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GEOMORFOLOGIAI TANULMÁNYOK A KISMAGYAR-
ALFÖLD D-I ÖBLÉBEN.

Az 1— 5. ábrával,

írta: Ferenczi István dr.

I. A fiatal neogén és a negyedkor üledéksorozata.*

Az a nagyszabású geológiai munkásság, amelynek eredményei az

erdélyi, egbelli, szlavóniai olaj- és gázkincsek, valamint a fenti területek

szerkezetének megismerése, 1920—21-ben új életre ébredt Csonka-

Magyarország túladunai részein. Ebben a munkában a m. kir. Föld-

tani Intézet Igazgatóságának engedélye alapján én is résztvettem,

amennyiben a Pénzügyminisztérium a Kismagyaralföld D-i részein

való olaj-geologiai felvétellel bízott meg. Munkám megkezdése eltt

résztvettem Pávai Vájná dr. fgeologus úr hasonló munkájában,

amikor megismertem a somogy-zalai dombvidék geológiai felépítését.

Munkaterületemen feldolgoztam a vas- és sopronmegyei Alpok lábánál

lev dombvidéket azon a részen, amelyet Kszeg—Rohonc—Németújvár—
Szentgotthárd—Körmend-Vasvár—Celldömölk Marcalt—Soproniván
Kszeg vonal zár körül.

A fenti terület átnézetes geológiai felvétele Hofmann Károly
részletesnek is beill munkája, újabb felvétel Hofmann felvételei óta

csak egyes kisebb területeken történt. A területre vonatkozó irodalom

így is elég nagy, ismertetésére azonban a hely kötöttsége miatt nem

térhetek ki, a fontosabb irodalmat jegyzékben sorolom fel. Hasonlóan

mellznöm kell a terület tektonikájának ismertetését, errl röviden

annyit, hogy id. Lóczy (21) munkája, majd az felfogását térképen

is ábrázoló Cholnoky (26) munkája alapján a terület tektonikáját

latitudinális vetdések, árkos süllyedések rendszere jellemzi. Az újabb

szerkezeti geológiai kutatások, Böckh H., Pávai Vájná, Pantó, Vendl
Aladár s a magam vizsgálatai alapján ebben a fiatal medencerészlet-

ben is ismertté lett a medence brachyantiklinális rendszer felépítése,

• A Magyarhoni Földtani Társulat 1922. évi március hó 1-i szakülésén tartott

.eladás kivonata.
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st az újabb kutatások a gyrdéses rendszernek a fiatal bazalt-

vulkánossággal, valamint az Alpok redzöttségével való összefüggése

mellett szólnak.
*

Az Alpok K-i széle a Kszegi-hegységben s egy pár, attól D-re

lev paleozoos rögben van a felszínen. A paleozoos alaphegységre

közvetlenül a neogén rétegsorozat települ, a mezozoikum ezen a részen

hiányzik. A neogén rétegsorozat idsebb tagjai is csak egyes foltokban

vannak meg az alaphegység szélein, mindenütt litorális konglomerátok,

mészkövek alakjában. Az alsó mediterránt Hofmann ú. n. „sinners-

dorfi konglomerát“-ja, a fels mediterránt lajtamészk, a szarmatát

ismét abráziós breccsa képviseli. Arra a kérdésre, hogy e litorális

üledékeknek megfelel nyílt tengeri üledéksorozat megvan-e a medence

belseje felé, fúrás hiányában nincs pozitív felelet. Arra, hogy a medi-

terrán ú. n. „schlier“ tengere a medence mélyebb részein megvolt, a

sóskútfalui, tarcsafürdi konyhasós-szénsavas vizek 21 egyenérték-

százalék Cl-ion és 61 egyenértékszázalék Na-ion tartalmából követ-

keztethetünk.

A medence felépítésében legnagyobb szerepük a fiatalabb neogén-

sorozat képzdményeinek van, amelyeket itt-ott fed a pleisztocén é&

holocén üledéksorozata. A fiatalabb neogén-sorozat a következ :

1. pontusi—alsó levantei agyag, kavics, homokcsoport, 2. középs levantei

bazalttufa, 3. fels levantei fluviatilis kavicstakaró csoport.

a) A pontusi—alsó levantei üledékcsoport mélyebb, túlnyomóan

agyagokból, helyenként lignites közbetelepülésekbl felépült részét az

alaphegység rögei közelében, a magasabb, több homokközbetelepülést

tartalmazó s végül uralkodóan homokból álló rétegcsoportot a Rába-

Répce magas partjain ismertem meg. Szerves maradványok fleg a

mélyebb agyagokból kerültek el, Hofmann a terület szomszédságából

több helyrl gyjtött faunát, a mindig diszkordáns parallel rétegzés

homokokból s a bennük helyenként megjelen kavicsokból alig pár

helyrl ismeretes kisebb fauna. Hofmann lelhelyei közül fleg az

utóbbi csoportból való doroszlói fauna vált ismeretessé, amelyrl

Halaváts (11ti), Böckh H. (18742) emlékeznek meg s, amelyben Unió

Halavátsi,U. baltavárensis = Neumayri, Vivipara Semsey = Suessi (3431)

molluszkum fauna mellett valamivel magasabb, de még ebbl a szint-

bl való lelhelyrl Mastodon arvernensis fogat ismerünk.

Amikor Pávai Vájná fgeologus úrral felvételi területemre utaz-

tunk, a vasvár— zalaegerszegi országút egyik homokgödrében Unió

héjakból álló padot találtunk. Erre a leletre felhívtam Sümeghy dr.

figyelmét, aki aztán nemcsak itt, hanem a Zala—Rába közti hátság,

több helyérl gazdag faunát gyjtött össze (33 és 34).
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Rétegcsoportunk képzdési idejét az összes szerzk a pontusi

emeletbe helyezték eddig itt és a szomszédos keletstájer öbölben is.

A régebbi irodalom csak a nagyatádi mélyfúrásból ismerteti a Dunán-

túlról a levantei üledékeket, a felszínrl Lrenthey és Lóczy egy pár

utalása szól arról, hogy bizonyos folyómederkitöltések már esetleg

levanteiek, pedig D-re, Szlavóniában szintezheten fejldött ki a

levantikum. Els kirándulásaimon, Nagykanizsa környékén hallottam

Böckh H. és Pávay Vájná uraktól azt a gondolatot, hogy a dunán-

túli pontusi emeletbe sorozott üledékcsoport fels része valószínen

levantei már s itt tudtam meg, hogy Pávay Vájná fgeologus úr

térképein is már levanteinek vett bizonyos vasas festés magasabb

homokszinteket. Ezt a gondolatot én geomorfologiai megfigyeléseimmel

igyekeztem továbbfejleszteni s, hogy következtetéseim nem voltak

helytelenek, bizonyítják Sümeghy faunái (33), amelyeket eladásom
után gyjtött össze s amelyek a levantikumot több lelhelyrl ki-

mutatták.

