektől haladunk a fiatalabbak felé. Szénhidrogén kutatásról lévén 
szó, az Alföld jelentékeny része koncessziós területként kiesik a kincstár hatás
köréből. 

* * * 

Hazai szempontból összefoglalva a fenti geológiai elgondolásokat: -pesszimisz
tikusan is mondhatjuk, hogy reményteljesen kutathatunk kisebb-nagyobb sólencsék 
és sósagyagok után. Az ÉK-i határszélen Abauj-Torna, Zemplén, Szatmár megyék-
ben 20% töménységű sósvizek is várhatók. Ezek termelése feltétlenül gazdaságos lesz. 
Az ország legkülönbözőbb tájain előforduló sósvizek mennyiségét és minőségét, valamint 
környékük geológiai viszonyait kisebb kiszállásokkal ellenőrizhetjük. Kiterjedt 
területünk van, ahol bőségesen termelhetünk 15—20 gjl sósvizet földigázak közelében : 
Pest-, Nógrád- és Heves vármegyék területén. Ezekkel a kutatásokkal karöltve más 
hasznosítható anyagok il^felszínre fognak kerülni. 

* 

Befejezésül még két kérdésre kell válaszolni; 
1. Arányban áll-e a kuta tás kockázata a várható eredmémiyeU 
2. Időszerű-e a felmerülő költségeket, befektetéseket éppen most eszközölni ? 
Az első kérdésre csak azt felelhetem, hogy minden bányakutatás jelentős 

kockázattal jár, de áll ez elsősorban a szénhidrogén kutatásra, és a mi viszo
nyaink mellett a sókutatásra is. A geológiai gyakorlat mégis azt mutat ja , hogy 
kitartó munkával és ki tar tásra felkészült tökével nem vár t , vagy alig remélt ered
ményeket lehet elérni. 

Bulgária állandóan sóbehozatalra szorult, és csupán a provádiai sósfor
rásokból termeltek főttsót. Az 1927. évben 12—16 m mélységben megfúrták a 
sótestet mintegy 0.35 km^ területen, több mint 400 m vastagságban. Ez kb . a 
parajdi sótest nagysága. Közelebbfekvok a MAOUT eredményei, amit évtizedes 
kutatások előztek meg sokmilliós kiadással. A MAOK^T talán ma is többet költ 
geológiára és geofizikára, mint az államkincstár. 

Gazdaságossági számításokat a jelenleg kezünk között lévő geológiai 
adatok alapján nem végezhetünk. Ezért ajánlatos az összes vizsgálatot, egyelőre 
áttekintő, előzetes formában eszközölni, és a kapot t eredmények alapján a kuta
tási területet mennél szűkebbre fogni. Az előzetes tájékozódás u t án már ponto
sabban nyilatkozhatunk a további teendőkről és ezek költségeiről. Ez az óvato
sabb munkamenet alig késlelteti a szakmunkálatokat, viszont a kockázatot 
jelentősen csökkentheti. A további gazdaságossági számítások a geológia határ
területén túlmenően a technológusok munkakörébe tartoznak. 

Arra a kérdésre, vájjon az ilyen hosszúlejáratú; lassan amortizáló üzem 
létesítésének éppen most volna ideje, csak azt mondhatjuk, hogy a háború bor
zalmas pusztítása u t án újjáépítésünket minden igyekezettel, és mennél előbb meg 
kell kezdenünk, mert a tervezett földtani vizsgálatok eredményeként nemcsak 
sót, hanem más értékes és fontos bányaterméket is várhatunk, amelyeknek fel
tárása folyamatos kuta tás esetén mindinkább adódik majd. Mindezen bányater
mékek megfelelő hasznosítása szintén a geológián túlmenően már üzem- és nem
zetgazdasági, szervezési kérdés. 

* * 
* 

L 
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SALT-FORMING IN T H E CARPATHIAN BASIN 

by F.-Szentes. 

S IT M M A R Y 

Palaeogeographical clianges on the t en i to ry of the actual Hungary 
were examined from the point of wiew of salt-forming faotors. Any eonsiderable 
salt-deposition may be expected only during the lower Mioceue; More or less 
•extensive salt-lentils and salty clay deposits may b'e supposed near the N E . 
Hungary. 

The salty water of numerous wells of the country are not resulted 'by 
solution of salt-plags, but appear as syngenetio product of hydrocarbon-forma-
tion. I t is nevertheless necessary to examine salt-water particiilarly as to their 
parent rocks, genetics and ehemistry. 
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S Ó S H A R T Y Á N — S Z É C S É N Y 

K Ö R N Y É K É N V É G Z E T T KUTATÁSOKRÓL^ 

I r t a : 

DR. BARTKÓ LAJOS 

Az első vesztett világháború megfosztotta Magyarországot attól az 
óriási mennyiségű kősótól, amelyből minden megerőltetés nélkül egész Európát 
^ á t l i a t t u k volna. Ezt a nélkülözhetetlen ásvánj^t ezután Romániából, Ausz
triából, illetőleg Németországból szereztük be. Már 1919-ben megindult az új 
határokon belül a tervszerűtlen kuta tás a sóínség leküzdésére, azonban ez csak
hamar abbamaradt . 1927-ben Böckhjlugó^ végezteti az elsŐ rendszeres sóra irá
nyuló geológiai és geofizikai kuta tás t c^onkaSzatmáí^fean, hol egy komoly 
mélyfúrás is készült. Végül 1933^1939-ig Aknaszlatína visszacsatolásáig ve t t 
újabb lendületet a kutatás , de ennek is megvolt a hibája : a sok eknélet mellett 
kevés volt a gyakorlati rész, a fúrás.. 

19^9 - t ^ Í945- ig újra_öt nagy sóbánya felett rendelkeztünk. Ezekből az 
ország szükségleténeE többszörösét könnyen kibányászhat tuk volna, nem is 
szólva a még feltáratlan sókincsröl. 

1945-ben a trianoni határokra történt visszaszorítás u t án és 1946 elsŐ 
felében a pengő teljes elértéktelenedése következtében megint nagy sóhiány 
lépett fel. Hogy némiképpen érzékeltethessem a szinte katasztrofális helyzetet, 
megemlítem, hogy az élelmiszerekből is kifosztott orazágban 1 kg sóért 1 — 1 ^ 
zsírt, _ v a g y _ 6 - ^ kg lisztet adtak. 

A sóbehozatal ezután újra jelentősen terheli majd államháztartásun
kat , tehát minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy új pénzünk érték
állóságát a behozatal csökkentésével is biztosítsuk. Tekintve, hogy az orazág 
több pontjáról ismerünk sós vízelőfordulásokat, dr. Vasady Kovács Ferenc 
pénzügyi államtitkár úr 1946-ban ezen a nyomon elindulva elrendelte az elő
zetes kuta tó munkálatokat azzal a célzattal, hogj^ha kősóra, mint ahogy geo
lógiai ismereteink ezt muta t ták , nincsen is sok reményünk, kíséreljük meg a 
feltételezhető sósagyag^^ Z^gy koncentráltabb sósvíz nyerésével a sófŐzést, a 
bepárlást megoldamT'és ezzel legalább részben függetleníteni magunkat a kül
földtől. Mielőtt rátérnék a fenti elgondolások alapján a só^Mityáni ku ta t á s 
ismertetésére, egészen röviden rámutatok néhány geológu^nEnak~a sókuta-
tással kapcsolatos véleményére. 

1 Előadta a Magyar Földtani Intézet 1947 január lO-én tar to t t vitaülésén. 
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Mint már említettem, a rendkívül nagy gyakorlati érzékkel rendelkező 
Böckh Hugó a szatmármegyei_^Turricse környékén látot t lehetőséget a sófel-
tárásra és ennek" érdekében igen komoly munkálatokat végeztetett. . 

Pávai-Vajna Ferenc 1932-ben a Hidrológiai Közlönyben megjelent »>Igazi 
sósfürdő Pesterzsébeton« című dolgozatában írja : )>Ha lesz nálunk sófőzés vagy 
Kőbányászat — hiszen az utóbbi sem lehetetlen, — csak meg kell találnunk 
valamelyik hegységünk szerencsés helyzetű hajdani zárt öblében az o t t ki
csapódott kősót . . . stb.« 

Ifj. Lóczy Lajos véleménye szerint (Technika, 1934) »az eddigi nyomok 
alapján reményünk van arra, hogy országunk területen sikerülni fog kiaknáz
ható sólerakódásokat találni.» 

Ferenczi István : A rákospalotai sós-jódos-gázos kútról (5.) írva meg
említi, hogy az ismert erdélyi, mármarosi, eperjesvidéki sósterü leteken kívül 
wC'sonka-Magyarországon is vannak olyan területek, amelyeken valamilyen 
sóformáeiót feltételezhetünk.« Az Ipoly-medencéről írt munkájában pedig azt 
mondja : warra, hogy az elszigetelten erösebb sósvíz felszállások tá ján a 
mélyben van-e tényleges sótest, vagy a kisjié_ÍQméii3^bb_ sósvíz csak sós-
agyagokbaiLelfisztqtt sómennyiségel^^oldásával keletkezik, megfelelő és min
denesetre az oligocén alá hatoló mélyfúrás adhat felvilágosítást.« 

Schréter Zoltán az Abauj -Torna megyében Füzérradvány környékén 
végzett_kutat_ásait_ös8zegezve írja, annak ellenére, hogyha 440 in mély kuta tó
fúrás még sósvizet sem ért e l : wmégis figyelemreméltónak kell tekintenünk 
gyakorlati szempontból a szóbanforgó területet, mert Csonhx-Magyarország 
területén mégis ez a vidék az, amely legközelebb esik egy ismert kÖsóterülethez.« 

Végeredményben, h a az említett kuta tók véleményét és megállapításait 
eKogadjuk, akkor minden túlzott optimizmus nélkül, reménnyel lá that t imk 
a kijelölt munkához. 

Az első feladat az volt, hogy a nógrádmegyei Sóshartyán és Szécsény 
községekben israisrt .sósvizek eredetére fényt derítsünk. Sóshartyán'Saígó'íarjaöv" ALJ/. n 
tói Ny-ra légvonalban 10 km-re fekszik, hol a X V I I I . században mélyesztett ''^ 
25-9 m mély aknából a környék lakói sokáig hordtak főzéshez és az állatok 
itatásához sósvizet. Emiek az indikációnak az alapján indult meg 1946 aug. 
1-én a földtani kutatás . 

Rétegtani viszonyok. 

A trianoni határok óta a csonka Nógrá,d inegye igen beható földtani 
vizsgálatok területe lett. A kutatók hosszú névsorából most csak Noszhy Jenő 
három évtizedre terjedő nagy általános felvételét, Ferenczi István 1933—38. 
évi mmikáit (4, 6) és Majzon László 1938. évi jelentését említem (23), kik tudo
mányos célt szolgálva, különös figyelemmel dolgozták fel Sóshartyán ós Szé
csény környékének rétegtani vi.szonyait. ^ 

A sósv izek_ i iúad^ósbar tyá i iban_Hmid^^cBényben az oligocén réte
gekhez kapcsolódnak, — tehát a geológiai kutatások is főképpen erre a korra 
korlátozódtak! E g ^ z e n kivételesen mentem csak át a miocén széntelepes 
rétegek területére, az egyes bejelentések megvizsgálására. 

Legérdekesebb és gyakorlati szempontból is nem kevésbbé fontos kérdés, 
hogy mi a rupélium feküje. Ugyanis nem érdektelen tudnunk, hogy az oligocén-
rétegsor közvetlenül a kristályos alaphegységre települt-e, vagy pedig meg
van-e alat ta a mezozóos-eocén képződménycsoport is. H a az eocén megvan, 
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miként azt a távolabbi adatok alapján feltételezhetjük (4, 38), akkor igen 
nagj'fontosságú a teljes rétegsorát és fáciesét felderítenünk. Tekintve a nem 
nagy távolságban levő nézsai és alsópetényi eocén rögöket, nagyon fontosnak 
tariavÁm — már csak ezért is —• az alaphegységig hatoló mélyfúrás midőbbi el
rendelését. 

Többet tudunk a — részben a felszínről, részben a fúrásokból ismert —-
oligocén rétegekről. A Kishartj 'ántól Szécsénjág terjedő területen a kat t ium-
uál mélyebb szint sehol sem fordul elŐ, a rupéliumot, a kiscelli agyagot csak 
a távolabbi balassagyarmati 'in_élyfáiás_iifli:áatolta- Az eddigi vizsgálatok alap
ján összeállított oiigocén-szintézést (az Ipoly-medencének erre a részére vonat
koztatva) a mellékelt rétegoszlop szemlélteti. Kéhány szóval, magyarázat
ként a mellékelt ábrához, Összefoglalom az egyes szintekre vonatkozó ismere
teinket. 

% — A 625:25.^_méIyre^J^atol t_bala3sagyarmati fúrás. még_aa_oligocénben 
Mqjzon szerint (23) a h á r s h e g y i h o m o k k ő szintjében állott meg. 
J^óTiíiíá^-*'--4.^^4L_?'^'^^^y—^^5^ttani vizsgálata szerint, a túrást továbbfolytatva, 
nemsokára a fillit alaphegységet érték volna el. Jellegzetes k i s c e l l i a g y a-
g o t , _Yagyis _a__Cla.\mlLaa-,szabÓLTS ,rétegeket Balassagyarmaton 43ö'89 m-tŐl 
553-65 m-ig terjedő- niélységekben, tehát 120 m vastagságban tár ták fel. Fel
színre való kibukkanását a környéken nem ismerjük. Hariiken (9) Kishartyán-
ból említi xigyan ezt az üledéket, azonban arról Noszky kimutatja, hogy az a 
felső oligocén agyagos fáeiesével azonos ( = Ferenczi-féle »foraminiferás agj'ag-
fáciesű felső oligocén*). 

Rupélium f e l s ő s z i n t j é t már a ,lSóshartyán_JLl jelzésű, 1946-
ban mélyesztett pénzügyminisztériumi kuta tó fúrás is elérte, a ^úró 14_1-6Ü 
— a talpig,_146 méteri^.^ ebben a határszintben haladt. A szürkeszínű agyag 
iszapolási maradékában apró kvarcszemeket, finom csillámlemezkéket, kb. 
1 mm-es rhomboéderekbeu (0111) kifejlődött kalcit-kristályokat találtam, a 
142 m-ben jelentkező tu fa - szemcséken kívül. Mikrofaunája igen gyér, az 
egyes alakok nagyon kicsinyek. Majzon L. a Flabellina budensis Hantk. fajt 
emeli ki, mint a középső oligocénre jellemző foraminlferát. 

Az ezután beálló kőzettani változás, az eíöbb említett vulkáni bamu-
szórás, a mikrofauna bizonyos degenerált jellege jelzi a rupélium \'égét, egy 
transzgresszív időszak lezáródását. 

Kősókutatás szempontjából csak akkor leime érdemes behatóbban fog
lalkozni a fentebb bemutatot t középső oligocénnel. ha ez, mint a szénhidrogé
nek anyakőzete —• valóban sósforináció volna. Ugyanis kutatóink nagyrésze 
a külföldi példák alapján állván úgy véli, hogy legalább is a sósagyag feltét
lenül jelen van minden petróleumterületen. Erre a feltevésre, az ezekből a 
rétegekbői fakadó sósvíz nyúj tot t tápot, —- holott — miként azt a későbbi 
fejezetben látni fogjuk -— a sósvíz^egyáltalában^^em tekinthető só-mdikációnak. 

A f e l s ő o l i g o c é n (kattium) alulról fölfelé a rétegek kőzettani 
kifejlődése szerint a következő liárom részre oszlik, ú. m. : 

1. szürkeszínű agyagos homokkő (slir fácies) ; 
2. meszes, sárgásszürke, csillámos márga és homokos agyag ; 
3. homok és glaukonitos homokkő csoportra. 

1. Alsó kattium. A Szürke agyagos ' homokkő Sóshartyán környékén a 
felette települt márga alól a felszínre csak a térszinileg mélyebb részeken buk-
kanik ki, például a sósbartyáni templomdomb Ny-i oldalán. A íedő felé átme-
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AZ OLIGOCÉN RÉTEGEK EGYMÁSUTÁNJA; A FELSÖRÉSZ SOSHABTT.V 
KÖRNYÉKÉN, AZ ALSO A BALASSAGYARMATI FÜRÁS ALAPJÁN 
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nettel csatlakozik, ezért az elhatárolása igen nehéz. »Sóshartyán I.« fúrásban 
125 lii' vastag volt ez a slires réteg, amelyhez még hozzászámítva a feltehető 
25—30 m lepusztult részt, teljes egészében 150—160 m vastagságúnak becsül
hetjük. Jellegzetesen egyhangú slir. Jóformán teljesen vízzáró rétegnek kell 
tekintenünk, miként azt a régi aknában is tapasztalhattuk. A~ i j e d é s mentén 
felnyöía+jlt-sósvÍ2" legfeljebb 1"—2 em-re hatolt csak be az akna falát alkotó 
kőzetbe. A felső 80 méter gazdagabb kövületekben, mint a mélyebb részek. 
Leggyakoribb kövülete a P e c t e n ( E n t o l i u m ) c o r n e u m S o w , v a r . 
d e n u d a t a R S S . , melynek egymásra halmozódott vékony teknőiből való-
ságos_^Uitnas^JÍ£<<_^éte^^jl^^^ Ezenkívül a fúrásból előkerült még néhány 
közelebbről meghatározhatatlan növényi maradvány, S c h i z a s t e r s p , , 
S o l e n o m y a d o d e r i e i n i , M A Y . F i c u l a c o n d i t a B r ó n g . , 
A t u r i ^ a t u r i B a s t . , L a m n a - f o g a k , továbbá meghatározhatat
lan ;korall-vázak, T e l l i n a - r a emlékeztető igen vékony kagylóhéjak, na
gyon "Sók halpikkely és úszótüske. 

A Solenomya-n kívül a többi kövület Csíz vidékén is előfordul (2), ugyan
csak az oligocén-slirben. Szinte ugyanez a kis faunatársaság a miocén-slirben • 
is megtalálható, tehát ujnlvánvaló, hogy a régebbi felfogás szerint ú. n. »slir 
vezérkövületek« csak fáciest, nempedig kort jelölnek. Ez kitűnik különben 
Noszky munkájából is (27). Nagyon érdekes és hálás dolgozat lenne mikrofauna 
alapján összehasonlítást tenni az oligocén és miocén sÜr között. Ennek gya
korlati jelentőségé is lenne a szénkutatás terén, mert a külsőleg rendkívül 
hasonló kőzeteket gyakran összetévesztik. Sok meddő fúrásnak vehetnénk 
elejét ezzel. Mind a sóshartyáni, mind a szécaényi és csízi fúrások ennek a réteg
nek a bázisából t á r ták fel a sós-jódos-brómos v ize t ; feltehető azonban, hogy 
mind a három helyen aírepedésQi nientén felszálló vizet nyi tot ták meg. 

.... 2. Középső kattiumba 'csillámos niárgák és homokos agyagok tartoznak ; 
ezek már jellegzetes .laguna-üledékek. Sok gipszen kívül a fauna egyhangúsága 
is erre utal. Az előbbi rétegből említett P e c t e n c o r n e u m v a r . d e n u 
d a t a i t t is tömegesen fordul elő. Miként a térképen látjuk, a boltozati régiót 
jelöli ki. Anna,k eUenére, hogy mind Sóshartyán, mind a Lapásd puszták környé
kén nagy feltárásai vannak, —- dőlést mérni benne mégis nagyon nehéz, mert az 

. atmoszferiliák hatására a márga felaprózódott és szétmállott. Felsőbb részei, 
•̂  homokos agyagokkal és agyagos homokokkal átmeneti rétegsort alkotnak a 
i felette települt homok-homokkő réteghez : a bemutatot t területen azonban az 
I agyagos jelleg mindvégig megmarad. 
**^ 3. Felső kattium. A gla_ukonitos homükkö-csoport Ózd vidékétől kiindulva 
Zabaron, Cereden, Salgótarjánon, Kishartyánon és Sóshartyánon át egészen 
Szécsény környékéig követhető. Ezen a nagy területen megtartja azonos kőzet
tani kifejlődését, vagyis ebből a szempontból igen egységes szint. (15, 41, 42) 
Jaskó Sándor (15) a Bükk-hegység Ny-i lábánál fekvő Borsodnádasd közeléből 
a glaukonitos homokkőből nagyon érdekes, az egri oligocénre emlékeztető kövü
leteket ír t le. 

Miként a mellékelt térképen láthatjuk, a homokkő-csoport mintegy három
negyed körívbon fogja körül az idősebb márgát. Kishartyán környékén, ahol a 
homokkő a legszebben van feltárva, három részt lehet benne megkülönböztetni, 
ü . m. : az alsó keresztrétegzett homokkövet, a homokkŐ-cipós részt és a felső 
kereszt-rétegzett szintet. Az antiklinális Ny-i szárnyában Nógrádmegyer és 
Magyargéc környékén a homokkövet homok közé települt homokkÖ-lencsék és 
vékony agyagcsíkos homokok helyettesítik. Egyetlen egy kövüle te t : egy cápa-

I 
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íogat (Larnna) talál tam csak benne. A_felaQ_kejesztré.tegzett szintjxüajdonképpen 
Tifím-̂ másj—min±__a. tfjnger^iaH.ról kifnrji^hom okból keletkezett dűnék kereszt-
metszete._ _ 

Az egész felső ohgocén kérdéshez nagyon érdekes adatokat szolgáltat 
Vitális Sándor (43) a Zagyva-völgyi fúrások ismertetésével. )>Zagyva 1. sz. víz
kutató fúrás«-baii kereken 470 m vastagságban harántol ták át a glaukonitos 
homokkő-rétegeket, u tána rögtön, minden különösebb kőzettani változás nélkül, 
bejutottak a középső oligocen agyagjába. tJgy látszik, hogy kelet felé már a 
Zagyva völgyében, a Sóshartyán környékén még jól tagolható felső oligocen 
egyetlen egységes szintbe olvad össze. 

Vitális S. a teljes kattiiimot 600^—700 m vastagnak tart ja. 
Összefoglalásképpen és a távolabb környék oliigocén rétegeinek áttekin

tésére az alábbi táblázatot közlöm : 
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Miként látjuk, a sóshartyáni oligocen különösen a Bükkszék környéki 
rétegsorral állítható leginkább párhuzamba, csakhogy i t ten a fúró még nem érte 
el a tulajdonképpeni Clavmiua szabói-s kiscelli agyagot. A balassagyarmati 
fúrás a rétegvastagságokra adhat viszont megközelítő adatokat. A szénhidrogének 
és a sósvizek főképpen a középső oligocen kőzeteihez kapcsolódnak, a bennük 
előforduló gjmjtő (rezervoár) kőzetek eloszlása szerint. 
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Az oligocén fedőjét, a szénfekű- és széncsoport képződményeket alapjában 
véve már jól ismerjük, bár az újabb kutatófúrások még mindig lényeges adatokkal 
gazdagítják a miocén rétegtani viszonyait. 

Sókutatás szempontjából csak a Ferenczí által említett Szilvásgödör k ö r ^ 
nyékének tarka-agyagjai jöt tek számításba, ahonnan sókivirágzást ír t le. 

Szárazabb időben a tarka-agyagokon én is talál tam apró fehér tűszerű 
kristálykákat, csakhogy ezek nem NaC 1-ból, hanem salétromból állanak, a 
terület részletesebb átvizsgálását éppen ezért nem_tar tot tam fontosnak. 

Felső raiocénkorúnak tartjuk a Cserhát-hegj^ség érdekes képződménj-eit, 
az andezit teleteket is. Területemen két EENy-DDK-i irányú telér húzódik 
á t ; ezek a délnjnigati telér vonulatok legszélsőbb tagjai. Schajarzik Ferenc 
foglalkozott kimerítően (34) a kőzettani vizsgálatukkal. Irányuk a főtörés-
vonalakat jelzik. Segítségükkel a kisebb kereszttörések is rögzíthetők, mer t 
jól látni, hogy a telérek kisebb darabjai egymástól eltolódtak. A kitűnő ú t -
kavicsoló- és építőkőzet könnyebben megközelíthető részét sok helyen m á r 
kifejtették. 

Sóshartyán É-i részén és Kislapásd puszta környékén a márgacsoportonj 
dió-ököl nagyságú kavicsok találhatók szétszórtan, vagy összefüggő kisebb 
foltokban. Ugy látszik, hogy a kavicsok a lepusztult homokkőszintből, vagy 
az alsó miocén kavicsokból erednek, már magában a márgában is több helyen 
talál tam kavicsbeágyazásokat, lencséket. 

A dombok lankásabb keleti oldalát vastagabb lösztakaró borítja. Magyar^ 
géctől ÉK-ra, a Szállás-völgj^be futó vízmosásokban a lösz vastagsága a 10—12 
m-t is eléri. A széles völgj-^ek igen vastagon fel vannak töltve részben a környék ^' 
kőzeteiből származó málladékkal és mocsári-tavi üledékkel. A2M.. sz. fúrásban; ^ V ' \ 
16 m vastag volt a holocén-pleisztocén és talán részben pliocénhek~Ts"vehető 
képződmény. Érdekes, hogj- az oligocén kőzetekből származó málladék (sok 
foraminifera !) között, 5-90—7-90 m-ig ostracodás-planorbisos, növényi korhadé
kokat tartalmazó tavi-mocsári agyag települt. (Lásd a fúrásszelvényben,) i ^ '•, • 

Tektonikai megfigyelések. 

Munkafeladatomhoz tartozott , hogy kuta tó aknákkal tár jam fel Sós
har tyán környékét. így értékes dőlésadatokhoz jutva, rögzíthettem a tektonikai 
eredményeket. 

Már a rétegtani térkép megrajzolásánál feltűnő jelenségként mutatkozott , 
hogy az idősebb agyag vagy homokos agyag üledékeket mintegy háromnegyed 
ívben fogja körül a fiatalabb homokköves, homokos, legfelső oligocén tag-
A miocén üledékek is hasonlóan csatlakoznak az oligocénhez azzal a kivétellel. 
hogy Ságújfalunál a mélybesüllyedt homokkőcsoport helyét az alsómediterrán 
korú ta rka agyag és széntelepes csoport foglalja el, így az idősebb oligocén 
a legalsó miocén rétegekkel kerül közvetlen érintkezésbe. H a a fent vázolt 
viszonyok mellett részben a felszínen, részben az aknában mért dőlésadatokat 
is tekintetbe vesszük, akkor ismételten bizonyítva látjuk a térképen jelzett 
brachiantiklinálist. 

-Ferenczi is észrevette ezt a szerkezeti formát, de ennek ellenére a k b . 
1940. évig uralkodó általános felfogáshoz csatlakozva (amely Csonkamagyar
országon csak töréses szerkezetet ismert el) ő is vetőkkel körülhatárolt horsztra 
gondolt. Miután a néhány éves erdélyi kutatásban mindegyikünknek módja 
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volt az immár klasszikussá vált, gyűrt Mezőség területén dolgoznia, az ott 
zerzett tapasztalatok alapján arra a meggyőződésre jutot tunk, hogy a )>töréses(( 
szerkezetű felfogást a szűkebb Magyarországon is egy »gyűrt-töréses« felfogássá 
skell módosítanunk. 

Visszatérve Sóshartyán környékére, még egy bizonyítékot hozhatok fel 
a brachiantiklinális igazolására. A sósvízkutatással kajDcsolatos fúráü a 16 _m 
vastag pleisztocén-holoeénkori mocsári-tavi üledék alat t a slíres fáciesben ki
fejlődött legalsó kat t iumot, u tána pedig a közép oligocénkori tufás agyagot 
tárta_fel, tehát a vázolt antiklináhs tengelyében valóban az idősebb képződ
mények jelentkeznek. Az antiklinális tengelye ÉNy-i irányba, Piliny község 
felé dől, úgyhogy a kulminációs övezet a sóshartyáni súskút környékéről ki
indulva Alsó-Lapásd puszta környékéig ta r t . Az antiklinális ÉNy-i részét 
egész pontosan még nem nyomoztam ki; elvégződését az irány alapján Nógrád
szakái körül sejtem. 

Időközben szereztem tudomást arról, hogyPávai-Vajna Ferenc miniszteri 
tanácsos úr még 1939-ben az egész Cserhátot feldolgozta, főképpen pedig 
tektonikai szempontból, de munkája máig sem jelent meg. (30) Vázlatos tér
kópén lá t tam, hogy ő is ugyanígy rögzíti a sóshartyáni helyzetet. Szinte ugyan
azon a vonalon húzta meg a redötcngelyt. Lényegesebb különbség mutatkozik 
azonban Szécsény környékén. Az erre vonatkozó pontosabb kuta tás t az Ipar
ügyi minisztérium még ebben az évben elvégezteti, úgyhogy a fennálló különbség 
rövidesen tisztázódni fog. 

A gyűrődéssel eg3ddőben vetők, törések szabdalták át a területet, úgy-
ho gy az alsómediterrán tenger a töréssel határol t oligooén rögök közé is be
nyomult . Az amerikaiak érdekes kísérletekkel muta t t ák ki, hogy a gyűrődést 
okozó erő hatásakor, de főképpen annak megszűntével, illetőleg a visszahatás
kor, még plasztikus kőzetben is, nagyjában a tengely irányát köyető törés
rendszerek jelentkeznek. 

Területemen nagyobb kéregmozgások főképpen a szárnyakban, a szin-
klinálisba települt homokkövcs zónában figyelhetők meg. Mivel a törések sakkal 
könnyebben észlelhetők, mint a csak hosszadalmas részletmunkával felfedezhető 
gyűrődések, a szóbanforgó területen is a töréseket ta r to t ták a fő tektonikus 
elemnek. 

Az irodalom, a térképek (Noszky : Cserhát ; Szentes : Salgótarján-Péter-
vására) és részben a saját tapasztalatom alapján azt látom, hogy a brachianti-
klinálisokhoz igen széles szinklinálisok tartoznak. Nyugat felé a következő bol
tozatot Szécsény környékén sejtem, ez azonban még sokkal jobban Össze van 
darabolva, mint a sóshartyáni. Szerintem i t t a kulminációs pont a község köz
vetlen környékére esik, a hozzátartozó szárnyak pedig vetőkkel vannak körül
belül egy szintbe emelve. Az Ipolymedencének ez a része 6—8 méter vastagon 
pleisztocén és holocén kaviccsal van feltöltve, ezért a geológiai részletmunka 
i t ten csak mélyebb aknák segítségével végezhető el. Javaslatomra a Geofizikai 
Intézet végzett 1946-ban párhetes felvételt. Nagy örömmel vet tem Dombay 
Tibor bányatanácsos előzetes jelentését a kutatásaikról, amely szerint nagyjából 
a geológiai megállapításoknak megfelelő eredményt rögzítettek. 

A sóshartyáni antiklinálishoz kiegészítésül még megemlítem, hogy a mért 
dőlésszögek 15—-20 fok átlagot érnek el, a homokkőben pedig — különösen 
Kishar tyán környékén — 35—40 fokot is mérhetünk. A nagy összefüggést 
tekintve nem tartora kizártnak, hogy a most k imutatot t antiklinális D felé 
a már régebbről ismert nagybátonyi szerkezettel hozható kapcsolatba. 
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A Csíz-fiirdő környékén jár t geológusok, mivel teljesen a sóshartyáni 
íöldtani viszonyokkal egyezőnek látják Csíz vidékének felépítését, megállapítják, 
hogy végeredményben ugyanolyan szerkezeti viszonj^okat sejtenek, mint. Bükk
szék vidékén. Majzon László (23), Sóshartyán és Bükkszék környékének egyik 
igen alapos ismerője, azt írja ; »Á terüJet szerkezetére vonatkozólag ugyanazt 
a véleményemet nyilváníthatom, amelyet Bükkszék kornyékével kapcsolatban 
is tettem.« 

Miután miiid a rétegtani, Jnind a hegyszerkezeti viszonyok rendkívül 
hasonlítanak Bükkszékhez, természetesnek ta r tom azt a felvetett kérdést, hogy 
várhatunk-e Sóshartyán környékén földgázt vagy petróleumot. 

Mind a közvetlen környéken, mind a távolabbi területeken valóban vannak 
olyan indikációk, amelyek támogatják a szénhidrogénkutatás jogosultságát. 
Már maga a gáztartalmú jódos sósvíz is jó adatot nyújt,, mert ez tulajdonképpen 
nem más, mint a szénhidrogének kísérője : az ú. n. peremi víz. KülönaS£!n_a. 
magas jódtartalom érdemel figyelmet. Petróleumszagú volt a fúrásból kikerült 
§líres""í;őzet egy része is. Továbbá Kishar tyán és Magyargéc környékéről_is 
ismerünk olajszagú kőzeteket. A szécsónyi es balassagyarmati fúrásból kisebb 
mennyiségű iiieggyúj tható gázt káTptakr" Távolabb, a nógrádszakáii Cseviíig___ 

t (Gsehszlovák területen}'(vxze""pétroIéumői7SQtytarnácon pedig bitumenes homok-
köye.k_:yannak stb. •— Ez utóbbi indikációk a redőtengely irányába esnek. 

Végeredményben Sóshartyán és Szécsény vidékét szénhidrogének szempont
jából reménybeli területnek kell tekintenünk. Megfelelő és végleges választ a kér
désre természetesen csak az alaphegységig lehatoló 3—4 drb mintegy 650—-800 
méteres fúrás adhat . 

Morfológiai vonatkozások. 

Az Osztrovszki-Vepor kristályos tömege, a Szepes-Gömöri Érchegység 
és a Bükkhegység paleozoos-mezozoos tömbjei által határolt nagy harmadkori 
medencének egy kis részét dolgoztam fel geológiai szempontból. A K—Ny-i 
irányban, Kishartyántól Szécsényig és É—-D-i irányban Sóshartyántól Endi'e-
falva vonaláig terjedő medencerészlet sokkal kisebb ahhoz, semhogy összefüggő 
m.orfológiai képet nyutjthassak róla, azonban még ezen a területen belül is 
vannak olyan részek, amelyek figyelmet érdemelnek. Különösen a különböző 
kőzetkeménység okozta lepusztulási formák szem előtt tar tására hívom fel 
a figyelmet, mert ezen az alapon egy nagyon fontos szerkezeti formát, a Sós-
hartyán-Lapásd pusztán á t húzódó felboltozódást is k imutathat juk. 

Az ál talam feldolgozott területet már táj képileg is ké t egységre lehet 
bontani. A nagyobbik, keleti rész Kishartyántól Ny-ra, a két andezit-telérig 
tart , míg a másik Szécsény közvetlen környékére, az Ipoly felkavicsolt széles 
völgyére szorítkozik. Az első terület a változatosabb, mert a márgából és agya
gokból felépült lankás domboldalok mellett, a meredekfalú homokkőből álló 
hegyek, valamint az andezit-teléreknek egyenes vonulata élénkké és változatossá 
teszik a felszín képét. 

Elegendő az 1 : 75.000-es katonai térképlapra tekintenünk : rögtön fel
tűnik, hogy Endrefalva, Piliny, Szalmatercs, Karancsság, Ságújfalu, Kishartyán, 
Sóshartyán, Nógrádmegyer, Magyargéc, Benczurfalva vonalzással a dombok 
megszakítatlan sora egy vesealakú, medenceszerű területet í á r körül, amelyből 
azonban kisebb-nagyobb dombok emelkednek ki. Egyik-másik ezek közül tekin
télyes magasságot ér el, mint pl. Galyastető {közvetlenül Sóshartyán fölött a 
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falu É-i kijáratánál, 287 m tszf.) vagy a Csingerhegy (Lapásd puszta és Nógrád
megy er között), 316-5 m tszf. 

Ennek az első területegységnek a közepét homokos márgák építik fel, 
míg ezt •— majdnem zárt EÉNj^—DDK-i tengeljna ellipszishez hasonlóan — 
homokkövek vagy homokköves homokok ölelik körül. A puha márgás területen 
az intenzív tektonika és a repedések mentén leszivárgó csapadékvíz fizikai és 
kémiai bontó hatása megkönnyíti a lepusztító erők munkáját . Érdekes jelleg
zetessége ennek a vidéknek, hogy a dombokat elválaszt óalluviális völgyek K-i 
oldala mindig meredekebb, mint a Ny-i, úgyhogy ha légifényképen vizsgálnánk 
a területet, csupa K-felé lejtő dipslope-ot sejtenénk. Pedig — miként a geológiai 
térképen láthatjuk — a mért dőlések egészen mást mutatnak. Ennek a jelen
ségnek egyszerű magyarázatát abban látom, hogy a Ny-i főirányú szél a K-i 
oldalt egyrészt nem kezdte ki olyan erővel, másrészt a szél árnyékába eső 
K-i oldalon rakta le a helyi származású finom kőzettörmeléket és a löszt. Több 
helyen talál tunk a márgán fekvő elszórt kavicsok között sarkos kavicsokat is, 
a szél igen jelentős munkájának bizonyítékait. 

Nem tartozik lényegében ide, de mint érdekességet megemlítem, hogy 
a KMiartyántól DNj^-ra fekvő első völgyben feltárt ú. n. glaukonitos homokkő 
legmagasabb szintjében fekvő keresztrétegzett homokkőzóna tulajdonképpen 
nem más, mint a felső oligocén kori tenger homokjából keletkezett fosszilis 
dűnék sorozatának keresztmetszete. A vastag homokkőréteget számtalan repedés 
járja át, az ezekben szi^'árgó meszes vagy kova«avas oldatok keményebbé teszik 
a közvetlen környéküket is ; így különösen a szél hatására történő lepusztulás
nak ezek a részek lénj-egesen ellentálló bbakká válván, tarajként emelkednek 
ki a puhább részekből. Általában véve a homokköves terület sokkal változato
sabb, mert a hegyek meredekebbek, a gerincek élesebbek, s a kevesebb növény
takaró miat t a jó feltárásokban már messziről is jól láthatók a szép rétegfejek. 
Már morfológiai tanulmányozás közben is észre kell vennünk, hogy — h a pél
dául a sóshartj'^áni templomdomb márgájától indulunk ki akár K-i, 'í^ji- vagy 
D-i irányban, mindig bejutunk a jellegzetes homokköterületbe, amelynek az 
előbb említett rétegfejes része mindenütt a márga-csoport felé néz. Tehát már 
ezen az alapon is egy dóin (antiklinális) muta tha tó ki. 

A gyűrt terület igen gyakori jelensége az, hogy a boltozat tengelyének 
körülbelüli irányában legtöbbször egy pa tak vagy legalább is egy hosszanti 
mélyedés fut keresztül, kettévágva a dómot. Ennek okát abban kereshetjük, 
hogy a mechanikai igénybevétel a boltozat tetőpontja körül a legnagj-obb, 
vagyis a térszíni emelkedés i t t mindig a kÖzet aprózódásával és lazulásával 
történik s így a meginduló erózió ebben az irányban kezdheti ki a legkönnyebben 
a kőzeteket. A sóshartyáni sóskút környékétől kiindulva, eltekintve a község 
E-i részén emelkedő Galyastetőtől, amely az aliuviális széles vályút megszakítja, 
egészen Alsólapásd pusztáig követhető az a széles völgy, amelyből azután egy 
törésvonal mentén keletkezett szűkebb kijáraton á t csörgedezik k i a teknőben 
összegyiilt víz. ^ 

Megemlítem, hogy a boltozatot törések jár ták át, vagyis erősen fel van 
darabolva. Az említett vetők az ÉÉNy—DDK-i redőtengellyel párhuzamosan 
és részben erre merőlegesen hálózzák be a területet. Mivel a laza kőzetben az 
éles vonalak azonnal letompulnak, elmosódnak, a vetők főképpen rétegtani 
alapon mutathatók ki. Azonban Kisgéc és Benczurfalva községeken keresztül 
majdnem tökéletesen egyenes vonalban húzódó, mintegy 15 km teljes hosszú
ságban követhető pirosén-andezit telér nag\'on jól mutat ja a törések főirányát. 
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Azt pedig, hogy a töréseJí nem egyidóben keletkeztek, bizon;v'ítÍa az a köriil-
niény, hogy az andezit-telérek is kisebb darabokra vannak szétvágva és a részek 
egymáshoz viszonyítva kissé eltolódtak. Különös, hogy a telérek nem az _öket 
kísérő keskeny, élestarajii hegygerincek tetején futnak, hanem inkább kissé 
azok alatt húzódnak. Azt hiszem, hogy ennek a jelenségnek okát a törésnek 
közel 50 méteres ngrómagasságában kell keresni. 

A második terület Szécsény vidéke már a terrasz-morfológusok terepe, 
ezzel én most nem foglalkozhatom. Sajnos, a geológiai kutatást is nagyon meg
nehezíti itten a vastag pleisztooén-holocén takaró. A széles alluviális térszín 
fölé emelkedő terrasz szélére épült Szécsény nagyközség már településföldrajzi 
szempontból is figyelmet érdemel. 

A tervezett kutatás és eredményei. 

