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Bazaltoszlopossággal kapcsolatos megfigyelések 
Indiában 

dr. Balkay Bálint 
(1 ábrával) 

Ismeretes, hogy a bazaltoszloposság néhai V A D Á S Z Elemér professzor egyik 
kedvelt témája volt . Ezt a dolgozatot az ő emlékének szeretném ajánlani. 

Ennek a már többek által alaposan megtárgyalt témának újólagos felvetését 
indokolja az a néhány megfigyelés, melyeket dît. V Ö R Ö S István munkatársam
mal 1969 őszén az indiai félsziget Dekkán-platójának nyugati peremvidékén, 
a Nyugati Ghat-hegységben tettünk. Az , amit megfigyeltünk, nem új, de tud
tommal még nem történt meg kellő értékelése a jelenség értelmezésének iro
dalmában. 

Arról van szó, hogy a Dekkán-fennsík kilométereken át szemmel követhető, 
néhány méter vagy néhány tucat méter vastag, közei vízszintes lávaömlései
nek egyes szintjeiben — az ömlésnek a megfigyelés számára hozzáférhető 
részein mindenütt — egyöntetű, formáiban és méreteiben aiig változó, függő
leges oszloposság figyelhető meg. 

Ebbő l véleményem szerint először is az következik, hogy az oszloposság és a 
láva kitörési központja között nem lehet lényeges kapcsolat. A dekkán-trap 
kitörési központjai részleteikben nem ismertek, de feltevés szerint a bazalt 
hasadékkitörések eredménye. Akárhogyan is van, az a tény, hogy az oszloposság 
a fent vázolt hatalmas kiterjedésben megfigyelhető, kitörési központ vagy 
vonal nyomát pedig ugyanilyen nagy kiterjedésben nem leljük, arra vall, 
hogy a takarók jó részében a láva áramlási képe is, hőháztartása is független 
a kitörési hely minden hatásától. 

Másik érdekes következtetés, hogy az oszloposság helyzete független a láva 
áramlási irányától. A láva fent vázolt térbeli helyzete arra vall, hogy kisebb 
helyi anomáliáktól eltekintve a láva csaknem vízszintes, lamináris áramlást 
végzett. (Viszkozitása tehát igen csekély kellett, hogy legyen; éppen ezért a 
viszkózusabb lávák hömpölygő mozgásának sem találjuk nyomát az oszlopos 
bazaltban.) Lényegében tehát az oszloposság itt az áramvonalakra merőleges. 
Viszont más földrészek centrális vulkánjain végzett megfigyelések szerint az 
oszloposság olykor (pl. vulkáni kürtőkben) az áramvonalakkal párhuzamos, 
máskor velük a derékszögtői különböző szöget zár be. í g y hát valóban elmond
ható, hogy az oszloposság és a folyási irány között nincsen összefüggés. 

Ezt a következtetést fizikai meggondolással is megerősíthetjük. Az oszlo
pokat határoló kőzetrések csak teljesen megszilárdult, nyúlósságának utolsó 
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maradványait is elvesztett kőzetben alakulhattak ki. Ellenkező esetben a 
kőzetréseket létrehozó feszültség a kőzetfolytonosság megszakítása nélkül, 
képlékeny vagy viszkózus folyás útján is kiegyenlítődhetett volna. Az oszlo
posság tehát szükségképpen jóval a lávaömlés megszűnte után alakul ki. A z 
ugyan lehetséges lenne, hogy a folyás által megszabott kőzetszövet határozza 
meg az oszloposság helyzetét és természetét, de az áramkép és az oszloposság 
helyzete közötti összefüggés hiánya ennek ellene mond. Ilyen összefüggést 
egyébként mikroszkópos vizsgálattal sem sikerült kimutatni. 