A túladunai pontikum szintezése Halaváts és Lrenthey
munkája. Eredményeik lényegileg ugyanazok, a mélyebb szintek felett

a pontikum legfels tagja az Unió Wetzleri-s szint. Egyik régebbi

dolgozatában Lrenthey (9208) még a Congeria rhomboidea szintjét

veszi fels tagnak s az Unió Wetzleri-s szintet a levantikumba sorolja.

Lrenthey eltt még Neumayr és Paul (589) soroznak egyes fauná-

kat (mind Unió Wetzleri-s ) a paludinás emelet alsó szintjébe, az alsó

levanteibe. Míg az Unió Wetzleri-s szintnél mélyebb szintek teljes

bizonyossággal tehetk a pontikumba, az Unió Wetzleri-s szintrl

idnként megoszlottak a vélemények. E rétegcsoportot Lóczy nem
tartja szintjelz értéknek, amennyiben „az Unió-s homoklencsék a

Congeria balatotiica-s rétegek alatt és felett is egyaránt találhatók
44

(21390 és 414). Ez a megállapítás ilyesformában csak részben helyes,

mert nem lehet az Unió Wetzleri-re is általánosítani. Amint ez Hala-

váts és Lrenthey idevágó szelvényeinek, faunáinak egybevetésébl

kiderült, a Congeria balatonica-s homokréteg alatti lencsékben mindig

csak az Unió Halavátsi fajt idézik, az U. Wetzleri faj összes meg-

adott elfordulásai a Congeria rhomboidea feletti szintbl valók.

Egyedül Vitális (15668) említ a tihanyi Fehérpart 1. sz. rétegébl

a C. balatonica-s szint alól 2 példány Unió Wetzleri-1, Lrenthey
azonban kétségbe vonja azt, hogy azonos faj a rhomboidea-szint

felettivel (16684). Tehát, ha mint Unió-s rétegeket nem is, de

mint az Unió Wetzleri tömeges fellépésével jellemzett
rétegeket határozottan s z i n t j e 1 z k ü 1 kell tekin-
tenünk.

Az Unió Wetzleri-s szint éppúgy, mint a mélyebb U. Halavátsi-e.
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homoklencsék, amint ezt minden szerz egyértelmen megállapítja,

fluviatilis eredések. Az U. Wetzleri-s szintnél mélyebb szinteket

pedig, eltekintve attól, hogy egyesek bennük édesvízi, mások brakkos-

víz tóüledékeket, illetleg, hogy egyesek bennük apróbb tavak soro-

zatában, mások szerint összefüggbb, nagyobb tóban képzdött üle-

dékeket látnak, tavi üledéknek tekinti mindenki. Legtermészetesebb

folyamat az, hogy a szarmata tengerbl kialakuló pontusi nagy tó

kezdetben brakk vize kiédesedett s a kezdetben egységes tó apróbb

részekre bomlott. A tó feltöltdését, részekre bomlását a behordott

fluviatilis törmelék okozta, amelyekkel együtt édesvízi, Helix-ekkel,

Unio-kkal jellemzett faunák is belekerültek a tópart közeli réteg-

sorába, amint ezt az Unió Halavátsi-s homoklencsék esetében látjuk.

Az U. Halavátsi-s fluviatilis eredés homoklencsékkel ellentétben

a Wetzleri-s, ugyancsak fluviatilis üledékek már megváltozott viszonyok

között ülepedtek le, amint ezt Halaváts, Lrenthey, Vitális, Lóczy
szelvényei bizonyítják: a Wetzleri-s szint felett sehol sincsenek már

tavi üledékek. Édesvízi mészk, lsz, típusos terresztrikus üledékek

fedik ket mindenütt, amelyek csak a pontusi tó teljes visszahúzódása

után, a már szárazzá vált tófenéken ülepedhettek le, ellenkez esetben

a típusos tóüledékek felettük is megvolnának. Feltevésem valószín-

ségét a lelhelyek távolsági viszonyai is sejtetik, mert, amíg az Unió

Halavátsi összes elfordulásai partközeli helyekrl ismeretesek, az

U. Wetzleri-t a parttól távolabbról is ismerjük, az utóbbi esetben tehát

a hegységbl lerohanó, az alaphegységtl messzire elvezet folyórend-

szert kell feltételeznünk a pontusi tó szárazzá vált felszínén. Szlavó-

niában pedig a tó nagyobb mélysége miatt még a levantikumban is

megvannak a teljesen kiédesedett tavak s üledékeikben ott a típusos

levantei fauna is.

Az elmondottakat összevetve teljes bizonyossággal állapíthattam

meg, hogy a pontusi tómedencének túladunai részein, a pontikum idejé-

nek végén, vízzel borított jelentsebb terület nincsen és a kialakult

szárazföldön denudációs ciklus veszi kezdetét. Ennek .korát a Kismagyar-

alföld pontusi tavának lecsapolódása jelzi a visegrádi Dunaszoros áttöré-

sével, amellyel együtt kialakul a Duna nagy, levantei törmelékkúpja

Budapest felett. Sóbányi (14339) szerint ugyan már a pontikum végén

megkezddött ez a folyamat, minthogy azonban a pontusi tó lecsapoló-

dása a tó életének végét jelenti s vele szárazföldi idszak veszi kezdetét,

a folyamatot jelz Unió Wetzleri-s szintet már a levantikum elejére

helyezem. Winkler (3016) szerint a stájer öböl feltöltdése már a.

fels pontikum elején bekövetkezett, ami a fels pontikum végén a

Kismagyaralföldre is átterjedt, így a Kismagyaralföld medencéjének

lecsapolódása és vele együtt a denudáló ciklus kezdete legtermészete-
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sebben a levantei elejére tehet. Ez a feltöltdés magyarázza meg

azt, hogy a Kismagyaralföldön a Congeria ungula caprae-s szint a

pontikum legmagasabb szintje, míg a Bakonytól D-re még a magasabb

szintet jelz C. rhomboidea-szint is megvan, ami miatt úgy látszik,

hogy a felettük megjelen Unió IVetzleri-s denudációs ciklus a Nagy-

magyaraiföld medencéje felé késbben következett be, mint a Kismagyar-

alföldön. Ezt a gondolatot rögzíti aBöCKH: Geológia pliocént tárgyaló

fejezete is (18742). Énnekem nincs okom a különbség felvételére.

A Kismagyaralföldön az ungula caprae-s szintig, a fels pontikum

elejéig a viszonyok megegyeztek a nagymagyaralföldivel. Az utóbbi-

ban a fels pontikumban megvolt a rendes tavi üledékek képzdésé-

nek lehetsége, amott a stájer öböl feltöltdése után betóduló

homoktömegek megakadályozták az ungula caprae-s szint feletti faunák

kialakulását. Az Unió Wetzleri-

s

szint jelezte denudációs ciklus pedig

a Kismagyaralföldön a teljes lecsapolódás után, a Nagymagvar-

alföldön a tónak a Bakony lábától való ers visszahúzódásával a

levantikum elején, ugyanegy idben következett be.