A bevezetőben említett 25-9 m mély akna k ö r t w é k e a _Temjiloijulojxibtól 
Ny-ra fekvő terület, oligocéji kőzetek törmelékével és mocsári üledékkel feltöl
tö t t síkság. Ezen a részen négy-, esetleg öt kutatófúrást ajánlottani mélj'eszteni, 
azzal az elgondolással, hogy a fúrásokból vet t vízminták NaCl koncentráció
jának meghatározása után, az esetleges változás alapján tűzöm ki az alaphegy
ségig lehatoló n,agyobb feltáró fiírást. , 

Mielőtt az 1. sz. kutatófúrás eredményeit ismertetném, néhány figyel- 1 
meztető szin^am van a kollegáimhoz arra vonatkozóan, hog^^ a dolgozatokban 
közölt szelvényekre, számadatokra mennyire kell vigyáznunk, hogy elírás vagy 
sajtóhiba ne kerüljön az értekezésekbe. Ferenczi a sóshartyáni dolgozatában ^Ajt v i 
leír egy_,_a. sósvizű akna közelében .löIŐJben mélyesztett fúrást, amely 156 m-ig Ovi^ l l i í íT 
hatült le. A fúrásban — mint írja — 38—•42 m. között a slíres katt iai homok- " J:--
kőben jelentkezett a sósvíz, ugyanebben a mélységben pedig elérték a kiscelli " í&^^ i j^ 
agyagot i s : innen 156 m-ig a talpjjontig ebben haladt a fúró. Ezt az adatot (\ 
vé\'e alapul, a kutatófúrásokai egyharmadnyi biztonsággal túlméretezve, 50— o ^ — \ j 
60 m mélyre tervextem. ~^' 

E,endk]vü! kellemetlen helyzetbe kerültem azonban akkor, niidön a fúró 
elliagyta a 60 —, a 80 —, a 120 ni-t és se sósvizet, se kőzettani változást 
nem észleltünk. Végre 130 ni körüL tehát ~ a Ferenczi-Íé\e adathoz viszo
nyítva — kereken K)0_ m-rel jnélyebben, november elején a fúrás elérte a sós
vizes szintet, és 142 m-ben, tehát az irodalomban közölt adatnál újra esak 
lítO m-rel mélyebben, a középső oligocén tufás agyagot. A számadatok rend
kívüli egyezése alapján egészen biztosra veszem, hogy a nevezett, dolgozat két 
adata elől )>esak<í az egyeSoSzáijA..Aparadt_le t_éyes közlés — vagy sajtóhiba miat t . . ^^,_ 

A tervezett fúrásokból a nagy mélység, a kemény slíres homokkő és ^ii i 
nem utolsósorban a gyenge és elhasznált fúrógarnítúra miat t esak egy 146 m-es ^M ~ ^ ' 
fúrás készült el. — ^ 

Ennek a fúrásnak a szelvénye Majzon László részletes vizsgálatai szerint 
a következő : 

A fúrás 208 m tszf. magasságból indult ki. 
0-00—1 -20 ni szürkéssárga, csillámos, erősen meszes homokos agyag. 
1-20—5-60 m szürke, csillámos, meszes, kissé homokos agyag, 

_^_jí:60—5-90 ni szürke, meszes, homokos agyag, 
5-90—7-90 m sötétszürke, kövülettörmelékes agyag, 
7-90—9-40 m világosszürke, kö%T.iiettörni lékes agyag, 
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^.,____9:áfi=-l^'25 m szürke, csillámos, meszes, homokos agyag, 
't|7 15-25—16-75 m barnásszürke, csi lámos, meszes, homokos agyag, 

? W • 16-75—141-60 ni kékes- és zöldesszürke, csillámos, meszes, tömött , 
homokos agyag, 

141-60—146-00 m szürke, csillámos, meszes, tnfáa, kiesé homokos agyag . 

A fúrás 0.00—5.90 m közötti legfelső szakasza felső oligoeén korú réte
gekből álló feltöltés, vagy lehordás képezte anyag. E rész a la t t óholocén vagy 
pleisztocén korú, főleg a különhözőPla7iorbÍs sp.-ek és igen sok ostracoda héjacs-
kakkal jellemzett két réteg következik az 5.90—9.40 m határok között. A követ
kező rétegben 10.60 m-ig még gyéren találhatók Plan&rbis és Succinea héjak, s 
15.25 m mélységig a kőzetminták hasonlóak a fúrás felső 5.90 m-es szakaszához, 
s így ez is átmosott, lehordott lehet. 

A katt ien háborítatlan üledékei 15.25 m mélységtől következnek. 16,75 
m-től egyöntetűen, szárazon igen tömött , nedvesen szétázó, — úgynevezett slíres 
kifejlödésű — homokos agyag. E lerakódás foraminifera faunája a következő 
fajokból áll : 

Textularia carinata D'OKB. Plectofrondieularia semicostata NEUG. 
Olavulina communis D 'ORB. Kobulina sp. 
Bnlimina elongata D'ORB, Truncatulina lobatula WALK.—JAK. 
Virgulina schreibersiana CZJZ. Truncatulina ungeriana D 'ORB. 
Bolivina puncta ta D'OE-B. Truncatulina dutemplei D ' O R B . 
CassidulariasubglobosaBRADY Rotalia beeearii L. 
Nodosaria exilis NEUG. Rotalia soldanii D 'ORB. 
Nodosaria resupinata GÜMB. Nouionina umbilicatula MONTAGU. 
Dentalina consobrina D 'ORB. 

A meghatározott fajok a kattienből mindenünnen ismert alakok. 
A legalsó réteg már lágy, s élesen elválik a felette fekvőtől. Szerintem már 

a katt ien alsó, a rupélien felé átmenetet alkotó üledék, aniit igazol a FlabeUina 
budensis HATNK. faj is. A rnpélieji^llen szól a_.b£ane található szivacstűk és 
gömmulá^ jelenléte.. 

Mint látjuk, Majzon L. és az én felfogásom között csak annyi a különbség, 
hogy a legalsó tufás agyagot én már a rupélien felaő szintjébe helyeztem, míg 
Majzon inkább kat t ium legalsó részének, átmeneti rétegnek tekinti . 130 m m é h -
ségben, a felső oligoeén bázisán, a slíres homokkő aljában jelentkezett először a 
sósvíz ; továbbfúrva a középső oligoeén felső részében egészen 146 m-ig a fúrás 
talpáig észlelhető volt. A pontos szintet nem lehet meghatározni, mert feltehető, 
hogy a repedésekkel át jár t kőzetben a gázzal telített sósvíz másodlagosan is 
előfordulhat. Mégis lígy látszik, hogy ezen a környéken, amint azt Szécsény 
esetében is látjuk, a rupélium és_kj.ttijim határövezete tartalmazza ezeket a 
közel egyenlő koneentrációjff^svizeket. I J o g y J t t e n ^ ^ n y sósvizes szint van, nem 
tudjuk, a bükkszéki tapasztalatok alapján azonban feltehető, hogy az oligoeén 

~JeM!ojében (a Uthothamnmmos mészkőben) a nagyobb sötartalmújndegvízjugyancsaJc 
megvan. ^̂^ ' 

134 m-ből kanalazás közben vet t vízminta, Csajághy Gábor elemzése 
szerint, l i terenEeht tar ta lmaz : 

NaCl 13.307 g. 
J 22.66 mg. 

Br 92.31 mg. 

^3,̂ ^ /̂tL 
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A hDsazLaI>b__szivattyúzás j i tóji vett mintában érdekes változás állt be, 
különösen a J és Br mennyiségében, amennyiben ekkor literenként 

KaCl 13.442 g. 
J 70.7 rag. 

Br 85.2 ntg-t tartalmazott.^ 

Általában feltűnő az elemzésekben az a jelenség, hogy a^r^sJLinennyisége 
igen gyorsanjváltQzik, különösen a szívattYÚzott kutakban. Ennek okát ma még 
nenitudjuk_hiztosaii^ megadni. 

A vízhozam 25^—30 m3/24 óra körül mozog, vagj^is a kitermelhető só-
mennyiség ebből a kútból naponta 350 kg-ot érne el. Kevés, kb. naponta ö— 8̂ m^ 
mennyiségű metán is szabadult ki élénk sistergés közben, s a csőben összegj'űTT 
gáz az égő gjmfától tompa dörrenéssel lobbant lángra. 

A víz összetételében a J és Br tar ta lom érdemel figj-elmet, t . i. ez a k é t 
elem meghatározza a sósvíz eredetét és negatív ú tmuta tás t nyúj t a további 
kutatáshoz. Összetételben nagj^on hasonlít a közeli, de a határon túl eső hasonló 
földtani körülmények között lévő, híres Czízíürdő vízéhez. 

A sósvíz eredete és felhasználása 

Eddig általában iiem sok figyelmet szenteltek az országban előforduló 
sósvizeink eredetének kikutatására, ezért nagj'on kevés biztos adat ta l rendel
kezünk. Gyakorlati szempontból nagyon fontos a szóbanforgó vizek genetikájá
nak tisztázása, mert e szerint irányíthatjuk a további kuta tásokat . 

4 | Sokáig az a természetesnek és egyszerűnek látszó felfogás uralkodott , 
hogy a sósvíz csakis úgy keletkezhet, hogy a felszálló víz sótömzsöt, vagy tele
pet ér és ezt oldva válik sóssá. Valóban, Erdélyben a legtöbb esetben így is van. 
Csakhogy az ilyen eredetű sósvizek és a magyarországiak között igen nagy a 
koncentrácjóbeli különbség. A mi, átlagosan 1-3%-os vizeinkkel szemben az 
erdélyiek literenliént 25—27-szer több sót tar talmaznak. Ezeket nem lehet 
úgy imii, mint a szécsényit, vagy a sóshartyánit. Példának megemlítem, hogy a n ^ 
iegtöményebb erdélyi sósvíz Kalecsimzlcy vizsgálata szerint a szovátai Medve-tó ^ 
vize, ahol teljesen koncentrált fokra. 34%-ra emelkedett a sótartalom, (1) A mi Í>->^»-*-«T^\J(; 
yizeinkben_tpbb-keyegebb_iód_és bróm mindig kimutatható , niig_a kősóból szár- ' Ti-'a-T^i^-.a,-^^ 
mázó vizekben ezek az elemjk,JiiájiyQ2_nak. Tehát ez a legelőnyösebb feltevés 
kutatásaink eddigi ^állása szerint nem jöhet számításba. 

2 J Égy másik, az előbbihez hasonló elgondolás, kevesebb sót tételez fel. 
E_szerm^_a^_vfeJsó^3^agyagot,^jv^^i^ az agyagban finomaiv el&szlQ,tí-Sűi„oJ.d_^_ki, 
ezért lemie kisebb koncentrációjú. "Valóban : a sótelepek környékén megvan
nak a sós agyagok, amik" a' kezdetleges, illetőleg nem tökéletes bepárlás jelen
ségére vezethetők vissza. Ez az elgondolás megint megfeledk-ezik a vizek_.j\o_cí-
tartalmáról. Tudjuk, hogy a tengervízből a brómot nagyobb mennyiségben 
lehet "künűtatni és ez vizeink tengeri eredetét bizonyltja. Ellenben a jód a tenger -
v í z b e n ^ ^ az előbbi elemhez-^ciszonyítva -— csak igen.kis memiyiségben észlelr_ 
hető. A jód^ mennyisége a zárt öblökben, a lagunákban emelkedik. így Kováid 

^ Ennek az elemzési eredménynek a helyességét az 1947 febmár 5-én 132 m 
mélységből vett és több különböző helyen elvégeztetett ellenÖTző elemzések is meg
nyugtatóan igazolták. (Szerk.) 
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Emil a Quarnero vizéből literenként 52-4 mg Br-t és 0-14 mg J- t muta to t t ki . 
'^\ Nagyobb mennyiségű jód a tengeri algákban és az alacsonyabbrendű tengeri 

állatok egyes csoportjaiban található, tehát i t t kell a megoldást keresnünk. 
Mrazec (25) a jód eredetét ugyanúgy, miként a petróleumot és a földgázt is, 
az elpusztult tengeri organi.zTnuKok olbomlására vezeti vissza. E^szerint _ezek__a_ 
jódosjrbrónios vizek a szénhidrogénekkel egyidőbcn keletkeztek. Mindezek u tán 
yiTagoSj_hog7 n^ ili/m só-s-jódos-br&nios vizek alapján nem ml, ha-nem szénhidrogé-
neketJceU_kei%srimjJ'^- Mint már említettem, csakugyan több olyan szénhidrogén-
indikáció van ezen a környéken, amel^^ek támogatják ezt a felfogást. A j ú r á s i 

1|J(L magok is bizonyítj,ák a kagylók, csigák, halak tömeges elpusztulását. 

h Végezetilil a negyedik, ismét más felfogás szerint, fosszilis tengervízről 
van Tulajdonképpen szó. Csakhogy ebben az esetben megint a jódtartalom nem 
talál magyarázatot . 

En azt hiszefn, hogy a sŐtömzs-elméleten kívül, végerednénj 'ben a másik) 
három feltevés együttes kombinációja lesz a legvalószínűbb magyarázat. 

, • Mindenesetre, ha lesznek további sókutatások, akkor az elmondottak 
alapján elsősorban az olyan sósvizeJcet kell majd felkutatnunk, am,elyekböl a bróm. 
de különösen a jód hiányzik, illetőleg csak igen csekély mennyiségben van Tneg. Ahhoz 
pedig, hogy a bepárlás gazdaságos legyen, a nyugalmasabb békeévekben is leg
alább a tengervíz töménységét elérő 3-o%-os vizet kellene találnunk, az eddig 

' legmagasabbnak tekinthető 2-5—2-6%-ossai szemben. 
1-3—1-5%-kal NaCl-t tartalmazó vizet nagy mennyiségben tudunk fel

tárni , azonban ennek sóelöállítás szempontjából csak akkor lesz jelentősége, 
}ia a sókiválasztás műszaki kérdése megoldódik. Balneológiai szempontból azon
ban igen nagy jövő vár ezekre a jódos-brómos-sós gyógyvizekre. Tekintve, hogy 
a sóshartyáni víz jód szenii^ontjából a 7íKZ_m,g/]iter tart^alonimal Csízfürdő 
vizét is messze felülmúlja (a csíziben csak 43 mg-ot muta t t ak ki), ki tűnő — és 
hazánkban egyedülálló gyógyvíznek minősíthető. Ugyanúgy, miként a csízi xdzet, 
palackozva is forgalomba hozhatnánk. Emésztési zavai'oknál, gyulladásos beteg
ségeknél, az idegrendszer megbetegedéseinél használható jó eredménnyel. 

Másilí elgondolásom szerint szükségmegoldásként lehetne a sósvizeket 
felhasználni olyképpen, hogy az országban szétszórtan található sósvizű ku taka t 
a Pénzügyminisztérium képeztesse ki és adja át községi kezelésbe. Sóhiánj' 
esetében, miként arra a közelmúltban sok példa volt, igen nagy segítséget jelen
te t t egy-egy ilyen kú t nagy területnek. Geológiailag nincsen akadálya armak, 
hogy az ország E.-i részén és Budapest környékén a sósvizes kutak egész rend
szerét építsük ki. Párhuzamban a szénhidrogénkutatásokkal, a jövőben nagy 
gondot kell fordítanunk erre is. Sajnos, nincs tudomásunk egyetlen olyan fi'irásról 
sem, amelynek során a sósvizeket mennyiségileg és minőségileg rendszeresen 
figyelemmel kísérték volna. A jódnak és a brómnak egyes esetekben való gyors 
csökkenéséről hallottunk ugyan (CsíZj_Bükkszék), de nem tudjuk, hogy ugyan
akkor történt-e változás a NaCl-tartalomban is, vagy sem. 

Az országban eddig két> helyenJdsérMeztek sőfózéssel, de egyik próbál
kozás sem volt kifizetődő. Lehetséges, hogy a kísérletezéseken túlmenő műszaki 
megoldásokkal jobb eredményt lehetne felniutatni. Varga József dr. műegye
temi tanár úr az 1946. decemberi 7.-i ál lamtitkári értekezleten ipartársítási 
elgondolásával olyan érdekes megoldási lehetőségeket vetett fel a sósvíz fel
használásával kapcsolatban, amilyenekre mi, az ilyen tárgykörrel nem foglal
kozók, nem is gondoltunk. 
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Budapest közelében is tudnánk nagymennyiségű, literenként L5—IS gr 
kotiyhasótartalmú vizet előteremtem, de ennek csak akkor lenne jelentősége, 
iia a sókiválasztás kémiai és műszaki része biztosan megoldottnak tekiiithető, 
A hangsúly tehát most a kérdés műszaki részén van. 

A további sókutaiásról 

Á továbbiakban a jövöbeiii kutatásokkal és azok várható eredményeivel 
óhajtok még röviden foglalkozni. Az első kérdéscsoportom az : van-e remé
nyünk az ország mai határain belül kősóra; ismeiünk-e egy kisebb mélységig 
mívelésre érdemes sósagyagot, és várhatunk-e az eddig ismert legmagasabb 
2-5%-os sósvizeknél töményebbet. 

Biztos vagyok abban, ha az országban valahol kisebb mélységig, talán 
200—300 m-ig nagyobb kősóelőfordulás lenne, akkor_ezi_ji_téikÉpezŐ_geológusolí 
é8_a_geofizikus_ok eddig már feltétlenül észrevették volna. Ugyanis egy nagy 
sótömzsüt rejtő területnek olyan földtani jellegzetességei vannak, hogy az már 
régebben feltűnt volna. Minden biztonság kedvéért mégis azt ajánlom, hogy az 
Eperjes-vidéki sóterülethez legközelebb eső Füzérradvány vidékét Schréter igaz
gató tervei szerint részletesen vizsgáljuk meg. Kősóra pillanatnyilag jelentősebb 
területet nem tudok. A gyakran emlegetett csonkászatmári lehetőség a nagy 
mélység okozta akadályok miatt , egyelőre csak tudományos jelentőséggel bir. 

Sósagyagot, vagy agyagos sót sósvizeinb feldúsítására lehetne használni, 
Az irodalmunkban lépten-nyomon sósagyagról, sósformációról beszélnek, mint 
a sósvíz feltehető eredőiről. Tudomásom szerint azonban csak kimondottan 
sóvidéken fordul elő, magyarországi előfordulásr_ól..n.em tudok. 

Sósvizeink — úgy látszik •— majdnem kivétel nélkül szénhidrogénekkel 
kapcsolatos eredetűek, ezért a nagyobb koncentrációjú vizek is a petróleiun-
területek környékén keresendők. Felkutatásuk céltudatosan csak akkor történhet 
meg, ha legalább egy fúrás már feltárt ilyet. Érkezett néhány olyan bejelentés is, 
az ország különböző részéről, amely ékkel esetleg' érdemes foglalkozni, tehát a 
füzérradyányi J:utatáson kívül a bejelentések átvizsgálását is fontosnak tar tom. 

Általában a további munkát a szénhidrogénkutatásokkal együtt lehetne 
folytatni, hiszen láttuk, hogy az eredet szerint milyen szoros az összefüggés a 
szénhidrogének és a sósvizek között. 

I lyen természetű, feltárásokkal folyó rendszeres sóktitatáa Magyarorszá
gon — egyetlen esetet kivéve •— még nem voít. A kutatásoknak általában az a 
természete, hogy sok türelem és ki tar tás kell a munkához, hiszen aprólékosau 
kell az öíiszes lehetőséget átnézni. Olyím kevés adatunk van, amit nyugodtan fel
használhatunk, hogy jóformán teljesen elülröl kezdve kellett a munkához fognunk. 

Mindnyájan emlékszünk azokra az időkre, amikor még nagyon sokan 
kétségbevonták, hogy Magyarországon egyáltalában érdemes petróleumra 
kutatni . Ezek ellenében néhány fanatikusan bízó ember munkája vetette meg 
hazánk egyik legnagyobb iparágát. Egy egyszerű alapvető tételt kell mindig 
szem előtt tar tanunk, t. i. a^ztjh^^^nj^siji'MíLnk.ezen a téren semmit, akkor ne is 
várjunk eredményt I Ha a pillanatnyi kutatások azt a legrosszabb eredményt 
hoznák, hogy jelenleg a sósvizet nem tudjuk kifizetődő módon felhasználni, 
akkor is meggyőződésem, hogy ez csak idő kérdése. H a most nem oldjuk meg a 
kérdést, később egészen biztosan újra felvetődik majd ez az igen kevés figyelemre 
méltatott, hazai sótermelési lehetőség és akkor majd eredménnyel használhatják 
fel mostani adatainkat, eredményeinket. 
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Ö s s z e f oglalá s. 

Magyarországnak a trianoni határokon belül nincsen sóbányája, a nélkü
lözhetetlen ásványt Romániából, Ausztriából, illetőleg Németországból szerzi 
be. Tekintve, hogy az ország több pontjáról ismerünk sósvíz-előfordulásokat, a 
Pénzügyminisztérium 1946-bau elrendelte ezeknek a geológiai megvizsgálását, 
azzal a célzattal, hogy esetleg sófőzés, bepárlás révén legalább részben saját terü
letünkről biztosítsa a sósznkségletet. 

Az egyilí: ilyen sósvizes terület, az (^sztrovszki-Vepor kristályos tömege, a 
Szepes-Gömöri Érchegység és a Bükkhegység paleozoós-mezozoós tömbjei által 
határolt harmadkori medence. Ennek Magyarországon levő részén, a salgótai'jáui 
szénmedencétől Ny-ra fekvő Sóshartyán és Szécsény közi^égek vidékén a lakosság 
már régóta használja főzésre és az állatok i tatására a literenként 13 gr. NaCl-t , 
ezenkívül nagymennyiségű jódot és brómot tar talmazó ásványvizeket. 

I t t en a felszínt a felső oligocénkori glaukonitos homokkövek, gipszes 
márgák és homokos agyagok (schlier) építik fel. A_nenu-messze.lexő_625_méteres 
balassagyarmati fúrás alaj)jáii tiidjuk, hogy a mélyben a kö.zépső- ós az alsó 
oügöcéii ré tegel^s megvannak, agyago.s, homokos és kavicsos homok kifejlődésé
ben ; a teljes oligocén rétegvastagságot mintegy 1000 méterre becsüljük. Nagyon 
fontos és érdekes kérdés, hogy mi képezi az oligocén bázisát. Feltehető, hogy az 
eocén is résztvesz a medence felépítésében, —2"'^%.Töszt viszont az oligocént áttörő 
bazaltok és andezitek zárványainak tannsága szerint közvetlenül a fillit várható. 

Sóshartyán környékén az"ídŐsebb felső oligocén márgacsoportot a fiatalabb 
glaukonitos homokkő és a már alsó miocén korú szénfekvő és .szén-képződmény 
majdnem teljesen körülfogja. így a településből egy szép braciantíklinális kör
vonala bontakozik ki, amit a felszínen és az aknákban mért dőlésadatok is bizo-
n3'ítanak. A szávai orogén fázisba tehető gyűrődéssel egyidőben és n tána törések 
darabolták fel az egész területet. Ezek a törések különösen a szinklinálisba 
települt homokkő rétegekben észlelhetők. N^nigat felé, Szécsény közelében a 
kilométereken á t egj'^enes vonalban követhető, ENy—DK-i irányú piroxén 
andezit dykeok mutat ják a főtektonikai vonalakat. Kisebb horizontális eltolódá
sok szintén kimutathatók. -JK- \. 

A sósvíz szintjének feldéntésére, egy 146 méteres kutatófúrás készült 
Sóshartyánban. 16 méteres pleisztocén-holocéii~EorjnéIelí és mocsári-tavi üledék 
u tán a slírbe ju to t t a fúró, amit 142 méterben ü t ö t t á t . U tána a középső oligocén 
korú szürke tufás agyagot érte el és ebben maradt a talpig. 130 méter köiiil a slír 
legmélyebb részében,vagyis a katt iai és a rupéliai rétegek határához közel kap tuk 
inegJíeygs_miathájiuaLfigyü.tt.-a..sósvizet. A szécsénjá és a csizi fúrások is ebben a 
horizontban érték el a vizet. 

Legújabb elemzés szerint a sóshartyáni fúrás 1 liter vízében : 
NaCl 13.442 g. 

J 70.7 mg. 
Br 85.2 mg.-t ta lá l tak. 

Hosszabb szivattyúzás u tán megállapított vízhozam naponként 25 m^ 
volt, — ebbből a számítás szerint kitermelhető só 320 kg lenne. Az aránylag kis 
koncentráció mia t t ebbŐl jódtermelessel karöl tve csak asztali- és gyógysófc 
lehet .gazdaságosban elŐáUí^ani, Sokkal nagyobb jelentősége van azonban ennek 
a víznekbalneológiai szem]3ontból. Iyók_úrára és_^ürdözésrejiasználható. gyógy-
víz_emésztési zavarok, gyulladásos^ betegségek, az idegrendszer megbetegedéseire 
s tb . h a t nagyon előnyösen. 
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A sósvizeink eredetére nézve nagyon sokáig az a felfogás uralkodott , 
hogy a NaCl.-t a víz a sósagyagokból oldj a ki, mások viszont fosszüisj^engervíz.-
nek gondolták. Ezzel szemben a magas iódtartalom azt bizonyítja, liogy a víz 
csakis tengeri algák, vagy alacsonyabbj'endii tengeri állatuk tönieges olpiisztulása 
révén, a szénhidrogénekkel egyidőben keletkezhettek. Kősó elemzésekből és a 
kősóval kapcsolatos sósforrások vizsgálatából ki tűnt , hogy bennük jód csak alig 
líimutatható mennyiségben észlelhető. Mindezek u tán világos, hogy az ilyen sós-
jódos-bróinos vizek nem_.só. hanem szénhidrogén indikációk. Ez és még számos 
liéí3ar"bízonyít.ja Lóczy Lajos régóta hangoztatot t felfogását, hogy a szénhidrogé
nek auyaközetének az oligocén rétegeket kell tekintem. A környékről csakugyan 
számos földgáz és petróleum-incükációt ismerünk, különben innen alig 50 km-re 
vau a bükkszéki produktív_ olajteiület. 

További sókutatásoknál elsősorban az olyan sósvizek eredetét kell különös 
figyelemmel kísérni, amelyekből a bróm, de főképpen, a jód hiányzik, illetőleg 
csak igen csekély menuAáségben van meg. 

A jelenlegi határainkon belül is van két só szempontjából fig3'elemreméltó 
terület. A részletes geológiai és geofizikai vizsgálatokat követő esetleges fúrások 
adják majd meg a végleges választ a felvetett problémára. Kősúkntatással jiár-
huzamban természetesen a koncentráltabb sósvizek kilia^ználása is napirenden. 
marad, mert nemcsak ezen a vidéken, hanem az ország egyéb részeiíi is, így Buda
pest közelében igen nagy mennyiségű sósvízre számíthatunk. 

UEPOTIT ON T H E SALT-KESEARCHES AROUND SÓSHARTYÁN — 
SZÉCSÉNY IN 1946. 

by L. Bariká 

-~ (Abstract) 

Withiii the actual boundaries of Hungary no exploital.)le salt-occuixence 
is known. This indispensable row matériái is therefore to be imported froui 
ivoumania, Anstria or Geru^any. The* Ministry of Einances prescribed in 1946. 
the geological s tudy of the saline "vvcUs and their en\'ironements in order to thro^í' 
light on the possibilities of salt-production by evaporation of salt-waters. 

Several saline wclls are spotted within the Tertiary basin bordered by the 
crystalline mass of Osztrovszld-Vepor and the Palaeozoic-Mesozoic blocks of 
Szepes-Gömör and of the Eükk Mountain. The westernmost eorner of this basin 
westwards from the Salgótarján coal-field lies -within the boundaries. In the 
surrounding of Sóshartyán and Szécsény salt-waters containing 13 grams NaCl 
]iro litre and a considerable amount of iodine and bromiue weré used by the 
inhabitants since long tinie for cooking and feeding. 

Ali over this area Upper Oligocene glauconitic sandstones, gypseous 
ma.rles and schliers are exposed. I n t he underground cven Midle and Lower 
Oligocene are represented with ciayey, sandy or gravelly beds as indicated by 
the 625 metre deep drilling at Balassagyarmat. The totál width of the Oligocene 
formations is estimated for 1000 metres. I t is questionabíewhether the Oligocene 
is underlied b}'' Eoceue beds or immediately by Palaeozoio phyllites. The presenceof 
phyllites is e^'idenced by the mclusions of the j 'oung ba^^alte and andesite eruptions. 

4* 
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Near Sóshart_\'án the oxitcrops of the older Upper Ohgocene marles and 
yotmger glauconitic sandstones ai'e surrounded b \ ' the exjiosures of the Lower 
Miocéné coal-beariug forniations. This arrangement defines the outlines of a 
brachyanticline, which is documcnted e rén by dip-measurements 'in t he super-
ficial pits. Beds became földed in the Savian orogenic phase and thereafter 
intersected by fractnrelines. The NW-SE main fracture-lines are manifested evén 
by pyToxene andesite dykes crossing the neighbouring Szécsény area. Small-
scale horizontal dislocations were observed too. 

At Sóshartyáii a 146 metre deep drilling ^ '̂as established in order to detes-
mine the salt-water levél. Between 0—-16 metres Pleistocene-Holoceiie lacnstrine 
sediments were crossed, between 16—142 metres TJpper Oligocene schliers and 
below it Middle Oligocene grej ' txifaceous clays were found. Salt-water was rea-
ched in 130 metre depth, in the lowest section of the schüer at the transition of 
the Chatt ian beds intő Rupelian. The di-illings of Szécsény and Csíz exposed 
salt-water in the same horizon. 

. Kecent analysis found. beside methan following ingredients in 1 litre of 
salt-water of Sóshar tyán: 

í íaCl 13.442 grams 
I 70.7 milligrams 

Br 85.2 milligrams 

The capacity of the drill-hole was measured after longer pumping as 25 
cubic metres per day with a dissolved NaCI-content of 640 Ibs. Under actual 
eircumstances salt-production by evaporation cannot be beiieficial due to the 
small conceníxation. 

To the salt-water of Sóshartyán a great balneological importartce may be 
at tr ibuted. Drinking and bathing cures were found to be very effective a t indige-
stive, inflammatory or nenrotic maladies. 

Salt-water was supposed to derive from salty clays or held íor fossil sea-
water. The conspicuon.s quantities of iodine and bromine induce the conclusion 
tha t the forniation of the salt-water is conneeted "^-ith the decay of marine algae 
and protozoa being a by-product of petróleum. Salt-stocks and salt-waters 
conneeted with them do not contain ever any notable quant i ty of iodine. Salt-
waters with eonsiderable iodine-content indicate consequently petróleum and 
no salt-stock. The reiiability of the opinion, tha t Ob'gocene beds may be consi-
dered as the parent rocks of hydrocarbons, emphasized by L. Lóczy, is enhanced 
evén by, this fa-ct. I n the síu-rounding several oil and gas indications are known 
and the productive oií-field of Bükkszék lies only 50 kilometres away. 

As far a salt-exijlorations are concerned, a special at tention must be paid to 
the provenance of bromine and iodine-free salt-waters. In this respect two regions 
of the country ought to be born in mind. Detailed geological and geophysical 
surveys and eventually a few drillings will solve every probleni about their 
economic value. In the same time the broader utilization of the salt-waters — 
in liquid form —- might be organized. Geological coustitution of the surrounding 
of Budapest as wel as of other regions of the country offers the possibility to 
raise the number and capacity of saline wells. 



S Ó S H A R T Y A N É S SZÍÍCiiKXY 5 3 

I R O D A L O M 

é 

1. Bányai J. : A liazai gyógyvizeink eredete. (Hidrl. Közi. 1942. X X I I . köt.) 
2. Bör.kh H. : Adatok a Peeten deniidatus és a Plenroneetia eoniniita,lus kérdésé

hez, újabb magyarországi leletek alapján. (Földt. Kö/,1. 1S98. XXVIIJ . k.) 
3. Dzsida J. : Tektonikai megfigyelések a salgótarjáni medencében. (Bányászati 

és Koh. Lapok, 1936. LXIX. k.) 
4. Ferenczi I. : Adatok az Ipoly-medence Sóshai'tyán — Karancsság, illetve Balassa-

gyarroat körüli részének földtani ismeretéhez. {Földt. In t . Évi Jel. 1933— 
35-rÖl.(l. t^'"- . 

Ferenczi tT: A rákospalotai sós, jódos, gázos kú t . (Bány. és Koh. Lapok, 1935.) 
Ferenczi l. : Ujabb adatok az Ipoly-medenee földtani viszonyainak ismereté

hez. (Földt. In t . É v i j e i . 1936—38-róJ. I I . k.) 
7. Gaáll. : Az Ipoly jobbpartjának harmadkori képződményei Ipolyság és Balassa

gyarmat között. (Földt. Közi. 1910. XL. k.) 
5. Gautier : L'iode dans l'eau de mer. 1899. 
9, Hantken M. : A kiscelli tályag elterjedése Nógrád megyében. (Magyarhoni Föld

tani Társulat, 1870. V. k.) 
10. Hantken M. ; A Cla^oili na Szabói rétegek faunája. (Földt. In t . Evk. 1875. I I I , k.} 
11. Horusitzky F. : FelsŐoligooén és alBÓmiocén faunák az Ipoly-medencéból. (Földt. 

Int . Évi Jel. 1933—35-ról. I I . k.) 
12. Horusitzky F. : Földtani tanulmányok a délnőgi'ádi dombvidék Xy.-i részén. 

(Földt. In t . Évi Jel. 1936—38-ró]. II.) 
13. HÖfer H. : Das Wasser in den Erdölfeldem. (Petróleum, 1922. XVIII .) 
14. Hörnes B. : Vorkommen der Peeten deniidatus und anderer Sehlier Petrefacten 

im Tuneralpinen Becken. (Verh. d. Geol. Bundes Anst. 1884.) 
15. Jankó S. : A Rima és Tárna közének oligoeén rétegei és kövületei. (Földt. Közi. 

194p. LXX. k . ) . . 
16. KaunenhowenW. : Über díe Ergebnisse einiges Salzwasseranalysen aus haauio-

werschen Erdölfeldem. (Centralbl. f. Min. 1927. B.) 
17. Kováid E. : Jód és bróm meghatározásának újabb módja. (Bölcs. dokt. ért. 

li)08.) 
18. Krejüi K. : Die Geoeheraie der Erdöllagerstatten. (Abhandl. zur prakt. Geo-

logie 1930. Bd. 20.) 
19. KulhayOy. : Jelentés a csízi-medencében 1941 nyarán végzett földtani munkáról. 

(Kézirat.) 
20. Lóczy L. : Magyarország lietróleum és földgáz lehetőségei. (Ásványolaj, 1933.) 
21. Lóczy L. : A geológiai kutatások Magyarországon. (Technika, 19.34.) 
22. Lóczy L. : A bükkszéki ásványolaj föltárása és az Alföld északi peremh egységei-

ben folyó kincstári geológiai kutatások. (Ásványolaj, 1937.) 
23. Majzon L. : Bükkszék és környéke oligocén rétegeinek for ami ni f érákon alapuló 

szintezése. (Földt. Int . Évi Jel. 1936—38-J-ÓÍ. II.) 
24. Majzon L. : Ujabb adatok Sóshartyén és Szécsény vidékének oligocén korú 

rétegeihez. (Földt. In t . ÉvT^Tél. l93S-ról.) 
25. Majzon L. : A bükkszéki mélyfúrások. (Földt. In t . Évk . 1940. XXXIV. k.) 
26. Mrazec L. : Yorlesungen über die Lagerstatten. des Erdöls. (Zeitschr. Petroleum. 

1926.) 
27. Noszky J. : A Cserhát északi részének földtani viszonyai, (Földt. Int. Évi Jel. 

1916-ról.) 
28. Noszky J. : A Magyar Középhegység északi részének oligocén-miocén, rétegei. I . 

(Annales Musei Nath . Hung. 1926.) 
29. Noszky J. : A Magyar Középhegység slíer rétegei. — Adalékok a Sehlier-kérdés 

Tnegöldásához. (A debreceni Tisza István Tud. Társ. H . oszt. mimkái. 1929. 
ITI. k.) 

30. Noszky J. : Adatok az Ipolyvölgv hydrológiájának ismeretéhez. (Hidr, Közi. 
1934,) 

31. Noszky J. : A Cserhát-hegység földtani viszonyai. (Földt. Int . Kiadványai. 
Magyar Tájak Leírása. 194Ö.) 

32. Pávaij:Vama F. : A Léva—Balassagyarmat—Ipolytarnóc környéki terület át- (̂  
nézetes geológiai és hegyszerkezeti térképe. » 

33. Reuss A. : Bie fossile Fauna der Steinaalzablagerungen von Wieliczka in Gali-
zien. (Sitzungber. d. k. Akad. d. Wiss. 1867.) 

34. Eozlozsnik P. : Csizfürdö új vízszerzési lehetőségei. (Kézirat, 1940.) 



5 4 B.\RTKÓ LAJOS 

35. telegdi Roth K. : A kincstári ásványolaj - és földgázkutatás ég termelés 1935-tÖl. 
a mai állapot és a jövó kilátások. (Bány. és Koli. Lapok, 15)32.) 

36. Schafarzik F. : A Cserhát piroxigén-andezitjei. (Földt. I n t . Évk . 1892. I X . k.) 
37. Schmidt E. E. : A magyar só geológiája, bányászata és eredete. (Mérn. Tovább

képző Int . kiad.) 
37/a. Schmidt E. R. : A jiesterzsébeti mélyfúrás sztratigráfiai viszonyai. (Földt. 

Közi. 1933.) 
38. SchréterZ. : Bükkszék körnvékének földtani és hegyszerkezeti viszonyai. (Földt. 

In t . Évi Jel. 1936—38-fól.) 
39. Schréter Z. : Kagybátony környéke. (Fűlflt. In t . Kiadványai. Magyar Tájak 

Leírása. 1940.) 
40. Schréter Z. : Földtani szakvélemény a csízi jódos, brómos, sós gyógyfürdő részére 

végzendő mélyfúrások tárgyábaíi. (Kézirat, 1940.) 
41. Schréter Z. : A csízi sós, jódos, brómos gyógyvíz hidrológiai viszonyai. {Hidrl. 

Közi. 194].) 
42. Schubert fí. ; Zur Frage des Petroleum vorkommens in Südostmáhren im Zusam-

menhange mit den Mineralquellen. (Petrolenm 1915.) 
43. StrauszL. : Adatok az Ipoly-völgy vidékének geológiájához. {Földt. Közi. 1924.) 
44. Szakáll V. : -4datok az ózdvidéki paleogén és neogénhatár-kérdéséhez. (Bölcsész

doktori ért. 1944.) 
45. Szentes F. : A Salgótarján é.4 Pétervására közötti terület. (Földt. In t . Kiadv. 

Magyar Tájak Leírása. 1943.) 
46. yVitális S. : Földtani megfigvelések a aalgótarjáíii szénmedeneében. (Pöldt. 

Közi. 1940. LXX. k.) 



HOZZÁSZÓLÁSOK 
SZENTES ÉS BARTKO TAXULMÁNYÁHOZ i 

P á v a i V á j n a P e r e n e : 1912-—1944-ig a magyarországi geológiai 
kuta tásokban dolgozott. 1918—1920. években a maihoz hasonló korszakot élt 
á t . Akkor is folytak sókutatások; akkor is a legkülönlegesebb bejelentések ér
keztek a nagyközönségtől, így Csákvárott sóbányát véltek felfedezni. Sós-
hartyánban,ás já r t annakidejéii s lá t ta a sósYÍzű__aknát. Ennek ellenére is fog
lalkozott a .'íókutatással, mert keÜett vele foglalkozni és ma is kell. 

Sajnos, nekünk seiii perm, sem triász, sem kiscelli agyag-korú sónk nincs, 
a mediterrán só is Erdélyben és Kárpáta l ján van és valószínűleg nem nyúlik 
be a mai országunkba. De azért a ki i tatást meg kell próbálni. 

Van azonban sósvizünk, bár ez gyakorlatilag nem sokat segít. ..^ós-
liartyánról volt ugyan egy_igen magas százalékot feltüntető elenizés, de ez 
való:^zínüleg hibá.s adat . Az eddig ismert legmagasabb sótartalmú sósvíz az 
őrszentmiklósi 23-7 g/l sótartalommal. Pestszenterzsébeten 11 g/l körül a medi
terrán rétegekben, de az oligoeén rétegekben már csak 3 g/l. Ez azt jelenti, 
hogy a sósvíz i t t nem — mint várnánk —- a kiseelli agyagból származik, ha
nem a mediterrán rétegekből ered. Tehát szénhidrogénkutatás szempontjából 
a mediterrán rétegeket is számon kell t a r tanunk . 

Meg kell próbálni az alsótriász só lehetőségét is, bár a mi tr iászunk nem 
olyan kifejlődésű, mint a sótelepeket magukbazáró triászok. 

A sósvízfőzésnek gyakorlatilag legfeljebb az a jelentősége, hogy a tekin
télyes behozatalunkat legalább csökkenthetjük, mégha nem is egészen gazda
ságos. Főképp abban az esetben érdemes vele foglalkozni, ha földgáz is van 
a közelben, legfőképpen, ha az a földgáz olyan kismennyiségű, hogy azt elvezetni 
nem érdemes. Vagy ott , ahol forró vízben van a só, mint Hajdúszoboszlón. 
I t t építet tek is egy magas tornyot, mehr a sóbepárlóhoz tar tozot t volna, de 
mint az lenni szokott, hamarosan abbamaradt az egész kísérlet. 

Nem ellenzi a sóshartyáni. kuta tás t , hiszen ő maga is feldolgozta már 
ezt a terul"éteE~és a redcTzéseket már ő is k imuta t ta . Kár jvql t az előadónak a 
munkát megismételnie, amikor a hozzászóló munkája is már nyomdakész volt 
a háború előtt, sőt a korrektlírája is megvolt. Sósh^tyánban_vun_gy;enge_^fö 
gá.4ndi}cáció_is^ de •—• sajnos — i t t á vizejí hidegek, ezért sokkal megfelelőbb
nek tar t ja a budapestkörnyéki meleg vizeket, különösképpen azért, mert Ör-
szentmiklüson földgáz is van. 

"̂  Szentes Ferenc dr. és Barikó Lajos dr. fenti tanuhnánynkat a. M. Ali. Föld
tani Intézet 1947Jiuiuár"I0-i vitaiüáaéu-adtálv elÖ.s azokhoz a jeleníévö geológusok 
ii,z iilábbiakban szóltak hozzá. (Szerk.) 

71 a 
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Az 1932—1938 közötti években Budapest környékén elvégezte a föld-
gázktitatásokat. Az ezekről szóló jelentése a térképekkel együtt megjelent. 
Ezeken a térképeken fúrópontok is vannak, amelyeknek legnagyobb i;észét 
még a mai napig sem fúrták meg. H a már földgázra nem is fúrták meg ezeket 
a pontokat , érdemes lenne legalább sóavízré megfúrni; mit lehet tudni , esetleg 
még sótestet is kaphatnánk. 

Nagyon sajnálná, h a többévtizedes munkája a nyugdíjaztatása folytán 
kárbaveszne, ezért kijelenti, hogy a kuta tásokat szívesen folytatná továbbra is. 

