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BASALTLAKKOLITH AZ AJNÁCSKŐI VÁRHEGYBEN.

Dr. K o ch  A n t a l íó I . 1

Hallgatóimmal minden évben egy, több napra terjedő, tanulmányi 
kirándulást szoktam rendezni hazánknak egyik-másik, geologiai szem
pontból változatosabb, ismeretes vidékére, melyeken a már ismertetett 
tényeknek megszemlélése és alkalmas tárgyaknak gyűjtése mellett itt-ott 
újabb megfigyeléseket is teszünk. Egy ilyen új megfigyelésről akarok itt 
röviden számot adni, melyet múlt évi nagy kirándulásunk alkalmával a 
gömörmegyei Ajnácskőnél festőien kiemelkedő Várhegy kúpján tet
tünk volt.

Ez a szabályos alakú kis kúp a wieni bir. geol. intézettől kiadott 
íészletes földtani térkép szerint lösztakaró közepette basalttufából, helye
sebben brecciából van fölépítve, melynek szaggatott sziklapadjai egy régi 
várnak falmaradványaival a kúpnak tetejét érdekesen koronázzák.

C. M. P a u l  wieni geológus, ki Ajnácskő vidékét 1866-ban geologiai- 
lag fölvette és térképezte, előzetes jelentésében 2 csak azt emeli ki, hogy 
Ajnácskő és Barna mellett basaltból és basaltbrecciából álló, elszigetelt 
kúpok emelkednek ki a neogénképződmények általános takarójából, és 
hogy ezeket mindig vastartalmú savanyú források kisérik. Részletes jelen
tésében 3 azt mondja továbbá (522. 1.): hogy a basalttufa (breccia) e kör
nyéken a tömött basalttal érintkezésben kevésbbé fordul elő, mint inkább 
elszigetelt kis kúpok alakjában, s hogy a legfeltűnőbb ezek közt az Aj
nácskő falu közepén kiemelkedő Várhegy. A mondott vidék basaltjainak 
elválásáról pedig azt mondja (522. 1.), hogy táblás oszlopos elválásformák 
uralkodnak; de az ajnácskői Várhegyet, mint a basaltnak is előfordulási 
helyét, egyáltalában nem említi.

Sokkal részletesebben foglalkozik azonban S zabó  J. tanár az ajnácskői 
Várhegy földtani szerkezetével «A Pogányvárhegy Gömörben, mintbasalt- 
krater» czímű dolgozatában,4 mely egy évvel előbb jelent meg, mint 
C. P a u l  jelentései.

1 Előadta a m. h. Földtani Társulat 1904. évi januárius  hó 13-án tarto tt 
szakülésén.

2 Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanst. 1866. p. 119.
3 Das Tertiärgebiet nördlich von der Mátra in Nordungarn. Jahrb . d. k. k. 

geol. Reichsanst. 1866. p. 515.
4 Math, és Term. tud. Köziem., kiadja a M. Tud. Akad. Pest 1865. II I .  k. 

320— lap.
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Ezen dolgozatának 338. lapján S zabó  közli a Várhegynek vázla
tos rajzát és geologiai viszonyainak rövid leirását is. «A hegycsúcs— sze
rinte — egy darab durva basaltoszlop függélyes oldalakkal — és így tün
teti föl a vázlat is — ; ott, hol a lejt kezdődik, kevés híjával köröskörül 
várrommaradványok vannak. Az északkeleti oldalon, melyen szekérút 
megy föl a tetőre, vastag lösz borít mindent, föl csaknem a basaltig. 
Északi oldalán szintén lösz van. A basalt túlnyomólag olyféle breccia, 
mint a szőregí: sok benne a földpát, amphibol, és van fekete amorph 
anyag is, mint Tiliczén. A nyugati oldalon látni a tömött egyöntetű ba
saltot is kevéssé föltárva. Váladéka vékonytáblás. Fölötte itt is észlelhetni 
a breccianeműt, úgy hogy az a tömöttnek előpostája. A tömöttben szin
tén van földpát és amphibol.»

Ezekből kitetszik, hogy S zabó  J. megfigyelése, összevetve az enyém
mel, lényegében véve helyes; csak azt nem értem, hogy mért mondta és 
tüntette föl az egész csúcsot, mint egységes basaltoszlopot? Valószínűleg 
úgy képzelhette, hogy a kúp egyetlen kitörésnek az eredménye, mely elő
ször lapillit vetett és aztán a tömeges basalt fölnyomulásával befeje
ződött.