A fenti fejtegetések összegezésekép bebizonyítottnak látom azt,

hogy a túladunai, pontikumba sorozott üledékek egy része, az Unió

Wetzleri tömeges fellépésével jellemzett szint s a felette lév réteg-

öszlet levantei korú már. Térképezésnél ugyan kevés haszonnal jár

ez a megállapítás, mert az Unió Wetzleri-s folyómeder-kitöltések csak

helyi jelentségek s azokban sincs minden helyen ott a fauna, ami

miatt a pontikumból a levantikumba átmosott homokokat az eredetiek-

tl alig lehet elválasztani, de az üledéksorozatban egy hiányzó lánc-

szemmel ezzel is kevesebb van.

b) Fels levantei fluviatilis agyag, kavicstakaró. A pontikum

—

alsó levantikum agyagos, homokos üledéksorozatának erodált felületén

megjelen bazaltvulkánosság felett fluviatilis eredés vastag kavics-

takarót találunk területünk legnagyobb részén. A kavicstakaró fel-

építésében mogyorótól ökölnyi nagyságig változó méret, jól henger-

getett, ersen vasas festés kavics, kötanyagként aprószem homok,

iszapos agyag vesz részt. A vörösbarna kavicsok között helyenként

feltnen elüt, kékesszürke agyag néha 2—3 cm vastag rétegei is

jelentkeznek s ott teljesen vízzáró rétegként szerepelnek. A kavics-

rétegek mindig jól rétegzettek, a fluviatilis eredést jelz diszkordáns

parallel struktúra sohasem fedi el a tényleges rétegzettséget. Anyaguk

kvarcitkavics kevés egyéb kristályos-pala kaviccsal, a karbonátos

kzetkavicsok teljesen hiányoznak.

A kavicstakarót területem majdnem minden részén megtaláltam,

olyan helyen is, pl. a Németújvártól D-re lev gerinceken, ahol a régi

térkép nem jelzi azt. Legszebben a Rába jobbparti magaslaton lát-
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tam, ahol 8—10 ra vastagságban, látszólag egyenletesen fedve min-

dent Szentgotthárdtól a Marcal torkolatig követtem. Az alaphegy-

ségre 320 m. t. sz. f. m-ig húzódik fel.

A kavicstakaróval kapcsolatban érdekes morfológiai megfigyelé-

sekre volt alkalmam. Már Lóczy is említi (21447), hogy a Rába

jobbparti kavicstakaró nem teljesen egyenletes vastagságú, „Sittke és

Sárvár között a kavics nagy szélességben hiányzik
11

. Ez tényleg így

van, úgy itt, mint másutt is s azzal magyarázható, hogy ahol
antiklinális gerinc halad át, a kavicstakaró elvék o-

nyul, a boltozatok tetejérl hiányzik vagy csak fosz-

lányokban van meg, viszont a vápákban vastagabb,
jeléül annak, hogy leülepedésekor a medence gyre-
dezettsége elrehaladott volt s a kavics annak meg-
felelen helyezkedett el.

A Rába jobbpartján a kavicstakaró Ivánénál 240 m körül van,

innen egyenletesen lejtve Sárvárnál 200 m körül jár s a Rába—Marcal
szögben 140 m-ig süllyed alá. A kavicstakaró legmagasabb pontjainak

vonala, amely a Szentgotthárd—Vasvár szakaszon egyúttal vízválasztó

is, kezdetben középtávolságban van a Rába és Zala között. Vasvártól

DNy-ra áthalad egy antiklinálison, innen mind közelebb jut a Rábá-

hoz és egy, a Marcal felé néz enyhe lejt fejldik ki. A sárvár

—

sittkei vonal tájától, ismét antiklinális metszéstl a kavicstakaró

legmagasabb pontjainak vonala a Marcal közelébe hajlik át s itt

3 Rába felé néz lejt fejldik ki, végül az egész, 140 m magasság

körül a Rába—Marcal síkba olvad bele. (L. a 2. ábra metszeteit).

A Répce jobbpartján lev magaslaton a kavicstakaró hasonlóan

egyenletes, de jóval nagyobb esés. Kszegtl K-re 300 m körül,

Acsád táján 210—220 m között van s 130—140 m-ig száll alá

Répcelak, Csán táján. A Répce balpartján területemen Und és Völcsej

vidékén van legmagasabban, ahol már 210 m-ig esett
;

Ujkér és

Sajtoskál vonaláig nagyon elvékonyodik, lszfed takarja, alól a

mélyebb homokok is felszínre kerülnek. Sajtoskáltól K-re ismét ki-

emelkedik s innen egyenletesen lejt a Rába—Marcal szöglet felé.

A kavicstakaró durvaszemü üledékébl eddig — tudtommal —
semmi szerves maradvány nem került el

;
Hofmann doroszlói Masto-

don leletét sorozták egyidben ebbe az üledékcsoportba, holott az a

mélyebb, pontusi—alsó levantei szint egyik kavicslencséjébl való. Az

üledékcsoport korát Hofmann „diluviális és legfiatalabb neogén“-nek

nevezi, Lóczy „posztpontusi, levantei és alsópleisztocén“-nek veszi a

kavicstakarót általában és táblázatában (21591) a rábajobbparti részt

idsebbnek, a budapesti—rákosi levantei kavicsokkal egyidejeknek, a

Rába balprtján levket fiatalabbaknak mondja. Lóczy értelmezésé-
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ben itt kis ellentmondást látok. Míg a táblázatban a fenti megkülön-

böztetést teszi, a szövegben (21449) odanyilatkozik, hogy ... „a Rábán

inneni kavicsos fennsíkot . . . Szentgotthárdtól a kemenesi fennsíkig a

kszeg—szombathelyi nagy, régi pleisztocénkorú törmelékkúp tarto-

zékának és a Rábától leszelt homlokrészének tartom” . . ., tehát a

szövegben a Rába két partján lev kavicstakaró egykorú s egyúttal

levanteinél fiatalabb, régi pleisztocén. Winkler (3045) a keletstájer

öbölben a levantei—holocén terraszok egész sorozatát írja le.

A fentiekkel ellentétben már itt leszögezhetem azt, hogy az átvizs-

gált területen a pleisztocén fiatalabb részébe sorozható kavicsterrasz-

nál idsebb terrasz nincs. A szóbanforgó kavicstakaró 3 nagy törme-

lékkúpként egyidben épült fel a levantikum utolsó harmadában, akkor,

amikor a Budapest feletti levantei kavicsdeltába a Duna bevágta medrét-

Már a pontusi—alsó levantei sorozat tárgyalásakor bebizonyítottam

azt, hogy a pontusi tó elvonulása után denudációs ciklus következik

be a levantikum elején. Ez els fázisában eróziós munkát végez s a

pontusi tó feltöltött térszínét kiformálja úgy, hogy a bazalterupciók

denudált térszínen következnek be. Az eróziós munkát területünkön

4 folyó végezte el, a Zala és a Gyöngyös si alakja mellett a sopron-

löv-pusztacsaládi Siópatak és a Strémpatak, illetleg ennek a stájer

területre való folytatásában a Safenbach, aminthogy ezeknek mentén

történt a medence feltöltése is (1. az 1. ábrát). Winkler szerint (30i")

a keletstájeröböl legfiatalabb pontusi üledékei típusos folyóüledékek a

Lendva és Rába közti vízválasztón, a medence belseje felé a folyónak

homlokdeltája alakul ki, ez lassan elrehalad és a pontikum végén

egy, a Gleichenberg és Keszthely melletti alaphegységrögökkel prefor-

mált vonalon el is zárja egymástól a Kis- és Nagymagyaralföld meden-

céjét. Hasonlóan mködött a másik három sfolyó, amelyeknek lapos

homokdeltáin sok ágban haladt tova az Alpokból lefutó vízmennyiség.