R e i c h L a j o s d r . ; Ha az Erdélyi-medence és a Kárpáti-előtér 
sóelőfordulásaiiiak geológiai összképét tekintjük, olyan általánosan érvényesülő 
tendenciákat, törvényszerűségeket ál lapíthatunk meg, amelyek alkalmasak arra, 
hogy elméleti síkon vonatkozásba hozzuk a trianoni Magyarország területén 
folyó sókutátások gyakorlati problémáival. A sókutatás három alapvető kérdése: 

1. Milyen szinten várható sóelőfordulás ? 
2. Milyeii települési formát várhatunk? 
3. Melyek Magyarország reménybeli területei? 
ad 1. Tudvalevően a Kárpát-medencében az eoUkus eredetű, felsöoligocén 

Kiiwa-homokkövekkel kezdődően, az aísószarmatáig bezáróan,- az üledékes ré
tegek szelyényében általánosan elterjedt a sósfácies. A kitermelésre érdemes 
sótömzsök képződési korát illetőleg a vélemények természetesen eltérőek. 
Az aquitánientől felfelé a különböző véleményeknek megfelelően majdnem 
mindegyik miocén szintet sóképzőnek tekintet ték. Az eltérő elgondolások egy
mással könnyen összeegyeztethetők és összességükben igazolhatók, ha tekin
te tbe vesszük, hogy a sótömzsök havasalföldi előfordulásuk kiiíiduló pontjától, 
a kárpáti-ív DK-i kanyarulatától EK-i és ENy-i irányban, hozzávetőleges egyen
letességgel állandóan magasabb rétegtani szintben helyezkednek el. Erre az 
emelkedő tendenciára uta lhat az a tény is, hogy a tisztaberki mélyfúrás sós 
rétegei már a szarmatában jelentkeznek. Az említett irányítottság a következő 
Összefoglaló sorrendből tűnhet ki : Kárpáti- ív DK-i hajlása ; aquitanien-alsó-
burdigahen Solont—Stanesti—Ocnele Mari—Galícia : alsó vindobonien ; Dés-
akna—ÉNy Erdély : felső-vindobonien ; Bodrogi depresszió : felsőmiocén. 

ad 2. Különbséget kell t ennünk sósfácies, sótelep és sótömzs között. 
A tektonikailag erősen igénybevett ftsótömzsökfl az orogén övek szegélyét kísérik, 
míg a nyugodtabb településű •—• és ennek következtében könnyebben fejthető 
— »sótelepek« a medencék központi vonalán helyezkednek el. Ez t a rendszert 
olvashatjuk ki az Erdélyi- és a Máramarosi-medence sóelőfordulásainak föld
rajzi eloszlásából. A medence peremén fellépő sótömzsök (Parajd, Marosújvár, 
Szék, Aknasugatag stb.) erősen zavart településűek, míg a medence tengelyében 
lévő Désakna (a paleogén és mezőségi zónák érintkezésénél) és Rónaszék só-
előfordulásai a )>sótelepek« kategóriájába tar toznak. A medence-jeli egű trianoni 
területen ezek alapján sótömzsre nem számíthatunk. A sótélepek jelenlétének 
elméleti lehetősége azonban megvan. 

ad 3. A migyarországi sóelőfordulások reménybeli területét hozzászóló a 
Bodrogi-de^_esszióbanJátja. A Hozlozsnik által ki tűzött tis^taberki fúrás helyé
től 'e l térően geofizikai mélypont helyett helyesebbnek véH a sófeltárást disz-
lokációs vonalak mentén keresni. Ilyen szempontból az említett szerkezet újabb 
geofizikai elemzését kívánja vita tárgyává tenni. A gyakorlati megközelíthetőség 
szempontjából eltérés mutatkozik pl. a parajdi és az aknaszlatinai sóelőfordu-
lások geofizikai és geológiai alapon szerkesztett arculata között. 
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H o r u s i t z k y F e r e n c d r . : Pávai és Reich szerint sótömza nem. 
\ ehetséges a mai országban, a hozzászóló sótelepben sem bízik. 

H a a sótelep keletkezésének elméleti lehetőségeiből indulunk ki, meg
kapjuk a feleletet. A kiacelli agyagban nem lehet sótelep, mert az kimondottan 
transzgresszív termék, márpedig a só keletkezéséhez regresszió kell. Legfeljebb 
sósvíz lehet benne, az adszorbeált sóiónok kioldása által, amit alátámaszt az 
a tény is, hogy a sósvizekben a jód- és bróm-tartalom hamarosan megcsökken, 
mivel ezek könuyebben felszabadulnak az adszorbeálásból. Regresszív időszak
ainkban, amikor sótelep keletkezhetett volna, mint pl. az oligocén és miocén 

határán, széntelepek keletkeztek, márpedig só és szén együtt nem keletkez
hetik. A mi t r iászunkban germán fácies nincsen, az oceánikus triászban pedig 
nem keletkezhetett só. 

Megjegyzi : az a tény, hogy a MAORT által főzött só nem alkalmas 
étkezésre, nem jelenti azt, hogy nem érdemes evvel a kérdéssel foglalkozni, 
mer t ez a só viszont ipari sónak alkalmas. 

Felveti azt az ötletet, hogy tudomása szerint a MAORT-nak Mihályiban 
napi 600.000 m^ szénsavgáz áll rendelkezésre, ezt csak bele kellene vezetni a 
só^vízbe, elektrolizálás mellett és meg volna oldva szódagyártásunk. í gy a sós
vizet csak részben kellene bepárolni. 

S c h e r f E n i i l ..dr. : Ausztriában járván lá t ta , hogy Reichtesbaden-
ben a sósvizet ásott gödrökben gyűjtik össze, majd azt egy rőzsetornyon csur
gatják le s a befőzés előtt így töraényítik. Ha ott , Ausztriában, az erősen humidus 
klíma mellett ez kivihető, akkor a mi aridus klímánk mellett ez a mód bizo
nyára beválna. 

Á kunszentmártoni fúrásban is igen magas sótartalom volt a középső 
pannonban 400 m mélységben. A fúrásba beengedték a felsőbb édesvizeket: 
így a sós vizeket 1 g/l sótartalomra hígították fel. 

S c h r é t e r Z o l t á n d r . : Szentes Ferenc érdekes előadására vonat
kozólag megjegyzi a következőket : Tekintettel a magyarországi triász tengeri 
kifejlődésére, — miként erre előzőleg Horusitzky F. is u ta l t — nem reméli, hogy 
a triász-képződmények területén kősó u tán eredményesen ku ta tha tunk . K é t 
ada tá t helyesbíteni óhajtja, amelyekről valószínűleg régi téves közlések alapján 
szólt, nevezetesen : Putnok környékén triászrétegek nem bukkannak a felszínre, 
továbbá kősó- és gipsznyomok, valamint sósforrások nem fordulnak i t t elő. Az 
Imoláról említett gipszelőfordulás a pannóniai lignittelepek kibúvásánál ta lá lható 
gipszkristályokra korlátozódik, tehát nincs kapcsolatban a távolabb kibukkanó 
triászréteg csoportjával. 

S z e n t e s és B a r t k ó előadókkal, valamint az előző hozzászólókkal 
azonos vélemóunyel van abban, hogy a magyar medencében kősótömzsök, vagy 
sótelepek nem ismeretesek és alig várhatók. A kuta tás azonban mégis indokolt 
az ország mai területének ÉK-i részében. I t t az első világháború befejeztével 
a kősó u tán való kuta tásban, Szatmár és Bereg megyék területén, továbbá 
Zemplén megyében a hozzászóló is résztvett . A szatmár-beregi területet — mely 
a máramarosi sóvidék folytatása — kevésbbé tar t ja biztatónak, mert a középső 
miocén sótartalmú rétegcsoport i t t igen mélyen fekhetik a nagyvastagságú pan
nóniai és szarmáciai rétegcsoport alatt , amire a tisztabereki 1500 m fúrás ered
ményeiből is következtethetünk. Tehát kérdéses, hogy egyáltalán elérhető lenne-e 
a sós rétegcsoport, és a só jelenléte esetében az kitermelhető volna-e. 
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Nagyobb valószínűséggel és ta lán több eredménnyel letitafhatnánk Csonka-
Zemplén 7>iegije É-i részén a kősó után. I t t aránylag vékony szarmáciai rétegek 
a la t t a középső miocén rétegcsoportja következik ; ennek aisóbb részében vár-
liató az ú. n. sós formáció, melyből kedvezőbb esetben töményebb sósvíz volna 
fakasztható, sőt sótelep felk^itatása se tekinthető teljesen kizártnak, bár a 440 m 
mély füzérradványi fúrás ezek tekintetében eredménytelen volt. 

Javasolja ennek a területnek geofizikai szempontból való megvizsgálását 
és a kősó- és kőolajkutatás nézöszögéböl való földtani reambulációját. Ez a terület 
azér t figyelemreméltó, mert legközelebb esik a tr ianoni határon túleső egyik 
kősóelöforduláshoz, a sóvárihoz, továbbá, mert a határon kissé túl, több község 
ha tá rában sósvizek ismeretesek, tehát a aósformáció i t t már a külszínen van, és 
végül a kristályos x^ala és karbon hegyrögök is k ibukkannak. Ezek alapján remél
hetjük, hogy a miocén sósformáció jóval kisebb mélységben fekszik a külszín 
alat t , ]nint pl. a bereg-szatmármegyei területen. A kísérleti fúrást a földtani éw 
geofizikai vizsgálatok befejezése u tán a határhoz lehetőleg közel volna ajánlatos 
leméiyíteni. Az oligocén-képzödmények területén előforduló sósvizekhez kősó
nyerés szempontjából nem fűz sok reményt, ellenben balneológiai szempontból 
értékesnek tar t ja azokat. 

B a l o g h K á l m á n d r . : Szentes Ferenc által megemlített területen 
szintén dolgozott. Bódvaszilason ö sem talált gipszet. Jabloncáról még a bécsi 
geológusok j e len te t t ekg ípsz bányát, de ma már a lakosság sem tud róla. Ez t a 
gipszelőfordiűást az i t t en felső és alsó kampilirétegek közé települő — esetleg 
regresszívnek felfogható — homokkő-Összletben lehetne keresni, nyomát azon
ban nem talál ta. To^na^;po]^án^a_piósgjypri^JVasgyár végeztetett egy próba
fúrást, ennek szelvényeben 504 m-nél 5 iii >'aatag. gipszr'é.tegVvah'féltnntetve. 
s alatta" a werfeni palák következnek. A )>gipsz« szó utólagosan van beírva a 
szélvénybe ; a fúrásmintákat geoJógiis nem lá t ta és a minták elvesztek, úgyhogy 
erre az adat ra semmit se lehet alapítani. 

Egyetlen dolog, ami a só szempontjából figyelembe jöhet, hogy az alsó és 
felső kampilirétegek között egy regresszív homokkőréteg található. 

A gipsz, h a egyáltalán előfordul az említet t helyen, az alsó triászrétegek 
hasadékait tölti ki, tehát másodlagos településű. 

P á v a i V a j n a F e r e n c : A sósvíz kérdéséhez megjegyzi még, hogy 
azoknak a sósvizeknek, amelyek a pannonban vannak, mint Hajdúszoboszlón. 
Karcagon, eredetüket tekintve semmi közük a pannonhoz, mert ezek a mélyebb 
rétegekből szivárogtak fel a törések mentén, éppen úgj^. mint a szénhidrogének. 

J a s k ó S á n d o r d r. : K é t kérdés vetődöt t fel a vita folyamán. 
1. Van-e kellő mennyiségű sósvíz, és a bepárlás elég olcsó-e^ •— Sósvíz 

van elég, mert Budapesttől Bükkszékig számos sóskutat fúrhatunk. A bepárlás 
kifizető lesz még kis sótar ta om esetén is, h a a MAORT földgázfeleslegét erre 
a célra használjuk fel, ugyanis tudomása szerint a MAORT-nál napi 600.000 m^ 
földgáz száll el a levegőbe. 

2. Hol kutassunk? — Sótömzs nincs. Sótelep Vagy erősebben koncentrál t 
sós víz az ország ÉK-i szegélyén remélhető. Tekintetbe kell vennünk, hogy azok 
a képződmények, amelyek Füzérradvány környékén a felszínen vannak, Tiszta
berek környékén már igen mélyen feküsznek az Alföld pliocén és negyedkori 
r é t j e i alat t . 
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D o m b a i T i b o r : Eeich említette, hogy a gravitációs minimum méh'-
pontja eltérhet a sótest kulminációs pontjától. Tudja, hogy Parajdon nem tér 
el, mert az o t tani mérésekben résztvett . Tudomása szerint Aknaszlatinán sem. 
•Bejelenti, hogy a kérdést meg fogják vizsgálni. 

C s a j á g h y G á b o r : Szentes Ferenc felvetette a gazdaságosság kér
dését. A hozzászóló véleménye szerint, ha a fúrások egyrésze balneológiailag is 
értékesíthető, akkor a kuta tások feltétlenül gazdaságosak lesznek. J ó példa erre 
Hajdúszoboszló. 

Barthó Lajos említette, hogy a dunántúli sósvizekről egyetlen elemzés 
sem áll rendelkezésre. Ha ezt a t ényt ősszel megemlítette volna, akkor Szaíai 
Tibor igazgató úr bizonyára alkalmat adot t volna a vegyészeknek arra, hogy 
kiszállva, ezeket a vizeket is megvizsgálják. Most már legfeljebb tavasszal lehet 
majd a dunántúl i kiszállásokat tervbe venni. 

Arra a kérdésre, hogy van-e olcsó eljárás a sósvizekben előforduló jód és 
bróm kitermelésérc, a hozzászóló megjegyzi, hogy sósvíz bepárlása u tán vissza-
níaradó anyalúgból az említet t anyagok gazdaságos kinyerése műszakilag meg
oldott feladatnak tekinthető. 

H a á z I s t v á n : A nem geofizikai szakemberek az izoganima-térképet 
igen gyakran a földalatti szerkezet szintvonalas térképének tekintik. Ez igen 
r i tka esetben valóban előfordulhat, t. i. ha csak két különböző sűrűségű réteggel 
van dolgunk. Azonban igen nehéz helyes magyarázatot adni olyan esetben, ha 
— mint az Alföldünknél is —• több különböző sűrűségű réteggel van dolgunk. 
iíz a geofizikában használt igen bonyolult számításokkal sem mindig oldható 
meg, nemhogy egyszerű rátekiutéssel. 

Ezért egy geológiailag ismert területről elindulva kell a geofizikai kuta tá
sokat vezetnünk, a geológiai viszonyok és különösképpen a mélyfúrások adatai
nak figyelembevétele mellett. 

K r e t z ó i M i k l ó s : Megjegyzi ,hogyhaapannonrétegekben4—5g/l -es 
sósvizet találunk, akkor a mélyben nagyobb koncentrációjú vizeknek kell leniiiök. 

Ha fosszilis tengervízről van szó, akkor mindegy, hogy az a réteg, amely
ben előfordul, transzgresszív vagy regresszív, sőt előnyösebb helyzettel kell 
számolnunk transzgresszív üledékek esetében. 

F ö l d v á r i A l a d á r : Az az alpi só^ivíztöményítő módszer, hogy a 
sósvizet rőzsefalakon lecsurgatva, párolgás út ján dúsítják, Magyarországon is 
alkalmazható. Kálunk azonban a vízemelés' nagy költségét is számításba kell 
vennünk. 

Szentes Ferenc egy keskeny perm-kori tengerágat rajzol a Dunántúlon 
keresztül. Lehetségesnek tar t ja , hogy ennek a perm-kori tengerágnak a sóképzöd-
ményei okozzák a Páva i Vájna Ferenc által a székesfehérvári fúrásban ta lál t 
16 g/l sótar talmat . Ugyanis i t t a pannon a la t t mindjárt jaaleozói rétegeket és 
kristályos palákat találtak, ezek között pedig lehetnek perm-korú kőzetek. 

D o m b a i T i b o r : A vízemelés kevés energiát igényel, t ehá t olcsó. 
Másodpercenként 4 liter víz emelhető fel 1 méterre egy lóerő teljesítménnyel, 
ami óránként 15 ui^-nek felel meg. 
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E r d é l y i F a z e k a s J á n o s : Dombai Tibor bejelentésével kapcso
la tban indítványozza^ hogy célszerű lenne az erdélyi gravitációs adatokat a regio
nális hatásra átvizsgálni. Az erdélyi medencében a gradiens térképen bizonyos-
általános irányítot tság figyelhető meg. Ilyen jellegű gradiens térképet dél
amerikai területről Vajk Raul is muta to t t már a hozzászólónak. Egyébként a 
regionális hatásra már Schaffer Viktor is rámuta to t t egyik i t t elhangzott 
előadásában. 

A regionális hatás a Dunántúlon is k imuta tha tó . Megemlíti a hozzászóló, 
hogy Schaffer Viktor az olaszországi gravitációs mérései alkalmával a regionális 
ha tás t is figyelembe vet te és gázra produktív részletszerkezeteket sikerült így 
eredijiényesen kijelölnie. 

Schaffer által használt módszert a dunántúli földtani viszonyokhoz alkal
mazva, a hozzászóló Schaffer ViktorrgA együtt jól alkalmazhatta a regionális 
gravitációs viszonyok meghatározására. Vizsgálat tá rgyát képezhetné így az 
erdélyi területek regionális hatása is, hogy mélyebb szerkezeti jellegű-e vagy 
neta lán . asszimetrikus tengely-, illetve tömegelrendezödés okozza a minimum 
mélypontok földtanilag megfigyelt sótest kulminációs pontoktól való esetlegei 
eltolódást. 

Bartkó Lajos indí tványát , az egész országrajronatkozó^sósvíz-bejejentést 
örömmel üdvözli, bár megjegyezni kívánja, hogy az mindenkor a legszigorúbb 
kritiiíával vizsgálandó, nehogy a kaposfői wsófurassal<* kapcsolatos sajnálatos eset 
álljon elő. Megemlíti, hogy 1940-ben a Magyar-Amerikai Olajipari Ht . Kaposfő 
(régi nevén Szor^ajom) közelében a Kaposvár 1. sz. mélvfúrást mélyítette, mely 
miként ismeretes, 1137 m mélységben, felső pannóniai rétegek a la t t közvetlenül 

-kristályos palába ju to t t . 
Nemrégiben a kaposfői gazdák jegyzőkönyvbe vett bejelentése alapján 

felmerült a gyanú^ hogy a Magyar-Amerikai Olajipari R t . a kaposfői fúrásban 
400 m körül._,sót_.és sókavicsot, valamint szénréteget fúrt át, de azt t i tokban 
ta r to t t a . 

Ismeretes, hogy a Magyar-Amerikai Olajipari R t . geológiai fúrási vizs
gálatai t mindig a legnagyobb gonddal és pontosággal végezte és erről az illetékes 
hatóságokat mindenkor tájékoztat ta is. Nem állhat tehát a vállalat eltitkolási 
gyanú a la t t . Megemlíti, hogy a kaposvári 1. sz. fúrásban 400 m körül levantei 
kavicsokat fúrtak át . Igen nagy a valószínűsége annak, hogy az akkoriban, o t t 
dolgozó amerikai fúrómesterek egyikétől a derék kaposfői polgárok, kik a fúrás
nál ideiglenes alkalmazásban voltak, hallották, hogy ta lán valami Bsóderta 
(Schotter) említ. Könnyen megeshetett ilyenformán, hogy a »der«-t egyszerűen 
elhagyták, és emlékezetükben csak a »sóí( maradt meg. 

Egyébként Ilorusitzky Ferenc hozzászólásához megjegyzi, hogy az eddigi 
vizsgálatok szerint Mihályiban a gáz főként (93-7%) CO.^-bői áll és nagy mennyi
ségű metán t ipari hasznosítás céljából nem sikerült feltárni. 

B e n d e f y L á s z l ó : Erdélyi Fazekas János hozzászólása arra enged 
következtetni, mintha a pénzügyminisztériumra vonatkoztatná azt, hogy az a 
MAOEiT-tat szemben a kaposfői fúrás sóadatát illetőleg eltitkolási gyanúval él. 
A hozzászóló volt egyébként az, aki elsősorban a jeleutéstevöt igyekezett lebe
szélni arról, hogy Kaposfőnmagánszorgalombólsófeltárási munkálatokbakezdjen. 

E r d é l y i F a z e k a s J á n o s : Hivatkozik arra, hogy hozzászólásá
ban a gyanúsításra nézve egy szóval sem említette a pénzügyminisztériumot, 
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hanem kifejezetten a bejelentést tévő líaposföi gazdákra célzott. A kaposfői 
üggyel kapocslatos felszólalásában csupán arra kívánt rámutatni , hogy milyen 
lényeges fontosságú az esetleges bejelentések szigorú kritikai megvizsgálása. 

B e n d e f y L á s z l ó : Erdélyi Fazekas megjegyzésére vonatkozólag 
hozzáfűzi, hogy módosítja előbbi észrevételét, és ö is osztja azt a nézetet, hogy 
szigorú kri t ikát alkalmazzunk az esetleges bejelentések érdemlegességét illetőleg. 

Egyébként ez útón, a magyar geológusok nagy nyilvánossága előtt is 
kifejezésre szeretné ju t t a tn i köszönetét a MAORT-nak, hogy újabb adatszolgál
tatásaival is a kincstári kuta tásoknak olyan készséggel volt segítségére. 

M a j e r I s t v á n : Sósvizek i íudapest területén is fellelhetők. 1935 
augusztusában ta lá l tunk egy majdnem 2%-os tengeri eredetű sósvizet ipari víz
ku ta tás közben. A Soroksári-úton, a Mechanikai Szövőgyár területén, a sósvizet 
adó durva-homokos rétegeket teljesen átfúrat ta 142.5 m-től 176 m-ig, tehát 33.5 
m. vastag a sósvizet adó (peoten, balanus tar ta lmú) mediterrán réteg. A próba
szivattyúzás eredménye alapján megejtett számítások szerint egy tökéletesen 
kiképzett szűrös kút ta l 1000 percliter vizet is könnyedén kivehetünk nem nagy 
depresszióval. A víz só, bróm és jód ta r ta lmát Maucha Rezső elemezte meg a 
hozzászóló közreműködésével, WinJder Lajos prof. módszerei alapján. Egy liter 
víz 18-72 g összes sótartalmú, amelyből 17-5 g Na Cl — 2-á mg jód_é8 41-2 mg 
bróm tartalom. Egy más, későbbi elemezés szerint 19-3 g volt az összes sótarta
lom. A víz horaérsékiete többszöri mérés alapján állandóan 20 C". Budapest 
területén ez az első jódos, brómos, konyhasós víz, amellyel tengerifürdőt lehetne 
létesíteni, de a tr ianoni Magyarországnak is ez volt és ma is ez egyik a legtömé-
nyebb konyhasós vize. ^ 

Egy angol tőkéscsoport ügyvédje ú t ján felkeresett, mondot ta , és 3 mil
lió pengőt ajánlott fel a tengerifürdő létesítéséhez, két feltétel alat t . Először : 
kérdezzem meg Lakatos Gyula dr. fürdoorvost és fürdőtulajdonost, hogy mi a 
véleménye a vízről és a fürdőről. Eelkerestem az illetőt, aki megízlelvén a vizet, 
kijelentette, hogy az elsőrangú baktericid hatású víz, amelyet nem is kell gyógy
víznek nyilváníttatni, mert a víz maga beszél. Amikor elmondottam neki ter
veimet a tengerifürdö létesítésére, kijelentette, hogy ebből bombaüzletet lehet 
csinálni. Második feltétel volt, hogy a főváros adjon hozzá megfelelő telket. De ez 
akkoriban~iiem~sÍEerült — majd a zavaros politikai viszonyok mia t t (háborús 
előkészületek, zsidótörvények, majd a háború kitörése) félretettem az ügy szorgal
mazását, de most újra előtérbe került, annál is inkább, mert újra visszakerül
tünk a sónélküli trianoni határok közé. 

Egy másik sósvízelőfordulást ta lál tam még 1933—34-ben Budapest 
északi határánál , Üjpest területén, a PhŐbus-telepen, két rétegben is, de kisebb, 
kb. 5 g/l sótartalommal. — Minthogy i t t meggyújtható metángázt is kaptunk — 
a vállalatnak ajánlottam gázkutatásra. Ezekre a kuta tásokra Pávai Vájna 
Ferenc végzett több kutatófúrást , de úgy tudom, eredménytelenül. 

V a r g a J ó z s e f : Horusüzky hozzászólásához megjegyzi, hogy ipari 
feldolgozáshoz nem is kell a sósvizet bepárolni, ha az elég tömény, mert ilyen 
állapotban is fel lehet használni lúgkö-, vagy szódagyártásra. A kipuffogó gázt 
is fel lehet használni szódagyártáshoz elektrolizálással. Külföldön több helyen 
rendszeresen alkalmazzák ezt a módot. 18—20%-os sóoldatot már érdemes 
elektrolizálni, annál is inkább, mert klór dolgában is nagyon szűkösen állunk. 



6 2 HOZZÁSZÓLÁSOK 

S z e n t e s ^ F e r e n c : A tr iászban nem gondolt rendszeres sokutatásra, 
de a legkisebb lehetőségeket is meg kell vizsgálnunk. Schréter Zoltánt nem volt 
alkalma az előadás előtt megkérdeznie az említett gipszekre vonatkozóan, a? 
irodalomban pedig nem szerepeltek az újabb adatok. 

Eeich Lajos felszólalását igen értékesnek tar t ja . Ezek szerint az Alföld 
peremén csak kisebb koncentrációkat várhatunk. 

S z á l a i T i b o r : Összefoglalja az elhangzott vi tát . Sótelepet Füzér-
radvány—Tisztaberek vonalában várhatunk, Tisztaberekén azonan csak igen 
mélyen lehet a sótelep. Ez azonban nem volna baj, mert a sótelep nagy mélység
ből is gazdaságosan termelhető : kioldással. 

Sósvizeink vannak, de a koncentráció nem kielégítő, tehát nagyobb kon
centrációjú sósvizek u t án kell ku ta tnunk . Ezek a vizek, ha egyébre nem, szóda-
gyártáshoz felhasználhatók. 

Tehát vannak lehetőségek, csak nehezen foghatók meg. A sósiAzhutatás-
nak a szénhÁdrogénJctitatással kell eayütt haladma^^indenesetre a kutaiásqkjúlypont-
fát az utóbbi vonalára kell á.̂ Ae?jye2w^wfc. I t t "elsősorban Budapest környéke jön 
s'zSrnításba^ ahol szénhidrogénkutatást Pávai Vájna Ferenc már folytatott . 
Ennek a területnek előnye, hogy a főváros közelében fekszik, így tehát a t áv
vezetékek aránylag csekély költséggel állíthatók elő. 

Elméleti megfontolások alapján azt látjuk, hogy a Kárpá t i Medencének 
három nagy egysége van. Az Alföldi egység önmagában véve árkos leszakadás, 
de az árkon belül vannak süllyedő és emelkedő területek. Ennek az ároknak a 
mélyén vannak a réazgeoszinklinálisok. Feltehető tehát , hogy ez a mélybesüUyedt 
árok részgeoszinklinálisokkal körülvet t vidék, és összevethető a Dunántúllal , 
(ahol a bakonyi részgeoszinkhnális egy része is a mélyben fekszik), vagy ha úgy 
tetszik, Erdéllyel is összehasonlítható. í gy nézve a kérdést, feltehető, hogy ennek 
a hatalmas ároknak a mélyén a Dunántúlhoz hasonló viszonyokat találunk. Ily-
módon az sincs kizárva, hogy i t t is megtaláljuk a mélyben a sótelepeket, sőt 
esetleg a sótömzsöket is ; annál inkább, minthogy ezen a területen sósvizek is 
vannak. Tudom, hogy az, amit most mondok, — fejezte be szavait — a gyakorlati 
sókutatás szempontjából e pil lanatban alig bír értékkel, de minthogy a kérdés 
elméletileg így is felállítható, szükségesnek t a r to t t am megemlíteni azt. 

i 



A S Ó S H A R T Y Á N I SÓSVIZEK 
VEGYVIZSGÁLATÁNAK E R E D M É N Y E I 

I r t a : 

CSAJÁGHY G A B O R 

A sóshartyáni régi akna vizét Szelényi Tibor elemezte meg 1933-ban, s -̂ ^̂ i-tyvü̂  
amint azt a második tábíázaíTadát^i mutatják, 67'0 mg jód mellett 102-3 mg-
brómot talált literenként. 

A sóshartyáni I. számií. fúrásból első ízben az 1946 november 5-éii. "̂^ 
134-00 m talpáilás mellett, kanalazás közben ^ 0 nvbőP vett vízminta került C L . -̂  ^ 
laboratórimni vizsgálat alá. A mintában 21-1 mg jódon kívül 85-7 rag brómot '^ ^—-
és 7-646 gramm kloridot találtam. Az utóbbiból számított nátriumkloridjl2-60S 
grammnak adódott literenként. 

1946_ji.avemh.er 6-4ii, tehát egy nappal később, ugyancsak 134'OO^iéteres. 
t.alpállás mellett, a 80 méterből kanalazás közben vett második ^-ízmintában 
22-66 mg jód, 92-31 mg bróm és 8-j)70--g_kl£aid^ont talál tam literenként. A 
kloridból számított nátriumklorid 13-307 g/liteij volt. 

Mivel a kanalazás közben vett két minta összetétele meglehetősen nagy 
eltéréseket mutatot t , célszerűnek látszott egy harmadik mintát is, amelyet 
1946 decemberében vettek, megvizsgálni. Az első táblázat é z ^ ) h a r m a d i k víz-
m_inta^v_izsgái_ati^_eredméuyeit tartalmazza. -^-—--^^---^ 

Az első pillanatban feltűnik, hogy amíg a kloild-ion íuennyisége aiig 
változott meg a kanalazás közben vett előzŐ mintához képest, addig a jodid-ion 
több mint háromszorosára emelkedett, a bi'oniid-ionnál pedig csökkenést talá
lunk. Az összetételnek ez az ingadozása indított aiTa, hogy a meghatározá
sokat többször megismételjem és a bromid-ionnál a jneghatározások 
egyes fázisait külön is ellenőrizzem. A párhuzamosan végzett meghatározások 
között az eltérés jodid-ion esetében 1—2 század mg, a bromid-ionnál pedig 
1—2 tized mg volt. A táblázatban az egyes adatok középértéke szerepel. Az 
említett három anion mennyiségének változásából arra lehetne következtetni, 
hogy a kloridok, bromidok és jodidok eloszlása a föld mélyében nem egyenletes. 
Míg a kloridok eloszlása egy fúrást érintő területen belül meglehetősen állandó, 
addig a bromidok és jodidok egyes rétegekben többé-kevésbbé felhalmozódtak. 
Lehetséges, hogy ezenkívül szerejíe van ezekben a változásokban a kloridok, 
bromidok és jodidok különböző oldhatóságának is. Valószínű ez a magj^ará-

http://1946_ji.avemh.er
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zata annak a többször megfigyelt jelenségnek, hogy amíg a jódos-konyhasós 
források kloridtartaima évek hosszú során állandó marad, addig a jódtar talma 
néha erősen csökken. — 

Érdekes, hogy szíjlfát-iont sem a régi akna?vizében, sem a S2^écsényi__köz-
ségi kú t vizében nem jelez a második táblázat, bár nem valószínű, hogy erre 
a majdnem minden forrásban előforduló gyakori alkatrészre ne kémlelt volna 
az elemző. A mangánt inkább csak a minden alkotórészre kiterjedő teljes elem
zés során szokták meghatározni, mivel a kis mennjáségben előforduló, úgyneve-

* zet t nyomelemek között szokott szerepelni az ásványvizekben. Fontossága 
sejthető abból a tényből, hogy az újabb kutatások megállapították ; mangán 
nélkül nincs szaporodás. Teljes elemzést csak akkor szokás és érdemes végezni, 
h a a forrást már megfelelőleg foglalták s a fi\rás által megbolygatott egyensúlyi 
helyzet helyreáll, tehát a forrás összetétele állandóvá válik. 

A kalcium, magnézium, de különösen a vgs .és._niangán, teljes pontosság
gal csak külön e célfa~vétt mintából határozható meg, t. i. ezek az alkatrészek 
szállítás közben kiválhatnak és az edénj' falára rakódhatnak. A jelen esetben 
is lehetett észlelni vaskiválást. A vas sokszor nem az eredeti ásványvízben van 
jelen, hanem különösen a vascsővel bélelt_ faragoknál, a cső anyagából oldja 
ki a víz. 

Szécsény ltözség_ kút jának vizét ugyancsak Szelényi Tibor elemezte 
1936-ban. ^ E z ^ e r ö s e n jódos-Brómos ásványvíz, 36-2 mg jódot és 81-5 mg brómot 
tar ta lmaz literenként. Adatai t a másodüc táblázat mutat ja . 

I . TÁBLÁZAT 

A sóshartyáni I. sz. fúrásból vett vízminta dŐzetes vizsgálata 

Kationok : g/litér inillim.ol. mg. egyenértélí: egy. ért. % 
Kálium, K + 0-0147 0-37G 0-376 0-15 
Nátr ium, Na+ 5-4214 235-713 235-713 95-10 
Kalcium, Ca++ . . . 0-1229 . 3067 GI34 2-47 
Magnézium, Mg++ . 0 0679 2-792 5-584 2-25 
Vas, Fe-t-+ 0-0011 0020 0-039 0-02 
Mangán, M n + + . . . 0-0001 0002 0004 — 

99-99 
Anionok : 
Klorid, C l - 8-1668 230-310 230-310 92-92 
Bromid, B r - 0-0852 1-06G 1-066 0-43 
Jodid , J - 0-0707 0-o57 0-557 0-22 
Hidrokarbonát , 

H C O - 0-9491 15-557 15-557 6-28 
Szulfát, S O T " 0-0173 0-180 0-360 0-15 
Metakovasav, 100-00 

H^SiOg .J>-OQ09—. 
''^14-9271 -^ 
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Az alkatrészeket a szokásos módon sókká csoportosítva, 1 liter vízben van 
Nátriumklorid, NaCl 13-4420 g 
Nátriumbromid, NaBr 0-1097 
Kátriumjodid, NaJ 0-0835 
Káiiumklorid, KCl 0-0280 
Nátriumhidrokarbonát, NaHCO... 0-3491 
Magnéziumhidrokarbonát, Mg{RCO^)^ . 04086 
Vashidrokarbonát, re(HCOs), 00035 
Mangánhidrokarbonát, MníHCO,))^ 0-0004 
Kalciumhidrokarbonát, CaJHCO^),, 0-4679 
Kalciumszulfát, CaS04 '.'. 0-0245 
Metakovasav, HSiOg 0-0099 

Összesen: 14-9271^g 
íí>,i^-0.r ' ű , ^ , i^-Od>J[, 

Kationok : 
Kálium, K + 
Nátrium, Na+ 
Kalcium, Ca++ . . . . 
Magnézium, M g + + . . 
Vas, Fe++ 
Mangán, Mn++ 
Anionok : 
Klorid, a -
Bromid, B r ~ 
Jodid, J ~ 
Hidrokarbonát, HCO-, 
Karbonát , CO3 . . . . 
Szulfát, SOj .' 
Metakovasar, H^SiO;; 

Az alkatrészeket a 
NaCl 
NaBr 
N a J 
KCl 
MgCl, 
CaCl, 
NaHCO^j 
MgíHCO^), 
FeíHCO.,), 
MníHCÖJa 
CaíHCO^). 
CaCOg .." 
CaSO., 
H,SiO, 

11. TÁBLÁZAT 
Sóshartyáni 

regi akna 
g/liter 
0-0031 
50932 
0-1057-
00781 
0-0006 

Cl 

7-8163 
0-1023 
00670 
0-6659 
0-0031 

0-0090 
13 9443 

szokásrs módon 
12-8408 
01317 
0-0792 
0 0053 
0-0333 

0-4187 
00019 

0-4192 
0-0052 

0-0090 

Sóshactyáni 
T. sz. fúrás 

g/liter 
0-0147 
5-4214 
0-1229 
0-0679 
0-0011 
0-0001 

8-1668 
0-0852 
0-0707 
0-9491 

0-0173 
0-0099 

14-9271 -' 

özecseny, 
községi kút vize i S ^ t D , 

s ^ - \ 

g/litei-
0-0028 
4-7335 
0-1161 
0-0595 
0-0006 

7-4851 
0-0815 
0-0362 
0-2545 
00010 

00057 

t^ u. ̂  

sókká csoportosítva: 
13-4420 11-9556 

13-9443 

01097 
0-0835 
00280 

0-3491 
0-4086 
0-0035 
0-0004 
0-4679 

00245 
00099 
14-9271 

01049 
0-0428 
00053 
0-2330 
00892 

0-0019 

0-3364 
0-0017 

00057 
12-7765 

i} 
^ c 0 
Mb ck.. c 
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Amint az a táblázatokból kitűnik, mind a hán.m forrás az erősen jódos-
brürnos-kony]iasós,,_ kissé hidrokarbonátos jellegű á.sváiiyvizek csoportjába tar
tózik. Baliieológiai szempontból különösen, a jódtartalomnak van nagy jelentő
sége, ugyanis a jód nemcsak belsőleg, hanem külsőleg, a bŐrön keresztül is fel
szívódik az emberi szervezetbe, tehát a jódtartalmú ásványvíz mind ivókúrák, 
mind fürdők alakjában egyaránt fontos gyógytényező lehet. 

A jódtartalom szempontjából összehasonlítva a hazai ásványvizeket, 
azokat mind a három forrás messze felülmúlja s amint az a következő össze
állításból látszik, a károm első helyet foglalja el. 

Jód- Jód
tartalom tar talon\ 
mg/liter mg/li ter 

1. Sósliartyán, I- sz. fúrás . . 70-7 5. Hajdúszoboszló 8-4 
2. Sósliartyi,ni régi^akna . . . . 67-Ü 6. Rákospalota 5-9 

S^ -13 . Szécsény^Jiözségi^^Út . . . . 36-2 7. Pesterzsébet 2-8 
• 4. Eger, Dobó-forrás 11-1 8. 'Debrecen -. 2-2 

Hasonló a helyzet a brómtartalom szempontjából is. A hazai ásvány
vizek között mindhá/rcm forrás az első helyen áll: 

Bróin- l^róm-
tartalom tartalom 
mg/liter iT^/liter 

1. Sóshartyáui_régi_alína . . . . 102-3 5. Hajdúszoboszló 23-5 
2. Sósliartyán, í . sz. fúi'ás . . 8.5-2 Ö. Rákospalota 22-3 

^ÍL-^ 3 . Szécsénj^^^i)zs|gí__^t_.. . . 81-5 7. Eger. Dobó-forrás 15-8 
4. PestCTzsébet ^TTTTTTT.. . . 27-7 8. Debrecen 7-2 

Jódtar ta lom szempontjából nemcsak a hazai, hanem európai viszonylat
ban is az elsők között szerepel a három forrás. Ennek szemléltetésére az alábbi 
összeállításban feltLiiitettein azt a 10 forrást, amelynek jódtartalma Európá
ban a legmagasabb. Megjegyzem, hogy mivel a háború alatt az idevágó irodal
munk legnagyobb része megsemmisült, s új irodalom beszerzése rendkívül nehéz
ségekbe ütközik, ezért ta lán célszerűbb középeurópai viszonylatról beszélni-

Jód- Jód
tartalom tartalom 
ms/liter mg/liter 

1. Zablacz, Galícia 127-6 6. Széc8én;y,_^özségjJi-út . . 36'2 
2. Sóshartyán, I . sz._íúrás 70-7 7. AVels, Felsőausztria . . . . 34-8 
3. SóshaTtyánij-égi^akiia . . 6 7 0 8. Bad Hall 27-9 
4. E,abka, Galícia 38-6 9. Csíz 26-9 
5. Darkau, Szilézia 38-4 10. Heilbrunn, Bajorország . . 25-5 

Tehát látjuk, hogy még köiépeurópai viszonylatban is jödtartalmuh alapján-
a söshartyáni fúrások a második és harmadik helyet, a szécsényi kú t vize pedig a 
hatodik helyet foglalja el. ^~' 

H a a brómtartalom szerint csinálunk hasonló összeálb'tást, akkor a sós-
haHyáni régi alma a 10.. a sóshariyáni I. sz. fúrás a 11., a szécsényi községi kút 
vize pedig a 12. helyre kerül. 

Eg;V'uiaga a spsjaarfe^áni, I . sz. fúrás a napi 28 köbméteres vízhozamával 
2 1 7 kilogramm szin jódot és 2-38 kilogramm szin brómot rex^rezontál 376 3 ' 
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kilogramm konyliaöó mellett. Ez évente 792 kg jódnak, 868 kg brómnak és 
137.2 q konyhasónak felel meg. A fenti számadatokat látva, lehetetlen nem gon
dolni arra, liogy bűn volna ezeket az igen értékes anyagokat kihasználat.laniil 
a föld mélyében hagynunk. Tagadhatatlan, hogy a sóshartyáni sósvizek mű
szaki szempontból igen híg oldatok s teljes vagy részleges bepárlásukat gazda
ságosan megoldani — akár líémiai, akár elektrokémiai feldolgozásra gondolunk — 
nehéz műszaki feladat. 

Van azonban az értékesítésnek egy könnyebben járható lítja, s ez a 
balneológiai. Hivatkozhatunk Hajdúszoboszló példájára. Ezelőtt kb. 20 évvel, 
amilíör az első kincstári fúrást Hajdúszoboszlón lemélyesztették, por- és sár
tengerben úszó alföldi városka volt, s ma csinos lakóházak, nyaralók, szállodák 
emelkednek az egykori vályogviskók helyén. 1938-ban 40.000 ember keresett 
gyógyulást és üdülést fürdőiben. Talán felesleges is arról az életszint között i 
különbségrőt beszélni, amely a húszév előtti és a mostani várost a legjobban 
Jellemzi. 

Sóshartyán bizonyos természeti adottságokat illetőleg sokkal kedvezőbb 
helyzetben van. A fátlan, egyhangú vidék helyett a község környékét ei'dők és 
szőlők borította dombok koszorúzzák, s ennek természetesen megvan a balneoló
giai fontossága is. A fürdőfejlesztés szempontjából fontos villanyvezeték kb . 
1.-5 km-re, az autóbusszal járható ú t kb. 2 km-re elérhető. Vonattal Zagyva-
páií'alván és Szécsényen keresztül közelíthető meg. Az elmondottak alapján 
nem kétséges, hogy Sósliartyánt európai viszo7iylatban is kiemelkedő sós-jódos 
(jtjógyfilrdövé lehet kiépíteni s vizének kiváló összetétele miat t ezt valóban meg
érdemelné. 

Amennjdben pedig Sóshartyánban jód- és brómtermelésre is berendez
kednénk, néhány újabb furat létesítésével elegendő vízmennyiséget nyernénk 
ahhoz, hogy abból országunk egész j^^_£a-J3róiiigzükségletét^dezhessük. 



GEOFIZIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA 
A KÖSÓKUTATÁSBAN 

I r t a : 

DOMBAI TIBOR 

Az alkalmazott geofizika kezdeti és legjelentősebb sikereit a sótömzs-
kuta tás terén muta t t a fel. Nevezetes, hogy ezen a téren a kezdeményezés hazánk
ból indult ki. Kétségtelen tény ugyanis, hogy a kutatások eredmón3'essége — 
legalább is addig, amíg kielégítő pontosságú gravimétereket nem szerkesztettek 
•— legnagyobbrészt Eötvös Loránd torziós ingájához fűződik, hiszen ez volt 
a gravimetriának első és azóta is még mindig a legérzékenyebb, részlet vizsgá
latokra alkalmas műszere. Másrészről azonban hazánkfia — Böcl<:k thigó — volt 
az is. aki az Eötvös-ingának a sótömzskutatással kapcsolatban való alkalma
zására először gondolt. 

Annak, hogy a geofizikai módszerek kiválóan alkalmasak a kősókuta
tásra, mélyenfekvő okai vannak. Az okok egy része geológiai adottságokban, 
más része pedig a kősó fizikai tulajdonságaiban keresendő. 

Ismeretes, hogy a kősó olyan üledékes kőzet, amely kedvező éghajlati 
viszonyok közrejátszása esetén lefolyástalan beltengerek, óceánokból lefűződő 
tengeröbiök, sós tavak fenekén rakódik le és az idők folyamán sótelepj^éhalmozó
dik. Ez a sótelep, amidőn a tengerfenék ismét szárazulattá lesz, és valamilyen 
át nem eresztő réteg megóvja attól, hogy a lehulló csapadék feloldja és oldat 
alakjában más helyre hordja, megmaradhat elsődleges helyén. Előfordul azon
ban, hogy a kősó nagy nyomásná] a környezetéhez képest tanúsí tot t rendkívüli 
képlékenysége folytán hegyképző erők hatására elsődleges helyét a kisebb 
nyomás irányába mozogva, elhagyja olyképpen, hogy a felette lévő réteget 
vagy rétegeket a liajKtásra leginkább igénybevett részein átszakítja, és mindig 
magasabban fekvő, fiatalabb rétegek közé préselődik, sőt sokszor a felszínt is 
eléri. Az ilyen felnyomuló sótömzs a felette lévő rétegeket még jobban felbol
tozza, mintha e rétegekre csupán a kősó mozgását előidéző hegyképző erők 
hato t tak volna. 

A geofizikai mérések természetéből következik, hogy a korra és anyagi 
minőségre nézve idegen környezetbe felnyomódott sótömzs egészen más geo
fizikai módszerekkel ku ta tha tó fel, mint az elsődleges helyén lévő sótelep. I lyen
szempontból az első lényeges különbség a kétféle sóelőfordulás a'akjában van. 
Nem közömbös ugyanis, hogy olyan beágyazást kell-e felkutatnunk, ameh'ik-
nél mint a sótelepeknél a vízszintes irányú kiterjedés az uralkodó, vagy pedig 
mint a sótömzsöknél már mind a három térbeli kiterjedéssel számolnunk kell. 

i 
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A kétféle előfordulási lehetőség szükségessé teszi, hogy a sókutatás szem
pontjából számbaj öhetö geofizikai módszereket — egyelőre egyéb körülményekre 
való tekintet nélkül — két csoportba osszuk. Az egyik csoportba tartoznak a 
geofizikának a gravimetrikus éa mágneses módszerei, a másikba a szeizmikus 
és az elektromos módszerek. Ez t az osztályozást a következő meggondolás teszi 
indokolttá. A gravimetrikus és a mágneses méréseknél az altalajt felépítő anyagok 
és szerkezeti formák gravitációs és mágneses hatásának a térbeli változását 
mérjük azzal a megszorítással, hogy a tér, amelyben a változásokat észlelhetjük, 
legalábbis a módszerek jelenlegi állapotában, a föld felszíne által megszabott, 
lényegében vízszintes kiterjedésű, kétdimenziós teret jelent, Nyilvánvaó tehát , 
hogy ezek a távolságtól. függő hatások ot t fogják a legnagyobb változást 
mutatni , ahol a beág3'azások széléhez a legközelebb jutunk, tehát a föld felszínének 
körülbelül azon a részén, ahol éppen a beágyazás szélei felett állunk. H a ehhez 
még hozzávesszük azt is, hogy a változások nagysága nagymértékben függ a 
beágyazások vastagságától, beláthatjuk, hogy amilyen alkalmasnak tetszik 
a gravimetrikus és mágneses módszer éppen az alaki viszonyok miat t sótömzs 
felkutatására, éppen olyan kis reménnyel alkalmazhatók elsődleges helyen lévő 
sóelÖfordulások kimutatására. 

Más a helyzet a szeizmikus és az elektrouios módszerek esetében. Ezeknél 
ugyanis nem vagyunk megfigyeléseinkkel kétdimenziós térhez kötve, mert nem
csak a föld felszínén választhatjuk meg alkalmasan méréseink helyét, hanem 
bizonyos egyszerű feltételek teljesülése esetén ugyanazon a helyen is különböző 
mélységekljen tanulmányozhatjuk a rétegek szeizmikus és elektromos tulajdon
ságait. így tehát ezek a módszerek nemcsak sótömzsök, hanem sótelepek kimuta
tására is alkalmasak lehetnek. 

Ahhoz azonban, hogy valamely beágyazás geofizikai módszerekkel ki-
uuitatható legyen, azonfelül, hogy alkalmas alakkal és méretekkel kell bírnia, 
egyéb feltételeknek is teljesülniök kell. Meg kell ezért vizsgálnunk rendre a kősó 
ama fizikai tulajdonságait , helyesebben a kősó és a várható környezet között 
mutatkozó ama fizikai tolajdonságbeli különbségeket, amelyek kimutatására 
a geofizika kidolgozott módszerrel rendelkezik. 

Akár a történeti fejlődés, akár a mérési módszerek racionális elvégzésének 
sorrendje, akár pedig az eredményesség szempontjából tekintjük a feladatot, 
elsőnek a gravitációs módszerekkel és eimek megfelelően a sűrűségi viszonyokkal 
kell foglalkoznunk. Teljesen elegendő, ha i t t kizárólag a sótömzsökre fordítjuk 
a figyehnünket, hiszen lát tuk fentebb, hogy — kivételes esetektől eltekintve — 
a gravitációs módszerek nem alkalmasak sótelep felkutatására. 

A kősó sűrűsége átlagosan 2,1 g/cm^. Ez az érték egyéb kőzetek sűrűségé
hez képest kicsinek mondható, mert a tufákat és a kőszenet leszámítva, csak a 
homoknak, kavicsnak és bizonyos agyagfajtáknak van a kősónál kisebb sűrűsé
gük. E szerint a legnagyobb valószínűség amel le t t szól, hogy a sótömzs a környe
zeténél kisebb sűrűségű. Különösen akkor áll ez, ha a kősó még nem nyomódott 
fel egészen a laza rétegek közé. Ennek megfelelően tehát sótömzs felett legtöbb
ször gravitációs minimumot várhatunk. 

Ez a minimum annál kiütŐbb és határozot tabb körvonalú, minél közelebb 
van a sótömzs a felszínhez. Mélyen fekvő tömzs felett legtöbbször egészen sza
bálytalan és határozatlan a minimum. Amüyen mértékben csökkenti a sótömzs 
mélysége a gravitációs kép határozottságát, olyan mértékben csökken annak 
a lehetősége is, hogy magukból a gravitációs mérésekből teljes bizonyossággal 
sótömzs jelenlétére következtethessünk és számító módszerekkel a tömzs való-
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szíiiű alakját meghatározhassuk. Különös gonddal kell eljárnimk akkor, amidÖn 
mélyen fekvő sótönizs felett nyert gravitációs eredményeket értékelünlí ki, mert 
ilyen esetekben a nehézségi gyorsulásnak nagyobb területegységen esetleg ész
lelhető állandó egyirányú változása, az ú . n . regionális hatás a gravitációs mini
mumot a sótömzshöz képest jelentősen eltolhatja. Ez az eltolódás annál nagyobb, 
minél nagyobb a regionális hatás és minél kevésbbé ü t ki a gravitációs minimum 
a környezetéből. 

Azt a másik két esetet, amidőn t . i. a sótömzs teljes egészében vele azonos, 
vagy nála kisebb sűrűségű környezetben található, egészen valószínűtlennek 
minősíthetjük. A tapasztalat szerint ugyanis a közetek sűrűsége a mélységgel 
folytonosan növekedik, és így a felpréselődő sótömzs csak fokozatosan kerül 
mindig kisebb és kisebb sűrűségű környezetbe, következőleg ha a. felső része már 
2,1 vagy ennél kisebb sűrűségű közetekbe hatolt is be, a mélybe nyúló és nyilván 
nagyobb tömegű része még mindig viszonylagosan nagyobb sűrűségű környezet
ben tartózkodik. Vizsgálat tárgyává t ehá t csak ezeket az átmeneti megjelenési 
formákat kell tennünk. 

Tekintsük elsőnek az olyan sótömzsöt, amelynek a felsŐ része a kősóéval 
azon.os sűrűségű környezetbe nyúlik. Nyilvánvaló, hogy ez a felső rész a nehéz
ségi gyorsulás térbeli változása szempontjából teljesen hatástalan, a sótömzsnek 
csak a mélyben lévŐ, a környezetéhez képest kisebb sűrűségű része hoz létre 
ilyen változásokat, xigyhogy az észlelt minimumból olyképpen tűnik fel, mintha 
a sótömzs csak odáig nyúlna fel, ahol a kősó és a környezet között még sűrűség
különbség mutatkozik. H a tehát kizárólag a gravitációs mérésekre hagyatkozunk, 
téves következtetésre ju tha tunk a sótömzs helyzetét illetően. 

H a a sótömzs felsÖ része kisebb sűrűségű környezetben van, akkor ez a 
rész ép^oen ellenkező értelmű (pozitív) gra'ídtációs hatást hoz létre, mint a nagyobb 
mélységben, nagyobb sűrűségű környezetben lévő része, úgyhogy ez utóbbinak 
minimum-létrehozó hatását mindenesetre csökkenti. Előfordulhat azonban, 
hogy a sótömzs felett a kétféle hatás egymást teljesen lerontja, sőt a sótömzs 
felső részének pozitív (maximmxi-keltő) hatása túlsúlyba is kerülhet a mélyeb
ben fekvő részek negatív liatásálioz képest, xigyhogy ilyen esetekben a sótömzs 
felett gravitációs maximumnak kell adódnia. De ha tekintetbe vesszük, hogy a 
sótömzsnek minden valószínűség szerint a nagyobb tömegű része van 2,I-nél 
nag3''obb sorűségű környezetben, akkor könnyen beláthatjuk, hogy ha a föld 
felszínén a sótömzstől annyira eltávolodunk, hogy a tömzs felső, kisebb sűrűségű 
környezetben lévő része megfigyelési heljqinktől első közehtésben ugyanakkora 
távolságban van, mint a nagyobb sűrűségű környezetben lévő alsó része, akkor 
már a nagyobb tömegű rész hatása lesz túlnyomó ; tehát ha az ilyen sótömzstől 
fokozatosan távolodunk, a nehézségi gyorsulás rendeUenessége egy darabig 
folytonosan csökken, majd attól a távolságtól kezdve, ahol a felső és az alsó rész 
ellentétes értelmű hatása egymást teljesen ellensúlyozza, ismét növekednie kell. 
Másként : ha az olyan sótömzs felett, amelynek felső része 2,1-nél kisebb sűrű
ségű környezetben van, gravitációs niaxiuTumot nvc]:ünk, a maximumot g_yűrű-
alakú minimumnak kell körülvennie. 

Számos külföldi példából tudjuk, liogy a felpréselt kősó elsődleges helyéről 
mészkövet, gipszet vagy anbidritet is hozhat magával. Ezek a sótömzs felső 
részében elhelyezkedő kőzetek nem egyszer tekintélyes vastagságú sapkát 
alakítanak ki a tömzs felett. Mivel ezek a kőzetek a gipsz kivételével igen nagv 
sűrűségüek — a mészkő sűrűsége 2,70 g/cm^, az anhidrité 2,96 g/cm^, a gipszé 
pedig 2,25 g/exu'' — az ilyen sapka nagymértékben módo.sítja gravitációs szem-
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pontból a viszonyokat, különösen akkor, ha a sótömzs a felszint már jobban 
megközelítette. Ekkor ugyanis közvetlenül a sótömzs felett a kősónál és a 
környezeténél nagyobb sűrűségű sapka pozitív gravitációs hatása válik túlnyomóvá 
a sótömzs mélyebben fekvő részeinek negatív gravitációs hatásával szemben, 
és csak a sótömzstÖl nagyobb távolságra tudja a kősó nag_\'obb tömegénél fogva 
negatív hatását érvényre i^lttatni. A gravitációs kép tehát ugyanolyan lesz, 
mint az imént taglalt esetben, t . i. a sótömzs feletti gravitációs maximumot 
gyűrűalakú minimum veszi körül. Nagyobb mélységben maradt sótömzsök 
sapkája csak csökkenti a kősó hatását , de teljesen lerontani nem tudja, úgyhog\" 
csupán a graAntációs minimum lesz elmosódottabb és a környezetéből kevésbbé 
kiütő . 

liogaiTimuvTjníjí 1 mgí-oi irtfkkazjfl 

tan laiáioliíU 

I, ábra. 
CravítáeiÓK niininiuin az aknaszlatmaí sótömzs felett (a Magyar Állami Bái'ó Eötvös 

Lóránd Geofizikai Intézet torziós ingarnérései alapján). . 

A sótömzskutatást célzó gravitációs mérések végezhetek Eötvös-ingával 
és graviméterrel. E két eszköz közül a graviraéter kétségtelenül sokkal gyorsabb 
munkát enged meg, ennek következtében olcsóbban végezhetők el a mérések. 
Előnye még az Eötvös-ingával szeanben, hogy sík vidéken éppen úgy alkalmaz
ható, mint hegyek között. Ennek ellenére sík terepen feltétlenül előnyben kell 
részesítenünk az Eötvös-ingát, mert egyrészről sokkal több adatot szolgáltat 
a nehézségi erőtér megismeréséhez, mint a graviméter, mászrészről, míg a gravi-
méter inkább arra alkalmas, liogy vele a környezetüktől elütő sűrűségű beágya
zásokat felkeressünk, addig az Eötvös-inga ezen felül eme beágyazások határai 
nak felkutatására is kiválóan alkalmas, ami főként a sót ömzsk utatásnál különös 
súll}'al esik latba. Olyan esetekben pedig, amidőn a felkutatandó sótömzs a 
felszín alatt nag}' mélységben található, a várható rendellenességek kicsiny 
volta miatt az Eötvös-ingát egyáltalában nem nélkülözhetjük. 



72 D O M B A I TIBOK 

Ha mindeme körülményt tekintetbe vesszük, akkor a kuta tás t a leggazdasá
gosabban úgy végezhetjük, hogy az átnézetes gravitációs méréseket graviméterrel 
végezzük el, azokon a helyeken pedig, amelyeken e mérések alapján sótömzs elő
fordulása remélhető, a részletvizsgálatokat Eötvös-ingával hajtjuk végre. 

I t t kell megemlítenünk, hogy kísérletképpen végeztek már sótömzs 
felett relatív ingával is referencia-módszerrel nehézségi gyorsulásméréseket, 
de a gyakorlat szempontjából e módszer mégsem jöhet számba, mert a mérések 
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2. ábra. 
Az alciiaszlatinai HÓtömzs szelvénye (Fekete Jenő nyomán). 

pontossága nem nagyobb a graviméteres mérések pontosságánál, a legjobb 
teljesítménye pedig nem haladja meg az Eötvös-inga teljesítményét, úgyhogy 
ez a mérési mód a gyakorlat szempontjából igen szerencsétlenül egyesíti magá
ban a graviméterek és az Eötvös-inga előnytelen tulajdonságait. 

Nagyobb sűrűségű környezetbe felnyomódott tömzs az aknaszlatinai 
sótömzs is, amelynek gravitációs viszonyait a Magyar Állami Báró Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet torziós ingamérései alapján az 1. ábrán mutat juk be. 

Ezen a gradiens- és izogammatérképen szembeötlő, hogy a gradiensek 
mind rendkívül nagy értékűek és egy meghatározott területtől elfelé muta tnak . 
Az js megfigj'élhető, hogy a gradiensekből számított izogam ma vonalak —- noha 
a terepviszonyok a sótömzs részletes kidolgozását nem tették lehetővé — eléggé 





7á 

hasonlatos alakot muta tnak a fúrásokból megállapított sóhatárral. A gravitációs 
kép oly jellemző, hogy magukból a torziós ingamérésekből minden kétséget 
kizáró módon megállapítható, }\ogy a rendellenességet csak sótömzs hozhatja, 
létre. Ezzel természetesen nem akarjuk azt mondani, hogy a gravitációs mérések 
terelték a figyelmet az aknaszlatinai sótömzsre, hiszen a méréseket csupán 
tanulmány céljából végeztük ismert területen. 

A 2. ábra tüntet i fel Fekete Jenőnek e, mérések alapján számított szelvé
nyeit. Mindkét szelvénynek az 1. ábrán AA'-vel jelölt egyenes a nyomvonala, 
de két különhöző tömegeloszlással magyarázza a mért hatást . Az 1. feltétel 
sótömzsöt tünte t fel lefelé növekvő sűrűségű környezetben, míg a 2. feltételben 
már ikersótömzsöt látunk. Az 1. feltételnek megfelelő gradiensgörbét folytonos 
vonallal búztuk ki, míg a 2. feltételnek megfelelőt szaggatott vonallal. A szel
vény közelében észlelt grandienseknek a szelvény irányába eső vetületét pontok 
ábrázolják. Szép példa ez arra, amit a geofizikusok lépten-nyomon hangsúlyoznak 
is, hogy egyugyanazt a gravitációs hatás t többféle tömegeloszlás is létrehozhatja. 

A 3. ábra egy texasi mészkő- és anhidritsapká.val lefedett gravitációs 
maximumot muta t be Fekete Jenő nyomán. Nagyon jól megfigyelhető a maxi
mumot körülvevő minimum-gyűrű, amit a maximumtól távolabb a gradiensek 
megfordulása jelez. A gravitációs viszonyok ebben az esetben is olyan jellem
zőek, hogy sótömzs jelenlétéhez semmi kétség se férhet, mert közönséges fel-
boltozódás, vagy eltemetett rögbegység feletti maximum szárnyában a gradiensek 
nem fordulnak a maximumtól el. A 4. ábrán látható a sótömzs két egymásra 
merőleges szelvénye, melyet Fekete Jenő a torziós ingamérések és a rendelke
zésre álló mélyfúrási adatok alapján szerkesztett. A kihúzott görbe i t t is a szel
vénybőt számított gradiensgörbét ábrázolja, míg az észlelt értékeknek a szel
vény irányába cső komponenseit pontok jelölik. 

Mindkét bemutatot t példa olyan, hogy a gravitációs mérések maguk
ban elegendők a sótömzs kimutatására, mégis ha nem elégszünk meg (mint-
ahogy bizonyos esetekben, különösen azoknál a sótömzsöknél, amelyek olaj-
előfordulással kapcsolatosak, nem is elégedhetünk meg) egyszerűen azzal a 
ténnyel, hogy sótömzsben jelöljük meg a rendellenesség okozóját, hanem a 
sótömzs mélysége és alakja is érdekel minket, akkor már nem hagyatkozhatunk 
kizárólag a gravitációs mérések eredményeire, mert sok esetben téves követ
keztetésre juthatunk. Olyan módszerhez kell. tehát folyamodnunk, amely az 
altalaj egyéb fizikai tulajdonságaiban nuitatkozó különneműségen alapul. 

A gravitációs mérések u t án még fennmaradó kérdések megoldására az 
eredményesség legnagyobb reményével szeizmikus méréseket alkalmazhatunk. 
Végezhetünk ugyan sótömzskutatás céljából a gravitációs mérések előtt is 
szeizmikus felvételeket, de e méréseknek a gravitációs módszerelihe-z viszonyí
t o t t költségessége miat t gazdaságosabban járunk el, ha szeizmikusán csak 
azokat a területeket vesszük fel, amelyek a gravitációs mérések szerint remény
teljesek, Be azéit is célszembb a kuta tás t gravitációs mérésekkel kezdenünk, 
mert a sótömzs alakjának részletkérdéseire csak a gravitációs mérések elvégzése 
u t án kapunk teljes felvilágosítást. 

A szeizmikus módszerek alkalmazhatóságának általában az a feltétele. 
hogy a kimutatandó alakulatban a mélyebben fekvő közetek jelentősen nagyobb 
sebességgel vezessék a longitiidinális földrengés! hullámokat, mint a maga
sabban fekvő kőzetek. I t t tehát a kősó és a környezete között várható terjedési 
sebességbeli különbségeket kell megvizsgálnunk. A kősóban irodalmi adatok 
szerint 4500 m/sec sebességgel terjednek a longitudináhs huhámok. Ez a sebes-
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ség a legtöbb üledékes kőzethez viszonyítva, elég magas érték, úgyhogy a fel
színhez közelebb fekvő sótömzsök szeizmikusán kimutatható feíső része igen 
nagy valószínűséggel olyan környezetben található., amely sokkal kisebb sebes
séggel vezeti a szeizmikus hullámokat, mint a kősó. 

Ilyenkor a kősó — olyan értelemben, hogy az észlelt hidlámok útjuknak 
eg\ ' részét magában a sótömzsben teszik meg — közvetlenül is k imuta tha tó . 
H a azonban a sótömzs még nem közehtette meg eléggé a felszínt, akkor a sótömzs 
már nem mutatható ki közvetlenül, mert általános tapasztalat , hogy a terjedési 
sebesség éi)pen úgy, mint a kőzetek sűrűsége, a mélységgel nö^•ekedik, és mivel 
a kősó terjedési sebessége elég magas érték, minél mélyebben fekszik valamely 

^ .̂̂ if-:^^%^^^ 
- ' ^ 

5. ábra. 
Sótömzs felkutatása legyezőmódszerrel (vázlat). 

sótömzs, annál kisebb különbség várható terjedési sebesség szempontjából 
közte és a környezete között. (A gravitációs méréseknél éppen ellenkező a hely
zet, mert ott a mélység növekedésével a sótömzs és a környezete közötti sűi'űség-
különbség —- a kősó sűrűsége kicsi érték lévén — folytonosan növekedik, a 
kimutathatóság lehetősége azonban ennek ellenére esökkeii; mert a távolság 
növekedésével a hatások sokkal rohamosabban csökkennek, min t amilyen mér
tékben a sűrűségkülönbség növekedik.) Ilyenkor már csak a sótömzs felpréselö-
dését kísérő felboltozódás muta tha tó ki szeizmikusán, t ehá t csak közvetve 
következtethetünk sótömzs jelenlétére. 

Sótömzsök fenti értelemben vett közvetlen kimutatására a refrakciós 
méréseket kétféle módon alkalmazhatjuk. Az első és legegyszerűbb mód az. 
amelyet a robbantási pont és a felvevőkészülékek konfigm'ációja u t án legyező
módszernek (fan-shooting, Faeherschiessen) neveznek. Ennél a módszernél 
felvevőkészülékeinket a robbantási ponttól egy bizonyos, a terepviszonyoktól 
és a sótömzs vá rha tó mélységétől függően megválasztott távolságra körív 
mentén helyezzük el és csupán a legelsőnek beérkező szeizinikus hullám beér
kezési idejét határozzuk meg. Nyilvánvaló, hogy a sótömzsöt (Ö. ábra) a robban-
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tási ponttól abban az irányban keil keresnünk, amelyben az első szeizmikus 
iiullámok legkisebb beérkezési idejét észleljük. H a két különböző robbantási 
pontból végezzük el ugyanavval a távolsággal a mérést, akkor a két legye
zőnek a legkisebb beérkezési idővel k i tün te te t t iránya tűzi ki metszéspont
jával a keresett sótömzs helyét. 

A legyezőmódszer teljesen ismeretlen területek felvételére hálózatosán 
is alkalmazható. Ilyenkor a mérési eredmények térképszerű ábrázolása úgy 
történik, hogy az első beérkezési időket a robbantási pont és a fel vevőkészülék 
által meghatározott távolság felező pontjához ú'ják és azokat a pontokat , 
amelyeket egyenlő idők jellemeznek, görbékkel kötik össze. Ezeket a görbéket 
izokronoknak nevezik, értékük alat t pedig azt az időt értik, amelyet a rajtuk 
fekvő pontokhoz írtunk. Ilyen izokroutérképeken a sótömzs mint beérkezési idő-
minimum jelentkezik, amelyet a sótömzstöl távolodva, mindig magasabb értékű 
izokronok vesznek körül. A kép tehát hasonlatos valamely izogammavonalakkal 
ábrázolt gravitációs minimumhoz. A beérkezési idők minimumának azonban 
nem ez az egyetlen értelmezési lehetősége, mert éppen úgy, mint a sótömzs, 
más a felszínhez közelebb jutó nagy terjedési sebességű réteg, vagy rög ilyen 
minimumot hoz létre. Éppen ezért mindig nagy körültekintéssel kell eljárnunk 
ennél a módszernél, legcélszerűbb azonban a kérdés eldöntésére a gravitációs 
módszert segítségül hívnunk. 

H a a legyezÖmódszerrel nyert minimumot valamely oknál fogva csak 
sótömzs jelenlétével értelmezhetjük, akkor is csupán a helyét rögzíthetjük, 
de még mindig ismeretlen a mélysége és a körvonala. Ezeknek a feladatoknak 
a megoldására, akkor is, ha gravitációs mérések kapcsán merülnek fel, a másik 
közvetlen refrakciós módszert, a beérkezési idŐ-távolságeljárást (Laufzeitver-
fahren) alkalmazzuk. Ennél a módszernél valamely robbantási ponttól fotyto-
nosan távolodva, meghatározzuk, hogy az elsőnek beérkező szeizmikus hullám 
beérkezési ideje a felvevökészülék és a robbantási pont távolságával miként 
változik. Ha a mérés eredményeit egy távolság-beérkezési idő derékszögű koor
dinátarendszerben ábrázoljuk, a nyert görbéből meghatározhatjuk azoknak a 
felületeknek a térbeU helyzetét, amelyeken a szeizmikus hullámok terjedési 
sebessége ugrásszem változást szenved, sÖt kiszámíthatjuk azt a sebességet is, 
amellyel e felület alatt lévő kőzet a szeizmikus hullámokat vezeti. 

A 6. ábrán mutat juk be H. Reich nyomán ezeknek a méréseknek egy 
igen alkalmas elrendezését. A robbantási pontot a megelőző gravitációs vagy 
szeizmikus niérések alapján lehetőleg a sótömzs közepén telepitjük és e ponttól 
távolodva, felvesszük a távolság-beérkezési időgörbét. E görbének a kezdő
pontból kiinduló első szakasza a sótömzs fedőrétegének terjedési sebességére, 

, második szakasza a kősóéra, a harmadik ismét a fedő réteg terjedési sebességére 
jellemző. A görbének a kezdőponttól számított első törése a fedőréteg vastag
ságával van összefüggésben, míg a második töréspont az ábra szerint is elég jó 
közelítésben adja meg a sótömzs szélét. Ha a refrakciós mérést a robbantási 
pont körül több .szelvényben elvégezzük, igen jól megszerkeszthető a sóhatár. 

I t t keli megemlítenünk, hogy a sótömzsön lévő esetleges sapka az említett 
két szeizmikus módszer alkalmazásának lehetőségét ahg korlátozza, mert a 
sapkát alkotó kőzetek mindegyike a kősónál nagyobb sebességgel vezeti a 
szeizmikus hullámokat. A helyzet csak annyiban módosul, hogy nem a sótömzs 
felső részét, hanem a sapkát fogjuk szeizmikusán kimutatni , a sajjka vastagsága 
azonban nem adható meg, mert a sapka alat t lévŐ kősóban a hullámok kisebb' 
sebességgel terjednek, nun t magában a sapkában. 
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Ezek a közvetlen módszerelí nem alkalmasak mélyen fekvő sótömzsök 
kimnta.tására, mert egyrészről a várható sebességkülönbségek a mélységgel 
csökkennek, másrészről ha a kimutatáshoz szükséges sebességkülönbség 
egyébként meg is van, olj'an nag_y távolságra kell a fel vevőkészülékünkkel a 
robbantási ponttól mennünk, hogy a mérés végrehajtása már technikai akadá
lyokba ütközik. Ilyen esetekben a problémát kerülő úton kell megközelítenünk, 
mint említettük, a sótömzs fedőrétegeinek felboltozódását kell kimutatnunk. 
Mivel a mélyebben fekvő aótömzsökre legtöbbször gravitációs minimum hívja 
fel a figyelmet, a felboltozódás kimutatásával egyben meghatározzuk a sótömzs-
nek a gravitációs minimumhoz viszonyított vízszintes irányú elhelyezkedését. 

KOOm 

mm 
///// Sótömzs 

'///km 
6. ábra. 

Sótömzs határának és fedőrétege vastagságának megliatározása szeizmikus refrakciós 
méréssel, a) földtani szelvény a hozzátartozó beérkezési idő-távolság görbével; 

b) 8 szeizmikus szelvénnyel meghatározott sóhatár alaprajza.. 
ÍH. Reich nvonián.) 

Ha pedig ismerjük, hogy a sótömzs milyen irányban és milyen mértékben van 
eltolva a gravitációs minimumhoz képest, meg fogjuk tudni, mekkora regionális 
hatással kell számolnunk. A mérési eredményeknek a regionális hatással való 
korrigálása után olyan gravitációs adatok fognak rendelkezésünkre állni, amelyek
ből a sótömzs alakjára már nagj'obb bizonyossággal következtethetünk. 

Felboltozódások kimutatására igen alkalmas a szeizmikus reflexiós mód
szer, ha az altalajt felépítő rétegek határfelülete egyben ugró felület a szeizmikus 
hullámok terjedési sebességérc nézve is. Nehézség ennél a módszernél akkor lép 
fel, ha az altalajban nagy terjedési sebességű rétegek kis terjedési sebességű 
rétegek közbetelepüléaével sűrűn váltogatják egymást, és így a szeizmogrammo-
kon sok reflexiós hullám beérkezése figyelhető meg. Ilyenkor iigyanis gyakran 
semmi támpont sincs arra, hogy az egyes reflexiós pontokat miképpen rendeljük 
egy-egy^ reflektáló felülethez. Ebben az esetben legfeljebb a mérési pontok 
sűrítése lehet a, bizonytalanságok leküzdésében segítségünkre. Az Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet eddigi tapasztalata szerint a Nagy-Alföld éppen ilyen nehéz 
terület a reflexiós mérésekre. 

Magasabban fekvő sótömzsök részletesebb megvizsgálásánál is eredmé
nyesen alkalmazható a szeizmikus reflexiós módszer, különösen, ha a sótömzs 
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közvetlen küniyékéiiek tektonikai viszonyai bírnak különös jelentősséggel. 
Ilyen.célból végzett mérések szelvényét mutat ja be a 7. ábra Fr. Trapye és L. 
Rwpreclit nyomán. Nevezetes, hogy e mérések elé is jelentős nehézségeket gör
dítettek az altalaj rendkívül kedvezőtlen viszonyai- úgyhogy a korrekciók 
elvégzéséhez szükséges terepmunka meghaladta a reflexiós mérések munkáját . 

7. ábra. 
Szeizmikus reflexiós szelvény egy sótömzs oldalán (Fr. Trappé éa\L. Eiiprecht ny onián). 

Szeizmikus reflexiós mérések nem alkalmazhatók a boltozódás k imuta
tásába olyan e.setekben. amidőn a terjedési sebesség az altalajban nem ugrás
szerűen, hanem folj^tonosan változik. H a a változás a r é t e^ödés irányára merő
leges, akkor a már tárgyalt legyezőraódszerrel kell megkísérelnünk a rétegek 
hullámzását követni. Ez a módszer a felboltozódásokat, mint a sótömzsöket 
is a beérkezési idő minimumával jelzi. Felboltozódás felett észlelhető minimimi 
azonban a dolog természeténél fogva nem lehet olyan éles, min t amilyen 
sótömzs felett várható, úgyhogy kétségkívül a legnehezebben megközelíthető 
problémának ez az utolsó eset minősül. 
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A gyakorlatban a legjobb eredményt az i t t elkülönítve tárgyalt szeizmikus 
módszerek alkalmas kombinációjától Tárhatjuk, hiszen a mérés folyamán 
szüntelenül merülnek fel problémák, amelyek a mérési tevékenység célszerű 
niegváltozta tását kívánhatják meg. Minden geofizikai mérésnél, de különösen 
a szeizmikus ]nódszereknél eléggé nem hangsúlyozható e lv : inkább több feles
legeset mérni, mint egyetlen szükséges mérést elhagjTii. 

Lá t tuk már, hogy a szeizmikus módszerek t isztán elvi szempontból 
sótelep felkutatására is alkahnasak. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy erre 

'a célra a tárgyalt szeiztnikus módszerek mindegyike szóba jöhet. Sőt még azt 
sem mondhatjuk, hogy a sótelepkutatásban ezek a módszerek olyan kezdemé
nyező és önálló szerepet tölthetnek be, mint a sótömzskutatásban. Ugyanis 
nemcsak hogy szeizmikus módszerrel, hanem egj-etlen geofizikai módszerrel 
sem állapítható meg, hogy a kuta tás t milyen helyekre kell összpontosítanunk. 
Egyedül a geológus adhat támpontot arra, hogy melyek azok a területek, amelye
ken a geológiai korok folyamán sótelep keletkezésére alkalmas feltételek nagy 
valószínűséggel megvoltak. 

Sótelepek felkutatására csak közvetlen módszerek alkalmazásával gon
dolhatunk, amidőn tehát az észlelt szeizmikiis hullámok a kősón is áthaladnak, 
mert a sótelepek előfordulása általában nincsen különleges szerkezeti formák
hoz kötve, hogy esetleg közvetve ezek alapján k imuta tható lenne. Á sótömzsök 
kutatásánál említett kétféle közvetlen módszer közül is csupán azt használhat
juk, amelyiknél már bizonyos mértékig anyagi minŐségi'e is következtetést TOH-
hatunk, tehát a beérkezési idő-távolság eljárást, mert ennél a mélyben fekvő 
rétegek terjedési sebessége is meghatározható. Ha ezzel a módszerrel kis terje
dési sebességű környezetben 4500 m/sec sebességet határozimk meg, akkor fenn
foroghat az az eset, hogy az a réteg, amelyben ezt a sebességet észleltük, éppen 
a keresett sótelep. De erről nagyobb bizonyosságot már csak elektromos 
mérések adhatnak, amelyekről alább lesz szó. 

Mivel közvetlen módszerről van szó, az alkalmazási lehetőségek eléggé 
korlátozottak, hiszen minél mélyebben fekszik a sótelep, annál kevésbbé vár-
hatjtüí, hogy a kimutatáshoz szükséges sebességkülönbség a sótelep és környe
zete között meglegyen. 

A sótelep fölé települt gipsz-, anhidrit- vagy mészkőréteg bizonyos fokig elő
nyösnek mondható, mert ezek 5000—5500 m/sec sebessége a kősó terjedési is sebessé
génél könnyebben muta tható ki. Ilyen esetben azonban elesünk attól, hogy a kősóra 
jellemző sebesség meghatározásával bár csekéh'-, de mégis valamelyes támpontot 
nyerhessünk, mert a mészkő, gipsz és anhidrit sótelep nélkül is előfordulhat. 

Elektromos módszerekkel szintén jelentős eredményeket értek el a só-
tömzskutatás terén. K. Sundberg vizsgálataiból tudjuk, hogy az üledékes kőzetek 
elektromos vezetőképességét két tényező határozza meg : a kőzetek porozítása 
és a kőzet pórusait megtöltő folyadék elektromos vezetőképessége. A porozítás-
sal ug3'anazon póruskitöltő folyadék esetén — ha nem is egyenes arányban — 
növekedik a kőzetek vezetőképessége. Ugyanazon porozítás mellett pedig a 
kőzetek elektromos vezetőképessége a pórusokban helyet foglaló folyadék 
vezetőképességével egyenes arányban változik. Sundberg ilyen irányú vizsgála
ta inak másik fontos eredménye, hogy a természetes ráek elektromos vezető
képessége gyakorlatilag csupán a víz (,'1-tartalmától, tehát a benne oldott 
kloridok mennyiségétől függ, mégpedig olyképpen, hogy a Cl-tartalom növeke
désével kezdetben a vezetőképesség igen rohamosan növekedik, majd pedig 
aszimptotikusan éri el az oldat maximális vezetőképességét. 
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Sótelep és sótörazs fedőrétegei a kősóval való érintkezés folytán pórusaik
ban nagy koncentrációja sósvizet tar talmaznak és így az elektromos áramot 
a környezetüknél 100^—^250-szer jobban vezetik. Ez a körülmény módot nyiijt 
arra , hogy már egyszerű ellenállás-méréssel tudomást szerezhessünk a felszíntől 
nem nagy mélységben lévő sósvizet tartalmazó horizontokról. 

A legismertebb és legelterjedtebb elektromos módszer azonban, amely 
a sótömzskutatásban alkalmazást nyer, a Sundberg-íéle módszer. Ez lényegében 
a föld felszínén elhelyezett alkalmas alakú vezetőben folyó váltakozó áram által az 
altalaj vezetőiben indukált áram mágneses terét használja fel a jól vezető sósvíz
horizontok kimutatására. EK a módszer különösen akkor alkalmazható elönyö-
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8. ábra. 
Az Orchard-sótömzs felett végzett elektromos mérések eredményei. A kihúzott 
.görbék egy jó elektromos vezetőképességű vezető réteg szintvonalai. Az egyenes 
vonalak a mérés szelvényei az észlelési pontokon (nullkörök) a vezető réteg méterek
ben megadott mélységével. Az eredmény vonallal rajzolt CD egyenes vetődést jelöl. 
A pontokkal szaggatott vonal a sóhatás íiatárát, a szaggatott vonai az ábra közepén 

a legnagyobb sóhatás határá t jelöli. 
(K. Sundberg nyomán). 
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sen, amikor a föld felszínéhez közel nagy ellenállású rétegek találhatók, amidőn 
az egyszerű ellenállásmérésnél használatos elektródokkal nem lehet a talajba 
elegendő intenzitású áramot bevezetni. További előnye ennek a módszernek 
az ellenállásméréssel szemben az, hogy a magasabb szintben lévő vezető rétegek
nek a mélyebben fekvő rétegekre gyakorolt leárnyékoló hatása vele kiküszöböl
hető, és így több sósvíz-horizont kimutatására is alkalmas. 

Az elektromos módszerekkei nemcsak jól vezető rétegek egyszeiii jelen
léte állapítható meg, hanem pontról-pontra meghatározható a mélysége is , 
ígj- egész felületeket nyerhetünk, amelyek aUíalmasak arra. hogy rétegvonalak
kal ábrázoljuk. Ilj'en rétegvonalas térképet muta tunk be a 8. ábrán K. Sundberg 
n\-omán, mely az Orchard-sótömzs felett végzett elektromos mérések eredmé
nyeit ábrázolja. A sótömzs fedőrétegének felboltozódását igen szépen szemlél
tet ik a szintvonalak, de ta lán legszembeötlőbb az a 60—70 méteres ugrómagas
ságú vetődés, amelyet a felvételek a tömzs délnyugati oldalán mutatnak. 

Sótelepek felkutatásánál az elektromos méréseket szeizmikus módszerrel 
kombinálva használjuk. Ha ugyanis bizonyos mélységben elég bizonyossággal 
k imutatható a kősóra jellemző 4500 m/sec terjedési sebesség, és ugyanakkor 
elektromos mérésekkel megállapítást nyer, hogy e réteg fedője az elektromos 
áramot igen jói vezeti, akkor ezek alapján már valamelyes valószínűséggel arra 
következtethetünk, hogy sóteleppel van dolgunk. Sajnos, ]iagy általánosságban 
a geofizikai módszerektől a sótelepek kérdésében nagyobb bizonyosságra nemigen 
számíthatimk. Különösen akkor tűmk ki, hogy milyen szerény lehetőségek állnak 
rendelkezésünkre, ha a sótömzsöknek a már tárgyalt sokoldalúan kezelliető pro
blémájára gondolunk. Éppen e nagjrfokú bizonytalanság mia t t elengedhetetlen 
szükség van arra — noha minden egyéb esetben is a kiitatásnak határozot tan 
előnyére válik — hogy a terepmunka és a feldolgozás tar tama alat t is a legbensőbb 
együttműködés biztosíttassék a geológusok és a geofizikusok tevékenysége 
között. 

Az eddigi geofizikai módszerekhez képest aránylag kis jelentősséggel 
bírnak a földmágneses mérések. Ennek oka abban van, hog^* a kősó és a környeze
tében lévő üledékes kőzetek között csak igen kis mágneses szuszceptibilitásbeh 
különbség várható, ugyanis amíg a kősó szuszceptibihtása a gyakorlati mérések 
szempontjából 0 (egyes szerzők szerint éz az állandó igen kis negatív éi"ték, 
tehát a kősó gyengén diamágneses tulajdonságú), addig az üledékes kőzetek 
szuszceptibihtása általánosságban 40.10'^ C G S-re tehető. Tehát a kősó és a 
környezete között 40.10"^ C G S szuszecptibihtás-különbséggel kell általában 
számolnunk. Ilyen különbség mellett a várható rendellenességek nagyon Ids 
ér tékűek. A vonatkozó irodalom csak kivételes esetekben említ 200 ;'-ás rend
ellenességet sótömzs felett, a leggyakrabban azonban csak 60 ;'-át ér el a földi 
mágneses tér vertikális összetevőjének rendellenessége. 