A mi megfigyeléseink szerint a Várhegytetőne^ merészen felnyúló 
sziklaoszlopa basaltbrecciából áll, melynek szaggatott rétegpadjain álla
nak a várrom falai. E rétegpadok lankás kúpformán települtek és a kúp 
lankásabb lejtőjén a lösz és a reáomlott törmelék takarója alá vonulnak. 
(Lásd a mellékelt vázlatot, melyet a helyszínén, a közvetetten megfigyelés 
benyomása alatt vetettem papírra).

Az ajnácskői Várhegy csúcsának geol. szerkezete annak Ny-i oldalán. U — basalt 
lakkolith, a határfelülettel párhuzam osan táblás elválással, az érintkezés közelében 
basaltbreccia zárványokkal; Br =  a basalt lakkolithot fedő basaltbreccia, szaggatott 
csúcsokkal, melyekre a vár falai r a k a t ta k ; ab =  a csúcsra vezető út, melyen alul

a lösz (l) mindent eltakar.

A hegytető nyugati oldalán azonban, a fölvivő kocsiútnak a végén, 
körülbelől 10— 15 lépésnyi hosszban és 4—5 m. magasságig, kétségtelenül 
helytálló tömeges basalt van jól föltárva, valószínűleg újabb időben tör
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tént kőfejtések következtében. Most igen jól látható, hogy a durva basalt- 
brecciapadok boltozatosán ráborulnak a basaltkibúvásra. vagyis a kis 
tömzsszerű előfordulást csaknem egészen körülburkolják.

A basalt vékony táblákban válik el, melyek világosan az érintkező 
basaltbrecciapadokkal mennek párhuzamosan, és így a boltozatnak meg
felelő — feltűnő szép kúphéjas szerkezet mutatkozik a basaltkibúváson.

Egy további érdekes és fontos tény a basalt és brecciájának kölcsö
nös viszonyát illetőleg az, hogy a basalt az érintkezésnél, a brecciának 
kisebb nagyobb szögletes darabjait magába gyúrva zárványként is tartal
mazza. Ebből kétségtelenül világos, hogy a tömeges basalt jóval ifjabb 
kitörés lehet, mint a basaltbrecciának megfelelő basaltkitörés; mert a 
brecciának már szilárdnak, tehát megkeményedve kellett lennie, hogy 
kisebb-nagyobb darabjait az utána nyomuló hevenfolyó basaltmagma 
leszakíthassa és magába gyűrhesse. Az tűnik ki tehát ebből a tényből, 
hogy a gömörmegyei basaltkitörések is, mint másutt is hazánkban, pl. a 
Bakonyban és Erdélyben, vulkáni hamú- és lapilli-kivetéssel kezdődtek, 
és hogy a hevenfolyó basaltmagma feltódulása és kiömlése valószínűleg 
jóval később fejezte be a kitörések folyamatát. A kitörő basalt a legtöbb 
helyen áttörhette a már leülepedett tufa- és brecciatakarót, és azon kisebb- 
nagyobb kúpok, vagy messzeömlött leplek alakjában elterülhetett; de a 
mint az ajnácskői Várhegy példájából világosan látható, a kisebb basalt- 
tömegeknek nem volt meg az a feltörő ereje, hogy a már leülepedett 
brecciatakarót áttörje, csak kúpalakúan fölemelte azt, és aztán az alatta 
keletkezett üreget kitöltvén, abban kihűlt és tömegkőzetté megmerevedett. 
A kihűlés és megmerevedés alatt a lágy kőzetmagmára a basaltbreccia 
boltozatától köröskörül gyakorolt nyomás volt az oka annak, hogy a ki
hűlő kőtészta a nyomó felülettel párhuzamosan, és így kúphéjasan, véko- 
nyabb-vastagabb táblákban merevedhetett meg, nem pedig oszlopokban, 
mint rendesen szokott.

A tömegkőzetek ilyetén tömzsszerű előfordulását azonban, a mint 
eléggé ismeretes, újabb időben az amerikai geologusok (G i l b e r t  és mások) 
nyomán lakkolühoknak kell tartanunk. Az ajnácskői Várhegy basaltja 
tehát, tavalyi megfigyelésünk alapján, egy kiválóan szép, mondhatnám 
mintaszerű, habár igen is kisméretű lakkolithnak tekinthető. Épen kis 
mérete az, mely áttekinthetőségét és felismerhetőségét oly könnyűvé teszi, 
és ezen okból is. mint a lakkolithképződés egy igen tanulságos hazai pél
dája megérdemelte, hogy itten röviden megismertettem.