A Duna visegrádi áttörésével itt eróziós munka indul meg s a sok

deltaág határozott folyórendszerré alakul ki a homokdelták érintkezési

vonalában, mint legmélyebb helyen (1. a 2. ábrát). Az ábrákon rögzí-

tett viszonyokat az alábbiakból következtettem. A Rába jobbparti

kavicstakaró alatt a Rába felé enyhe esés lejt van, a kavicstakaró

a jelenlegi hegyhát legmagasabb pontján se vastagabb, mint a Rába

magas partján. Hasonlóan van a Répcénél is. E mellett a kavicstakaró

alatti felszín csak látszólag végzdik a Rába, illetleg a Répce magas

partján, folytatása a Rába, illetleg a Répce É-i partján is megvan,

jeléül annak, hogy az si Zala, illetleg az si Gyöngyös homokdel-

tája a mai Rába, illetleg Répce-völgyön túl, É-ra is átterjedt. A Kör-

mend alatti Rábaszakaszon elmosódottan van ez meg, a Körmend

feletti, Ivánc-Nagycsákány táján lefektetett szelvénybl (3. ábra) jól-
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A Kism. -Alföld D-i öble pontikum-végi geomorf. viszonyainak térképvázlata. — 1. Pontikum-eltti alap-
hegys. ; 2. a f. pontusi fiatalabb részéig kiképz. kavicstelepek; 3. homokdelták a f. pontusi fiatalabb

részében; 4. a pontusi tavat feltölt folyók: 5. a Kism. -Alföldnek a f. pontikumban.kia'akuló D-L
határvonala.
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A levantikum végét ábrázoló térképvázlat u. o. — 1. és 2. mint az 1. ábiéban; 3 f. levantei kavics-

takarók; 4. a. és k. levantei folyóvölgyek; 5. a rábajobbparti kavicstakaró mai legmagasabb pontjainak

vonala; I.— III. szelvények az utóbbi kavicstakarón át

ábra.
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láthatóan a mai Rábavölgyön, st a Strémpatakon is túlterjedt s a

lejtnek, egyszersmind az si Zaladeltának É-i szélét is jól jelzi a

Németujvár-Pinkamindszent közti Strémszakasz folytatásában a nagy-

kölked-egyházasrádóci mélyedés. Sokkal szebb ez a Répcénél, amint

ezt Lóczy 232. ábrája is kifejezi, itt a mai Póspatak vonala jelzi az

si Gyöngyös-delta É-i peremét Lócz tájékán.

A visegrádi áttöréssel kapcsolatos erózióbázis süllyedés itt a pon-

tikum végével szárazzá vált tófenéket 3 nagy, lapos kúppá formálja

ki a levantikum elején. A Németújvár körüli, alaphegységtl elzárt

részen homorú térszín alakul ki. Az erózióbázis ismételt süllyedésével

a Duna veszi át az eróziós munkát s a fels levanteiban bevágja

medrét a Budapest feletti kavicsdeltába, területünkön akkumulációs

periódus következik be, a megnöveked víztömegek a területünkön

kialakult lapos térszínen ki is ejtik durvább hordalékukat és a Duna
bevágásával együtt itt megszületik a kavicstakaró a fels levantikum-

ban. Ennek a kavicstakarónak képzdését csak ers és állandó víz-

Óhoíocé-'

L2-7J gg WSBS
1 2. 3. 4.

3 ábra- Szelvény a Rába Ivánc-Csákóny körüli szakaszán át. — 1. Babérces agyag (lösz), 2. középs pleisztocén kavic

(részben a mai ártér alatt), 3. fels levantei kavicstakaró; 4. pontikum.

folyásokkal tudom magyarázni, amelyek a kavicsot majdnem teljesen

egyenletesen szétterítették s fel is dolgozták. Sölch és Win KLER-rel

(3041 ) együtt e miatt nem is tartom valószínnek Lóczy és Cholnoky
magyarázatát, akik szerint idszakos, torrens vizek révén halmozódott

fel ez a kavicstömeg. A kavicstakaró eloszlása, amit tulajdonképen

csak a tektonikai viszonyoknak megfelel elhelyezkedés s az újabb

eróziós munka tesz egyenetlenné, a karbonátkavicsok teljes hiánya

kétségessé teszi elttem a torrens eredést.

Lóczy a szóban forgó területén 4 törmelékkúpot tételez fel

(21XV. tábla). Én némileg másként látom a törmelékkúpok kavicstaka-

róinak elhelyezkedését, amint ezt a mellékelt térképen (2. ábra)

érzékítettem is.

A törmelékkúpok lábánál pedig Lóczy a saját és Cholnoky
megfigyelései alapján a mai Zala fels szakaszáról a Marcal-völgy

K-i oldalára is áthúzódó magas kavicsterraszt jelöl ki. A Rába jobb

partjának kavicstakarójáról már Lóczy (21438) említi azt, hogy nem

ér túl a Zala fels folyásán, a Kandikó-hegyen már nincs kavicsta karó.

Én ebben a gerincben, a Gleichenberg és Keszthely melletti alaph egy-

ségrögök összeköt vonalában látom azt a tektonikai irányt (an ti-
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klinális), amely a két medence részletet elzárta s amely gátja

kavicstakarónak is. Lóczy, Cholnoky fels zalamenti magas

szát a rábajobbparti kavicstakaró le-

nyesett szélének látom; a Rába melll

az Oszkó, Oloszka, Gyrvár, Vasbol-

dogasszonyfa melletti területeken át-

húzódik s egyenletesen lejt a kavics-

takaró a Zaláig, noha itt a régi

térképek nem jelzik. Ott van Baltavár

felett is a kavicstakaró a rábamelléki-

nek egyenes folytatásában s így a

Zala mentén nem terrasszal, hanem

lenyesett homlokrésszel van dolgunk.

E kérdésekkel kapcsolatban érdekes

megoldandó feladat volna a tárgyalt

kavicstakaróknak a bakonyi törmelék-

kúpokhoz s az ácsvidéki magas ter-

raszokhoz való viszonya.

c) A pleisztocén törmelékkúpok,

lsz, pleisztocén és holocén terraszok.