Mivel a kősó szuszceptibihtása a környezeténél minden esetben kisebb, 
azért a vertikáhs intenzitás anomáliája sótömzs felett minimális értéket vesz 
fel. A földmágneses mérések maguk nem elegendők ahhoz, hogy a sótömzs mére
teire következtetést vonhassunk, mert a mérési eredményekre jelentős befolyást 
gyakorol éppen az anomáliák kicsiny volta miat t az altalaj mágneses inhomo-
genitása. Ugyanez a körülmény a mérések végrehajtásánál a lehető legnagyobb 
pontosságot követeli meg, mert már elég megbízható mérésnek számít az, ame
lyiknek a középhibája ± 15 ;• körül mozog, ezt pedig a legtöbb esetben várható 
rendellenességnek 25%-át teszi ki. 
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A 9. ábra a wefelslebeni sótömzs felett mórt vertikális mágneses szelvényt 
mutat ja be H. Haalck u tán. Ebben a bemutatot t példában a sótömzs feletti 
mágneses minimum kb . 70 ;'-val különbözik a környezetétől, tehát egy átlagos 
esetet képvisel. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a sótömzsöt fedő gipsz- vagy anhidritsapka a 
sótömzsnek mágneses módszerekkel való felkutathatóságát egyáltalában nem 
befolyásolja, mert ezek mágneses szuszceptibUitása gyakorlati szempontból 
semmil)en sem különbözili a kősóétól. Mágneses szempontból tehát a sótömzs és a 
sapkája egyetlen egységnek minősül. 

- 0 

-^ -50r 

Ikm 

9. ábra. 
Földmágtieses vertikális szelvény a wefelslebeni sótömzs felett (H. Haalck nyomán). 

Annak ellenére, hogy a földmágneses mérések a sótömzskutatásban öiiálló 
szerephez nem juthatnak, mégis haszonnal alkalmazhatók, ha kétes esetekben 
már qualitatív eredményekkel is megelégedhetünk, különösképpen azért, mert az 
összes geofizikai módszerek között épj)en a mágneses mérések hajthatók végre a 
legkisebb költséggel. 

A gyakorlati kutatások szempontjából ugyan nem bír jelentőséggel, 
végezetül mégis megemlítjük, hogy sótömzs felett kísérletképpen végeztek 
talajhőmérséklet-méréseket is. A 2 m mélyen végrehajtott mérések azt mu ta t t ák , 
hogy a talajhőmérséklet a sótömzs felett kb, 1 C-kal magasabb, mint egyéb 
helyeken, sőt az is k imutatható volt, hogy a hőmérsékletváltozás a sóhatár felett 
való áthaladás alkalmával következett be, míg a sótömzs felett csak kisebb 
ingadozások voltak észlelhetők. Ezt a jelenséget részben a kősó jó hŐvezetö-
képességével, részben pedig avval a körülménnyel magyarázzák, hogy kristályos 
alakban a kősó a hŐsugarakat csak igen kis mértékben nyeli el. Természetesen 
a só eme tulajdonsága a geotermikus gradiensre is hatás t gj^akorol, hiszen só
bányákban igen sokszor elég magas hőmérsékletet mértek. 
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GEOFIZIKAI FELVÉTELEK 
SÓSHARTYÁN KÖRNYÉKÉN 

I r ta : 

DOMBAI TIBOR 

A Magyar Állami Báró Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet Sóshartyáu 
környékén torziós ingaméróseket és fpldmágneses méréseket .végz.ett. Az 1937; 
évi torziós ingámérések ' á Mátra környéki szénhidrogén-kutatás keretében 
készültek, a földmágneses méréseket pedig a Pénzügyminisztérium megbízásá
ból a sókutatás egyes Tíérdéseinek tisztázására haj to t ta végre az Intézet . 

A torziós ingamérések eredményeit az I . alatt i gradiens- és izogamma-
térképen mutat juk be. Azt a területet, amelyet a térképen feltüntettünk, egy 
DNy—Ék-i i rányú minimumterület választja ketté. A minimumterület tenge
lyét nag5rjából a Sámsonházát Szúpatakkal összekötő egyenes adja meg. A szom
szédos területen végzett mérésekből, amelyek ugyan nem csatlakoznak közvet
lenül ehhez a területhez, elég valószínűnek látszik, hogy ez a minimumtemlet 
uiég messze tovább húzódik és körülbelül Pétervásárától északra 6—7 km 
távolságban zárul le. Ennek a területnek a térképünkön feltüntetett szakaszán 
két elkülönülő minimumot jelölhetünk meg. Az egyik Sámsonházától délre, a 
másik pedig Kisterenyétől északnyiigatra fekszik. Egjdk minimumot sem veszik 
körül zárt körben az izogamma-vonalak, de mindkettőnél néhány gradiensbői 
arra következtethetünk, hogy a mininium.ok centruma a mérési területen fek
szik, tehát a minimumot az ízogammák valószínűleg záródásukkal is jeleznék, 
ha a mérések a sámsonházi minimum esetében délnyugati, a kisterenyei mini
mumnál pedig északkeleti i rányban tovább folytathatók lettek volna. 

E két minimum közé ékelődik be egy É — D 4 tengelyű gravitációs maxi
mum Mátraverebélytöl északra. Ennek a maximumnak a nyugati oldalán 
észlelt rendkívüli nagy gradiensek arra muta tnak, hogy olyan, a felszint meg
közelítő nagysűrűségű alakiilattal van dolgunk, amelyet a sámsonházi minimum
tól elég nagy ugrómagasaágú vetődés választ el. A maximum keleti oldalát 
már nem jelzik ilyen nagy gradiensek, amit valószínűleg annak kell betudnunk, 
hogy a keletebbre fekvő és nagy területen kialakuló, hatalmas nagybátonyi 
maximum már ezen a területen is kifejti hatását , ez pedig a mátraverebélyi 
maximum hatásával e maximum keleti oldalán éppen ellentétes irányú. 

Az emHtett minimum-területtől északnyugat felé a földalatti rendellenes
ség kisebb helyi zavaroktól eltekintve, elég egyenletesen növekedik csaknem 
egészen Kishartyánig. Kishar tyán előtt azonban már kezdenek kiöblösödni az 

6* 
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izogammák és északnyugat felé tovább haladva, féloldah'ól körülölelik azt a 
területet, amelynek szélén Magyargéc, Nógrádmegyer, Sóshartyán, Ságújfalu éw 
Karancsaág községek fekszenek. Lehetséges azonban, hogy a mérési területünk 
északnyugati szomszédságában az izogammák záródása is bekövetkezik, erre 
azonban egyelőre semmi adatunk nincsen. A kérdés tisztázását azoktól a méré
sektől várjuk, amelyet az Iparügyi Minisztérium a Geofizikai Intézettel az 
1947. év folyamán szándékozik végrehajtatni. Mégis, ha a záródás bekövetkezik, 
egy olyan hosszan eln3T'iló maximum kialakulása várható, amelynek a tengelye 
ÉNy—BK-i irányú. Ezen a ]naximumon az izogammák máris muta tnak egy 
helyi maximumot a Nógrádmegyert Ságújfaiuval összekötő egyenes mentén. 
Ugyanezen az egyenesen van még egy kisebb helyi minimum is, amelyet 
a gradiensek is és az 58-as izogaxuuiának a kitüremlése is egyértelműen 
jeleznek. 

A torziós ingamérések eredményei az egész területen nagy vonalakban 
megegyezést muta tnak a fÖldtam_megfi.gyelése^^l, amennyiben a maximumok 
áItalábari"^íevácio^TerüIeteket jelölnek meg, a vetődések, amelyekre a gradien
sek a figyelmet felhívják, a geológusok felvételeiben is jelentkeznek. Készletek
ben azonban m.ár több az eltérés. Ilyen eltérés van pl. a sóshartyáni maximum 
esetében, ugj'anis Mariké Lajos dr. Sóshartyántól nyugatra egy olyan anti-
klinálist nyompzott._kij amelynek tengelye csaknem merőleges a. gravitációs 
maximum várható .tengelyére. Az eltérések oka egyelőre még tisztázatlan. 
A kérdés megoldá-sátioz mindenesetre közelebb vihetnek azok a sűrűbb állomás
közökkel végrehajtott torziós ingamérések, melyek kivitelét az 1947. esztendőre 
tervezzük. A sűrűbb méréseknek nem mindig leküzdhető akadálya, hogy ezen 
a hegyes-dombos vidéken az állomások nem helyezhetők el tetszés szerint, mert 
azokat a helyeket kell kikeresni, amelyeknek legalább a környezete vízszintes 
sík vagy függőleges tengelyű forgásfelület, hogy a térszíni hatásból eredő bizony
talanság magának a hatásnak a lehető kis értekre való leszorításával minimálisra 
legyen csökkenthető. 

Sóshartyánra a figyelmet a legújabb időkben éppen \így, mint az első 
világháború után, a sóliiány hívta fel, környékén ugyanis kis koncentrációjú 
sósvizek Jordulnak elÖ. Minthogy az oldott só eredete még tisztázatlan volt, 
a legfontosabb kérdés annak az eldöntése volt, hogy van-e a környéken 
sótömzs. 

Mivel az elmélet szerint —• mint előző dolgozatomban részletesen ki
fejtettem — sapka nélküli sótömzsöt általában gravitációs minimumban kell 
keresnünk, az érdeklődés a Sóshartyán környékén észlelt minimumokra terelő
dött. Pennállt azonban még annak a lehetősége is, hogy a minimumokat 
a környéken felszíni elöfoixlulásból is ismert riolittufa — sűrűsége niátravidéki 
példányokon meghatározva, Gsajághy Gábm- szerint 1,8 g/cm^ — kivastagodása 
hozza létre. 

Mivel a nyert geológiai felvilágosítás szerint úgy az esetleges sótömzs, 
mint a feltételezett riolittufa előreláthatóan kiscelli agyag környezetében fordul 
elő, legcélszerabbnek az látszott, hogy a probléma megoldását ezeknek a kőze
teknek a mágneses szuszceptibilitásában mutatkozó különbségekre alapozzuk. 
A földi mágneses tér induktív hatására léti'ejövő mágneses rendellenesség ugyanis 
az altalajba beágyazott, rendellenességet keltő kőzet méretein és alakján kívül 
elsősorban a beágyazott kŐzet és a környezete között fennálló mágneses szusz-
ceptibilitás-különbségtől függ : homogén mágnesezettséget tételezve fel, azzal 
egyenesen arányos. 
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Az Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet meghatározása szerint 
a kiscelh agyag mégneses szuszceptibilitása 123.10-'* CGS, 
a riolittufa » » 742,10-'' CGS, 

míg irodalmi adatok szerint praktikusan 
a kősó mágneses szuszceptibilitása 0.10"^ CGS. 

Ezek szerint, h a a feltételezett sótömzs agyagos környezetbe ékelődött be, 
akkor a szuszceptibilitás-különbség negatív, míg ha riolittufa fordul elŐ ugyan
ebben a környezetben, akkor e különböség pozitív, úgyhogy a várható rend
ellenesség éppen ellenkező előjelű sótömzs esetében, mint riohttufa felett. Más
ként szólva, a sótömzs diamágneses hatást , a riohttufa pedig paramágneses 
hatást fejt ki. Ennek megfelelően a mágneses térintenzitás függőleges kompo
nensének sótömzs felett minimumot kell mutatnia, riolittufa felett pedig maxi
mumot. 

Nagy rendellenességgel mégsem számoiliatunk, hiszen a várható szusz-
ceptibilitás-különbségek kicsinyek. Éppen azért a mérések végrehajtásánál a 
legnagyobb gonddal kell eljárni és a terepen folytatott mérések t a r t ama alatt 
állandóan jegyezni kell a földmágneses térintenzitás megfelelő elemének időbeli 
változását, mely különösen nyári hónapokban kevéssé zavart anomália-területen 
az eredményeket nagymértékben befolyásolhatja. 

Bendefy Lássló dr. műszaki tanácsossal e tárgyban folytatott megbeszélé
seink u t án a Pénzügyminisztérium 57.614/Xni.^—1946. számú átiratára az 
Iparügyi Minisztérium 101.697/XIV.-—1946. szám alat t elrendelte a sóshar-
tyám. földmágneses méréseknek a Pénzügyminisztérium terhére való elvégzését. 

A méréseket Ország János főmérnök és Banai Gyula geofizikus végezték 
e beszámoló írójának vezetésével, A felvételeket az 1946^augusztusl6;tól_25:ág 
terjedő időben hajtot tuk végre két Schmidt-féle hőmérsékletváltozásra kom
penzált vert-ikális variométerrel (Vei'tikal-Feld\Tage). Az újabb típusú érzéke
nyebb variométerünket használtuk kint a terepen, a régebbi típusú műszerünk
kel pedig 30 pereenkint történő leolvasással a mágneses térerősség függőleges 
összetevőjének időbeli változását jegyeztük. 

Műszereink érzékenységét és segédmágneseink momentumát a MAORT 
igazgatóságának előzékenysége folytán rendelkezésünkre bocsátott hitelesítő 
berendezéssel határoztuk meg Sóshartyánba való megérkezésünlí: napján. 
A régebbi típusú műszerünk érzékenysége 

fr = 19,97 f/osztás, 
az újabb típusú variométerünk érzékenysége pedig 

z^ ~ 11,53 f/osztás 
volt. 

Műszereink ellenőrzésére naponkint a mérések megkezdése előtt és a méré
sek befejezése u tán az Adorjánék konyhakertjében elhelyezett bázisállomáson 
is végeztünk észlelést. 

Műszereink a mérések folyamán általában kielégítően működtek, csupán 
az újabb műszerünk muta to t t augusztus 18. estéről 19. reggelre 65 y-ás ugrást, 
amely állandósult, úgyhogy a mérési eredményekre befolyást nem gj'akorolt. 
A regisztrálásra használt műszerünk a mérések elsŐ napján nagy műszerjárást 
mutatot t , ami valószínűleg a lengő mágnesrendszernek a csillapító berende
zéshez képest eHogialt asszimmetrikus helyzetének volt a következménye, mert 
szimmetrikus helyzetbe hozva és érzékenységét újból meghatározva, a többi 
napokon már csak néhány "(-ás műszerjárás volt észlelhető. 
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A B j B \ és a B^B% szelvény kivételével, ahol az állomásokat egymás
tól 100.m-re helyeztük el. az átlagos állomásközünk 200 m volt. 

Méréseink pontosságára az egymá.st keresztező szelvények metszéspont
ja iban kétízbeni észleléssel nyert értékek nyújtanak felvilágosítást- Az egy napon 
mért keresztszelvények metszéspontjaiban kapot t értékek nagyon szép egyezést 
mutatnak, ugyanis a B^^B'̂  és a B^B'., szelvény metszéspontjában a két fel
állással nyer t rendellenesség egymástól 2 v-val különbözik, ugyancsak 2 •,' az 
eltérés a C C és a Cĵ C'j szelvények metszéspontjában grafikus interpolálással 
nyert két érték között. Már nem ilyen jó az egyezés azon a két ponton, ahol 
az utolsó napon mért B , B \ és B,B'^ szelvény metszi az első napon mért B B ' 
szelvényt, amennyiben a második meghatározással nyert érték az első ponton 
—23 'i'-val, a második ponton-—-12 Y-val különbözött az első napon meghatározott 
rendellenességtől. Ez a bizon_^'t'alanság, ainely nem sokkal múlja felül az iroda
lomban megadott átlagos középhibát, a regisztráló variométernek az első napon 
muta to t t nagy műszei-járasával hozható összefüggésbe, annál is inkább, mert 
az eltérések előjelei azonosak. Az eltérést az egymást metsző szelvények rend
ellenességeinek megfelelő emelésével, illetőleg süllyesztésével a lehető legkis-
sebb értékre csökkentettük, u tána pedig az egyes állomásokon kétízben nyert 
érték közepét ve t tük és ezt tekintet tük a továbbiak folyamán e pontokon a 
rendellenességek értékének. 

A rendellenességeket a IL_ alatti kelyszím'ajzon kettős körrel j e l z e t t J L 
bázisállomásra vonatkoztat tuk, tehát a bázisállomáson a rendellenesség 0. 

A mérési eredmények feldolgozásánál a terepen észleléssel nyer t értékeket 
1. a vertikális összetevő idÖbeh változásával és 
2. a vertikális összetevő normális értékével redukáltuk. Ez utóbbi 

redukciót még az Eötvös által meghatározott 

AV = 10,749 {q)-<fo) + 0,382 {X-\,) 
összefüggés alapján végeztük el, amely 'j'-ban adja meg a függőleges összetevő
nek a (jD, 7. földrajzi koordinátákkal jellemzett állomás és a Ű,,, .̂ (, bázisállomás 
közötti különbséget, ha a földrajzi koordinátákat percekben fejezzük ki. 

Mágneses szelvényeink helyeit a I I . a la t t mellékelt helyszínrajzon az 
állomásokon átfektetet t egyenesdarabokkaPT^löltük meg. A megoldandó fel
adatnak megfelelően két szelvényt {AA', BB') fektettünk a sóshartyáni gravi
tációs maximum várható hossztengelyére merőlegesen, amelyek közül a BB" 
áthalad a Ságújfalutól délnyugatra fekvő helyi minimumon ; a sámsonházi 
minimumon halad á t az YF' jelű szelvényünk, a kisterenyei minimumot a E E ' 
jelű szelvényünk harántolja. A B B ' szelvénynek Ságújfalu közelében mutatkozó 
anomáliáinak részletesebb megvizsgálására ezen a hel^^en még két szelvényt 
fektettünk : a B,B'-, és a B^B"^ szelvényt. Bartkó Lajos dr. kívánságára a sós
har tyáni sóskút helyén geoIógiaUag megállapított árkos beszakadáson halad 
á t a CC' és árÜLC, egymást keresztező két szelvényünk. Szelvényt fektettünk 
még Kishar tyán és a Kakuk-hegy között. 

A szelvényeink mentén meghatározott anomáha-görbéket a I I I . alatt i 
diagrammokon mutat juk be. Szembeötlő^ hog\" az egész területen kisebb ingfi-
dozásoktól eltekintve, amelyek a mérési pontosság határán belül mozognak, 
nagyjából délnjmgat felé csökkenő regionáhs ha tás az uralkodó, amelyre csak 
néhány helyen szuperponálódik kisebb lielyi hatás . A regionáhs ha tás — ameny-
nyire a r i tkán elhelyezett szelvényekből következtethető •—- a Sámsonháza és 
Szúpatak közötti minimumterületen mélypontra jut . 
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Kisebb he ji maximum mutatkozik az AA' és a 3W szelvény elején, 
apiit Bartkó Lajos dr. szóbeli közlése alapján a ké t helyet összekötő vonal mentén 
sok helyen a felszínt is elérő piroxénandezit-telér okozhat. Ennél sokkal "nagyobb 
lokális anomáliát észleltünk ázTFF' szelvény végén, amelynek oka nyilvánvalóan 
abban keresendő, hogy szelvényünk eme darabja az eruptívumokból felépített 
sámsonházi Vár-hegyen haladt át. Az PJb" szelvényünkben még két nagyobb 
hullámot muta t az anomália-görbénk azokon a helyeken, ahol szolvényünk 
Sámsonházából Tarba vezető ú t északkeleti oldalán emelkedő hegyek lábára 
ment fel. N3dlvánvaló tehát, hogy ez utóbbi rendellenességeket is ezeknek a 
hegyeknek a felépítésében résztvevő, a felszínen azonban ki nem muta tha tó , 

A mágneses szelvények lielyszím'ajza Sóshartyán köinyékén 

vulkáni eredetíí rétegek okozzák. H a azonban ezek a vulkánikus eredetű réte
gek csak egészen kis területen hoznak létre mágneses rendellenességet, nem 
lehetséges, hogy akár a sámsonházi, akár pedig a kisterenyei gravitációs mini
mumot — oiely utóbbinál a helyzet teljesen azonos a sámsonliázi szelvényben 
luegismert viszonyokkal — a környezeténél kisebb sűrűségű riolittufa okozza. 

Ha a Sámsonházától sejthetően Pétervásáráig terjedő minimumterüle-
ten átfektetett mágneses szelvényünk eredményeit tekintjük, az a. kép alakul 
ki. hogy a gravitációs és a mágneses vertikáhs anomáliák azért érik el ezen a 
helyen a minimumukat, mert a legnagyobb ható, az alapkŐzet ezen a területen 
teknöszerűen bemélyed. Ez t a következtetést erősíti meg az a tény is, hogy 
egész mérési területünkön nagyon kevés helyi anomáliát észleltünk, ami nyilván 
arra muta t , hogy a felszínhez közelebb fekvő rétegek mágnesesen csaknem 
liomogéneknek tekinthetők, a regionális anomáhák oka tehát nagyobb mély
ségben, valószínűleg magában a kristályos alaphegységben keresendő-
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iíágneses anomália-görbék Só.sliartyáii köi'nypkén 
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^h^an anomáliátj a m d y sótömzs előfordulásával lenne Jíapcsolatos, 
egsetíeiLSzeh^ényünkben sem kaptunk. Mivel nagyon "kedvezőtlen körülmények
nek kellene egyidejííleg közrejátszaniok, h-Ogy kétféle módszerrel v^;rehaj tot t 
mérések egyike sem vezetett sótömzselöforduiás szempontjából pozitivnmra. 
a legnagyobb valószínűséggel arra kell következtetnünk, hogy azokon a helye
ken, ahol földmágneses méréseket is végeztünk, 3ótömzs_nincsen. Ebből a tény
ből azonban nem következik, hogy sótelep előfordulása is kizárt lenne. Előző 
dolgozatomban rámuta t tam ugyanis, hogy vízszintes i rányban kiterjedt vékony 
sótelep felkeresésére sem a gravitációs, sem pedig a földmágneses módszerek 
nem alkalmasak, eredményt csupán elektromos és szeizmikus módszerek alkal
mazásától várhátunk. 



I'ELBOLTOZÖDÁSOK MORFOLÓGIAI VISZONYAI 
I r ta : 

SZEBÉNYI LAJOS DE,. 

A geológusnak a morfológia sokszor igen nagy segítségére van munkájá
ban. Elegendő ta lán csak a fotogeológiai módszerek által elért eredményekre 
utalnom (1,14) : ezeket a gyakorlati olajgeológiai kuta tásban ma már széles 
körben, alkalmazzák. 

A morfológiai módszer azonban nem minden területen használható. Mai 
országunk területén nincsenek olyan lehetőségek, mint Kárpátalján, és Erdélyben 
voltak, de mégse szabad elhanyagolnunlí a jelenleg hozzáférhető kuta tás i terü
letünket sem. Noha i t t nem kaphatunk olyan biztos geológiai eredményeket a 
geomorfológiai kuta tás útján, mégis az egységes szerkezeti kép nyeréséhez a 
morfológia is adatokat szolgáltat és új gondolatokat ébreszt. 

A kincstári olajkutatás területére eső három felboltozódás morfológiai 
viszonyainak ismertetésével óhajtok ebben a dolgozatban foglalkozni, így a 
rákosszentmihályi, sóshartyáni és a bükkszéki felboltozódásokkal. 

Már Davis (4) rámuta to t t arra, hogy nem áUja meg a helyét az az általá
nosan elterjedt felfogás, hogy az antikünáhsok tengelyében rendszerint völgy 
van amiatt , hogy a gyűrődés folytán a redő tetején széthúzó erő működik. Azt 
nem vitatja, hogy ez is egyik tényező a domborzat kialakításában, de szerinte 
nem döntő jelentőségű. Elsőrendű fontossága az egyes rétegek keménységének, 
illetőleg ellenálló képességének van. H a különböző ellenálló képességű rétegek 
líövetkeznek egymás alatt , akkor a fentieken kívül a denudació mértéke szabja 
meg a felszíni formák kialakulását, vagyis a völgyek helyzetét. Tehát a kőzetek 
ellenállóképessége és a letárolás foka határozza meg, hogy antiklináHs, vagy szin-
kliniális völgy keletkezik-e. A denudació haladtával a szinMináüsba futó völgy 
az antiklinális területére tolódhat át és fordítva. Ezt a folyamatot igen jól szem
lélteti Davis idézett munkájában. (4, 123. ábra.) 

Az ismertetendő példákat ebben a fejlődési sorrendben tárgyalom. 

Bákosszentmiháh/i felbollozódós. 

A legújabb geológiai eredményeket errŐl a területről Pávai Vájna Ferenc 
(10.) és Horusitzky Ferenc (6) 1932—35. évi jelentéseiben találjuk. Horusitzky 
térképvázlata (6. 969. old.) egységes áttekintő képet nyújt a felboltozódásról. 
E helyen a geológiai és kőzettani ismertetést mellőzöm. 

J 
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Ha a tömbazelvényre tekintünk, azonnal feltűnik, hogy az idősebb kép
ződmények (oligocén, miocén) alkotta boltozatnak csak a Ny-i fele látszik, a bol
tozat K-i felét a pliocén rétegek lefedték. Pávai Vájna Ferenc több munk,ájában 
rámuta to t t a pliocén utáni mozgásokra, s arra, hogy azok az előző korszakban 
történt mozgások irányát követik. így a rákosszentmihályi boltozat keleti felét 
is meg keU találnunk a pliocén rétegekben. ScJmfarzih-Vendl (12) BGeológiai 
kirándulások Budapest környékcn« c. könyvének 75. ábráján látjuk, hogy a 

A KAKOSSZENTMIHÁLYI BOLTOZAT EGYSZERŰSÍTETT JÖJIBSZELVÉNYE 
Szerkesztette : Szebényi Lajos dr. 

J G 1 in]a g y a r á z a t : L Pamion rétegek átlagdőlése {Schafarzik—Vendl szerint). 
2. Pliocén rétegek. 
3. Riolittufa. 
4. Felső mediterrán, hoino'k, homokkő, kavics. 
i). Alsó mediterrán, homok, homokkő, mészkő. 
6. Felső oligocén homok, homokkő, agyag. 

Palotai-sóspatak mentén a pannon-rétegek dőlése megfelel a boltozat kelet felé 
történő lezáródásának. 

A pliocén rétegekben kimutatot t szerkezet a morfológiában is jelentkezik. 
Ezek a rétegek enyhén dőlve az oligocén-miocén alaphegységhez támaszkodnak, 
és aránylag fiatal rétegek lévén, a demidáció kezdeti s tádiumában vannak, így 
rajtuk szép kueszták alakultak ki. 

H a visszafelé követjük a Szilas-patak folyását, ahonnan m,ár phocén kép
ződményeken folyik — kb. Cinkotától —• azt látjuk, hogy a pataktól É-ra a 
domboldalak egészen lankások, D-re pedig meredekek ; tehát ez rétegfejes oldal, 
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amit a feltüntetett rétegdölés is bizonj'ít. Cinkota és Kistarcsa között a patak 
széle? ívben Efe lé fordul, követve a rétegek csapását, tehát sztrátoszubszekvens 
és ezen a szakaszon is a patak balpartja meredek. Kistarcsa környékén már K-i 
dőlés van és ennek megfelelően a K-i par t a meredek. Ny-nak már nem fordulnak 
á t a kueszták, aminek az okát abban az ÉNy—Dk-i irányú törésben kereshetjük, 
amely a Csömörtől Ék-re levő kat t ia i rétegeket a felszínre hozta. 

A Szilas-pataknafc a Hűdői-hegyhez vezető ága alsó, K—Ny-i i rányú 
szakasza konzekvens folyású lehetett eredetileg, vagyis keletfelé folyt, és a vissza-
vágódás folytán vághatott a dőlésiránnyal ellentétes obszekvens völggyé. További 
részén É—í)-i folyású vagyis sztrátoszubszekvens. A rétegdőlésnek megfelelően 
a keleti par t a meredek. Hogy ez az E—D-i irányú völgy szakasz tényleg leíejezés 
út ján ju to t t kapcsolatba a Szilas-patakkal, bizonyítja az is, hogy folytatását 
megtaláljuk X>-felé, (a tömbszelvény jobb alsó sarkában) Pécel felé a Eákos-
pa takba vezető völgyben. 

A Csömöri patak kicsiben ugyanazt mutat ja , mint a Sziias-patak. A pliocén 
rétegekben hirtelen É-nak kanyarodik és a rétegdőléseknek megfelelően a D-i 
illetőleg a keleti part ja meredek. 

A pliocén rétegek felboltozódását nemcsak a domborzati viszonyaik 
mutat ják, hanem a réteghatáruk kialakulása is. Erre már Horusitzky Ferenc is 
rámuta to t t {12. 942. old.) Mogyoródtól D-re a pannon ha tá r Csömör és Cinkota 
nyugati szélét érintve nagyjából D-i irányba halad. Cinkotánál DNy-ra fordul és 
nagy ívben öleli körül a Rákosszentmihályi boltozat oligocén-miocén területét. 
Tehát az egykori Duna, mely a rákosszentmihályi boltozat nyugati felét leero
dálta, Szintén szrátoszubszekvens módon alakítot ta ki a pliocén rétegek nyugati 
szegélyét. Hogy nem a transzgressziós határ öblösödött i t t be, azt bizon\-ítja, 
hogy a pannon rétegek a mai határuktól Ny-ra több helyen megtalálhatók fosz
lányokban. 

A boltozat Ny-i fele a letárolás legutolsó s tádiumában van, a peneplén 
formában. I t t a boltozat térszint kialakító hatása már teljesen eltűnt. Az erózió 
kisebbmérvű újraéledését láthat juk abban, hogy a patakok a Budai-hegység 
törésvonalainak megfelelően folynak ENy—DK-i iránvban (12. 126. old.) Egj'cdül 
a Rákospatak, mintha a boltozatot igyekezne megkerülni, Rákosfalvánál az 
NyENy—KBK- i irányból DDK-i irányba fordul és ebből az irányból lassan 
kanyarodik át a K-i irányba. 

Sóshartyárii boltozat. 

Amint az irodalmi adatokból (2, 5, 7, 11.) ismeretes, Sóshartyántól ÉNy- ra 
egy EN3-—DK-i i rányban megnyúlt brachiantiklináiis található, melynek ku!-
miná-ciós pontja Felsőiapásd pusztától kissé Ny-ra esik. Középponti részét felső 
oligocén meszes márgák alkotják ; ezt a nála fiatalabb glaukonitos homokkövek 
koszorúszerűen veszik körül, sőt az antiklinális tengelyében, aknázás útján, 
Bartkó Lajos (2) a terület legidősebb felszíni képzödmém'ét. a slir fáciesű felső 
oligocén képződményeket is megtalálta. 

Ha a térképre, vagy a mellékelt tömbszelvényre rápillantunk, azonnal fel
tűnik, hogy a Magyargéc, Nógr ádmegyer, Sóshartyán, Ságujfalu és Karancsság 
közé eső branchiantiklináiis morfológiailag egy különálló egység, s azt patakok 
(]\í alom-patak. Nagy patak, Magyargéc-Nógrádmegyeri völgy) fogják körül. 
Tehát neni az antiklinális tengelyében,-Jianem a szárnyakban találjuk a fŐbb 
völgyeket,. 
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Ezt a boltozatot a rákosszentmihályi boltozat keleti részéhez viszonyítva, 
a letárolás szempontjából már egy következő stádiumban találjuk. A boltozat 
tetején hiányzik a szárnyakat alkotó glaukonitos homokkő. Tehát a -boltozat 
középpontjában viszonylag egy medence van. 

Karancsság—Ságujfalu vonalától DNv-ra a boltozat magját alkotó 
kat t ia i meszes márgák lapos dombhátat alkotnak, amelyet csak a völgybevágó-

A SOSHARTYÁNl BOLTOZAT EGY8ZEKCSITETT T Ö M B S Z E L V É N Y K 
Szerkesztette : Szebéiiyi Lajos dr. 

J e l n a a t í v a r á z a t 1. Rétegek általános dőléae (Bartkó L. szerint). 
2, Főbb törésvonalak, 
•í. Glaiikonitos homokkő {felső oligocén), 
4. Meszes homokos márga (felsó oligoeén). 
.̂ . Homokos agyag, slir {felső oligocén). 
6. Tufás agyag {középső oligocén). 

dások zavarnak meg. Ez a hátság a rétegdőlések irányának megfelelően kör
körösen laposan lejt. A boltozat DNy-i visszahajlását azonban csak helyen 
ként adja meg, mert ezt a részét egy ÉNy—DK-i irányú vetődés levágja 
Éppen a tÖré.s miat t hiányoznak ezen a részen a K-en és D-en nagyszerű kuesz-
t-ákat adó glaukónitos homokkövek meredek oldalai is. 

Szép kuesztákat alkot a Felsőlapásd puszta völgyének jobboldalán a felső 
ohgocén meszes márga. Ez a kueszta éppúgy, mint a homokkövek, félkörívben 
megkerüli a boltozat középpontját. 
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Ugyancsak meszes márgából áll a sósbartyáni tenix^lom dombja is, mely
nek Ny-i és É-i oldala meredek, a teteje pedig DK-nek lankásan lejt, ami megfelel 
a rétegdőlésnek, t ehá t ez is egy kueszta. Hasonló felépítésű a templom dombjától 
DNy-ra eső háromszög alaku kisebb domb is, csakhogy ez D-i dőlésű. 

A PelsŐlapásd pusztától É-ra eső dombhátak (Csinger-hegy és Delelő-
hegy EK-i lejtői) nem alkotnak kuesztát, mert az i t t található völgyek konzek
vens vízfolyások, és a kuesztákat kialakító sztrátószubszekvens folyások még 
csak most vannaK kialakulóban. Ezt az is mutatja, hogy a dombhátaknak az 
ENy—DK-i antiklinális tengelyvonalában van a legmeredekebb oldaluk, és a 
vízfolyások kezdik átvágni a felsőlapásdpusztai dombhoz hasonlóan. Ehhez első
sorban az szükséges, hogy a konzekvens fővölgyek egészen a felső oligocén slír 
rétegekig bevágódjanak. Mert a slír rétegek -— ügy látszik — ezen a területen 
nagyobb ellenállóképességűek az erózióval szemben, mint a meszes márgák. Ez t 
bizonyítja az, hogy ahol a patakfenék elérte a slír képződményeket, völgyét nem 
mélyítette tovább, hanem szélesítette, és ezáltal a meszes márgarétegeket oldal
ról erodálva kuesztákká alakította. (Lásd ; Eelsőlapásd pusztát és a sóshartyáni 
templomtól DNy-ra eső lapályt}. 

Amint már fentebb említettem, az egységes morfológiai képet megzavar
ják a vetődések. A tömbszelvényen az áttekinthetőség szempontjából csak a 
fontosabb vetődóseket tün te t t em fel. Különösen a DNy-i részen igen sok külön
böző irányú vetődés van (5). Ügyhogy a morfológia kialakításában i t t nem a réte
gek dőlésének, hanem a vetőknek van elsőrangú szerepük. Például aNógrád-
megyertől DK-re eső háromszög alakú domb első rátekintésre egy olyan kuesz-
tának látszik, amelyik keleti irányú rétegződés mellett alakult ki. Azonban, 
miként a tömbszelvényre is felrajzolt dŐlésirány is mutat ja , a dombot alkotó 
glaukonitos homokkövek éppen ellenkezőleg : Ny-felé dőlnek. Ennek az ellent
mondásnak az okát megmagyarázza az a törésvonal, amely a domb Ny-i oldalát 
alkotja. Ugyanis a domb lábánál kibukkan a glaukonitos homokkőnél idősebb 
meszes márga, ami nyugati (10—12''-os) dőlés mellett csak vetővel ju tha t i t t a 
felszínre. 

A vetődések a tömbszelvény D-i szegélyén végig k imuta thatók azáltal, 
hogy a glaukonitos homokkő és a meszes márga réteghatára a térszíntől függet
lenül cikk-cakk vonalban fut, amit a rétegdőlések figyelembevétele mellett csak 
törésekkel magyarázhatunk. Ezt a réteghatárt Majzon László térképéből vettem 
á t ; Majzon térképén nem rajzolta be a vetődéseket, mert — miként szóbeli 
közléséből tudom •— akkor még valószínűtlennek ta r to t ta az ilyen sűrű vető
rendszert ; de amint mondotta, legújabb bükkszéki kutatásai alapján biztosra 
veszi ezek sóshartyáni jelenlétét is. 

A vetőrendszer valószínűleg folytatódik tovább D K és K-felé. Erre utal
nak az antiklinális középpontja felől sugarasan szétfutó egyenes völgyek. A 
réteghatárokban ez valószínűleg azért nem mutatkozik, mert az ugrómagasságok 
nem elég magasak ahhoz, hogy az idősebb képződményeket felszínre hozzák. 

Bükkszéki boltozat. 

Ezt a boltozatot azért is érdemes megemlíteni, mert jó példa arra, hogy 
olyan helyen is, ahol oly sok az egységes morfológiai kialakulást akadályozó tényező 
(sűrű töréshálózat, igen sok váltakozó képződmény), ot t is kapha tunk az ant i
klinális szerkezetére utaló térszíni formákat. 
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I t t is találkozunk azzal a gyakran előforduló jelenséggel, hogy a vízfolyá
sok igyekeznek megkerülni a felboltozódást; mintegy lecsúsznak a réteglapokon. 
A Tárna és az Ecser patak háromnegyed körívben m.egkerülik a felboltozódást. 

Tömbszelvényt erről a területről nem készítettem, mert a hosszan elnyúló 
szerkezetet egy kereszt szelvény is jól jellemzi. Elegendő lesz, ha Schréter Zoltán 
egyik bükkszéki szelvényét (13) közlöm. 

A szelvény ENy-i részéről, az országútról kiindulva, a következő figye
lemreméltó formákat találjuk. A lejtő két lépcsőben emelkedik, mindkét lépcső 
élét egy-egy homokkő réteg alkotja. Az egész Csonkás-hegy ÉNy-i lejtője lapos, 
a DK-i meredek, mivel az alkotó rétegek DNy-nak dőlnek, ez a domb egy olyan 
kueszta, amelynek élét dacittufa alkotja. Ezu tán a boltozat magjában lévő kis-
celli agyagban képződött széles lapos völgy következik. A völgy DK-i peremét 
is egy homokkő kueszta alkot ja; ennek a dombnak a teteje egészen a Cser
t anyán túl is a rétegdőléssel párhuzamos. A többi szelvényben is hasonló a hely
zet, bár helyenként nem üyen szembeötlőek a viszonyok, hanem esetleg jobban 
lekoptatot t formákkal találkozunk. 

A bükkszéki boltozatnál is nagyjából ugyanaz a helyzet, mint Sóshartyán-
ban : i t t is megtaláljuk a szárnyakat alkotó kuesztákat és a szárnyakban folyó 
patakokat , de i t t már a boltozat tengelyéből lepusztult a sóshartyáni boltozat 
központi részéhez hasonló dombhát, és helyette széles patakvölgy van. Ez utóbbi 
összehasonlítás jól mutatja, hogy a völgj' csak akkor keletkezik az antiklinális 
tengelyében, ha a vízfolyás ott megfelelő, csekély ellenáJlóképességü rétegekre 
talál , és volt elég ideje ahhoz, hogy ezeket a rétegeket letarolja. Mindezeken kívül 
elég mélyen kellett lennie az eróziós bázisának ahhoz, hogy ezeket a csekély 
ellenállóképességű rétegeket egyáltalán a felszím^e jut tathassa. . 
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SZÉNHIDROGÉNEK ÉS SÓSVIZEK 
FELKUTATÁSÁNAK LEHETŐSÉGE 

A DUNA-TISZA-KÖZÉN 
I r ta : 

SCHERF EMIL DR. i 

1945 októberében a Magyar "Üjjáépítési Minisztérium öOlajgazdálkodási 
Szakbizottság«-ot kívánt szervezni. Lakatos Miklós ál lamtitkár úr elgondolása 
szerint emiek a bizottságnak az lett volna a feladata, hogy új hazai kŐolaj-
előfordulások felkutatására, az ismert olaj mezők további feltárására és terme-
Lésük szabályozására, valamint nyersolajtermelésünk okszerű kémiai-technoló
giai feldolgozására nézve és végül az előállított termékek gazdaságos felhasz
nálása és kereskedelmi értékesítése ügyében megokolt indítványokat tegyen. 

A bizottság kémiai-technológiai munkakörének ellátására Freund Mihály 
dr. műegyet. m. tanár urat , az értékesítési problémák megszervezésére Szemere 
Mór dr. vegyészmérnök ura t kérték fel, inig a geológus feladatait a kapot t meg
tisztelő felszólítás alapján e sorok írója vállal ta volna. 

Nem rajtunk hái'munkon múlott, hogy munkánk a kezdeti stádiumon 
túl nem jutot t . A kapot t írásbeli megbízás alapján azonban már 1945 október 
I2-én memorandumot nyúj tot tam be az Újjáépítési Miniszter úrhoz, amely
ben szószerint azt ajánlottam, hogy : 

•i>A hazai kőolajtermelés fokozása céljából a Nagy Alföld ÉNy~i peremén 
a Duna-Tisza-köze olajgyanús vidékén legalább exjy kutató mélyfúrás mélyittessék. 
A fúrás helyének poiüos megállapításához előreláthatóan kiegészítő geofizikai vizs
gálatok szükségesek, amelyek azonban előreláthatóan kis területre szoríthatók és 
gyorsan elvégezhetők.« 

Javaslatom megszerkesztésére alig egyheti időm volt. Ennyi idő a la t t 
uem tehettem részletesen megokolt inflitváuyt, hanem meg kellett elégednem 
azzal, hogy egy a magyar olajkutatás által eddig figyelemre sem mél ta to t t 
vidékre, a Duna-Tisza-közének ENy-i pereméro tereljem a kuta tó tevékeny
séget a következőkben idézett sorokkal : 

».. . A Nagy Alföldnek egy másik olajgyanús vidékére óhajtom a figyelmet 
ráirányítani, ez pedig a Duna-Tisza-köze ÉNy-i részének bizonyos területe, mely-
nek pontosabb körülhatárolását csak néhány gyorsan elvégezhető graviméteres és 
reflexiós szeizmikus mérési sorozat elvégzése után merném megadni. Egyelőre erre 

^ Előadta a M. Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete ásványolaj
ipari szakosztályának 1946 november 22-én tar tot t szakülésón. 
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a vidékre nézve mintegy 7 évvel ezelőtt más m,unka alkalmával begyűjtött számos 
olyan publikálatlan geológiai adat áll rendelkezésemre, amely a vidék olajgyanűs-
ságának feltételezéséJtez és a geofizikai vizsgálatok területének tervszerű kitűzéséhez 
már elég alapot nyújt.a 

E javaslatomról megbízásom alapján 1945 októberében nagy vonásokban 
Heutschy Kálmán miniszteri tanácsos úr, az Iparügyi Minisztérium bányászati 
osztályának vezetője előtt is említést tet tem. Azt a megnyugtató választ kaptam, 
hogy a minisztérium adott esetben a Duna-Tisza-köze ENy-i peremén javasolt 
kuta tó fiírást nemcsak nem ellenezné, hanem ellenkezőleg, e tervet m.elegen 
pártolná. Véleménye szerint ez a fúrás nagyjelentőségű volna még akkor is, 
ha kőolajra meddő maradna és csak nagyobb mennyiségű földigázt t á rna fel, 
egyrészt a budapesti iparcentrum közelsége, másrészt a tervezett cink-kohó 
fűtőanyagszükségletének biztosítása miatt . E szempontokhoz járul most a só-
főzéshez szükséges földigázmennyiség megszerzésének a lehetősége is. 