A fenti negatívumok után folytassuk az elemzést pozitív irányba: próbál
junk a jelenség valóságos okaira következtetni. Az idevágó mechanikai elmélet 
szerint a kőzetréseket mindig nyíró-, vagy húzófeszültség okozza. A kőzet
rések térbeli elrendeződése pedig rávall a létrehozó feszültségtér természetére. 
Nyírófeszültségek hatására az ismert Mohr-fóle síkok alakulnak ki. A bazalt
oszloposság kőzetrései nem ilyenek, ezek tehát húzófeszültség hatására kelet
keztek. Űjra csak a mechanikára hivatkozva, a húzófeszültségek hatására, ki
alakuló kőzetrés-felületek a feszültség irányára merőlegesek. Ezekszerint a 
dekkáni trap-bazaltok oszlopossága vízszintes húzófeszültség eredménye. Az. 
oszloposság nagy területen egyöntetű, ezért a húzófeszültség is egyöntetű volt . 
Továbbá a feszültség nem egy meghatározott irányból hatott, mert akkor ez. 
irányra merőleges, hosszan elnyúlt párhuzamos hasadékrendszer alakult volna 
ki. Ellenkezőleg, a húzófeszültség a vízszintes sík minden irányából hatott. 
Eöldtanilag az ilyen feszültségtér vagy az igénybevett anyag egyöntetű zsu
gorodására, vagy az alatta elterülő összlet egyöntetű nyúlására vezethető 
vissza. (Az utóbbi feltevés sem abszurd, hiszen a Föld tágulását ilyen, vagy 
amolyan formában fötételező elméletek mind posztulálják az alépítmény 
ilyesszerű nyúlását. De ha ez lenne a helyzet, a kőzetréseket okozó feszültség 
alulról, az alaphegység felől adódnék át fölfelé, tehát a kőzetrések lenyúlná
nak egészen addig, amíg a fedőrétegterhelés a feszültségteret el nem torzítja, 
vagy a kőzetek képlékenysége elejét nem veszi kőzetrések keletkezésének. A 
Dekkán-trap oszlopossága viszont meghatározott szintekhez kötött . Marad 
tehát az anyag egyöntetű zsugorodása.) 

A zsugorodás kézenfekvő oka a bazaltnál a kihűlés. (Más anyagban zsugoro
dásra vezethet a kiszáradás: ismeretes az agyag száradási formái és a bazalt
oszloposság közti analógia.) Első rátekintésre kézenfekvőnek látszik a bazalt-
kihűlés miatti oszlopokat egyszerűen a kihűlés során kialakuló izoterma
felületekre merőlegesnek tekinteni. D e a bazalt a kihűlés során nemcsak víz
szintes értelemben, hanem gömbszimmetria szerint, minden irányban zsugo
rodik. A zsugorodás azonban csak akkor kelt feszültséget, ha a zsugorodó 
tömeg valamely irányban nem zsugorodhat szabadon. A zsugorodásnak a 
kihűléskori térszínre merőleges — a Dekkán-trap esetén tehát a függőleges — 
komponense nem hoz létre húzófeszültséget, mert a bazalt a térszínre merőle
gesen - lefelé — akadálytalanul zsugorodhat, sőt a nehézségi erő még segíti 
is ebben. Ebből tehát következik, hogy húzófeszültség a zsugorodás okozta 
alakváltozásnak a szabadon lezajlani nem képes összetevőiéből lesz csupán. 
Erre az összetevőre merőlegesek az oszlopokat határoló kőzetrések. Nagyki
terjedésű, sík lávaömlés esetén pedig ez az összetevő eléggé pontosan — ki
sebb lávatestekben pedig nagyjából — párhuzamos kell, hogy legyen a láva 
kihűléskori térszínévei. Igaz, hogy az izotermafelületek is feltehetőleg párhu
zamosak voltak a térszínnel, de a fenti elemzés szerint nem az izotermák szab
ják meg az oszloposság helyzetét, hanem a kihűlő lávatestet határoló felület 
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helyzete szabja meg egyszersmind az oszloposság és az izotermák orientá
cióját. 