A fels levantikumban kialakult tör-

melékkúpok se maradtak sokáig eredeti

formájukban. A pontikum végével kez-

ddött denudációs ciklusnak új fázisa

jelentkezik: a Duna bevágódás helyett

medrét tölti fel, területünkön pedig a

hátráló erózió pusztítja a törmelék-

kúpok formáit. Ennek a fázisnak bi-

zonyítéka az, hogy az erózió ismételt

megsznésével beálló száraz idszakban

a lsz ezen a kidolgozott térszínen

rakódik le. Ezzel a másodszor jelent-

kez eróziós fázissal jelents mérték-

ben közeledünk a mai állapotokhoz. ^

Az si Zala, amely a mai Rába és

Zala közötti hátságról a Marcal felé

hordta vizét, D-re költözik s amikor 3;

a mai Trje—Zalavár közti alsó sza-

kasza fell hátráló folyó elérte Trje
vidékét, vizének nagyrésze le is csapo-

lódik D-re. A fels si Zalavölgy

vizének másik része pedig a Rábának

lett a

terra-

I

ábra

Szelvény

a

Rába

körmendi

szakaszán

ál

—

I.

Ártér,

alatla

középs

pleisztocén

kavics.

2.

vályog

(lösz?),

3.

és

'4.

mint

a

3.

ábrában,
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Körmend feletti szakaszát alakítja most ki, ezzel a víztömeggel

a Safenbach— Strémpatak irányából folyó si Rába is délebbre

költözik s megkezdi a rábajobbparti kavicstakaró D-i irányú alá-

mosását. Ugyanez az id jelzi a Gyöngyös D-re költözését s ívének

kialakulását, valamint az si Répce D-re irányuló mozgását a Gyön-
gyös törmelékkúpja felé. Ilyen mozgásról Winkler (3037) is említést

tesz, a stájer részen a Rába É-i irányban tolódik el, a Mura D-re

tendál. Ez a völgy mozgás, amely a Rába, Gyöngyös,
Répce hatalmas ívalakú pályáját eredményezte,
szorosan összefügg a medencerész gyrdéses szer-
kezetével. Arra, hogy a Rába Körmend feletti s alatti része

különböz korú, a völgynek amott szimmetrikus, itt asszimmetrikus

volta a bizonyíték, Körmend alatt a D-re mozgó idsebb folyórész az

É-i oldalt már teljesen legyalulta. (L. a 3. és 4. ábrákat.)

A fenti második eróziós fázis a pleisztocén elején következett be,

amikor a Duna munkája felhalmozó volt, bevágott völgye az Elephas

meridionalis-os terrasz szintjéig töltdött fel. Amikor ugyanis erre a

fázisra a Dunának az ó-pleisztocén térszínbe való bevágódásával terü-

letünkön új akkumulációs fázis kezddik, a kialakult új Zalavölgy

feltöltdik els terraszának szintjéig, hasonlóképpen a Körmend feletti

szakaszon az új Rábavölgy, valamint ekkor épül fel a Gyöngyös

másodlagos törmelékkúpja is. A Zala els terraszát Lóczy (21455)

és Cholnoky (26118—147) kinyomozták s belle Zalaszentgrótról

Elephas primigenius-t említenek, ez a terrasz fiatalabb, mint a Duna
meridionalis-os terrasza. Ugyancsak ebben az akkumulációs fázisban

következik be a lsz lerakódása, amely a Répce vidéken jelentsebb,

a Répcétl D-re a kavicstakarókat a Kszegi hegység a porhullás

ellen megvédte s az alig 60 cm— 1 m vastag lsz is mésztelen

vályoggá alakult át,

A lsz lerakódása után ismét eróziós fázis lép föl területünkön,

de ereje jóval kisebb. Ez az id az oldalvölgyek kialakulásának ideje

akkor, amikor a Duna pleisztocénvégi terraszát építi fel. Ezt a munkát

területünkön még egy akkumulációs fázis követi, amely a Rábavölgy

alján kialakuló „városi“ terraszt eredményezi s amelynek képzdése

a holocén elejére tehet. A legújabb idk munkája ismét kismérték

erózióban nyilvánul meg a fvölgyekben, de az oldalvölgyek lábainál

ugyanakkor kis törmelékkúpokban üledékfelhalmozódás jelentkezik,

amint ezt a Rába— Szentgotthárd—Csákány közötti szakaszán jól látni.

Az I. részben elmondottak összegezését a mellékelt táblázat adja.
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A Kismagyaralföld D-i öblébl ismeretes fiatal neogén és negyedkori

képzdmények szintez táblázata.

Kismagyaralföld D-i öble
Budapest környéke, Bakony és

DK-i lejtje

Bevágódás a fvölgyben
és az oldalvölgyekben, ezek

oldalágainál törmelék-

kúpok

A Rábavölgy nivelláló-

dása a mai térszínig, a

mellékvölgyek lábánál kis

törmelékkúpok

Lsztakaró elpusztítása,

bevágódás a Rába-terrasz

térszínébe, oldalvölgyek

kialakulása

A Gyöngyös másodlagos törme*

lékkúpja, a Rábavölgy feltöltó-

dése a 15—20 m. terraszig a

Körmend feletti szakaszon, a

Zalavölgy egerszeg*zalavári tér*

rasza. — Lsz*, vályogtakaró

Oh

A folyók D-re való köl-

tözése, a Zala lecsapoló-

dása, a Rába Körmend
feletti szakaszának kiala-

kulása, a kavicstakaró

részleges elpusztítása

Az si Zala, Safenbach-

Strémpatak, Gyöngyös és

Sió kavicstakarója.

Bakonyi törmelékkúpok ?

Az si Zala, Safenbach-
Strémpatak, Gyöngyös,
Siópatak hátráló eró-

ziós mködése. Az Unió
Wetsleri-s folyómeder

kitöltések; Rohonc, Do-
roszló, Baltavár, Vas-

boldogasszonyfa, Eger-
vár, Gálos, Neszmély stb. m
A tó teljes feltöltódése a fluvia*

tilis homok üledéksorozattal,
eddig faunák nélkül. Ácsvidéki

magas kavicsok?
Cong. ung. caprae*szint: Somlyó-

vásárhely

Oh

Melanopsis Martiniam* - s, M.
vindDbonensis*es faunákkal jel*

lemzett agyagos, homokos üle*

déksor : Szentelek, Pinkaf,
Kúp stb.
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A Duna feltölti medrét
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szintjéig

A Duna bevágja medrét
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A Duna törmelékkúpja
Mastodon

arvernensis -szel

A Duna bevágódása Visegrádi
nál, Unió Wetileri°s folyó*

meder kitöltések a szárazon
maradó térszínen : Pestsztló*

rinc, Érd, Fonyód, Pere*

marton. Karád stb.
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bánya, Peremartoni erd.
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II. A bazaltvulkánosság geológiájáról.*

Lóczy Lajos balatoni nagy munkájában többek közt így vezeti

be a bazalterupciók geológiájáról szóló fejezetet: . . . „én még most

sem tartom véglegesen letárgyaltaknak bazaltjaink természetrajzát,

mindegyik bazalthegy megérdemli, hogy részletesebben foglalkozzék

valaki tulajdonságaikkal
14

(21412,). A túladunai olaj- és gázkutatási

munkával kapcsolatban a reáfordítható id rövidsége miatt gondolnom

se lehetett arra, hogy a fentiekben rejl felhívásnak eleget tegyek s

csak petrográfus iskolám érdekldése vitt el mégis egyes helyekre.

j dolgokat nem igen láttam, de az üledéksorozat problémáival kap-

csolatban a bazaltvulkánosság geológiai viszonyaira is ki kellett

térnem. Az irodalmi adatok s a megfigyelésekbl leszrt következte-

tések egybevetése az alábbi kísérlet a túladunai bazaltvulkánosság

problémáinak tisztázásában.