A szükséges első kutatófúrás műszaki adataira nézve kezdeményező javas
latomban a kívánt kiegészítő geofizikai mérések végrehajtása és feldolgozása 
előtt természetesen csak annyit mondhat tam, hogy a fúrás mélysége az 1500— 
1600 m-t valószínűleg nem haladná meg. 

Memorandumom beadása óta erre vonatkozóan az eddig közölt geo
fizikai adatok alapján további tanulmányokat folytattam.^ A megbízatásom
mal együttjáró hivatali t i toktar tás kötelezettsége eddig megakadályozott abban. 
hogy javaslataimat konkretizált formában a szakközönség bírálatára bocsássam.. 
Ma ez az akadály megszűnt. 

Valamely közelebbről még át nem vizsgált terület olaj gyanússágát a követ
kező tényezők mérlegelése alapján ítélhetjük meg : 

1. Mi az illető területen a kőolaj anyakőzete és megvan-e ez a részletes 
kuta tásra kiszemelt területen ? 

2. A geotektonikai viszonyok kedveznek-e számbavehető bitumenmemiyiség 
felhalmozódásának, azaz vannak-egy űrődés révén keletkezett boltozatos sztruk-
turák vagy pedig törésrendszerek által kialakított tárolásra alkalmas szerke
zetek, bennük kellŐ porozitású kőzetféleségek (homokok, likacsos homokkövek, 
tufák stb.) ? 

3. Fedik-e ezeket az olaj- és gáztárolásra alkalmas kőzetalakulatokat 
olyan védőrétegek (agyagok, tömör márgák stb.), amelyek a bitumenek elilla-
nását megakadályozzák ? 

Vizsgáljuk meg problémánkat, a duna-tiszaközi olajkutatás lehetőségét 
ezek szerint a szempontok szerint. 

Ami először is területünkön a kőolaj várható anyakőzetét illeti, ebben az 
esetben egy igen tág területet felölelő környezetkutató Összehasonlító vizsgálatra 
vagyunk utalva, mert magán a Duna-Tisza-közén sem olajtermelő mélyfúrás, 
sem másfajta nagyobb mélységre lehatoló mélyfúrás ma még nincs. 

A Duna-Tisza-közének nyugati szomszédságában, a Dunántúlon, a 
JVlagyar—Amerikai Olajipari R t . (MAORT) olajtermelő kútjai dr. Papp Simon
nak nyilvánosságra hozott közlései szerint (107, 108, 109) majdnem mind az alsó 

^ Ezen a helyen is hálás köszönetet mondok Dombai Tibor bányatanácsos 
úrnak, a br, Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet mb. igazgatójának azéri, a hivatalos 
támogatás miértekét messze felülm.uló készségeért, amellyel munkára folyamán 
rendelkezésemre állt. 
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pannon rétegsorozatban^ leveles és kemény márgák közé települt homokos 
, és homokköves rétegekből kapják a számottevő kőolajat és gázt. A budafapusztai 
fűrások egynémelyikében azonban a pannon rétegek fekűjében lévő márgás 
fáciesű szarmatából vagy ennek kimaradása esetén a még lejjebb következő 
felső-miocén rétegekből nyertek sűrű olaj- és gáznyomokat. Az inkei I . sz. 
(iharosberényi) fúrásban ez a jelenség még közép-miocén rétegekben is mutat 
kozott. 

Ezek után azt lehetne gondolni, hogy a Dunántúlon az alsópannon réteg
sorozatnak büumenlárolásra alkalmas petrográfiai minősége okozza ta lán azt, 
hogy az olaj zöme felfelé vándorlása közben ide veszi be magát és tulajdon
képpeni anyakőzete ta lán a felső-miocén volna, amelyben azonban az olaj
tartalom még nincsen összekoneentrálva. Azt hiszem, hogy ez a felfogás kb. 
megfelel a valóságnak is. Nem hallgatható azonban el, hogy Papp Simon (108, 
211—212) szerint a mihályi I . sz. l íAORT-fúrásban azt tapasztalták, hogy 1602 
m mélységben az alsó-pannon közvetlenül transzgredál a kristálj^os palákra s a 
határfelületről mégis olajnyomok jönnek fel. Ennélfogva ebben az esetben 
vagy azt kell feltételeznünk, hogy ezek a bitymennyomok a határfelület hézagján 
távolabbi heljTŐl migráitak ide, olyan helyről, ahol az olajos miocén anyakőzet 
az altalajban már megvan, vagy pedig el kell fogadnunk, hogy a dél felől transz-
gredáló pannon beltenger Mihályd környékén már az alsó-pannon időszakban 
annyira sekély volt, hogy megvolt az alkalom lagunás öblök képződésére s ezek
nek lakói szolgáltatták haláluk után a petróleum forrását. 

H a viszont a Duna-Tisza-köze keleti szomszédságából kívánunk tájé
koztató adatokhoz jutni a bitumenek anyakőzetére vonatkozólag, akkor telegdi 
RotJi Károly (126-—129), Ferenczi 1. (41/a), Bölim Ferenc (15), ijj. Lóozy Lajos 
(80, 82, 84—87, 89, 91—93), Viiális István (178), Schmidt E.R. (144, 145, 145/a) 
és Papp Károly (105, 106) összefoglaló munkáiból meglehetősen zavaros és 
ellenmondásoktól nem mentes kép bontakozik ki. Egészben véve azonban mégis 
csak úgylátszik, hogy i t t is mindenütt az oligo-miocénrétegeJc szolgáltatták a leg
erősebb gáz- és olajnyomokat a rupelien-től a szarm,aiáig. A jódos-brómos sósvizeh. 
a bitumeneknek ezek a jellemző kísérői is, mindig ebekből a szintájakból jalcadtak. 
Valóságos sóstestet, sajnos, seholsem tár tak fel s így (helvetien) »mediterrán 
sósformációe jelenlétéről az Alföld mélyén nem beszélhetünk. 

A pannon rétegsorozatnak alsó része az Alföldön sokkal agyagosabb 'és 
tömöttebb szerkezetű, mint a Dunántúlon, mert mélyebb tengerből ülepedett le. 
A pannon tenger ugyanis dél felöl transzgredált a Dunántúlra . Ez olyan sajátság, 
amely a mélyből felfelé migráló gázok és olaj elillanásának a megakadályozására 
kedvező körülmény, másrészt azonban magára az akkumulációra nézve nem 
előnyös. Az alföldi alsó-pannon rétegek porózitása ugyanis igen csekély. Külö-
aösen feltűnő ez olyan esetben, amikor ezek a rétegek a lerakódás u tán nagyobb 
mélységre süllyedtek és ott nagy nyomás és magasabb hŐfok mellett erős diage
nezist szenvedtek. (Ez az eset pl . az alább említendő tiszakürti mélyfúrásban. 
amelynek mintáiban az alsó-pannon valenciennesiás agj-agok sziklakeménységű 
márga képét mutat ták , azaz bitumenakkumulációra semmiképpen sem alkalmas 
kőzettani kifejlődésben jelentek meg.) 

Ezért Alföldünkön az alsó-pannonnak aligha lesz olyan jelentősége, mint 

^ Zavarok elkerülése végett irodabni forrásaimhoz alkalmazkodva a régi 
módon elkülönítem a '>paimon«-t a szarmatától, noha Gaál István (45, 48) és Schréter 
7J. (146,148} kezdeményezésére geológusaink közül mind többen, így pl. id. Noszky J. 
{102/a, 200) a pannont részben vagy egészen a szarmata emeletbe sorozzák. 
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mlajhordozó szinU-nek, mint amilyenre Dunántúlon szert tett. Alföldünkön nyilván 
a keletkezés helyén magán, vagyis az oligo-miocén anyaközetekben magukban talál-
haijuk meg a szénhidrogéneket, — ha ugyan egyáltalában megvannak, mert könnyen. 
előfordulhat az az eset, hogy csak gyengén olajtartalmú alsó-pannon közvetlenül 
tdepül a mezozoós alaphegységre. 

A ma rendelkezésünkre álló fúrási adatok szerint ugyanis az a kristályos, 
továbbá paleozoós és mezozoós közetekből álló tyközbülsó tömega vagy Prinz Gy. 
(120, 121) szavával élve ttTisia-tömbn, mely a mai Alföld közepe tá ján a kréta
korszak a l a t t lassan felemelkedett és az eocén végéig min t egységes magas szára
zulat (»mezeta«) fennmaradt, az oligocénben nem .ilyen egységesen, hanem 
pásztásan kezdett el újra süllyedni. Az oligocén közepe u t án ez aa újra meg
süllyedt tömb egymást keresztező, K É K — N y D N y és ÉNy—DK-i vetődések^ 
mentén már erősen feldarabolódott, úgyhogy ebben az időben már szigetvilág 
foglalhatta el a mai Alföld közepetáját ; (erre nézve v. ö. BÖckh Hugó (14) és 
ifj. Lóczy L. (87,10—12 ; 93, 390—391) véleményét is). Ebben, a mai Polynéziára 
emlékeztető szigetvilágban azonban, úgy látszik csak lokálisan voltak olyan 
életterek, amelyek a későbbi kőolajképződés előfeltételeit megadták. Csak 
egyes szűkebb és sekélyebb teíigervályukbau és a nyilt tengertől lassan elzáródó 
lagunás öbölben szaporodtak el, majd ha l tak el milliószámra olyan apró tengeri 
szervezetek, amelyeknek testéből a fiatalabb agyagos rétegekkel való légmentes 
betemetődés után, száraz desztilláció által kőolaj, illetőleg földigáz keletkezhetett . 
A hajdúszoboszlói I I . sz. kincstári mélyfúrásban pl. ugyan megvannak a szarróata-
korú rétegek, de csak kisebb vastagságban (23-38 m) és kőolajat sem nem termő, 
sem nem akkumuláló fáciesben (oolithos mészkő, tömöt t mészkő és zöldes agyag). 
Ezért ez a fúrás nem is szolgáltatott lényeges oíajindikációt. 

Alföldi fúrásainkban kivételesen nem csupán az oligo-miocén brakk-
és sósvízi üledékben, hanem annál idősebb szintekben is fordultak már elő olaj-
nyomok. így pl. az imént említett hajdúszoboszlói I I . sz. fúrásban is. 1617— 
1619 m között, a harmadkori rétegek átfúrása u t án már a mezozoós »alapbegységíi-
bŐl kerültek ki határozott olajnyomok. Papp Károly (105, 125 ; 108, 74) kréta-
korú kárpát i homokkő zuzadékának tar t ja azokat a közetszilánkokat, amelyek 
ebből az »alaphegység«-ből a birtokába kerültek. H a exphcite nem is mondja 
t i , de cikkeiből mégis kitetszik, hogy szívesen ebbŐi a vélt krétából származtatná 
a mélységi olajnyomokat. Hasonló eset adódott a ta rd i mélyfúrásban is. I t t 
a középső oHgocén (rupehen) már 1298-80 m-ben, az alsó ohgocén (liguiien) 
pedig 1780-90 m-ben végződik és mégis még 1824-80 m mélységig a középső 
triászba (ladini emelet) tartozó mészkő repedéseiben még mindig mutatkoztak 
gyenge gázmentes olajnyomok ; (v. ö. Schmidt E. E. közléseit 145, 158). Ezek 
azonban Schréter Zoltán és Schmidt E. R. (145, 161) megegyező véleménye szerint 
oldalas migrációval a fúrás közelében húzódó vetődéstől délre lesüllyedt oligo-
cénből kerülhettek a femmaaradt szomszédos triászrög hasadékaiba. Schréter 
Z. és Schmidt E. M. (145, 161), valamint ifj. Lóczy L. (77, 25, 87, 10—11) is igen 
óvatos formában megkockáztatják azt a feltevést, hogy ezek a mély helyzetű 
olajnyomok ta lán a triász fekűjében valószínűleg jelenlévő paleozoós, pl . karbon 

* E vetődési rendszer Alföldünket sakktáblaszeríien elhelyezkedő rögökre 
feldarabolja, mint arra már régebben Bendefy L. munkáiban (9, 10), újabban pedig 
Siirmghy J. (159) isni3t rárautatott. A KÉK-NyDKy irányú főtörések, amelyek 
míg a varisziiusi hegyképződési csapásirányt őrzik, valamivel idősebbek az ÉNy-
DK irányú vetődéseknél, de az oligocén. közepe u tán már az utóbbiak is fokozatosan 
kifejlődtek. 
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rétegekből vándoroltak a magasba. Az első (a tektonikai) magyarázat azonban 
mégis sokkal plauzibilisabb,^ ha az Alföld vetőhorsztos. tábla-rögös szerkezetére 
gondolunk, mely a miocén mlkánizmus ideje és az azt követő korszakok ideje 
a l a t t egészen napjainkig mind erőteljesebben kialakult,^ E mozgások követ
keztében különösen az Alföld peremi részein mindig megvolt az alkalom arra, 
hogy idősebb rögök fiatal barmadkori rétegek szomszédságába kerüljenek és 
onnét olajat szedjenek magukba. 

Alföldünknek erről a )>vetőhors2tos« szerkezetéről már 1926-ban ezt í r ta 
Prinz Gyula (120, 20) : 

•»A repedések sikjaiiól körülfogott különféle méretű rögök a nagy tömbhegység'^ 
minden függőleges mozdulata alkalmával helyzetüket válloztatták. Egyes rögök berop-
pantak, misok kiemelkedtek vagy helyzetüket w.egtartották. Még messze vagyunk 
attól, hogy a rögök egymáshoz való viszonyán túl, azoknak az epirogenetikus emel
kedésbe bekapcsolódását részletesebben ismerjük. Az bizonyos, hogy^ a tömb' egységét 
gyűrődés alig'zavarta meg s csupán a Marosmenti ú. n. Erdélyi Érchegység tekint
hető ilyennek. Ami gyűrődésnek látszik, az csupán a rögök közé betelepült üledékek 
tábláinak meghajlása, mély az egyes rögök egymásra hatásából váltódik ki. A meg-
számlálhatatlan rögökre szétbomlott Tisia-tömb ősföldrajzi térképei a triásztól kezdve 
általában szigetcsoport-jelleget mutatnak az oligocénigA 

Továbbá (120, 11) : »-á Belső-Magyarországot alízotó lerakódások táblái 
alatt oszcilláló, de végeredményben sülyedŐ rögök vannak. Egy-egy rög minden 
•megmozdulása az elborító táblában változást okoz, helyenkint dámszerű kiemelkedést 
is, többnyire azonban egyszerű vagy flexurás velesülyedést.ti. 

Később maga Prinz Gy. (121, 97—121, 131—141) és több más magyar 
kuta tó is, mint pl. Bendefy L. (9, 10), Schmidt E. P. (144), és ifj. Lóczy L. (80, 
82, 86, 87, 89—93) ezt a geotektonikai felfogást még jobban kidolgozta.^ Prinz 

^ V. ö. Schmidt E, R. eszmefuttatását (139) a szónhidrogének vándorlási 
módjáról, 

® Az említett KÉK-NyDJíy és ÉN'y-DK i ránjn vetódési rendszerhez ekkor 
csatlakoztak azok az É~—D-I iránj'ú törések, melyeket id. Lóczy L. >>meridionális« 
törósvonalalínak nevezett el (73, 27—28, 74) s amelyeknek a Duna és Tisza folyási 
irányára olyan döntő befolyása van ; (a Duna és Tisza hirtelen É—D irányba való 
fordulása az Alföld közepén.) 

A fúrások tanásága szerint ezek az E—D-i irányú vetődések már a pannon 
üledék lerakódása alatt nagy, katlanszerú besüllyedést hoztak létre az Alföld köze
pén (Tisza-árok), a peremi részeken pedig még a pleisztocén a la t t is nagy intenzi
tással tar tot tak, sőt, belenyúltak az ó-holocénbe in és valószínű, hogy hatásuk csök
kentett erővel még ma is érvényesül; (a Duna-árok pl. Soherf E. 134, 281, 135, 243 
szerint ilyen fiatal besüllyedés révén keletkezett.) 

' Értsd ezalatt a süllyedő *Tisia«-tömböt ; (szerző lábjegyzete). 
^ E felfogásnak voltak és vannak ma is ellenzői. Pávai-Vajna F. (110, 

112, 113, 115) és Vadász Elemér (170, 171) pl. úgy vélekednek, hogy Alföldünk geo-
szüiklináhsa a geológiai korszakok távlatában szemlélve a folyamatokat, hullámzó 
mozgásokat (»undáció«-kat) végez. Xem tagadják e mozgások epirogenetikus jel
legét, de eredményüket nem törésekben, hanem redőkben vélik látni. Szerintük az 
Alföld jelenleg általában véve a pozitív undáeió szakaszában van, vagyis állítólag 
emelkedik ós nem süllyed. A gyűrődéseknél, felemelt területek alkotják szerintük 
a redők antiklinálisait, a mély helyzetben visszamaradtak a szinklinálisokat. Ezt 
állítólag morfológiai, rétegtani, geofizikai és geodéziai megfigyelések is igazolnák. 

Ezek a »b!Zonyítékok« azonban sorra megdőltek. Többen is bebizonyítottuk, 
hogy a magyar medence folyóinak terraszkepzódese elsősorban klimatikus hatások 
függvénye, nem pedig gyúrődéses kiemelkedésé. Az egész medencében egyformán 
épülnek fel a terraszok. Ahogyan a folyók dinamikus ereje a jégkorszakok szakaszos 
ismétlődésekor változott, úgy ismétlődött meg szakaszosan a hordalékfelhalmozódás 
és vele váltakozóan a mélység felé ható erózió ; {Bulla B. 17—21, Kéz A. 63—67, 
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Gy, első kísérletét (120, IV. tábla az 56. old. után), hogy aa Alföld töréses rög
tektonikáját 'Réthly A. szeizmikus térképével (133, 125) egyeztesse, követték 
Sümeghy J.-nék a geotermikus gradiensek alapján készített szerkezettani térképe 
(156)j majd Bendefy Í . -nek az összes addig rendelkezésre álló geofizikai és szeiz
mikus adatok szintetizáló térképvázlatai a kárpátmedcncei kéregmozgások 
mechanikájáról (9, 10). Ugyanakkor, 1932'ben jelent meg ifj. Lóczy L. hasonló-
irányú »Magyarország geofizikai ós tektonikai vázlataw (82), melyet 1938-ban 
ifj. Lóczy L. és Szentes F. egyszerűsített, de a törésvonalak bejelölése tekinteté
ben tökéletesített alakban újra kiadtak ; (92 ; 1. 89, 93 is). Ezen a térképen 
alapszik Simon Béla új , a Réthly-félénél már tökéletesebb földrengéstektonikai 
térképe ;9 (151). 

Láng S. 70, 71, Kerekes J. 61, 62, Soherf E. 134, 135, 137). A magyar medencében 
megfigyelhető folyóterraszok számát éa geológiai korát a MüanJcovitch Milán {96, 97) 
és Bacsák György (1, 2) által megáliapított teljes pleisztocén kronológiából, illetőleg 
paleoklimatológiából a geográfusok tapasztalatával teljesen megegyező eredménnyel 
lehet levezetni ; (Scherf E. 137). 

Az országos elsőrendű szintezés adatai sem igazolják a gyűrődéai elraéle.t 
hívei által állított fixpontebnozdulásokat ; (Bendefy L. 9, 10 ; Gárdonyi J. 49, 105 
térképmelléklet) -

A geofizikai kutatások hiányos és részben hibás értelmezését ebben a munká
ban tárgyalom. 

Vadász ElBmir ma is -ygeomzchanikai lehetetlenség<(-et Iát a vetóhorsztos alföldi 
felépítésben ; (előadásomhoz fűzött szíves szóbeli közlés). Mint mérnök, pedig for
dítva éppen csak ezt az elméletet látom tárgyi bizonyítékokkal is alátámasztottnak, 
riyenok : helyes érteim.9zésben a geofizikai mérések eredményei ; az Alföld peremi 
rögeinek szeizmikus kaocsolata, mely földrengési gócok és relaisrengések fellépésében 
nyilvánul (v. ö, Szilher J. 166 és a 139. oldalon mondottakat) ; a pleisztocén, levantei 
és pannon lerakódások feltűnő nagy vastagsága keskeny területsávokon, ami árko^i 
besüllyBdésekre vall (pl. Tisza-árok) ; az alföldi folyók mederirányainak szoros 
függése a szeizmikusán kimutatott törés rónaiaktól s tb. Nem lehet kétséges, hogy 
az elsüllyedő Tisia-tömb hagy maga után elég űrt, hol a süllyedő rögök elférjenek. 

^ Simon B- térképe, illetőleg az ennek alapjául szolgáló ifj. Lóczy L.—Szentef 
/''.-féle térkép pompás példákat szolgáltat arra, hogy az alföldi rögt.ektonika meny
nyire döntően befolyásolja a folyók folyási irányát. (Megjegyzem, hogy a társszerzők 
közül Szentes F. egy irodalmi közlés szerint, ll'ö, 222, úgylátszik gyúrödéses tektoni
kának hajlandó tulajdonítani a következőkben említendő morfológiai jelenségeket, 
Az ö *3zinklinális«-ai azonban véleményem szerint igazában : Hektonikai árkok«.) 

Pl. a Duna általános folyási irányát Budapest alat t az É—D irányú budapest— 
bajai törésvonal adja meg, azonban az azt keresztező főtörések mindegyike saját 
csapása irányában néhány km-en át eltérítóleg hat. így pl. az a NyDNy felé csapó 
főtörés, mely a gödöllői dombvidék alföldi peremét kialakítja és amely Székesfehér
váron át a Velencoi-tó és a Balaton fiatal pleisztocén süllyedékei felé halad, okozza 
a budafoki Dunaág NyDNy-i kitérését a főváros alatt-

A második nagy NyDNy irányú főtöi'és, mely Tokaj vidékéről indulva Mező
kövesden, Jászberényen, a gombai földrengéscentnm:ion ós Bugyin keresztül szeli 
az Alföldet, hasonló niódon Csepel szigetének alsó végén a dömsödi Dunaágat téríti 
ki DNy-ra. Ugyanez a törésvonal irányítja a dombvidékről az alföldi lapályra kilépé 
Zagyva folyását egészen Jászberényig, ahol már a Vácról Tápiógyörgyén át Szolnokig 
vonuló törés az erősebb ós majdnem derékszögben töri meg a folyási irányt a Zagyva 
tiszai torkolatáig, 

A harniadik NyDNy-i csapágú nagy főtöréa párhuzamos a Tisza általános 
folyási irányával Csap ós Tiszasüly között. Valószinűnek látszik, hogy emiek az 
a régi pleisztocén Tisza-meder felel meg, melyet 1931-ben Ohat—^Pusztakócs állo
mástól 4 km-re K-re, a Varga-tanyától D-re a Hortobágy geológiai felvétele alkalmával 
sűrű fúrásokkal kinyomoztam s amely a mai Tisza-medertől mintegy 10 km-re Ny-ra, 
vele párhuzamosan, a hortobágyi régi ártér mélyébe rejtve húzódik. Ez a főtörési 
vonal valószínűleg csak megfigyelési hely híján nincsen ezen az északi végén inakro-
szeizmikusan is kimutatva. Tiszabeö—Fegyvernektöl kezdve azután Szolnokig meg-
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Megszaporodott azoknak az alföldi mélyfúrásoknak a száma is, amelyek 
a 2000 m mélységet megközelítik vagy azt meg is haladják. Ezáltal az Alföld 
mélyebb altalajának a szerkezetébe ofj'an bepillantást nyertünk, amely harmad
fél évtized előtt még csak utópisztikus kívánság számba m e n t ; (v. ö. Pa'pp K. 
közlését id. Lóczy i . , br. Eötvös L., Halaváis Qy és Papp K. 1911. évi december 
20.-Í tanácskozásáról; 106, 72—73). 

Mindezek alapján Sümeghy J. kartársam legújabban már megkísérel
hette, hogy az Alföld szövevényes töréses-rögös szerkezetét erősen leegyszerű
sített tömbszelvény alakjában is érzékeltesse. 

A valóság ennél az egyszerűsített, vázlatos képnél mindenesetre még 
sokkal bonyolultabb.^'* Mindazonáltal, ez a kép is már alkalmas arra, hogy elénk 
tárja mindazt a roppant műszaki nehézséget, amellyel Alföldünkön a kőolaj 
felkeresésénél és bányászati feltárásánál meg kell küzdeni, ha a kuta tás nem 
szorítkozik csupán a legszélső peremi részekre. Mérce hiányában is megítél
hetjük e képről, hogy a Tisza-árokban és az erősen megsüllyedt táblákon csupán 

határozza a Tisza folyási irányát, majd Nagykörösön, a kecskeméti földrengéscentru-
roon ós Izsákon keresztül haladva, Har ta vidékén éri e] a Dunát . A Dtma medrét 
i;saknem 15 km-es szakaszon át téríti ki a saját csapása irányában DNy-ra ez a jelen
tós fótőréai vonal. 

A negyedik nagy NyDNy-i irányú fótörés Hajdúszoboszló tájékáról indul. 
Jelenlétét elárulja a Berettyó általános folyási iránya a Sárrét és Mezőtúr között, 
valamint az Egye.sült-Körös iránya Öcsöd és Csongrád között. Maga a törésvonal 
Túrkeve ós Kúnszentmárton határán átcsapva Csongrád közelében éri el a Tiszát. 
Ott azonban a nála hatalmasabb Budapest—Nagykörös—Szentes irányú ÉNy—DK-i 
töréssel találkozik, mely innen átveszi a Tisza irányítását Szentesig, hogy azon túl 
a maga részérói egy Szeged felé csapó É—D irányú törésnek átadja. Nagyon való
színű, hogy ezzel kapcsolatban eK a negyedik NyDNy-i irányú főtőrós maga is ön
magával párhuzamosan vízszintes irányban Dlv felé tolódik el, ami azonban az 
idézett térképeken nincsen feltüntetve. 

Az alföldi rögtektonika és a hidromorfológia között fennálló összefüggést 
Cholnoky J.-töl kezdve (25, 27) számos szerző tárgyalta. E mmikák közül mint 
legfontosabbikat említjük Scliafarzik F. {132, Bendefy L. 9, 48, 83 ; 10, 161—169). 
Kádár L. (60) és Sümeghy J. (158, 159) dolgozatait. 

Az alföldi típusú rögtektonika a gyűrődéses tektonikába hajlóan még a Dunán
túlon is érvényesül, mire nézve ]. Vajh R. (173, 174) és különösen Strausz L. (152) 
tanulmányait-

^'^ Siimsgliy J. tömbsz el vényén a 9, sz. lábjegyzetben felsorolt négy nagy 
KÉK—NyDNy irányú hosszanti alföldi fŐtörésvonal közül csak az elsŐ és a 
negyedik van feltüntetve. A harmadikat Tokaj vidékéről indulva túlzott ÉNy—-DK-i 
cnBredekfiégben csak Szolnokig rajzolja ki, holott ez a főtörési vonal, miként azt 
a 9. sz. jeg;^'-zotben jeleztük, markáns módon a Duna—Tisza-közén is átvonul, sőt, 
a Dunántúlra is átcsap, ahol a mecseki rögöt ENy-ról határolja. A Jászberényen 
átmenő második NyDNy csapásirányú törésvonal Sümeghy-nél teljesen hiányzik, 
illetőleg az Alföld északi peremén kb. Mezőkövesdig össze van vonva az elsővel. 
A Duna-völgy fiatal árkát Sümeghy tömbszelvénye nem jelzi. Hasonlóképpen 
hiányzanak a Duna—Tisza-közén az É N y ^ D K irányú haránt-vetődések. Ezál
ta l a Duna—Tisza-köze Sümeghynél sokkal egységesebb tábla kópét kapja, mint 
amilyen a valóságban. Mindezek az apró fogyatékosságok természetesen mitsem 
vonnak le a Sümeghy-i6\e kísérleti elvi értékéből. 

Végül magjegyezzük, hogy Sümeghy tulajdonképpen adósunk maradt annak 
a konkrét megjelölésével, hogy tömhszelvónyén mit kívánt ábrázolni ? A kísérő 
szövegből azonban kétségtelenül kitűnik, hogy a tömbszelvény a harmadkomái 
idősebb >>alaphegysóg« elsüllyedt felszínének a kepét adja, ahogyan az ma mutat
koznék, ha róla a harmad- és negyedkori rétegeknek a leplét letakarítanánk. Mint-
'"logy a pannon alatt következő harmadkori rétegek vastagsága aránylag csekély, 
a Siimeghy-íéle tömbszelvény egyúttal bizonyos fokig visszatükrözteti a pannon alat t 
következő rétegek felszínének viszonylagos magasságát is a mai állapot szerint. 
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a pleisztocén és pliocén fedőrétegeken való áthatolásra is már hatalmas m^eddő 
fúrómunka szükséges. És ha ez meg is történik, még akkor sem biztos, hogy 
valóban rá is találunk a miocén-oUgocén olajtermelő réteg-pásztáknak egyikére 
az alaphegységre települve. A geofizikai vizsgálati módszerek mai fejlettségük
ben az ilyen nagy mélységre való kutatásnál már nem adnak kielégítő eredmé
nyeket, illetőleg a mérési adatok helyes interpretálása nehézségekbe ütközik és 
az eljárások drágává válnak. 

Annak illusztrálására, hogy milyen nagyságrendű fúrási mélységekkel 
kell számolni a kutató vállalkozásnak Alföldünk legmélyebb árokszerű süllye-
dékében, a Tiszavölgyben és annak szomszédságában, álljon i t t néhány konkrét 
számadat. 

• A Tisza-árok szegedkörnyéki részében, Ferencszálláson (Csanád m., Szeged 
és Makó között, Makótól mintegy 9 km-re nyugatra) a megszűnt Magyar—Német 
Ásványolaj Rt . (ilANÁT) olajkutató x^í'óbafurasában Papp Simon közlése 
szerint 2574-50 m mélységben a fúrás beszüntetésekor még paiinonban voltak ; 
(109,_ 91). Érdekes ezzel a tényleges fúrási eredmémiyel az előzetesen végzett 
geofizikai, mérések adatai t összehasonlítaniink. A fúrást ugyanis egy -|-42 
milligaU^ értékű geofizikai maximumra telepítették, amelyet a br. Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet észlelői megállapítottak. Felcete Jenő 1941. évi jelen
tése szerint (39, 9—10) nemcsak ezek a torziós-ingamérések, hanem a hannoveri 
)>Seismos('-cég szeizmikus mérései is shatalmas fclboltozódást« jeleztek ezen a 
helyen, mely a »fÖldalatti alapkőzetben is megvan^. Sajnos, a »Seismos« mérései
nek az eredményét nyomtatásban nem közölték s így nem lehet megállapítani ̂  
hogy vájjon az elkedvetlenítő fúrási eredmény előrelátható lett volna-e^ ha a 
szeizmikus méréseket annak idején geológiai szempontból behatóbban kiérté
kelték volna. 

Másik feltűnő példával ugyancsak a Tisza-árok szolgál, még pedig amiak 
csongrádköruyéki része. Közvetlenül a második világháború előtt a MAORT 
az államkincstár részére Kisasszonypusztánál, Tiszakürt és Kúnszentmárton 
között ki), a feleúton, olajkutató mélyfúrást végzett. Ez a puszta Tiszakürttől 
mintegy 8 km-re fekszik KDK-re . A fúrási hely maga, a pusztánál K-íelé kiágazó 
dűlöút mellett van, az országúttól kb. 300 m-re. + 29 niilhgal értékű geofizikai 
maximumra telepítették a fúrá.st, A negyedkori rétegek 0—166 m-ig tar tot tak, 
a la t tuk a levantikum bázisát 634 m mélységben érték el, a.z ezalatt következő 
homokos agyagból, agyagos homokból, h.omokiencsékbŐl és homokköpadokból 
álló felső pannont pedig 1226 m mélységig fúrták át. Onnan kezdve agyagosabb 
aísópannonban haladt a fúró. Ezek a rétegek különösen az alsó szinteken kemény 
márgaszerűek voltak. Alat tuk csak 2259 m-ben következett a tortonien, lajta
mészkő képében, amelybe azután még 2311*50 m-ig belefúrtak olajindikáció 
nélkül. Ebben a mélységben a munkát a nagy erővel ititörő túlhevített víz miat t , 
— 2050 m mélységben maximumhőmérövel 122-5 C°-ot mértek — be kellett 
szüntetni. A fúrás 0-pontja kb. 87 m-re van az Adr. t. sz. f. 

• Még mielőtt ez a fúrás megtörtént volna, Fekete JenŐ a Geofizikai Intézet 
1940. évről szóló jelentésében (38, 9—11) közzétette az intézetnek erre a vidékre 
vonatkozó torziós-ingaméréseinek az eredményét, Bassá I. pedig közölte (5, 
13—16) a reflexiós és refrakciós szelvényezés adatai t is. A geofizikusok akko
riban iparkodtak az ))alapkőzet<( várható mélységére vonatkozólag is tájékoz

ni 42 milligal = 42.10~^ C- G. 8. egységnyi anomália a nehézségi gyorsulásban. 
Az itt említett geofizikai fogalmakról (anomália, gradiens, reflexiós és refrakciós 
mérés stfe.) alább az 109—112. és 117. oldalon lesz szó. 
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t a t ás t nyújtani a mért gradiens-értékek alapján. Számításaiknál azonban 
jobb lehetőség híján olyan, feltevésekkel voltak kénytelenek élni, amelyekről 
tudták, hogy geológiai szempontból semmiesetre sem lehetnek helytál lók.^ 
E számítás eredményét az emKtett jelentés 4. és 5. táblamelléklete tünte t i fel 
a szeizmikus szelvények rajzába szerkesztett pontozott vonal alakjában. Bár 
e vonal menete jól egyezik a mért szeizmikus reflexiók dőlési irányával és szögé
vel is, é s b á r a f ú r á s közelében^^ felvett I . sz. refrakciós szelvényben k imuta to t t 
legalsó réteghatár^* is jól illeszkedne a számított )>alapkőzet-felszínhez«, a 
tényleges fúrási eredmény mégis megmutatja, hogy az eféíe, túlontúl leegyszerű
sített feltevések alapján végrehajtott számításoknak gyakorlati haszna nincsen. 
Hiszen e számítás szerint a fúrásban kb . 1300 m mélységben keUett volna az 
alaphegységnek mutatkoznia. A valóságban ebben a mélységben éppen el
hagyták a felső-pannon bázisát. Az a szakaszos ugrás, mely a rengési hullámok 
továbbterjedési sebességében az I . sz. refrakciós szelvénynek éppen ebben a mély
ségében mutatkozott , nyilván a homokos-lignitea felső-pannon és a kemény 
márgaszerű alsó-pannon között fennálló rugalmassági különbséget jelzi, nem 
pedig az alsó-pannon ha tá rá t az alaphegységliez.^^ Az utóbbi kereken 960 
m-el lejjebb fekvő réteghatárt ezen a ponton annak idején csak úgy lehetett 
volna szeizmikusán kimutatni , ha a robbantási hely és a felvevő készü
lék távolságát egymástól lényegesen növelni lehetett volna és nagyobb 
mennyiségű robbantószert is alkalmazni. Mindez drágította és lassította volna 
a munkát-

Hasonló nehézségekkel küzdöt t a MANÁT a Tótkomlós (Bókésmegye) 
környékén végzett olajkutatásánál. í gy pl. a tótkomlósi I I I . sz. fúrásban^*' 
a rétegsor a következő vo l t : quartér O'OO—70-00 m-ig ; levantikum 70-00— 
890-00 m- ig ; felső-pannon 890-00—1205-00 m-ig ; alsó-pannon 1205-00—1684-10 
m-ig, az alaphegység dolomitkonglomerátumába pedig 1684-10 m-től a fúrás 

1- A számítási ugyanis azzal az egyszerűsítő feltevéssel történt, hogj' csak 
•>alapkózet« és egyetlen homogén fedőréteg van jelen, melynek sűrűsége az előbbiénél 
0-3-el kisebb. 

i"* A fúrás benne van a reflesiós szelvény vonalában, a 13. és 14. szeizmikus 
robbantási^pont közöt t ; (1. 5, Ö. sz. táblamellóklet.) A refrakciós szelvény azonban 
a fúrástól ÉK-re fekszik mintegy 1*2 km-re. 

1* Az I. refrakciós szelvényben ezen a réteghatáron (1300 m mélységben) 
a rengési hullani továbbterjedési sebessége 2200 m/sec értékről a fedőközetben ugrás
szerűen 360Ó m/see értóicre szökik fel a fekűkőzetben. 

i^Az Eötvös-intézet IV. sz, refr. szelvényét a mélyfúrással feltárt maxi-
mamnak inká.bb már az ÉN"y-Í széle felé vette fel, a fúrástól kb . 2*7 km-re ÉNy-ra. 
I t t ^ legalsó kipuhatolt réteghatárnál a terjedési sebességek koneszpondeáló érték
párja (kb. 1490 m mélységben) 2860 m/sec ós 3440 m/sec volt. A Kúnszentmártontól 
4-5 km-re DK-re felvett I I . sz. refr, szelvényben ezt a réteghatárt nem érték e l ; 
a fedőkőzetben a terjedési sebességitt 2900 m/sec volt. Tisza földvártól 3 km-re K-re 
fekszik a I I I . refr. szelvény, amelyben a legalsó elért réteghatárnál (kb. 1250 m mély
ségben) az értékek : 2520 m/sec a fedőben, 3470 m/sec a fekűben. A 3400 m/sec-on 
felüli sebssségi érték arra utal , hogy mindenütt a keményebb, márgás alsó-pannon 
réteghatárát a lazább homokosabb feísŐ-pannonlioz érték el a refrakciós mérésekkel. 
Mészkőből vagy dolomitból álló alaphegységben 5000 m/sec-t is meghaladó terjedési 
sebességeket várhatnánk az általános geofizikai tapasztalat szerint; (v. ö. Bassó 
Imre és Dombai (Tafner) Tibor 4, 31 ; Meisser O. 95, 251. 354, Simon B. 150/a, 232). 

1̂  Ez a fúrás a községtói kb. 3 km-re DK-re fekszik annak az útösszeszögel-
lésnek a közelében, ahol a tótkomlósi gőzmalom felől a 97 m-es ponton át a Szárazér 
hídjához vezető út hegyes szög alatt a Mohán-szállás felöl érkező dűlöúttal egyesül. 
A fúrás az Összeszögelléstől k b . 500 m-re ÉÉNy felé esik, az utóbb említett dűlóút 
Ny-i oldalára. A fúrás 0-pontja kb. 97 m-en van az Adr. t . sz, f. 
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végéig, azaz 1691-50 m-ig fúrtak bele.^' Ezzel a fúrással egy-|- 29 milligal értékű 
K—Ny-i irányban elnyúlt geofizikai maximumot vizsgáltak meg, amelyen 
előzőleg négy szelvényt is átfektettek reflexiós és refrakciós szeizmikus méré
sekkel. Sajnos, ezek közül hármat a »Seismos<( készített s így ezeknek az ered
ménye publikálatlan. A negyedik szelvényt azonban az Eötvös-intézet készí
te t te és ez Tótkomlós községtől nyugatra EBNy—DDK-i i rányban fut le ; (1. 
Bassö Imre jelentését (6 és a hozzátartozó 6. és 7. táblamellékletet). A felvett 
két refrakciós mérési sorozat közül az I. számú, mely a 2. és az 5. sz. robbantási 
pont között készült, fekszik közelebb a I I I . sz. fúráshoz. Ebben a legalsó elért 
réteghatár 1490 m-ben mutatkozott , ahol a terjedési sebesség hirtelenül 2750 
ra/sec értékről 3460 m/sec-ra szökött fel. A kisasszonypusztai (tiszakürti) fúrás
nál mondottak alapján i t t is arra kell gondolnunk, hogy a rugalmassági viszo
nyoknak ez az ugrásszerű változása a homokosabb felső-pannon és a keményebb 
márgásabb alsó-pannon határának felel meg. Magában a fúrásban az alsó
pannont ugyan 285 m-el feljebb kapták meg, azonban tekintetbe kell venni, 
liogy a fúrás 3-5 km-re fekszik a refrakciós szelvénytől és a rétegek dőlt helyzet
ben vg-nnak.^^ A mezozoós alaphegységben való refrakciót nyilván i t t is csak 
sokkal nagyobb technikai felkészültséggel lehetett volna elérni.^^ (Lehetséges, 
hogy a reflexiós méréseknél ezen a helyen kapot t legalsó reflexek már az alap
hegység felszínétől származtak.) 

A MANÁT-nak többi. Tótkomlós vidékén végzett fúrása hasonló ered
ményt adott és hasonlóképpen nagy mélységre lehet lesüllyedve az alaphegység 
az esetleg jelenlévő olajterrao szintekkel együtt Csanádmegyében is, ahol Sümeght/ 
J. összeállítása szerint (159, 17) 600 m mélységben még nem érték el a pannon 
felszínét. 

BÖckh Hugó, az alföldi olajkutatás megindítója sejtette ezeket a viszo
nyokat, melyek még a mai fejlettebb kutatási és fúrási technikával rendelkező 
mérnököt is nehéz feladatok elé állítják. Böckh H. már 1914-ben egészen hatá
rozottan (11, 712, 12) az Alföldnek elsősorban a peremi vidékét t a r to t ta átvizs-
gálandónak. Mikor azonban 1921-ben külföldre ment, letértek az ő rendszeres 
kutatási programrajától. Az Alföld belsejében végzett eredménytelen fúrások 
u tán ifj. Lóczy L., aki raár 1923-ban javasolta az olajkutatás átvitelét az Alföld 
északi peremére, a Bükk és Cserhát aljára (75, 77, 23—24, 111), 1930-ban meg
ismételte ezt a javaslatát, úgyszintén 1932-ben is, ezúttal már mint a Földtani 
Intézet hivatalos véleményét; {79 ,204 ,82 ; 8 7 , 1 0 ; 93,387). Ö a Nagy Magyar 
Alföld északi peremén remélte a leggyorsabb sikert, ahol egy 80^—120 kra széles 
paleogén-miocén tengervályú jelenlétét tételezte fel az Alföld és az Osztrovszki^—• 
Vepor-hegység között, melyből a Bükk-masszívum szigethegységként kiemel
kedett. A kincstári kutatásnak ez az átállítása 1934-ben meg is történt. Első 

1'Olaj indikációk az alsó-pannon rétegsorozat alsó részében mutatkoztak. 
1̂  Ha pl. feltesszük, hogy a rétegek a I I I . sz. fúrástól a refrakciós szelvény 

felé 35Ű0 m távolságon az altalajban ugyanazon szög alat t dőlnek, amellyel a refrák-
cióvalkinyomozott legalsó réteghatár a 2, sz. robbantási ponttól az 5, számúig entel-
kodik (4" 51'), akkor ennek a közethatárnak 297 ni-el kellene feljebb feküdnie, mint 
az I. sz. refrakciós szelvényben, azaz : 1490—-297 = 1193 m fúrási mélységben. A 
valóságban, mint említettük, a felső-pannon ós alsó-pannon határa a I I I . sz. fúrás
ban 1205 m mélységben mutatkozott . 