Az elmondottakban van egy látszólagos ellentmondás. Ha a húzófeszültség 
egy bizonyos — a fentiek szerint a térszínnel párhuzamos — síkban minden 
irányból támad, miért hasábalakúak az oszlopok, holott a feszültségre minden 
irányban merőleges idom a henger lenne? Ennek kézenfekvő oka, hogy a ki
alakuló idomoknak egymáshoz hézagmentesen kell illeszkedniök, erre pedig 
csak sokszögkeresztmetszetű hasábok alkalmasak. További kérdés, hogy miért 
pont hatszögletű a legtöbb hasáb, és miért ötszögletű legnagyobbrészt a többi? 
Bár ez a méhsejtszerkezet stb. ismeretében intuitíve is eléggé kézenfekvő, 
nem árt ezt a kérdést is szigorúbban elemezni. A kritérium, mely a kialakuló 
hasáb alakját megszabja, a következő: hogyan lehet adott tömeget környeze
tétől a lehető legkisebb összterületű elválási felület mentén elválasztani? 
(Ez a kritérium nem más, mint a fizika egyik általános elvének, a legkisebb 
hatás elvének alkalmazása a vizsgált esetre.) A kialakuló idomnak teljesítenie 
kell a hézagmentes illeszthetőség feltételét is. Ilyen idom lehet a szabályos 
háromszög, a négyzet, a szabályos hatszög és egyfajta szabálytalan ötszög. 
(Belátható, hogy szabályos sokszög oldalhossza adott területhez mindig ki
sebb, mint az ugyanannyi oldalú szabálytalané: ha pl. egy négyzetet rombusszá 
deformálunk, — la ábra —, kerülete változatlan marad, a területe viszont 
csökken.) A háromszög és a hatszög közül azonnal a hatszög javára dönthe
tünk, mert az l b ábrán a háromszögekre bontott hatszögben a szaggatott 
vonallal rajzolt oldalakat elhagyva, hatszoros tömeget jóval kisebb — felé
nyi - felülettel sikerült felapróznunk. A négyzet, a hatszög és az (számítás 
egyszerűsítése végett szabályosnak vett) ötszög területének és kerületének 

1 ábra. A : A d o t t oldalszámú sokszögek közül a szabályos sokszögnek van adott kerület mellett a legnagyobb területe; 
B: A négyzet kerületének és területének arányát 100%-nak véve, ez az arány az ötszögnél 72, a hatszögnél 57% 
J?ig. 1 A : Of all n-gons, the regular one Has the greatest area for a given circumference; В : Taking the ratio of circum-
erence to area of the square as 100 percent, the same ratio is 72 percent in the pentagon and 57 percent in the hexagon. 
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aránya (ami nem más, mint a megfelelő hasábok tömegének és felszínének 
aránya) szintén az ábrán látható. Kitűnik, hogy adott tömeget a hatszöges 
hasáb a négyszetes hasáb felületének 52%-ával, az ötszöges hasáb pedig a 
négyzetes hasáb felületének 72%-ával határol el. A hatszög és ötszög közötti 
eltérés nem nagy. Ez indokolja, hogy miért viszonylag gyakoriak a bazalt
ban az ötszöges oszlopok is a hatszögesek mellett. 

A fent elmondottakkal kapcsolatban B O G N Á R László vetette föl a kérdést: 
hogyan lehet mindezt pl. az uzsapusztai Láz-hegy bonyolultan elrendezett, 
nagyobbrészt nem-oszlopos bazalttal körülvett, kisebbrészt egymással érint
kező oszlopkévéire alkalmazni? Nyilvánvaló, hogy ebben a bonyolul t együttes
ben az egymást követő kiömlések egyikéhez vagy másikához tartozó térszín
alakulást kielemezni lehetetlen. De a mai lávatavak analógiájára föltehetjük, 
hogy minden egyes lávaömlés részben a térszín, részben a korábbi ömlések 
többé-kevésbé megszilárdult kőzete által határolt formát öltött. A friss lává
ból alakult kőzet zsugorodása során a zsugorodás szabadon lezajlani nem képes 
összetevőjének, és ebből következőleg a húzófeszültségeknek az ortogonális 
trajektóriarendszerét a térszín mellett ugyancsak a friss tömeget behatároló 
régebbi tömegek is módosították. Ez a magyarázat — véleményem szerint — 
a láz-hegyi kőfejtő bonyolult formái ellenére elfogadhatónak tűnik, de rész
letes igazolása — miután a kialakulás körülményeit rekonstruálni nem tudjuk — 
természetesen nem lehetséges. 

Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy a bazalt oszloposságának oka a 
megszilárdulás utáni kihűléses zsugorodás. A z oszlopok helyzetét nem a ki
hűlési központhoz viszonyított helyzet és nem is a helyi áramlási irány szabja 
meg, hanem a zsugorodásnak a kőzet települési helyzetéből és behatároltságá-
ból kifolyólag lezajlani nem képes, feszültséggé alakuló összetevője. A z osz
lopok tengelye erre a feszültségre merőleges. Alakjukat két feltétel szabja meg: 
a hézagmentes illeszthetőség feltétele és a legkisebb hatás elve. A z utóbbi a 
vizsgált esetben azt az idomot tünteti ki, mely adott tömeget a legkisebb felü
let mentén választ el környezetétől. Ez az idom a szabályos hatszög, de nem 
tér el tőle jelentősen egyfajta szabálytalan ötszög sem. Ezért a bazaltoszlopok 
jórészt hatszöges, kisebbrészt ötszöges metszetűek. 

Observations concerning columnarity of basalt in the Western Ghat 
Mountains, India 

Dr. Bálint Balkay* 

The fundamental observation on which the present consideration is based is that, in 
the Western Ghat Mountains, there are persistent horizons of columnar basalt that can 
be followed with the eye over distances of several miles, whereas no centres or lines of effu
sion can be observed within the same order of distance. 

This is interpreted to prove that columnarity cannot in any way be connected to the 
source of effusion because, the individual effusion sheets not being thicker in general than 
just a few dozen feet, most of the sheet is too far from any effusion source to be affected 
by it either in flow pattern or thermally. 

Secondly, columnarity cannot depend on the flow pattern, either, because column orien
tation and flow-pattern orientation are different in different geological situations. They 
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are perpendicular in the vast subhorizontal lava sheets of the Western Ghat Mountains; 
parallel in some volcanic vents e.g. in Hungary; and include any non-perpendicular 
angle in other situations. This analysis is corroborated by the physical consideration that, 
since the rock must lose any property permitting it to flow prior to developing the fissures 
separating the columns, columnarity must be a late post-flow phenomenon. Let us add 
that microscopic examination of columnar basalt, in Hungary among others, has failed 
to detect any connexion between flow pattern and columnarity, too. 

After having stated these negatives, let us try to analyze the true causes of columna
rity. By the relevant mechanical theory, joints are due to shear or tensile stresses, and 
any joint pattern bears the signature of the stress field giving rise to it. The columns of 
basalt bear witness to tensile stress in a homogeneous stress field isotropic in the plane 
perpendicular to the column axes. This stress field is clearly due to the cooling contraction 
of basalt — but not all of it, because cooling contraction is, in a homogeneous isotropic 
medium, homogeneous and isotropic in three dimensions rather than just two. Part of the 
cooling contraction — the vertical part in the case of horizontal lava sheets — is not inhi
bited and will not therefore give rise to stresses. It is the remaining, inhibited part of the 
contraction — in the horizontal plane in the case considered — that generates the stress 
field resulting in columnarity. This stress field may be parallel to the isothermal surfaces 
in the cooling rock, but is not orientated by it. Rather, it is the surface configuration at the 
time of cooling that — together with some other boundary conditions — orientates both 
the stress fields and the isotherms. 

As to what these other boundary conditions may be, let us cite the big basalt quarry — 
of about one mile square size — on Láz Hill near Uzsapuszta, Hungary. In a „mátrix" 
of non-columnar basalt, big bodies, several tens to hundreds of feet across, of columnar 
basalt are embedded; their columns form sheaf-like divergent patterns. Visualizing this 
entire body of basalt, both the matrix and the columns, as the product of a fairly long-lived 
lava lake, one may imagine how the cooling of any one sheaf was affected not merely by 
the interface with the atmosphere but also the interfaces with previously formed rock in 
various stages of solidification and cooling, as well as with subsequent effusions. Such 
chaotic conditions are not, of course, conducive to an analysis of the columnarity pheno
menon. 

As a complement, a geometric analysis based on the physical principle of least effect 
is performed to show why hexagonal columns are by far most frequent in basalt. 