A Kismagvaralföld bazaltvulkánosságával önállóan Jugovics dr.

foglalkozott két tanulmányában (24 és 25), de úgy a balatonvidéki,

mint a stájer bazaltterület geológiájával számos munka foglalkozik

s még többen van utalás az idevágó kérdésekre. Helyszke miatt rész-

letesen nem méltathatom az idevágó irodalmat, e tekintetben az érte-

kezés végén lev irodalmi összeállításra utalok.

Én a bazaltvulkánossággal kapcsolatban három kérdéssel, a bazalt-

vulkánok elhelyezkedésének, alakjának s a bazalt-vulkánosság korának

kérdésével óhajtok foglalkozni.

A bazaltvulkánok elhelyezkedésének kérdésével elször Böckh
János foglalkozott, aki szerint a vulkáni tünemények a Balaton-

felvidék tektonikájával összefügg (a törésvonalakra merleges vagy

azokkal párhuzamos) 4 vonal mentén jelentkeztek (495). Négy vonala

közül kett területünket is érinti. Hofmann K. (8431—439) már nem

pontosan a törésrendszer irányaiban sorakoztatja a kitöréseket s

vonalai a vulkánrendszer egy-egy nagyobb tömegébl indulnak ki.

Sigmund (12405) a stájer és a túladunai bazalterupciókat 10 vonal

mentén osztja el, vonalainak egy része azonos Böckh, illetleg Hof-

mann harántsoraival. Vitális szerint (1713) a bazaltok egy része

„tektonikai vonalak mentén került felszínre
44

,
legnagyobb része pedig

a vetk által megadott völgyelések, medencék Szökkenésével áll kap-

csolatban. Lóczy a Bakony és a Keszthelyi-hegység között az oligo-

cénben vagy miocénben árkos vetdések között leszakadt depresszió-

hoz köti ket, a Somlyó-, Sághegy stb. pedig a Marcal-Cincapatak

depresszióját vennék körül (21422). Hasonló periferikus sülyedések

* A Magyarhoni Földtani Társulat 1922. évi április hó 5-i szakülésén tartott

eladás kivonata.
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mentén sorakoztatja a stájer bazaltelfordulásokat Winkler is

(23LIII. tábla), egyik ívén a németújvári Várheggyel.

Nagykanizsai tartózkodásom alatt hallottam Böckh h.-államtitkár

úrtól egy alkalommal, hogy a zalaszántói Kovácsi-hegyek szinkliná-

lisban ülnek. A közlésre figyelve területemre vonatkozólag megálla-

pítottam azt, hogy a medence belsejében fellép apró bazalt-
kitörések helyét a medence gyrdéses tektonikai
vonalai szabják meg, amelyek természetesen az alap-

hegység tektonikájával állanak összefüggésben. A
bazaltvulkánosság mindig a gyrdéses tektonika
vonalaiban lép fel úgy a boltozatokon és a boltozatok közti

vápákon, mint a szomszédos boltozatokat összeköt vonalak mentén

a relativ antiklinális és relativ szinklinálisban is. Szabályosság lát-

szik abban is, hogy a nagyobb kitörések a szinklinálisok mentén s

fleg a vápákban, a kisebb tömegek az antiklinálison, a boltozatokon

jelentkeznek. Minthogy a bazalttal áttört boltozatok gázkutatás szem-

pontjából nem exploitábilis helyek, például felhozhatom a következket:

boltozatot koronáz a sittkei és az egyházaskeszi tufagyr, a kett

között a szinklinális legmagasabb pontjában van a kemenesmagasii

elfordulás. Vápában ül a Kissomlyó, szinklinálisban épült fel a

Nagysomlyó és a németújvári Várhegy, antiklinálison van a Sághegy,

bár ez utóbbinál a tektonikai elemek közelebbi meghatározására

nem volt alkalmam.

A bazaltvulkánok alakjával foglalkozva Lóczy (2l41l) 4 típusba

osztja ket, amelyek közül területünkön a csonkakúp alakú és kupola-

szerén magánálló típusra van példánk (a németújvári Várhegy, Kis-

és Nagysomlyó, a Sághegy), egy 5-ik, az elbbiekbe be nem osztható

típus a kemenesalji 3 tufagyr morfológiai típusa.

A csonkakúpos „tanuhegyek“ alakját Lóczy tisztán a szél munká-

jára vezeti vissza. szerinte abráziónak, denudáció munkájának nyoma
sincs ezeken a vulkáni formákon, a defláció eredménye az, hogy a

pontusi tó kiszáradt térszínétl a Balaton mellett a miocén kavicsig,

a Kismagyaralföldön a pontikumig minden laza anyag eltávolodott

(21410). A Szentgyörgy körül így 180—200 m-t, a Sághegyen 80 m-t

(jelenlegi térszín 140 m körül, a pontikum legmagasabb szintje a Ságon

220 m), a Nagysomlyón szintén 80—90 m-t, a németújvári Várhegyen

40 m-t tenne ki az elhordott réteg vastagsága. Hogy a Balatonvidéken

teljesen fedi-e ez a magyarázat a valót, nem tudom, de a területem

bazaltvulkán „tanuhegyei“-nek kialakításában jóval nagyobb szerepe

volt a denudációnak s csak az elrehaladt munkát végezte be a

defláció. A denudáció hatását már Jugovics felismerte (2568) egyik,.

Vasdobra melletti tufaelfordulásnál. Lóczy a deflációt a pliocén óta
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mködnek veszi fel a pleisztocénbe es legersebb fázissal. Amint

erre tanulmányom I. részében reámutattam, a Kismagyaralföldön az

alsó levantikumban denudációs ciklus kezddött s ennek els eróziós

fázisa a Nagysomlyón 270 m-ig, a Sághegyen 210 m-ig, a sittkei tufa-

gyr táján 160 m-ig elpusztította a pontusi tó homokfenekét úgy,

hogy a bazaltvulkánosság már a denudált térszínen jelentkezett. A be-

következ akkumulációs fázis kavicstakarója pedig helyenként be-

borítja a bazaltvulkánosság mélyebb fekvés tagjait s ezt a kavics-

takarót, valamint a pontikum térszínét a pleisztocén eleji nagyobb

mérték eróziós fázis tarolta le. Lóczy a nagyatádi mélyfúrással

kapcsolatban (21483) a Ny-i Balaton és Nagyatád között ó-pleisztocén

vagy fiatal pliocén folyómedret sejt az adott 55 km távolságon

20—25 m-nyi eséssel, ami szerinte is elég gyors folyású vizet jelent.