í̂  A I I . sz. refrakciós mérési sorozatban, mely Pitvarostól ÉK-re mintegy 
2 km-re a 23. ós 21. sz. szeizmikus robbantási pont között készült, az ott 995 m mély-
•ségben kimutatott legalsó refrakciós közethatárról (2440 m/sec terjedési sebességgel 
a fedőben és 3120 m/sec-al a feküben) bajos eldönteni, hogy szintén a felső-pannon 
határát jelzi-e az alsó-pannonhoz ? 
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örvendetes következménye a bükkszéki olaj előfordulás kinyomozása volt 1935—-
1936Tban, ami Schréter Zoltán dr. érdeme. A tisztabereki és tardi fúrás ellenben 
nem hozta meg a remélt eredményt. 

Érdekes és első pillanatra szinte érthetetlen, hogy ezzel szem^ben egészen 
1945 Őszéig, amikor a tanxiimányom elején említett javaslatomat az Üjjáépítési 
Miniszterhez benyújtottam., senkise vette észre az Alföld nyugati peremén 
a Duna-Tisza-közén komolyan kecsegtető kőolaj előfordulási lehetőséget. 

Pedig már évek óta álltak rendelkezésre olyan hiteles adatok, melyek 
arról tet tek tanúságot, hogy az alföldi kőolaj anyakőzetéül számbajövő rétegek 
a szarmatától a felső-ohgoeénig, feltűnő sótartalommal és gáztartalommal is, 
Budapest területén és ennek közvetlen szomszédságában: a Duna-Tisza
közének peremén, a mélyből napvilágra bukkannak. 

Már 1932-ben fedezte fel szerencsés véletlen folj'tán^'* Földváry János 
gépgyáros a Csepelre vezető gubacsi híd közelében lévő pestszenterzsébeti dunai 
strandfürdő telkén azt a sós vizet, melyet azután a Pénzügj'minisztérium támo
gatásával 330-70 m mély fúrással mélyebbről is feltárt. Az 1932. szeptemberében 
befejezett fúrás eredménye Pávai-Vajna F. közlése (114, 147) nyomán általá
nosságban már 1933 óta, részleteiben pedig Schmidt E. R. leírásai alapján (138, 
140, 145, 134—140} 1934 óta mindenki számára hozzáférhető volt. Ez a fúrás 
0-00—^3-45 m-ig holocén, 3-4Ö—40-50 m-ig szarmata, 40-50—177-80 m-ig középső-
és alsó-miocén, 177-80—330-70 m-ig pedig felső-oligocén rétegeket t á r t fel. A 
100-20 m és 172-20 m között megnyitott öt víztartó rétegből fakadó kevert víz 
11-86 g NaCl-t, illetőleg 13-38 g fix maradékot tar ta lmaz literenkint, tetemes 
J - és Br-tartalom mellett, aminek a jelentőségére még alább visszatérek ; (I. a 
131 — 133 és 143. oldalt). E fúrás 0-pontja kb. 103 m-en van az Adr. t. sz. f. 

1936-ban a Mechanikai Szövőgyár R t . Budapesten, I X . ker. Soroksári-út 
110—112. sz. a. lévő telepén ku ta t fúratott, mely munkánál meglepetésszerűen 
142-50 m mélységről sós\-Í2 tör t fel. Erre Majer I. dr. hidrogeológus szakvéle
ménye alapján, aki a miocén alsóbb rétegeiben dúsabb sós\'izeket remélt, tovább
fúrtak- A sótartalom valóban növekedett, Majer I. közlései szerint (94. a.) 
egészen literenkénti 18-72 g száraz maradékig, amelyből 17-50 g a NaCl, 0-0024 
g J-ion és 0-0412 Bi--ion mellett. (A Földtani Intézet chemiai laboratóriumának 
vezetője, Kárpáti J. dr. 155 m mélységből származó \ ' ízmiutában literenként 
18-277 g száraz maradékot talált , melyből 18-161 g a NaCl, míg a Br és J jelen
létét csak kvalitative igazolta.) 176 m mélységben kavicsos homokrétegből 
édesvíz tör t be, mire sajnos a fúrást 189-00 m mélj^ségben beszüntették. Schmidt 
E. E. közlése szerint (138, 143) a rétegsor kora a következő : 0-00—2-20 m-ig 
holocén és pleisztocén, 2-20—69-50 m-ig szarmata, 69-50—142-50 m-ig felsŐ 
miocén, 142-50—189-00 m valószínűleg alsó-miocén (burdigalien). A fúrás 0-
pontja kb. 1051 m-nek felel meg az Adr. t. sz. f. 

A pestszenterzsébeti Vasfonalgyár Vágóhíd-utca 14. sz. a. lévő telepén 
1934-ben 164-85 m mély ku ta t fúrtak, melynek rétegsora a következő vo l t : 0-00 
—0-40 m-ig holocén, 0-40—10-20 m-ig pleisztocén, 10-20—110-70 m-ig pannon, 

-" Földváry J. strandbárlö ivóvíz után fúrt a strandfürdő telepén. 1932, 
tavaszán egy gzarmata-mászkóből álló fiu'ómagot mutatot t be nekem azzal, liogjí-
enn3k a míszkönak és az alat ta következő zöldes agyagos rétegeknek az átfúrása után 
líyenge víáérre bukkant, malynek vize érezhetően sósízű és melegebb a rendesnél. 
A fúrás akkor mintegy 38 m melységben állhatott, vagyis a szarmata bázisán. Miután 
meglepetésemre a Földváry által behozott vízmintában csakugyan 1-5 g NaCl-
uak pro 1 liter msgfelelő Cl-tartalmat talál tam, természetesen a fúrás folytatására 
bíztattam a gyárost. 
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110-70—164-85 m-ig miocén. Ebből a fúrásból Schmidt E. R. szerint (138, 141) 
a szarmata hiányozni látszott, de a 121-70—139-05 m közt fakadó víz erősen 
konyhasós volt (fis maradék 12-720 g és 12-01 g NaCl pro 1 liter). E fúrás 0-
pontjának Adr. t . sz. feletti magassága 110 m-re becsülhető. 

Kétségtelen tehát, hogy az olaj anyakőzete i t t a Duna-Tisza-közi rög 
ÉNy-i peremének legszélén elég nagy vastagságban megvan. Budapest hatá
rában azonban vagy egyáltalában nincs védŐ paimon agyagtakaróval lefedve, 
vagy ha az meg is van, úgy települ, hogy a bitumenek elillanását nem gátolja 
meg. A pestszenterzsébeti strandfürdő kút ja minda^ionáltal Schmidt E. B. 
(145, 139) és Pávai-Vajna F. (114, 146, 148) közlései szerint még figyelemre 
méltó mennyiségű föidigázt is szolgáltat. 

Első fŐkérdésünket, azt t. i., hogy az olaj anyakőzetéül megismert szar-
mata-miocén-oligocén rétegek a Duna-Tisza-hözéii magán is megvannak-e 
az altalajban, mélyfúrások híján csak indirekt következtetések útján dönthetjük 
el. A következőkben ezt a líérdést a második és harmadik főkérdéssel együtt 
tárgyalom, amelyek, mint említettem, arra vonatkoznak, hogy a valószínű 
teldoíiiha kedvez-e az olaj felhahnozodásánah és megvan-e a bitumenek élillanásái 
megakadályozó védő agyaghurok ? 

Ezekre a kérdésekre csak geofizikai adatok alapján felelhetünk. 
Nevezetes, hogy ezek is már évek óta készen rendelkezésre állnak. Első

sorban a hr. Eötvös Loránd és munka tá r sa i : Pékár DessŐ, Fekete Jenő és Kybár 
István ál tal közvetlenül a kecskeméti nagy földrengés után, 1911-ben Kecskemét 
környékén felvett (32 ; 116, 161—163 ; 164) izogammatérképet kell említenem, 
amelyet 1921-ben az időközben megszervezett br, Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet igazgatója, Pékár Dezső és munkatársai ; Fehete Jenő, Szecsödy Miklós 
és Eenner János a Bugyi, Lajosmizse és Kúnszentmiklós községek közé eső 
terület izogamma-térképével egészítettek ki . Ez is közkinccsé vált a Geofizikai 
Intézet 1930, évi jelentésében való közzététel á l t a l ; (117, I . táblamelléklet). 

A Duna-Tisza-közének kimaradása az olajkutató munkálatokból annyi
val inkább is feltűnő, mert ifj. Lóczy L. a Földtani Intézet igazgatói székébe 
történt kinevezése óta állandóan sürgette (78, 95 ; 79, 171—-174, 204 ; 81, 
304—305 ; 82, 40G—407, 420 ; 83, 21 ; 87) a szeizmikus »reflexiósű mérések 
alkalmazását az Alföldön kimutatot t geofizikai maximumok és minimumok 
helyes geológiai értelmezhetősége céljából. Ezirányú fáradozásai végre ered
ményhez vezetvén, a legelső ilyen mérések nálunk éppen a br. Eötvös és munka
társai által annak idején olyan nagy gonddal felvett duna-tisza-közi területen 
Bugyi, Kecskemét és Nagykőrös között történtek. Ezeket 1939-ben Bassó I. 
és Dombai (Tafner) T. végezték el és közzé is te t ték (4 ; 37). Ez a ké t ku ta tó 
még további fontos lépést t e t t a nehézségi anomáliák helyes geológiai kiértéke
lése érdekében, négy úgynevezett »refrákciós« szelvény felvétele által. Ilymódon 
geofizikusaink már 8 évvel ezelőtt megvetették azt az alapot, mely a duna-tisza-közi 
izogamma- és gradiens-térképek gyakorlati geológiai kiértékeléséhez szükséges. 

Hogy ez idáig még nem történt meg, nem is magyarázhatom mással, mint 
azzal, hogy a legpontosabban és legszebben kidolgozott geofizikai térkép i$ gyakorlati 
tekÍTiietben meddő marad, ha annak kiértékelésére nem fog össze a legszorosabb 
együttes munJcában a geofizikus és geológus.^^ 

*i A geofizikus saját munkáját a nehézségi eró gyorsulása anomáliáinak 
pontos meghatározásával, szeizmikus hullámokat reflektáló felületek kimutatásával, 
a szeizmikus hullámok terjedési sebességében beálló ugrásszerű változások regisztrá
lásával stb. tulajdonképpen befejezettnek tekinti. Nem tart ja magát hivatottnak 
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Sajnos, az Alföldön másképpen történt. Ez nem BöcJch Húgon múlt , aki 
az alföldi olajkutatást megindította. Hiszen éppen ő volt az, aki a gyakorlati 
ember éleslátásával rögtön felismerte, hogy Eötvös tudományos kutatásainak 
az eredményeiben milyen hatalmas lehetőségek rejlenek a hasznosítható ásvá
nyok kutatója számára is. BöcJch H. már 1912-ben Erdélyben a Maros mentén 
végigmérette a torziós ingával az ott geológiailag kimutatot t brachyantiklináli-
sokat és dómokat. Arra a meggyőződésre jutot t {11, 12), liogy az i t t tapasztalt 
tömegvonzási defektusokat kősótelepek okozzák, melyek a dómok magvában 
rejtőzködnek; {megatívn anomáliák a nehézségi gyorsulásban). Később azután 
az egbelli dóm leírásánál kifejtette (13, 13a), kogy van a brachyantiklinálisoknak 
és dómoknak egy másik típusa is és ez az, amelyeknek magvában a fedőrétegek
nél nagyobb sűrűségű kőzetek foglalnak helyet. Az ilyen típusú boltozatok fölött 
a nehézségi erŐ gyorsulási értéke nagyobb a normálisnál; {»pozitív<i anomáliák 
a nehézségi gjmrsulásban).^'^ 

geológiai munkahipotézisek felállítására, melyek az általa lerögzített tapasztalati 
adathalmazba életet lehelnének ós további termékeny következtetéseknek adnálí 
mag az alapját. Ezt a geofizikus a geológustól várja. Ha a br. Eötvös-intézet jelen
téseit átlaoozzuk, állandóan ezzel az önmegtartóztatással találkozunk geofizikus 
oldalról. Viszont a legtöbb geológus visszariad a geofizikusok cikkeiben elébe meredő 
raithemitikai formuláktól s így elmarad a különböző geofizikai módszerekkel nyert 
adatoknak és a geológiai lehetőségeknek kritikai kombinációja. 

Tudjuk, hogy a geofizikai mérések eredménye igen sok esetben többféle 
töm^gelogzlás alapulvételével az altalajban magyarázható meg. Ezek közül a leg
valószínűbbet éppen az ilyen óvatos kritikus kombinációval kel] kiválasztani. Ez 
azonbí,n sohasem lehet sem a geológus, sem pedig a geofizikus kizárólagos feladata ; 
msgoldása csak a két szaktudós összedolgozásával lehetséges. 

A kin^ífcári olajkutatásnál ez az összemüködés tulajdonképpen csak lOSi-ben 
a bükkaljai munkálatoknál kezdődött ; a mérési eredmények értelmezésénél azonban 
ta lán még itt is túlságosan külön csapáson haladt a geofizikus és a geológus. 

Hazánkban egyébként arra is van példa, hogy a geofizikus és a geológus 
tervszerű együttmiiködése milyen nagyszerű sikert hozhat : a MAORT dunántúli 
munkáj a ! 

"̂ Földünk valamely pontján a nehézségi erő nagysága a Föld tömegvonzási 
erejének és a Föld forgásából származó centrifugális erőnek az eredője. Ejxnélfogva 
változik a megfigyelési helynek a föld középpontjától mért távolsága {tenger színe 
feletti magassága), a hely körül csoportosuló felszíni tömegek (térszíni egyenetlensé
gek, hegyek stb.) alakja és sűrűsége, valamint az altalajban rejtőzködő különböző 
alakú ós sűrűségű tömegek ^függőleges elhelyezkedése és kiterjedtsége, és vógre a 
mórési helynek a földrajzi szélessége szerint is. Ugyanez vonatkozik természetesen 
a nahézségi erő gyorsulására is. Utóbbinak f>normális« értékét a Föld minden részében 
végzett Őszesen több mint 6000 mérésből vezették le. A mindjái't emiítendő kép
letekben szereplő együtthatók legvalószínűbb értékeit ebből a sok mérésből a legkisebb 
négyzefcok módszerének alkalmazásával nyerték. A nehézségi gyorsulás normál-
értóke a Föld átmérőivel bíró és a tenger szintjében fekvő forgási ellipszoidra (az 
ú. n. »refsrenoia-eUipszoid« nívó felületére vonatkozik ; (v. ö. Cassinia Q, 23, 24, Meis-
ser O. 95, 6Ö, 67, 336, 339). BT. Eötvös L. és munkatársai annak idején még a régi. 
Bassel F. íF.-töl számított referencia-ellipszoidot használták számításaikban, melynél 
a kisebb (forgási) tengely fele b = 6,356.078-95 m, a nagyobb (az aequatoriális) 
tengely fele pedig a = 6,377.397-16 na értékkel szerepelt és a Helmert F. .fí.-től szár
mazó régi képletet: g = 978-00 (1 -|- 0-00531. snx'tp), ahol g = a nehézségi erő gyor
sulása, tö = a földrajzi szélesség. 1924 óta a nemzetközileg elfogadott forgási refe
rencia-ellipszoid a Hayford-iéle, melynél b = 6,356.911-9.5 m és a = 6,378.388 ra, míg 
a g normál-értékének a számítására a Somiglicina-iéle képletet használják, mely 
szerint: g = 978-049 (1 + 0-0052884 sin o — 0-0000059 sin%). A vonatkoztatási 
ellipszoidok alapértékeinek ezen eltéréséből azonban gyakorlati számításokra nézve 
észrevehető különbség nem származik. 
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A földalatti tömegek minőségétől és eloszlási módjától függő anomália
értékeket úgy számítják ki, hogy a nyers mérési eredményekből levonják a mérési 
hely szomszédságában mutatkozó térszíni egyenetlenségektől, valamint a távo
labb levő nagyobb kiemelkedések (dombok, hegyek) tömegvonzásából eredő 
hatást. A maradék minden zavaró befolyástól mentesen a tisztán a földalatti 
tömegektől származó vonzóhatást jellemzi. H a ez számszerűleg nagyobb, mint 
a 22. sz. lábjegyzetben felsorolt képletekkel a mérés helj'ére nézve kiszámított 
»normáUs(( érték, akkor a mérés helyén a ímekézségi rendellenesség« vagy mno-
máliav. pozitív, az ellenkező esetben pedig negatív. Az egyenlő előjelű és szám
értékű anomália-értékeket folytonos vonallal összekötve kapjuk az ú. n. )yizo-
gamma« vonalakat.^-* 

A nehézségi erő gyorsulása földfelszíni változásainak jellemzésére és 
szemléltető vektoriális ábrázolására br. Eötvös L. bevezette (28, 29, 116) még 
a geofizikai térképeken az ú. n. »grádiens<(-ek feltüntetését is. Ezek az izogamraa-
vonalakra mindenkor merőlegesen álló egyenesek irány és nagyság szerint azt 
adják meg, hogy a vízszintes síkban 1 cm megtett ú t ra vonatkozóan milyen 
nagy a nehézségi gyorsulás értékének abszolút változása abban az irányban, 
amely felé a változás a legnagyobb.^* 

Ri tkábban szokták felhasználni^^ és az áttekinthetőség meg aem zavarása 

^̂  Az izogammák dimenziója (mórtékszáma) a C. G. S.-mértékrendszerben, 
gyorsuláskiilönbségekról lévén szó : cm. S6C~̂ . Az 1 cni-sec""- értéket 1 gal-nsilí szok
ták nevezni ; (a szó Galilei emlékét őrzi). A torziós-ingaméréseknél használt egység 
azonban rendesen az 0-001 C. G. S., melynek neve : milligal. 1 milligal gyorsulást 
a vonzóerőben olyan kőzetlemez idéz elö, melynek sűrűsége 2-4 és amely végtelen 
hosszú és széles, vastagsága pedig 10 m. 

^*A gradiens dimenziója: ^ = i ^ -A- mértékegységet i t t célszerűségi 
okokból csupán I.IO"^ C. Gr. S.-nek szokták választani. Schweydar W. (149) és Königs-
berger J. (69) ajánlatára ezen egységet nemzetközi megegyezéssel : ^EötvÖs«-nek. 
nevezik, jele : E. Egy E 1 milliomod milligal gyorsnlásváltozást jelent 1 cm távon. 
vagy pedig 1 milligal izoganuna-különbségnek felel meg 10 km távolságra. Azt 
a roppant kis értéket, mslyet ez az egység képvisel és egyúttal az Eötvös-féle torziós-
ingának bámulatos érzékenységét azonban talán legszemléltetóbben az a magától 
br. Eötvöstől származó közlés (29, 51) mutatja be, mely szerint az alább említendő 
irányítóképesség R számításánál még az Alpok hatását a Balaton jegén álló műszerre 
is figyelembe kellett venni és az közel 1.10"^ C. G. S.-nek, vagyis 1 ^É-nek felelt meg. 
Ugyancsak br. Eötvös L. szerint (28, 53) az Alpok felszúii tömege a vízszintes irányító-
képesség (R) meghatározásánál München távolságában még 6 E, Stuttgartéban még 
2 E hatást képvisel, 

^''Ennek fóoka az, hogy a görbületi érték számításánál a térszíni egyenetlen
ségek számbavételénél elkövetett hibák kb. 10-szor akkora befolyást gyakorolnak' 
a végeredményre, mint a gradiens-számításnál, Ezért ma sokan azt tartják, hogy 
görbületi értékek csak síkvidéki munkánál határozhatók meg akkora pontossággal, 
hogy tektonikai következtetésekre felhasználhatók legyenek. Bár Pékár Dezső, 
aki elsőnek használta fel (118) a görbületi- és gradiens-értékek egymáshoz viszonyí
tott változását vetődések kimutatására, még Tokod dombos vidékén, Esztergom 
megyében is tudott használható értékekre szert tenni. 

Fekete Jenő a Geofizikai Intézet egyik jelentésében (38, 16) később a következő 
véleményt nyilvánította: ^A földalatti tömegeloszlásra a görbületi adatokból is lehet 
következtetni. Ez a következtetés azonban még nehezebb és bizonytalanabb, mint a gradien
sekre alapított következtetés. Ép ezért a mérések eredményeinek értelmezésében újabban 
a görbületi adatokat alig szokás tekintetbe venni«. 

Ezt a felfogást azonban a legújabb gyakorlat különösen síkvidéki munkáknál 
nem igazolja. Az Eötvös-Intézet utolsó megjelent jelentésében pl. Bassó I. pótló 
számításokat közöl (7) görbületi értékekre a Bácskában Tompa vidékén korábban 
végzett torziós-inga mérési adatokhoz, amelyek éppen azért váltak szükségessé, hogy 
segítségükkel vetődésekre lehessen következtetni. Ugyanetaben a jelentésben Bassó 



SZÉNHIDROGÉNEK ÉS SÓSVIZEK 1 1 1 

kedvéért még ri tkábban a térképeken ábrázolni az ú. n. )'>gÖrbüleM éríéí;«-eket. 
Alföldi viszonylatban azonban ezek különösen törésvonalak nyomozásánál jó 
tájékozásul szolgálhatnak, miért is éppen nálunk szélesebbkörű felhasználásuk 
indokolt volna. 

A görbületi érték^^ olyail fizikai mennyiség, mely arányos a nehézség 
nívófelületének görbültségével a mérési pontban, vagyis e nívófelületnek a gömb
felülettől való eltérésévei. Ezt a görbültséget a nlvófelület ú- n. főgörbületi 
sugarainak irányával és nagyságával jellemezhetjük. H a ugyanis a nehézségi 
erő nívófelületének valamely pontjában merőlegest állítunk, akkor ezen keresztül 
végtelen sok síkot fektethetünk, melyeknek mindegjoke görbe vonalban metszi 
a nívófelületet. Ezek közül egy lesz olyan, amelynek a görbületi sugara a leg
kisebb (p,) és egy olyan, amelynek a görbületi sugara a legnagyobb (p.,). Ezek 
a »fögörbüleíi irányoké eg3miásra merőlegesek. A nívófelület )>^ör6íííí5éí/«-ének 

mértéke /—j az első esetben (amikor a görbületi sugár a legkisebb) a legnagyobb 

és a másodikban [—] a legkisebb. A br. Eötvös L. ál tal a geofizikába bevezetett 

^görbületi értéh«: R definíciója ; R = g [ 1 amelyben az előzők szerint 

pj a kisebb, p.̂  a nagyobb főgörbületi sugarat, azaz — a nagyobb és — a kisebb 
f 1 Pa 

görbültséget jelenti, g pedig a nehézségi gyorsulás. EbbŐl a definícióból követ
kezik, hogy R a 0 értéket a nívófelület azon pontjában veszi fel, amelyben 

gömbfelülettel érintkező pontban. JR br. Eötvös L. eredeti defi
níciója értelmében pozitív előjelű, ha a nehézségi nívófelület felülről nézve homorú 
alakú, negatív előjelű pedig akkor, ha az domború. 

A térképészeti ábrázoláskor az R mennyiséget br. Eötvös L. eljárása 
szerint a mérési ponton áthúzott vonallal jelzik, melynek hossza az R-el arányos. 
'A vonalat a mérési pont helye éppen felezi. Br. Eötvös ábrázolási módja szerint 
az R-vonalak iráuyazimuthját az a X-szög adja meg, melyet a nagyobbik fő
görbületi sugár (pg) azaz a kisebb görbültség síkja az óramutató forgása irányá
ban az E-i iránysíkkal (illetőleg az ábrázolás alapjául választott koordináta
rendszer x-tengelyével) bezár.^' 

Imre a görbületi értékeket a szatmármegyei Nagykároly geofizikai maximumának 
a tektonikai jellemzésére használja fel ; (8, 12). 

Vajk Raoul (172) is ezeket írja : »A görbületi értékeh földtani értelmezése gyak
ran igen nehéz és ezért igen sok esetben ezeket az adatokat •—- sajnos — figyelmen kívül 
hagyják.« 

-s A görbületi értékeket br. Eötvös L. u tán konvencionálisan »R«-6l, az újabb 
német irodalomban pedig *K«:-val is jelölik (a »Krümmtmgsgrösse« szó kezdőbetűje 
után). 

2 'R előjele tekintetében nemcsak a magyar Geofizikai Intézet, hanem a 
legtöbb külföldi geofizikus is (így pl- Haalck H. 50, 16, 146—147, Jung K. 57, 58. 
59 stb) hr. Eötvös L, előírásait követi. Azonban figyelTneztetnem kell arra, hogy 
ebben a tekintetben úgylátszik egységes eljárás még nem alakult ki, ami zavarra 
adhat okot. így pl. Vajk R, érdekes tájékoztató cikkében (17, 422—423. 12. és 13. 
rajz) éppen ellenkező értelemben használja az előjeleket, mint br. Eötvös L. Vajk 
R. példájában (két különböző sűrűségű réteg, melyek közül az alsó a sűrűbb és hullá
mosan gyűrődött) hr. Eötvös L. előjel-írása szerint az R a teknők fölött kapna pozitív 
előjelet, a boltozatok fölött a negatívot. Az alaprajzi ábrázolásnál pedig hr. Eötvös 
szerint a boltozat csapásirányával párhuzamos R-vonalak felelnének nieg a negatív 
R-értékeknek, a csapásirányra merőleges R-vonalak a teknők felett a pozitív B-órté-
keknek. Vajk görbületi érték-diagrammjai tehát tükörképei annak, melyet kapunk, 
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R nemcsak a nehézség nívófelületének gÖrbültBegével arányos, hanem 
azzal -a forgató nyomatélíkal is, amellyel a nehézségi erő vízszintes összetevője 
az elsőfajta alakú^^ Uöfvös-iéle torziós-ingának a karját a nagyobbik főgörbületi 
sugár irányába beforgatni igyekszik. Ezért br. Eötvös R-nek a wizszintes irányító-
Mpességn nevet adta. 

Sok geológus arra hajlik, hogy a geofizikai térképek izogammarajzait 
minden fenntartás nélkül a mélyben rejlŐ tömegek izohipszás feltüntetésének 
tekintse. Ez azonban csak elég súlyos megszorító feltételekkel engedhető meg. 
Ezek a következők : 

ha br. Eötvös eredeti előírását követjük. A vetődés hatását bemutató 13. rajzban 
az R-görbd hasonlóképpen tükörképe annak, amelyet Pékár D. {118, 3) hasonló 
esetre kiszámított. 

A tárggyal részletesebben foglalkozók figyelmét felhívom még arra, hogj' 
Meisser O. nemrég magjelent kézikönyvéban (95, 97) az R térképi felrakása számára 
a kétszeres irányazimuthszög (2X) quadránsfekvésének megállapítására szintén az 
ellenkező előjelek vannak msgadva, mint amelyeket br. Eötvös előírásai szerint a 
Magyar Geofizikai Intézet használ. Ezek a náUmk használandó előjelek a követ
kezők : 

Ha W A = -^-, r— 
e 1 ö j e l e : 

+ 

es egyúttal W^y - ^^ ^^ 
e l ő j e l e : 

+ 

akkor a 2A-szög 
quadránshelyzete : 

I . quadráns : 0"-— 90" 
I I . » 90»—180" 

I I I . » 3800—270" 
IV. » 270"—360" 

A határérték esetében: 

Ha W A = ^ p ^ ^-^ 
előjele ill. határértéke 

+ 
0 
0 

s^ w 
és egyúttal "Wxy = — 
előjele ill. határértéke 

0 
0 
+ 

akkor a 2X-szÖg 
határértéke: 

0» 
180" 
90" 

270° 

Ha a görbületi értéksk párhuzamosak a gradiensekkel, ez tömegliiányra 
mutat az altalajban. A gradiensekre merőleges görbületi értékek viszont alegnagycbb 
rejtett tömegfelesleg fölött mutatkoznak. R szög alatt á!] a gradiensre, ha az al talaj
ban rejlő eltérő sűrűségű tömeg asszimetriknsan települ az észlelés helyére vonat
koztatva. 

Meg kell még említenem, hogy Meisser O. kézikönyvében (95, 77) az Eötvös 
után adott 71. ábrában, mely eltakart alaphegj'ség tömegvonzásának befolyását 
mutatja, a pontozott görbe nem az R-értékek változását ábrázolja, mint azt az ábra 
aláírása állítja, hanem a gradiensek változását. 

A ge.ifizikai mérések gyakorlati értelmezésének nehézségeiről 1. egyébként 
Fekete J. kitűnő tannlmányát (34). ^^ ^ 

R dimenziója ugj^anaz, mint a gradiensé: ^ = ^ 
Mértékegységül itt is az 1 E = I.lQ-s C- G. S.-t használják. 

^̂  Ezalatt azt a típusú torziós-ingát értjük, meljTiél a súlyok vízszintes rúd 
két végén egyenlő magasságban vannak elhelyezve. 
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a) A tömegoloszlás legalább közelítőleg megfeleljen annak a feltevésnek, 
hogy csak két különböző sűrűségű rétegről van szó s azok mindegyike magába 
véve homogén. 

b) A kisebb sűrűségű réteg legyen felül, a nagyobb sűrűségű pedig ne 
feküdjön túlközel a felszínhez. 

c) Vízszintes síkban a rétegek kiterjedését a függőleges vastagsághoz 
, (mélységhez) képest végtelen nagynak tekinthessük. Gradiens-számításoknál 

ennek az utóbbi feltételnek nem kell szigorúan érvényben lennie. Elég, ha a von
zást gyakorló tömegnek szélessége és hosszanti kiterjedése a vízszintes síkban 
többszöröse annak a mélységnek, melyben a műszer alat t van. 

Ebben az esetben egy br. Eötvös X-.-tól származó (28, 52 ; 31 , 6) kényelmes 
közelítő képlettel számolhatunk, mely a következő : 

g = 2:c G (3'—a) A h, ahol G az úgynevezett tigravitációs konstánsií. 
(G — ~ . 10-s C. G. S. - - 66-7. 10-8 - ^ j A h -== a nagyobb sűrűségű és a 

feküben lévő rétegnek a színt változása, a' ^ a nagyobb sűrűségű alsó réteg 
sűrűsége, a = a kisebb sűrűségű felső réteg sűrűsége. 

A br. Eötvös L. által erre an esetre számított példák a következő eredményt 
adták : 

H a feltesszük, hogy a' = 2-7, a == 2-0, akkor a két réteg ha tárára nézve 
1 milligal = 1.10'^ C. G - S . Ag izogammakülönbség : Ah = 38 méter mély
ségnek felel meg. 

H a pedig a' = 2-6-nak vesszük, 0 = 2-0 marad, akkor 1 milligal A g 
megfelel A h ~ 40 m szintkülönbségnek. 

Br, Eötvös L. ezt a két számpéldát éppen az Ő aradi és kecskeméti izogamma -
méréseinek magyarázatára számította k i ; (32, 11—12). 

Nagy fizikusunk ugyanis hajlott arra, hogy a kecskémét vidéki izogamma-
maximumokat és minimumokat az altalajban rejlő eruptivus tömegek elhelye-
ződési módjával magyarázza, mint ez munkája következő szavaiból kitűnik :̂ ^ 

•DKecskemét nyugati peremét érintve, ott jelentékeny tömeghiányt m-idató 
lekerekített idomú területet látunk, amelyet három nagyobb tömegrög vesz körül; 
ezeknek anyagkülönbsége a mágneses hatások különbözőségében jól érvényesül. Az 
előzőkben Icözölt feltevések alapján aligha képzelhetjük el ezt a tömegeloszlást máskép, 
TntTit a következő módon: vápa-alakulat, melyet hegyek öveznek s amely a mindent 
beborító homok alatt terjed a mélységbe. 

Keleten eruptivus jellegű hegy emelkedik szélesen kiterjeszkedő oldalszár
nyakkal egészen kb. 500 m magasságig, délen közepes magasságú hosszúkás hát lerül 
el, mely ugyancsak eruptivus anyagból áll, északnyugaton pedig nem-mágneses 
kőzetekből állá hegy mutatkozik, mely szomszédjainál magasabb. 

A kőzeteloszlás alakja és módja is bizonyos hasonlatosságot tüntet fel Santorin 
szigetének alakulataival, amire azonban ezidőszerint éppen csak utalni merek.i 

Pékár Dezső összefoglaló munkájában még hozzáteszi (116, 162—163; 164) : 
»A sűrűbb altalajban tehát a középen mélyedés van, innen a szélek felé haladva 

a sűrűbb tömeg emelkedik, majd ismét leesik. Szóval egy kráterszerű alakulattal 
van dolgunk, illetve helyesebben szólva, egy oly fajta líkörhegységgeU, mint ami
lyenek a holdkráterek. A körhegység ugyanis aránylag széles, körülbelül 30 kilométer 
átmérőjű s szélein egyes csúcsok emelkednek ki. Ez a különös alakulói kétségtelenül 

^^ Fordítás a nórriat szövegbő]. A szövegbsn előforduló >>magassági« adatokon 
természetesen a mélyben feltételezett hegyek morfológiájára jellemző relatív szint-
Itülönbségek értendők. 



114 SCHERF EMIL 

Összefügg a kecskeméti földrengésekkel. E kérdést nem részletezem, csupán felemlí
tem, hogy pl. az 1911 július S.-i rengés epicentrum-a, vagyis a földfelületnek a rengés-
középpontja felett fekvő helye, térképünkön a G pontba esik, szóval kráterünk-köze
pébe. A rajzunkban fel nem tüntetett rengési görbék ugyancsak összeesnek ezzel az 
alakulattal.« 

Br. Eötvöst erre a felfogásra a Fruskagora alföidi szegélyén végzett korábbi 
vizsgálatai (30, 24—29) indíthatták, ahol a nehézségi erő anomáliái és a mág
neses zavarok zónái között határozott Összefüggést talál t . Tudjuk, hogy br. 
Eötvös Makó és Szeged között is muta to t t ki (30, 25 ; 33, 223—224) 3500.10"'' 
C. G. S. számított mágneses szuszceptibilitással bíró tömegvonulatot. Csekély 
mértékben változó mágneses aequipotenciális görbéket muta t Fekete Jenő 
közlése (33, 220) szerint a Hortobágy is. 

Csekély mágneses anomáliákat azonban nem kell feltétlenül eruptivxunok 
jelenlétének tulajdonítani. Fekete Jenő és munka tá r sa i : Szecsödy Miklós, Szi
lárd J. és Haáz István Béla pl. a mezőkövesdi boltozatról származó alföldi kőze
teken határozták meg (35, 15) a mágneses szuszceptibilitást a következő ered
ménnye l : kiscelli agj^ag: 123.10~s C. G. S., tr iászmészkő: 102.lO-^ C. G. S.. 
míg az onnan származó riolittufa : 742.10"^ C. G. S., d a c i t : 584.10"*' C. G. S. 
és dacittufa : SIOG-IO"" G. G. S. értéket adta. 

Kiváló geofizikusaink azonban sohasem mulasztották el határozot tan ki
emelni, hogy a földalatti tömegek vonzóhatására nézve végzett próbaszámításaik
nak csak nagyon viszonylagos értéke van. Más tömegeloszlások feltételezésénél 
más alakulatok is okozhatják ugyanazt az izogamma- és grádienselosztást. 

Valóban : Böckh íl. már 1917-ben erdélyi és egbeUi analógiák alapján 
felvetette (13, 271 ; 13a, 821) a kardinális kérdés t : í>Kecskemét környéke izo-
gam/máinak értelmezésénél az a kérdés Tnerül fel, hogy a mélyben van-e sóiest vagy 
ni7ics? Az első esetben a brachyantiklinális búbja a tömeghiány maximumának, 
a második esetben a tömeghalmoződás maximumának helyén van. 

A Kecskemét körül talált nehézségi különbségek 0-12—0-15 C. G. S.-t dr. 
Pékár DezsŐ úr szíves közlése szerint ilyen különbséget mintegy 1500 m vastag, 
a bázisán 16—17 km átmérőjű sóiest idézne elő, ha ez 500 m mélyen fekszik a föld 
felszíne alatt és ha a kősó fajsúlya megint 2-16, a környező kőzeteké pedig 2-4. Ha 
azonban a környező kőzetek sűrűsége nagyobb, úgy sokkal Idsebb és nagyobb mély
ségben fekvő sótest is előidézheti ezt a hatást, 

Miután a só jelenléte kérdéses, kutatás esetén egyelőre két fúrást kellene 
lemélyíteni: egyet a tömeghiány, egyet pedig az egyik tömeghalmoződás maximu-
mávAik helyén.<i 

í gy kívánta Böckh H. nemcsak a Duna-Tisza-közén, hanem az Alföld 
más részein is a k imutatot t zárt izogamma-alakulatokat megvizsgálni. Ennek' 
a programnak a kitűzésénél és végrehajtásánál őt mindig az a reménye vezérelte, 
liogy ki fog derülni, hogy az Alföld gyűrt terület és a kimutatandó boltozatok 
magvában ot t lesz a só, a szárnyakon pedig a kisérő olaj. Abban az időben 
azonban, mint már fentebb említettük, még csupán egyetlen 2000 méteres 
fúrás telepítése is az Alföldön elérhetetlen utópiának látszott . 

Az első világháborút követő időkben Böckh H. is csak aimyit tudo t t 
elérni, hogy a Nagyhortobágy »Pentezúgfl nevű dűlőjében tervszerűen egy geo
fizikai minimumon kezdték meg 1918-ban az első alföldi kincstári só-, illetőleg 
olajkutató mélyfúrást. E íúrás befejezése 1924-ig húzódott el. A fúrás 1115'04 
mi-ben alsó-pannonban ért véget ; ilymódon a Böckh H. á l ta l felvetett elvi 
kérdés megvilágításához nem járulhatot t hozzá. 
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Böckh H. 1921-ben külföldre ment. Ennek következtében 1921—1928. 
között az ő programmjának tervszerű végrehajtása megszakadt. Pávai-Vajna 
Ferenc (110—113) nemcsak hogy nem íolyt;atta az alföldi geofizikai maximumok 
és minimumok tervszerű kivizsgálását, hanem részben teljesen mellőzve a geo
fizikai megállapításokat, sekély mélységre lehajtott aknákkal és fúrásokkal 
kívánt boltozatokat és redöket a pleisztocén töltelékben kinyomozni; ezek az 
eredménj'ei szolgáltak a mélyfúrások kitűzéséhez is alapul. Azok a geológusok, 
akik ezt a methodikát támogat ták (v. ö. a 8. sz. lábjegyzetet), nem ta r to t t ák 
szem elöttj hogy az Alföldünk közepetáján sokszor 150—200 m, vagy ennél is 
vastagabb pleisztocén rétegsorozat már lerakodási módjánál fogva is lencsés 
szerkezetű. Felépítését még komplikálja, hogy az egész pleisztocén folyamán 
többször ismétlődtek a feltöltési és eróziós időszakok a jégkorszakok és a jég
olvasztó periódusok váltakozásával együtt. Az ilyen felépítésű rétegsorozatban 
nem lehet dőlésmérésekkel fiatal orogén redőzéseket megállapítani még akkor 
sem, ha azok ot t tényleg megvolnának. 

Geofizikusaink elejétől fogva aggodalommal nézték a magát csalhatatlan 
»geotektonikai« módszernek valló új vizsgálati technika bevezetését az alföldi 
kőolaj kutatásba. Pékár Dezső SJL 1930-ban megjelent br. Eötvös-emlékkönyvben 
(116, 177) a hortobágyi pentezúgi és a vérvölgyi I . sz. fúrásról írva panaszolja: 

i)Sajnos, ilyen tnődon a nemcsak geofizikai, de gyakorlati szempontból is 
kiválóan érdekes és biztató vérvölgyi fúrás egyelőre függőben maradt. Mindez ideig 
Magyarországon geofizikai méréseink alapján más fúrás sem történt. A Baján 
végzett^^ eredménytelen fúrás kitűzésénél ugyanis a torziós inga,mérések eredmé
nyeit nem vették figyelembe. A többi alföldi fúrópont pedig oly helyeken fekszik. 
aliol vagy egyáltalán nem végeztünk gravitációs méréseket, avagy csak akkor, amikor 
ott a fúrás már folyamatban volt. Ily módon arra a főkérdésre, hogy a Magyar 
Alföldön a geofizikailag előnyösnek mutatkozó pontokon feltárható-e földgáz vagt^ 
petróleum, egyelőre nem felelhetünk.a 

Gaál István (46, 47) a geológus szempontjából bírálta és támadta az 
ingatag alapon álló új kutató módszert. 

A tudományos kritika eme felszólalása ellenére is az említett időszakban 
nem kevesebb, mint 6 nagy alföldi mélyfúrás helyét tűzték ki az állítólagosán 
)>tektonikai<í módszer szerint. Ezek rendre ; Baja 1369 m mély 1924-ben, Hajdú
szoboszló I. sz. 1090-87 m 1924^—1925, Hajdúszoboszló I I . sz. 2032-00 1926— 
1930, Karcag I . sz. 1224-65 m 1927—1928, Karcag I I . sz. 801-70 m 1929—1930 
és Debrecen I . sz. 1737-66 m 1929—1931. 

Hogy ez így történhetett , aimak az a magyarázata, hogy ezek a fúrások, 
az eredeti célt tekintve, ugyan meddŐek maradtak, amennyiben sem számba
vehető mennyiségű szénliidrogént nem tá r tak fel, sem arról nem tájékoztattak, 
hogy az alföldi geofizikai maximumok és minimumok milyen módon volnának 
helyesen értelmezendők, — azonban eredetileg nem várt hasznot mégis hoztak ; 
gyógyhatású forró-vizek feltárása által. Hozzájárult, hogj ' jónevű tektonikusok, 
mint külföldön Kober L. (68), hazánkban Vadász E. (170) saját elméleti elgon
dolásaik tapasztalati alátámasztását vélték megtalálni a közzétett »tudományos 
bizonyítékokban«. A 8. sz. lábjegyzetben erről ugyan már szólottam, de azt 
hiszem, nem végzek felesleges munkát , amikor mégegyszer, a legnyomatékosab
ban utalok arra, hogy az alföldi elsőrendű fispontok, nemcsak métereket nem, 
de még csak decimé tereket sem mozdultak ki az eredeti helyükről holmi redőzés 

^'^ Pe.hár D. i tt a Hungárián Oil Syndicate Limited által 1924. év végén Baján 
a Sugoviea nevű holt Duna-ágban létesített 1369 m mély fúrásra céloz. 
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következtében, amint azt Gárdonyi 'J. (49, 105) ós Bendefy (Benda) L. (9, 10) 
hiteles elsőrendű szintezési adatok alapján bizonyították.^^ 

Amint Böchh H. 1928-ban Perzsiából hazajött, rögtön folytatta, ahol 
1931-ben abbahagyta. 

Mint elfogulatlan és minden újítás megvizsgálására kész kutatót , kez-
tletben öt is megtévesztette a távollétében bevezetett új kutatási technika, 
De a Kecskemét környékén és a Hortobágyon 10-—30 m-es fúrásokkal felvett 
geológiai szelvényeimmel nem volt nehéz csakhamar meggyőznöm Őt arról 
hogy az ilyen sekély fúrásokkal az Alföld vastag pleisztocén töltelékének leg
tetején tektonikát nyomozni lehetetlen. Amint erről meggyőződött, első intéz
kedése az volt, hogy a tiszaőrai fúrást geofizikaüag kimutatot t zárt maximumra 
telepíttesse 1930-ban. 

Érdekes, hogy a később gyors egymásutánban telepített nagyhortobágyi 
I I I . sz., a csomádi I . sz. és a mezőkövesdi mélyfúrás is mind geofizikai maximu
mokra vannak téve, csak a tisztabereki fúrás, mely nem olaj-, hanem a só-kutatás 
célját szolgálta, került gravitációs minimumra. 

Hogy ezeh a fúrások mégsem adtak az alföldi olajkutatásra nézve oly kardi
nális kérdésre: miképpen értelmezendők a gravitációs maximumok és minimum.ok? 
végleges választ, az azzal magyarázható, hogy közülük csak a mezőkövesdi fúrás 
érte el 842-35 m-ben a triász-alaphegységet. Ez a fúrási eredmény erre az egy 
helyre nézve igazolja azt, hogy i t t a torziós-ingamérésekkel és szeizmikusán 
egyaránt k imuta to t t geofizikai maximum (Fekete J. 35, 7—11) és az alaphegy
ség felemeltsége összeesik.^^ Ez különben az Alföldön nincsen mindig így, amire 
jó példa a Böckh H. által zárt geofizikai maximumra telepített tiszaőrsi fúrás. 
Tiszaőrsön a fúrás tanúsága szerint az alaphegység egyáltalában nem boltozó-
dot t fel, hanem a szeizmikus reflexiós mérések ú tmuta tása szerint inkább le
süllyedt és ta lán 2440 m-ben volna csak elérhető ; (Fekete J. 36, 52—53).^^ 
I t t tehát a geofizikai maximum-alakulat nem felboltozódástól, hanem a mély
ben jelenlévő, valamilyen nagyobb sűrűségű kőzettől származik. Fo rd í tva : 
a debreceni mélyfúrástól keletre a nehézségi erő minimumai nem az alapkŐzet 

"1 Stilágyi Bála mirnök, miniszteri tanácsos, az Állami Földmérés egykori 
vezetője az új elaŐrendü szintezés megindításakor, 1921-ben elrendelte, hogy ahol caak 
fehetséges, a régi katonai elsőrendű szintezés és az 1890—^1891-ben készült vízrajzi 
szintezés alappontjait is bekapcsolják a mérésbe. Ezen intézkedés következtében 
Tiszasüly és Szeged között számos főfixpont magasságváltozását állapították meg ; 
(l. az Ö5-jzehíi3onlitó IV. táblázatot Bendefy (Benda) L. munkáiban 9, 70 ; 10, 124). 

Kezdeményezésemi'e 1933-ban a Földtani Intézet igazgatósága azzal a kérés
sel fordult Siilágyi B. úi-hoz, hogy Tiszapolgár és Rakamaz között új elsőrendű 
országos szintezési vonal bemérését rendelje el, mely a Tisza-völgynek ezen a részén 
is b:kapesülná a régi vízrajzi szintezés föfixi:)ontjalt. Ez hála, Szilágyi B. és Gárdonyi 
J. m^síértŐ támogatásának, meg is történt, úgyhogy ma Összehasonlító kottákká) 
rendelkezünk Hakaraaztól (illetőleg Tokajtól) kezdve egészen Szegedig. Az eredmény 
az, hogy az új országos szintezés adatai 8—13 em-el, a legtöbb esetben azonban csak 
9 — 11 em-el alacsonyabbak a régi vízrajzi mérés adatainál. Ez az eltérés már a víz
rajzi szintezés szolnoki függő pont j án is fennáll. Az összes adatok egybeállítva a Magyar 
Állami Vízrajzi Intézet által lÖSfl-ben, második kiadásban kiadott tiszai vízrajzi 
atlasz (179) 4 utolsó lapján találhatók. Ezek az adatok tehát semmiképpen sem 
támogatják az Alföld fiatalkorú redőzésének elméletet. 

^'Egy fúrás eredménye egymagában többet nem bizonyíthat. Azt, hogy 
»b?Itozat<í-ról van-e szó, hitelesen csak legalább három próbafúrással lehetne eldön
teni. A mezőkövesdi esetben azonban a szeizmikus reflexiós rések igazolják a bol
tozatot. 

'^ A tiszaórsi fúrás, sajnos, csak 1940 m mélységet ért el s így az ellenórzéare 
alkalmatlan. 
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lesüllyedésétől származnak, hanem a mélységbeli rétegek sűrűségcsökkenésétől; 
(tufa-betelepülések ?). 

Látnivaló, hogy a torziós-ingamérések, miután csak egy integrál-értékét 
tükröztetik vissza a mélység felől ható összes vonzóerőknek, nem értelmezhetők 
egyértelműen. Éppen ezért hozta be Mintrop L. (98—101) a szeizmikus reflexiós 
és refrakciós méréseket a geofizikai ku ta t á sba ; az imént lát tuk, hogy ezek 
Alföldünkön is a mélységbeli rétegek Összetételének kinyomozásánál jól használ
hatók f^ (y. Ö. 94, 168, 169 is). 

E módszerek lényege abban áll, hogy a fold felszínén vagy esetleg kisebb 
mélységben a felszín alat t , robbantással mesterséges földrengéshullámot ger
jesztenek és ezeknek a tovaterjedését megfigyelik. A szeizmikus hullámok 
különböző sűrűségű és rugalmasságú együtthatójú anyagok határfelületéről 
részben visszaverődnek, részben pedig a határfelületet átlépve a fekűkőzetbe 
behatolnak. Eközben éppen úgy megtörnek, mint a fény, ha a fekűkőzetben 
a terjedési sebesség más, mint a fedőben. 

A reflexiós szeizmikus módszer-nél a robbantási ponttól néhány 50 m távol
ságban elhelyezett ú . n. »geofon<( fogja fel a rezgéseket. H a az első rezgés csil
lapodása u tán a készülékek egy vagy több rákövetkező rezgést jeleznek, akkor 
ezek a mélységben lévő kőzethatárokról visszavert hulláraoknak felelnek meg. 
Ha Z jelenti a reflektáló felület mélységét, a robbantási hely és a geofon között 
lévő távolságot, T a robbantás időpontja és a reflektált hullára beérkezése között 
eltelt időt, ha továbbá más módon, pl. a refrakciós módszerrel, melyről alább 
lesz szó, meghatározzuk a gerjesztett szeizmikus hullámok tovaterjedési sebes
ségét, V-t, akkor : Z = | - ] / V^. T^ — X ^ H a pedig több geofon áll rendel
kezésre, akkor a különböző reflektált hullámoknak az egyes készülékekbe való 
beérkezésének időpontjából a reflektáló rétegek dőlése is meghatározható. 

A refrakciós szeizmikus mérés-Xíél felhasználjuk a szeizmikus hullámoknak 
azt a sajátságát, hogy különböző szeizmikus rugalmasságú rétegekben külön
böző sebességgel terjednek. 

Minél messzebbre állítjuk fel a felvevő műszert a robbantás helyétől, 
.annál nagyobb mélységbeli u ta t jár meg az első hullám, amelyet a készülék 
jelez. H a pedig a geofont egymásután különböző távolságra visszük a rob
bantás helyétől, akkor a hullámok különböző beérkezési idejéből és a távol
ságokból kiszámíthatjuk a különböző mélységekben való terjedési sebességet. 
A sebesség ugrásszerű változása figyelmezteti a geofizikust arra, hogy réteg-
változás van az illető mélységben, ha t. i. ez a változás, miként az rendesen így 
is szokott lenni, a szeizmikus rugalmassági állapot lényeges változásával van 
egybekötve. 

Érdekes, hogy Bőckh Hugó nem becsülte tú l sokra a szeizmikus mód
szereket. 1029-ben egy beszélgetésünk alkalmával felvetettem ezt a kérdést 
az alföldi geofizikai maximumok és minimumok értelmezésének problémájával 
kapcsolatban. Bőckh H. legyintett a kezével és azt mondta, hogy az Anglo— 
Persian Oil Co. számára végzett munkálatainál sokezer font sterlinget költöttek 
a Minírop módszereire, anélkül, hogy annak kézzelfogható hasznát vették volna. 

Azt hiszem, Bőckh Súgó ma már máskép vélekednék erről a kérdésről. 
1929-ben a szeizmikus methodika még nem volt olyan fejlett, mint ma. Egyéb-

^*A br, Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet a mesterségesen gerjesztett föld
rengéshullámok f:;ljegyzésére néhai Pogány Béla budapesti műegyetemi fizika-tanár 
elektromos szeizmográfját használja. 
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ként is, miként már láttuk, a szeizmikus módszerek nem egymagukban alkalma
zandó eljárások, hanem mindig csak a többi módszerrel együtt adják meg — kétes 
esetekíaén — az izogammatérképek helyes értelmezését. Ezt vallja hazai promi
nens olaj geológusaink közül Pa-pp Simon professzor úr is ; kérdésemre szíves 
volt közölni, hogy dunántúli munkálatainál alföldi t ípusú rétegösszletekben, 
érts ezalatt olyan lencsés településű és szaporán váltakozó üledéket, am.ely 
rugalmassági viszonyaiban nem túlságosan különböző, valóban csak kisebb 
hasznát lá t ta a szeizmikus munkának. Budafapusztán ellenben a pannon alsó 
részében jó reflexeket adó márgák miat t igen jói lehetett e módszereket a struk
túrák finomabb szerkezetének a kinyomozására felhasználni.^^ A br. Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet legutolsó jelentéseinek tanulmányozása^^ pedig 
meggyőzhet bennünket arról, hogy ezek a módszerek a torziós-ingamérésekkel 
és földmágneses mérésekkel együtt telegdi Eoth Károly egyetemi tanárnak, az 
Iparügyi minisztérium volt vezetőjének és utódainak mindenkori megértő 
támogatása mellett ma már az alföldi kuta tás nélkülözhetetlen segédeszközévé 
váltak. 

A Böckh Hugó által oly korán felvetett kardinális kérdés: hogy értelmezendöh 
hát a geofizikusok által kimutatott alföldi zárt maximumok és minimumok, tudo-
inányos irodalmunkban tulajdonké'ppen még ma sincs kielégítően elintézve. 

Böckh li. arról az eredeti kedvenc gondolatáról, hogy a minimumok 
helyén aótesteket lehetne majd az Alföldön is feltárni, a szaporodó fúrási tapasz
talatok alapján fokozatosan letett. Ez abból a szép cikkből is kitűnik, amellyel 
id. Lóczy L. emlékének áldozott. Azt írta : i)A másutt, különösen az Egyesült 
Államokban elért eredmények és az Alföldön végzett fúrások alapján az Eötvös-
féle geofizikai maximumokat a variscusi hegység és az ezt borító ríiesozoikum rögei
nek kell tekintenünk, vagyis az Alföld »buried hilU?'' szerhezetet mutat.^^ Az 
egyes m.axÍmumok igen eltérő mélységben foglalnak helyet, közöttük óriási vápák 
terjednek el, amelyekben sok minden elfér és Perzsiában, az ottani közbenső töm,eg-
ben tett észleléseim alapján, én csak annyiban módosítanám, Lóczy felfogását, hogy 
azt hiszem, hogy az Alföld területe inkább szigettenger, mint összefüggő szárazulat 
volt a mesozoos és kitárta következő időkben.«. (Böckh H. 14, 15—16.) 

Azt hiszem, helyesebben, mint Böckh H. e sorokban tet te, az alföldi 
sajátságos geofizikai alakulatokat jellemezni nem is lehetne. 

Hogy miképpen képzeljük el egy ilyen í>buried hill« geológiai és geofizikai 
szerkezetet, erre nézve jó támpontot ad az a szeivényrajz, melyet Fekete Jenő 
az edinburghi geodéziai és geofizikai 1936. évi kongresszus elé terjesztett mű
ködési jelentésében (35, V. táblamelléklet sSection I.«) közölt. Szelvényt ad 
DNy—-ÉK-i irányban a Gellérthegytől Kákosfalván ós Mátyásföldön át Nagy-
tarcsáig, az altalajban olyan hipotetikus tömegeloszlással, amely a grádiens-
és izogamma-meghatározásokuak kitűnően megfelel.^'' A kép közepén Rákos-

^̂  A rajz legendájában hibásan »eoeene limeKtonee (focén mészkő) van meg
adva, mint alaphegységi kőzet a triágzkorú dolomit és mészkő helyett, ez azonban 
a rajz elvi helyességén mitsem változtat. 

3^V. ö. PappS . (108, 219) is. 
3« V. ö. Fekete J . (34) is. 
^̂  oBuried hiU«, azoszerint: i^eltemetett hegy«, xnagyantl ^szigethegy«'ne'k is 

mondható, anélkül, hogy ez a kifejezés az angol szó értelmét teljesen kifejezné ; 
(szerző megjegyzése). 

^^ Ifj. Lóczy L. (82, 412, 87) és Thyssen-Bornemissza St. (167, 80) az eredeti 
szerző megnevezése nélkül átvették Böckh í í .-nak ezt a találó jellemzését. Ifj. Lóczy 
L. még a bakkszéki s truktmát is nem aimyira felgyűlt antiklinálisnak, hanem utólag 
felemelt '>buried hiUa-stxuktui&jxal'i taitja ; (87, 93, 391). 
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í a lva és Mátyásföld között óriási vetőhorsztot lá tunk kiemeJkedni nagy tek
tonikus árok mellett.^"' Ez a kiscelli agyagot még elyeti, míg az alsó-miocén 
(burdrgalien) és az azt fedő középső-miocén (helvetien) már csak gyengébben 
vannak felpúposítva. Felemelt helyzetben vannak, de a horszt fölött már rész
ben leerodált állapotban a felső-miocén képződményei, sőt, csekélyebb mérték
ben a pannon is. Ha akarom: gyürődéses szerkezet (t. i. a neogénre nézve), ka 
akarom: töréses szerkezet (t. i. a paleogénre és az alaphegységre nézve). A neogén 
rétegek azonban nem azért boltozódtak fel, mintha oldalnyomást kaptak volna, 
hanem csak azért, mert a horszt fölött a süllyedésben risszamaradtak és lágyabb, 
képlékenyebb anyagukban a boltozat oldalán sem állottak be törések, mint 
a ridegebb anyagú paleogénben és aiapiiegységben. Gaál I. (46, 14.) í>telepiiU 
redö«'n.ek nevezi az ilyen álgyűrödéses felboltozódást. 

í gy magyarázta n\ár Földvári Aladár is (42) a pesti oldal medenceszerű 
besüllyedéseit és boltozatszerű kiemelkedéseit, hozzáfűzve azt, hogy Eplény 
környékén is a rideg dolomitok és mészkövek töréses szerkezetet, a fedőben lévő 
képlékeny mangánéretelepek j)edig gyűrödöttséget mutatnak, ifj. Lóczy L. is 
a z t ' a nézetet vallja, hogy mnnak ellenére, hogy az idősebb sziklafenék valószínűleg 
töréses tektonilcájú, a plasztikus neogén feltöltés gyürődéses és flexuráf^ szerkezetű 
leheU (82, 412). Az ilyen szerkezetre mondja Prinz Gy. (121, 115): »Nyilván-
való, hogy itt-ott erősebb meghajlá^sok is vannak a rétegekben, de igazi gyűrődés 
sehol. Mert mi az igazi gyűrődés? A kőzettömegnek oldalnyomás következtében 
történt feltüremlése pozitivus emelkedéssel, mélyben minden molekula nemcsak füg
gőlegesen, hanem vízszintesen is helyéből oldalt elnyomódik. Ha csak egyenlőtlen 
sülyedés következtében görbül meg a réteg, akkor csak lehajlást (flexwát) szenvedeÜA 

Véleményem szerint a Duna-Tisza-közének is ilyen álgyűrödéses, vetö-
horsztos szerkezete van. 

A Duna-Tisza-közén — sajnos — olyan nagy mélységekre lehatoló fúrások^ 
mint akár a Tiszántúlon, akár Budapest környékén is, nincsenek. Bizonyára 
ez volt a fő oka annak, hogy lassanként annyira feledésbe ment az a tény, hogy 
br. Eötvös L., id. Lóczy L. és Böckh H. annak idején mindenekelőtt a Duna— 
Tisza közén kívánták tisztázni a geofizikai anomáliák mibenlétét, ami ott két
ségtelenül sokkal köimyebben keresztülvihető lett volna, mint a Tiszántúlon. 
(Másik két okát már említettem : az egyik a bükkszéki siker, amely a kincstári 
kuta tás figyelmét teljesen az Alföld É-i peremére fordította, a másik a geológusi 
és geofizikusi együttműködés kellő hiánya az alföldi olajkutatásnál ; negyedik 
okként még felhozhatjuk, hogy felszíni természetes szénhidrogénindikációk ezen 
a területen nincsenek.) 

Súlyosan éreztem a fúrási adatoknak ezt a hiányát, amikor 1937 decem
berében Kúnszentmiklós nagyközség tőlem a sportuszoda vízellátása ügyében 
szakvéleményt kért. 

A fürdőügyi bizottság ugyanis szerette volna a községi uszodát termáíis 
artézi vízzel táplálni és határozottan azt kérte, hogy szakvéleményemben erre 

^'^ Fekete JenŐ rajzához mélységi léptéket nem adott, de annak szolgálhat 
a b3r<ijzolt kb. 970 m mely városligeti I . sz. artézi kút . Fekete a dolomit nagy lesüly-
lyedósét a Városli^cet felé, melyet sok gcológns egységesnek hajlandó tekinteni, 
kitűnő érzékkel több apróbb vetőre osztva rajzolja, és szintúgy a vetösikck valószínű 
dőlé.sét, am3lyet helytelenül merőlegesnek szoktak felvenni és a vetösikck lisztrikus 
görbíiltsógét ifj helyesen érzékelteti. A rajzra tekintve láthatjuk, hegy milyen hely
telen volt az az elgondolás, rafáy a városligeti I I . sz. artézi kuta t néhány 4.Q—CO m 
niéiy előzetes próbafúrás eredménye alapján véleményezett boltozat tetejére kívánta 
helyezni. A fúrás tényleges eredménye igazolja Fekete vázlatát. 
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is adjak választ. Tiilajdonképpen ez indítot t elsŐ ízben arra, iiogy a D u n a -
Tisza-köze altalajviszonyaival foglalkozzam. 

Megbízóimnak annak idején nem ajánlhat tam a termális vízre való költ
séges mélyfúrást, mert az uszoda vízszükségletét a kúnszentmiklósí al talajban 
jelenlévő kb. 9 m. vastag felsőpieisztocén-óholocén Duna-kavicsból lényegesen 
olcsóbban lehet előteremteni; de már akkor azt a véleményemet nyilvánítot
tam, hogy egy kincstári ku ta tó méljrfúrás elvégzésére ezen a vidéken igen nagi,^ 
szükség volna. Elsősorban a sókutatás^^, másodsorban azonban a bitumen
kutatás szempontjából is. '̂̂  Mint 1938. március hó 1.-én kelt szakvélemé
nyemben megírtam (136) : i>A Duna-Tisza-közének azon a részén, amelyre 
Kúnszentmiklós esik, csak akkor van kilátás termális és sós gyógyvíz jellegével bíró 
artézi víz feltárására, ha olyan mély fúrás történik, mely az eddigi artézi fúrások
kal feltárt felső-panjion rétegek alatt feltételezhető töbhé-kevésbbé iszapos pannon 
rétegsorozatot is átdöfi és az oligo-miocén sós forTnációig lehatol.«. 

Más megfogalmazásban tehát a megoldandó kérdés ez v o l t : Milyen 
mélységben és vastagságban várhatók Kúnszentmiklós altalajában az alsó-panno7i 
rétegek, .amelyek a termális víz feltörését m.egakadályózzák ? 

Ugyanez a kérdés érdekel bennünket a biti/-menkutatás szempontjából is, 
mert az alsó-pannon márgás agyagok nemcsak a forróvizet, hanem a szénhidrogé
neket is gazoniéter módjára lefojtva tartják. 

Tényleges fúrási adatok alapján 1938-ban a feltett kérdésre szabatos 
feleletet adni nem lehetett, amint nem lehet ma sem, mert a Duna-Tisza
közének a Duna-árok felé forduló nyugati peremén ma sincs még olyan fúrás. 
amely mélyebbre hatol t volna, mint az erzsébetligeti artézi kúté Kúnszent-
miklóson. E fúrás mélysége pedig csak 486-58 m, ami saját szintezésem ala-
j á n ^ —389-10 m-nek felel meg az Adiiai tenger színe alatt.^* 

E fúrás összevont rétegsora saját vizsgálatom szerint a következő : 
0-00 — 10-20 m ( = 97-48 — 87-28 m Adr. t. sz. f.) : Holocén. 

10-20 — 109-12 m { = -1-87-28 — -11-64 m Adr. t. sz. f.) : Pleisztocén; 
(a rétegsor tetején lévő 8-10 m vastag murva és kavics egy része esetleg még 
ó-liolocén). 

109-12 —486-58 m {= - 1 1 - 6 4 — - 3 8 9 - 1 0 m Adr. t. sz. a lat t ) : Felső-pliocén. 
Ehhez az összeállításhoz megjegyzem, hogy az erzsébetligeti kút tól 

mintegy 3 km-re Ny-ra fekszik Kúnszentmiklós—Tass MÁV állomáson a I I . sz. 
artézi kút . Ebben a fúrásban Sümeghy J. (157) a felső-pliocén kezdetét faunisz-
tikai alapon mái> a 70-50 m mélységbe {szintezésem szerint = -|-26'39 m Adr.. 
t . sz. f. magasság) hajlandó helyezni.^^ Ezen ada t értékelésénél azonban tekin

ti Sófózésre alkalmas, nagy NaCl-koncentrációjú vizek felkutatása szem
pontjából. 

^^A sö- ós bitumen-kutatás szempontjai természetesen különbözőek. Kún
szentmiklós szekunder zárt geofizikai minimumban fekszik s így mai ismereteink 
szerint ott inkább són termális vizek, mint széiiliidrogének feltárására van remény. 

*-'A Kúnszentmiklós község artézi kútjaira vonatkozó, idáig nem publikált 
összes gealógiai és m'aízaki adatokat más helyen kí\-á.ncm majd részletesen közölni, 

**Az Adria alatti mélységeket a következőkben negatív előjellel jelölöm, 
*^A Kúnszentmiklós—Tass MÁV pu.-on 191-i-ben fúrt I I . sz. artézi kút 

0_-pontjának t. sz. f. magasságát a MÁV üzlet vezet őségé 96-29 m-ben adta meg. 
Összehasonlító magasságul a pályaszint magasságát MÁV-kottában 98-00 m-nck 
jekízték. Miután magam a pályaszínt magasságát az országos szintezés kottájában 
98-598 m-nek találtam, az említett artézi kút 0-pontjának országos kottáj a : 96*29 + 
0-60 = 96-89 m az Adriai t. sz. f. 
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té tbe kell venni, hogy Kiinszentmiklóson a MÁV-kúthoz képest úgy látszik 
az egész rétegsorozat törés mentén lezökkent, amit különben a geofizikai adatok 
is sejttetnek. Az átfúrt rétegek petrografiai jellegéből következtetve azt hiszem, 
hogy Kúnszentmiklóson az Erzsébetligetben valószínűleg csak a 109-12 m mély
ségtől ( = —11-64 m Adr. t. sz. a lat t i mélységtől) jelenik meg a felső-pliocén. 
Ez : 11-64 -j- 26-39 = 38-03 m lezökkenést jelentene a felső-pliocén tetejére 
vonatkozólag.^^ 

Annak idején Zalányi Béla tanár ura t felkértem, hogy mikropetrografiai 
és mikrofaunisztikai alapon kísérelje meg megállapítani, hogy az erzsébetHgeti 
kú t legalsó rétegei a felső-pannon emeletnek közelítőleg milyen szinttájába 
tartoznak ? 

Zalányi B. végkövetkeztetése az ÍJOÍÍ*^^, hogy a kúnszentmiklösi (erzsébet
Hgeti) artézi kút 399-22 — 486-58 m fúrási mélységéből (= --301-74 — -389-10 m 
Adr. t. sz. a.) származó rétegek a felső-pannon emelet középső szintjébe tartoznak. 

Mélységre nézve a kúnszentmiklösi erzsébetligeti fúrást megközelíti 
Taksony pestmegyei, dunamenti község artézi kútja, amely 420-18 m mély.^^''' 
Fúrási minták hiányában nem tud tam megállapítani, milyen korú üledékben 
végződik ez a fúrás. A rendelkezésemre álló rétegleírás alapján azonban fel
tehető, hogy ez a fúrás is még a felső-pannon változatos homokos-iszapos réteg
sorozatában áll. 

A Duna-Tisza-közének északi részén csak keletebbre: Szolnokon, 
Kiskunfélegyházán, Kecskeméten és Nagykőrösön vannak nagyobb mély
ségre hatoló fúrások. 

Mielőtt ezeknek a fúrásoknak a szelvényével foglalkoznék, megemlítem,. 
hogy nem osztom azoknak a geológusoknak a nézetét, akik, miként azt legutóbb-
SümeghyJ. is te t te (159), a Duna-Tisza-közi pannon rétegsorozatot egyszerűen 
a dunántúH pannon tábla közvetlen folytatásaként fogják fel, amelyet a Dima 
csak egyszerű eróziós völgyként osztana ketté. Tanulmányaim alapján a Duna
völgy Budapest alatt i szakaszát igen fiatal tektonikus ároknak tar tom, mely 
a pleisztocén végén, részben ta lán már a holocénben képződött s amely szer
kezetileg hasonlít a Duna-Tisza-köze keleti szélén lévő, de sokkal idősebb 
Tisza-árokhoz. A két tektonikus árok között emelkedik ki a Duna-Tisza
közének röge, helyesebben a megbillent rögök sorozata. 

A szolnoki mél;y'fúrás a Duna-Tisza-közi rögök keleti peremén már az 
erősen besüllyedt Tisza-árokban fekszik. Ezért abból a körülményből, hogy 
ebben a fúrásban 145-8—269-2 m mélység közt, amely Borusitzky Henrik szerint 
(53,6) —58 181 m Adr. t. sz. alatt i mélységnek felel meg, kétes levantei 
korú lerakódásokat találtak, 269-2 — 957-0 m fúrási mélységig pedig (—181 — 
—869 m Adr. t. sz. alatt) lignites felső-pannont fúrtak át , semmit sem követ
keztethetünk Kúnszentmiklós és ál talában véve a Duna-Tisza-köze északi 
részének altalajviszonyaira. 

*" Ezt a számítást 1938-ban még olyankor végeztem, amikor geofizikusaink 
izogamm a-t érképét erről a területről (1. az I. sz. táblát) nem iemertem. E térképről 
leolvasható, hogy az Erzsébstliget és a pályaudvar között kb. 1 milligal izogamma-
különbség áll fenn. Ennyi felelne meg a 38 m-es lezökkenésnek, ami egészen reális-
értéknek látszik. 

**i* Zxlányi B. vizsgálati eredményét részletesen más helyen szándékozom 
közölni. 

^s'' Ez a kút 1929 augusztusában készült el ; a megadott 420-18 m mélység' 
kb. —318 m Adr. t . sz. a. mélységnek felel meg; (nem szintezésen alapuló becslés).. 
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A Duna-Tisza-közi rÖgÖk által alkotott fennsík keleti széléhez közel Kiskun
félegyházán a városi gőzfürdőnek 1927-ben fúrt artézi kútja 580 m mélységig 
hatol le í {ami k b . - ^ 7 7 m Adr. t. sz. alatt i mélységnek felel meg).*"^" 

A kút rétegsorozatát nemsokára elkészülte u tán átnézhettem és csupán 
a petrografiai jelleg szerint ítélve, kétségtelennek tar tom, hogy a fúrás a felső
pannon édesvízi-terresztrikus fáciesű lerakódásaiban fejeződött be.*'^'' 

A Kecskeméten tör tént fúrások közül a legmélyebbre a Gyenes-téri 
kúté hatolt le, az is csak 301-28 m mélységre ; ( = kb. —181 m Adr. t. sz. a).*'̂ "' 

E kút rétegsorozatát Hollós László ír ta le {51, 52), anélkül, hogy korel-
határolásokat adott volna. Közlései nyomán mégis a következő beosztás lát
szik valószínűnek : 

0-00 — 172-59 m ( = + 1 2 0 m Adr. f. 53 m Adr. a.) : Negyedkor. 
172-59 — 301-28 m ( = —53 — -181 m Adr. t. sz. a . ) : Levantikum + 

!Felső-pamion. 
A Duna-Tisza-közi rögsorozat fennsíkjának a tetején fekszik Nagykörös 

városának 947-58 m mélységre ( = kb. —831 m Adr. t. sz. a.)^^^ lehatoló artézi 
kútja a Szolnoki-utcában. E kú t rétegsorozatát 1928-ban közvetlenül a fúrás 
befejezése u tán átnézhettem. A petrografiai jelleg szerint valószínűnek tar tom, 
hogy az a 844-20 m mélység ( = —728 m Adr. t. sz. a.) alat t következő agya
gosabb rétegsorozat, amely miat t ez a fúrás a hozzáfűzött reményeket nem 
vál tot ta be, amenyiben csak igen kevés vizet ad, már a íelső-pannon legalsó 
.szinttájának az alsó-pannon üledékbe való átmenetnek felel meg. 

A Sümeghy J. kartársam által {154a, 45) a kút 23&—560 m-es mélységéből 
{ = kb. —121 — ^ 4 3 m Adr. t. sz. a.) származó iszaprétegekből küszapolt 
és meghatározott fauna : Dreissensia serbica Brus., Liranocardium sp. indet., 
Prosodacna Vutskitsi Brus., Micromelania körösiensis Sümeghy, Melanopsis 
decollata Stol. és Melanopsis pygmaea Partsch, a felső-pannon középső szint
tájára utal . A Sümeghy által megadott mélység : 238 m ( ^ kb . —121 m Adr. 
t. sz. a) természetesen csak az általa megvizsgált első kövületes szintre vonat
kozik. A pliocén valóságos határa a pleisztocénhez feljebb van és az t valószí
nűleg már az a murvás kavicsréteg jelzi, mely 223-00^-237-60 m mélységben 
( = kb. - 1 0 6 121 m Adr. t. sz. a.) előfordul. (ScUrf 134, 278.) 

Eszerint a nagykőrösi (szolnokutoai) fúrás szelvénye : 
0-00 — 223-00 m (-: + 1 1 7 m Adr. t. sz. f. — - 1 0 6 m Adr. t. sz. a.): 

Negyedkor. 
223-00 — 844-20 m { = -106 m — - 7 2 8 m Adr. t. sz. a.) : 

Felsőpannon. 
844-20 — 947-58 m ( = -728 m — - 8 3 1 m Adr. t. sz. a.) : 

Átmenet felsŐ-pannonból az alsó-pannonba, esetleg már alsó-pannon. 

Az ugyancsak Nagykőrösön 1914-ben a Csap-utca mellett a Fő-téren 
fúrt 562 m mély kút vizét kétségtelenül a felső-pannon egy homokosabb lencsé
jéből nyeri. Érdekes Vigh Gyulá-nok. az az adata, hogy ez a kú t gázos vizet ad ; 
(177, Í55). 

E számok szerint a Duna-Tisza-lcözéneh ezen a részén egyedül a nagykörösi 
fúrásban érték el a felsö-fannon és alsó-'pannon átmeneU rétegeit. A kétségtelen jelsö-

*"* Nem szintezésen alapuló becslés. 
"^ A negyedkori rétegek vastagsága bizonytalan ; az 1929-ben Kiskunfélegy

házán, a Holló Lajos utcában fúrt kútból még 175—189 m mélységből kétségtelen 
pleisztocén fauna került elő {Scherf 134, 277). 
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pannon (esetleges levantikirnimal együtt) itt 622 m vastagruzk mutatkozott. A leg
fontosabb, bennünket gyakorlatilag érdeklő kérdésről: az alsó-pannon agyagos márgáh 
vastagságáról, ez a fúrás sem ad felvilágosítást, 

1938-ban Kúnszentmiklós altalajára nézve még közvetett geológiai meg
fontolások alapján kellett feleletet keresnem arra^ hogy m.ekkora lehet a forró 
vizet és gázt elzáró alsó-pannon rétegek vastagsága. Ügy okoskodtam, hogy 
h a Szálai J'iöor-ral (161, 382) és Schm-idt E. R.-e\ (144) feltesszük, hogy a pannon 
tenger délről észak felé transzgredált, akkor itt , meglehetősen magasan az Alföld 
ÉNy-i sarkában, a pannon tenger üledéke már eredetileg is vékonyabban rakó
dot t le, mint az Alföld centrális részében, ahol úgylátszik, a paimon időkben 
a süllyedés mértékével lépést t a r to t t a feltöltődés. Az Alfölddel szomszédos 
túladunai részeken id. Lóczy L. (72, 400) a parmon-pontusi rétegek összes vastag
ságát (alsó- és felső-pannon együttesen), 250-—300 m-nél nem nagyobbra becsülte, 
amiből az alsó-pannonra ta lán 100—150 m jut . Jobb becslési alap híján 1938-
ban feltettem, hogy a Duna-Tisza-köze Ny-i peremén, Kúnszentmiklós 
altalajában, az alsó-pannon iszapos-agyagos márgaszerű rétegsorának már vas
tagabbnak kell lennie, mint a Dunántúlon, de aligha több, mint a túladunai 
vastagság kétszerese, azaz 200—300 m ; (Scherf 136). Látni fogjuk, hogy ez 
a becslésem valószínűleg csak az alaphegység kiálló horszt-rögci fölött közelíti 
meg a valóságot: a kb. 400 m-t, míg a rögök között lévŐ vápákban, amilyen 
fölött pl. Kúnszentmiklós is fekszik, az alsó-pannon vastagsága a 600 m-t is 
meghaladhatja, sőt, helyenként (a geofizikai minimumok fölött) a Duna-Tisza
közének ezen a részén is az 1000 m-t megközelítheti. 

Bassó 1, és Dombai T. (4, 37) 1939. évi szeizmikus felvételei álapján ugyanis 
ma m,ár sokkal biztosabb alapúink van az alsó-pannon agyagmárgák vastagságának 
a becslésére, mint amilyennel 1938-ban rendelkeztem. Miként már említettem, külö
nösképpen még senkisein kísérelte -meg idáig, hogy ezt a roppant becses mérési anyagot 
geológiai tekintetben is kiértékelje. 

Az emhtet t két geofizikus Bugyi és Nagykőrös között vet t fel egy 87 
km hosszú reflexiós szelvényt 83 robbantási pont ta l és négy, egyenként 5 km 
hosszú refrakciós szelvényt; {v. ö. az I . sz. táblát) . 

A reflexiós szelvény Bugyi környékétől kiindulva ÉNy—DK-i i rányban 
keresztezi a bugyii 45 miUigalos zárt geofizikai maximumot, a bugyii és kerek
egyházai maximum között elterülő, hosszúra elnyúlt, nyi to t t 17 miUigalos 
peszéradacsi minimumot, a kerekegyházai 42 miUigalos maximumot, azután 
Kerekegyházától DK-re mintegy 5 km-re az 55. sz. robbantási pontnál majdnem 
derékszögben megtörik. Innen kezdve NyDNy-—KEK irányában átszeli a kecs
keméti zárt geofizikai minimumot, amelynek 22 miUigalos közepéhez közel 
feküdt az 1911. évi nagy kecskeméti földrengés epicentruma is. Folytatólagosan 
ugyanabban az irányban azután átszeU a Nagykőrös és Kecskemét közt emelkedő 
3G miUigalos zárt maximumot.*^ A refrakciós szelvények közül három a geo
fizikai maximumok oldalában fekszik és pedig az I. táblán »c«-vel jelzett a bug3ni 
maximum DK-i oldalán, az !>a« jelzésű a kerekegyházai maximum tetejéhez 
közel annak DK-i oldalán, a »d« jelű pedig a nagykőrösi maximum tetejéből 
indulva, annak Ny-i oldalára esik. Egy refrakciós szelvény, a i>b<i jelű, került 
a peszéradacsi nyilt minimum ÉNy-i oldala fölé. 

*^Eimsk a reflexiós szelvénynek végső (83. sz.) robbantási pontjához csat
lakozik a Bassó I. által 1940-bgn felvett (5) reflexiós szelvény, melyről már a 104-
105 'jlialon megeml%eztem. Ez ismét JÉSTy—DK-i irányú és a Tis2aküi-t.-—Kún-
szenfcmárton közt lévő 29 miUigalos kisasszonypusztai maximumon megy át . 
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A reflexiós és refrakciós mérések eredményeit Bassó I. és Dombai T. 
munkái-uk (4) III. táblamellékletén ábrázolták. Ez a rajz kifejtve követi a szel
vény valóságos, a terepviszonyok mia t t zegzugos menetét, magassági torzítása 
pedig 2 ̂ -szeres . Kétségtelen, hogy ez az ábrázolási mód megkönnyíti az 
áttekintést a hosszú szelvény fölött, a geofizikai adatok geológiai értelmezése 
céljából azonban mégis kívánatosnak látszott, hogy a kifejtett szelvény adatai t 
egy egyenes szelvényvonalra levetítsem és a magassági torzítást is kiküszöböl
jem, mert ez különösen a közepes szögeknél érezhető szügtorzítást okoz, amire, 
különben Bassó I. és Dombai T. is nyomatékosan figyelmeztettek. Sajnos, 
hely- és költségkímélés szempontjából az ilyen módon átrajzolt szelvénynek 
GSak egy kisebb darabját muta thatom be a II. táblán, mégpedig azt a részt, 
amely a 46. és 30. robbantási pont közé esik és a bugyii maximumon megy 
keresztül.*^ 

1. TÁBLÁZAT. 
A felső {i>F«) és az alsó {Í>A«) reflektáló fő-felület magassági viszonyai^^ a Bugyii 
és Nagykőrös között felvett szeizmikus szelvényben Bassó I. és Dombai T. szerint. 
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Bugyii niaximum 
{36, sz. pontnál). 

Kerekegyházai maxi-
mmn4. ós 5.pont között) 

Kagykőrösi maximum 
(76. sz. pontnál) 

Peszéradaesi minimum 
{16. és 17. pont között) 

Kecskeméti minimum 
(61. sz. pontnál) 

Felső reflektáló 
fűfelület (F) 

mélysége m-ben 
Felszín 
alat t 

780 

S30 

930 

1900 

1560 

Adr. 
t , sz. a. 

— 680 

— 710 

— 810 

—1800 

—1430 

Alsó reflektáló 
föfelület (A) 

mélysége m-ben 
Felszín 

a la t t 

1240 

1470 

1550 

2850 

2240 

Adr. 
t . sz. a, 

—1140 

—1350 

— 1430 

—2750 

—2110 

Nehéz
ségi ano

mália 
milligal 

4-45 

-^42 

-h36 

-M8 

-[-22 

Á reflexiós mérések eredményei kétségtelenné teszik, hogy mindhárom 
megállapított geofizikai maximum a rétegek valóságos hiemélkedéséneJc felel meg. 
Kőzetsűrűség dolgában mindenesetre a feltételezhető triász-alaphegység és a 

*' A levetítési vonalat úgy választottam meg, hogy a szeizmikus észlelés 
pontjailehetőieg arra ráessenek, illetőleg hozzá közel feküdjenek. Miután a szeizmikus 
észleléseknél a reflexiós felületekre nézve kiszámított dőlési szögértékeket a robban
tási ponton és az észlelési ponton át fektetett észlelési sík irányazimutjára vonat
koztatják, ezek a dőlési szögek tulajdonképpen csak látszólagos dőlést és nena a való
ságost j ílentik, mert a dŐlés valóságos irányazjmutját nem ismerjük. Ezért meg
engedhetőnek látszott, hogy a levetítésnél is az észlelési sík és a levetítési sík között 
helyenként fennálló azimutális eltérés miatt szigorúan véve szükséges dőlésszög
korrekciótól eltekintsünk és a dőlési szögeket a levetített rajzban is az eredetileg 
megadott értékeikkel tüntessük fel. 

"̂ Az Adriai-tenger színe feletti magasságok a táblázat pontjaira vonatkozólag 
közelítőleg a következők : Bugyii maximum : 98 m. Kerekegyházai maximum, 
117 m, Nagykőrösi maximum : 117 m, Peszéradacsi minimum : 98 m. Kecskeméti 
minimum ; ISO m. Ezek a számok tízes egységekre lekerekítve szolgáltak az Adria 
szintjére való magassági átszámításokra. 