Én ezt a folyómedret már a levantikumban kialakultnak gondolom,

ezt jelzi a fonyódi Unió Wetzleri-s fluviatilis homoklencse, fels ágait

a mai Tapolcai-patak, Egervíz, Burnoti-patakokban látom és azt

hiszem, ezeknek denudációs munkája nagyban hozzájárult a pontusi

térszín s majd utána a bazaltvulkánok formájának kialakításához.

A pleisztocénközepi defláció, amelynek le nem tagadható bizonyítéka

a szélcsendes helyeken a lsz lerakódása, dolgozott ezeken a hegy-

formákon, de viszont annak köszönhet a Mecsek s a szlavón medence

felé lejt levantei, alsó pleisztocén térszín folyómedreinek elfedése is.

A kismagyaralföldi bazaltvulkánosság másik megjelenési formája

a 3 tufagyr, amelyek a Balaton mellett hiányzanak. Az egyházas-

keszi és a kemenesmagasii már kissé elmosódott, a sittkei még

annyira ép, hogy Hofmann „nyilt kráterrel fennmaradt tufavulkán

remek romját" látja benne (8450). A forma kialakulását Hofmann a

talapzat laza anyagának utólagos összerogyásával magyarázza, ami

a hamúkúp rétegeinek a központi csatorna felé irányuló dlését ered-

ményezte. ’Sigmund szerint (12404) merész fantázia kell a rekonstrukció-

hoz. Ezt a nézetet Vitális (1748) is osztja s tisztán eróziós eredés-

nek tartja az alakot. Lóczy (21241) nem egyszer kráternek képzeli

a sittkei tufagyr alakját, hanem „körkörösen fekv kürtkbl ki-

öml lapillis bazalttufából felhalmozotténak s a kráterszer alakot

a bazalttufa alatti pontusi agyag, homok kimosatásával beálló süppe-

désnek tudja be. Lóczy azonban Balaton vidékérl olyan morfológiai

jelenségekrl is megemlékszik, amelyeknek kapcsolata a bazaltkitöré-

sekkel szerinte is valószín. Ilyen pl. a Bels- és Küls-tó, amely

utóbbiban az exploziós krátereket sejt s az eifel-hegységi Laachertó

medencéjével hasonlítja össze (21335). Érdekes adata továbbá a balaton-

boglári Sándordomb kis stratóvulkánjának átmetszete (21345). Ebben

a példában elttünk van a sittkei tufagyr képe, csak a méretek
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mások. Amint az a Jugovics dr. felvételei nyomán készített térképváz-

latból (1. 5. ábrát) kitnik, a sittkei tufagyr szélesebb a 90 m átmérj
bogiári Sándordombnál, de kráternyílása is szélesebb volt. Mint a

bogiári kis sztratóvulkánban, a sittkei tufagyrben is kimutatható

a tufarétegeknek a kráter belseje felé irányuló 14°—15°-ig való dlése

és az ÉK-i rész kivételével, ahol nincs szálban álló kzet, a küls
lejtkön a kissé meredekebb, 25°—30°-os sugárirányban való dlés.

Én nemcsak az egykori tufavulkán remek romját látom a kemenesalji

tufagyrkben, hanem azokban, elssorban a sittkeiben a Campi Flegrei

rövid id alatt felépült,

monogén, gyrs vul-

kánjainak mását lá-

tom, amelyekben eset-

leg éppúgy, mint a

Lago di Averno-ban,

kis krátertavak is ke-

letkeztek. Hasonló ere-

dések lehettek a bog-

iári Sándor-domb kis

kitörése s Lóczy 3-ik

típusának többi példái

is, amelyeknél kisebb

lévén a kráter, egysé-

gesebb lett a hamuha-

lom, a kemenesaljiak-

nál a szélesebb kráter

körül alacsonyabb gy-
rformában halmozó-

dott fel a tufaanyag.

A bogiári kis vulkán-

ban kifelé enyhébb d-
lések a rétegek, a

sittkeiben ezek a me-

redekebbek, aminek oka az, hogy a sittkei boltozattetn van. És most
akár a boltozat van emelked mozgásban, akár a vápák sülyedben,

avagy egyszerre történik mind a két mozgás is, eredménye az, hogy
a kráter felé lejt rétegek lankásabb, a kifelé lejt rétegek meredekebb
dlésekké válnak.

A bazaltvulkánosság idejének kérdésében mellzve a régebbi

irodalom adatait, amelyekre nézve Vitális (17) és Lóczy (21) mono-
gráfiáira utalok, bevezetésül csak annyit, hogy a túladunai bazalt-

vulkánosság kezdetének idejére vonatkozóan 4 nézetet ismerek az újabb

5. ábia. A sitikéi tufagyür geol. térképe részben JUGOVICS dr. fel-

vétele alapján. — 1. holocén ; 2 fels levantei kavics; 3. középs
levantei bazalttufa; 4. pontikum.

Földtani Közlöny. LIV. köt. 1924. 3
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irodalomban. Lörenthey (13184— 185) szerint az az Unió Wetzleri

tömeges fellépésével jellemzett szintnél fiatalabb s a levantikumba

esik. Vitális (17158) nézete szerint a „bazalt erupció legalább a

Tihanyi félszigeten és valószínleg az erupciós terület több más helyén

is, — a Congeria balatonica és triangularis tömeges fellépésével

jellemzett üledék fzömének lerakódása után kezddött meg“. Lóczy
(21416) Böckh JÁNOS-sal és HoFMANN-nal egyetértve azt mondja,

hogy a legels tufa s hamu-erupciók a pontusi rétegek fzömének
lerakódása után, azok legfels rétegeinek, az édesvízi mészköveknek

leülepedésével egyidben következtek be. Winkler (3015) végül a

bazalttufákat fels pontusi kavicsokkal váltakozóknak írja le.

Az eddigi irodalmi adatokból még az világlik ki, hogy egyedül

Vitális az, aki a tufákban pontusi faunát talált s így a tufákról

azt állítja, hogy azok a pontusi tó vizében ülepedtek le, a többi

szerz szerint a bazalttufák ftömege már a szárazzá lett tófenékre

hullott le. Negativ adat az, hogy sehol sem észleltek típusos pontusi

tóüledéket a bazalttufák felett, a Sághegyen Hofmann által észlelt

tufaközti agyag-homokszinteket LóczY-val (21414) egyetértén a fekv
rétegekbl felragadottaknak tekinthetjük s csak az pozitivum, hogy

édesvízi mészktelepek váltakoznak a tufával. Winkler adatait Jugo-

vics észlelései alapján kétlem, aki a stájer határhoz közeli hárspataki

tufahalmokban látott ugyan kaviccsal való váltakozást (2465), a többi

közeli elfordulásról határozottan azt állítja, hogy letarolt pontusi

homok-kavics felszínen ülnek (2466—71). A zavar egyébként is elég

nagy ebben a kérdésben. Lóczy (21416) a tihanyi Nyársashegy és a

templomoldal fossziliás, hallenyomatos tufáját a legfels pontikum

idejébe teszi, erre alapítja a vulkánosság kezdeti idpontját is (21341),

viszont Lóczyval szemben Vitális (17i4l) azt írja errl a helyrl:

„azt, hogy ez a kövületes, édesvízi meszes üledék a bazalttufán fekszik-e,

vagy még a bazalttufa alatt, nem tudtuk akkor Lóczy LAJOS-sal egyet-

értén eldönteni
44

. Viszont a tihanyi Szárkádoldal erupciós kürtjében

talált kövületes bazalttufa tömbökrl, amelyek Vitális férvei voltak,

Lóczy kétségesnek tartja azt, hogy bennük a kövületek eredeti

helyükön volnának, szerinte a vulkáni fortyogóban keveredett a pontusi

fauna a tufaanyaggal össze (21339—340). Hasonlóan ellentmondók

Lóczy alábbi adatai is. Amint említettem, a kitöréseket a legfels

pontusi édesvízi mészktelepekkel egyidejeknek tartja (21416), az

édesvízi mészkövekrl pedig azt mondja (21417), hogy faunájuk egy-

nem, hacsak nem azonos az alsó pliocéntl a pleisztocénig, így akár

tufával váltakoznak, akár zárványok a tufákban, nincs korhatározó

értékük. Éppen így nem sokat mondók a zsidi Lázhegy Unió Wetzleri-&

homoklencséjében lev bazaltkavicsok se, csak azt bizonyítják, hogy
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a homoklencse lerakódása eltt voltak bazalterupciók, az Unió Wetz-

leri-s homoklencse képzdési ideje pedig az alsó és középs levantikum

egyaránt lehet.

Minthogy a paleontológiái adatokból levonható következtetések

nem vezettek eredményre, a geomorfologiai viszonyok összeállításával

oldhatjuk meg a kérdést. Az I. részben kimutattam azt, hogy a pontikum

végén megsznik a Kis- és Nagymagyaralföld medencéjének kapcsolata,

a Kismagyaralföld medencéje teljesen feltöltdik s messze visszahúzódik

a Középhegység lábaitól a Nagymagyaralföld levantei vízterülete is.

A szárazzá lett térszínen ers denudációs munka indul meg, amelynek

bizonyítékai az Unió W etzleri tömeges fellépésével jellemzett folyó-

meder-kitöltések, amelynek korát az alsó és középs levanteibe helyez-

tem az eddigi megállapításokkal szemben. Ezt a nézetemet Sümeghy
(33—34) faunái már is igazolták. A bazaltvulkánosság ezen a szárazzá

lett térszínen következett be, amikor a levantei tó partvonala messze

visszahúzódott a medence belseje felé, legfeljebb imitt-amott lehettek,

mint pl. Tihanynál, kisebb vízfoltok, amelyekbe a tufa belehullott. És

míg a lávatakarók kiömlései, általában a nagyobb erupciók, amint ezt

Lóczy is hangoztatja, mindjárt az eróziós periódus elején megtörténtek,,

a kisebb tufavulkánok fiatalabb periódust képviselnek. Erre bizonyíték

az erupciók megtörténtének térszíne. Lóczy adataiból kiviláglóan a

pontikum legnagyobb magassága 300 m körül van, a Badacsony tufája

290 m körüli pontúéi padmalyon nyugszik, a Szentgyörgyön 270 m körüli

a padmaly magassága, a szigligeti kis tufafoltokon még mélyebben van,

itt 242 <> a legmagasabb pont s itt is tufa van felül. A pontusi padmaly

térszíne Jugovics szerint a Nagysomlyón 270 m, a németújvári Vár-

hegyen 250 m, a Sághegyen 210—215 m, a Kissomlyón 195 m, a sittkei

gyrnél 160 m. Míg a Balatonmellékrl említett három elfordulásnál

észlelt padmalymagasság különbségeket tektonikai okokkal nagyon

nehéz megmagyarázni, hiszen a Lóczy, Vitális által feltételezett moz-

gások a kis katlant egyformán érhették, a kismagyaralföldi példáknál

a távolság miatt eredetileg is meglev, avagy a gyrdés által elálló

térszínkülönbségekre is gondolhatunk. Az eredeti térszínkülönbséget, a

tófenék egyenetlen feltöltdését, ami a Sághegy és Nagysomlyó között

50 m volna, valószíntlenné teszi a közeles sittkei gyr 50 m-rel

még mélyebb szintje. A gyrdéssel járó mozgások eredménye se ez a

különbség, hiszen a sittkei gyr boltozattetn, a Sághegy antiklinális

gerincen ül, tehát a mozgás egyirányú. Hogy a bazaltvulkánosság nem

az eredeti pontusi térszínen, hanem annak már kiformált felszínén

következett be, a németújvári Várhegy szelvénye bizonyítja legjobban.

Itt a völgy két oldalán 300 m körül lev pontusi térszinbl 50 m
eltávolodott a Várhegy erupciójának megtörténtéig s ennek az 50 m



36 FERENCZI ISTVÁN DR.

hiánynak magyarázatára az alig 1 km-nyi széles területen, se a pontikum

tavának homokos fenekén nem tudok elképzelni 50 m mély árkot és a

gyrdéses mozgás se okozhatta a különbséget : a kitörés szinklinális-

ban következett be s a keskeny völgy egész keresztszelvénye egyirányú

mozgást végez, az 50 m vastag üledék eltávolítását csak az erózió

végezhette el.

A fentieket összefoglalva, megállapítottnak látom azt, hogy a

túladunai bazaltvulkánosság É-on a pontusi tó teljes feltöltdése, D-en

pedig annak visszavonulása után lépett fel, amikor a szárazzá vált

térszínen eróziós munka folyt már; a Kis-Alföldön az si Zala, Marcal,

az si Safenbach-Strémpatak, D-en a fonyód-nagyatádi s a többi Unió

IVetzleri -s folyó kezdte ki a térszínt. Mindjárt az alig valamit elmosott

térszínen jelenik meg a Badacsony, Szentgyörgyhegy, Csobánc, Nagy-

somlyó etc., az erózió elrehaladtával a Kissomlyó, a Sághegy, a német-

újvári Várhegy, a legfiatalabbak végül, a tihanyi, bogiári, fonyódi,

szigligeti, kemenesalji apró kis vulkánok a jóval denudáltabb térszínen.

A túladunai bazaltvulkánosság megszntérl Vitális (17158)

ama megfigyelések alapján, hogy Unió Wetzleri -s vagy fiatalabb rétege-

ken nincs szálban álló bazalt, azt következteti, hogy a bazaltkitörések

az Unió Wetzleri-s szint lerakódása eltt véget értek. Munkája füg-

gelékébl azonban úgy látszik, hogy a kitöréseknek a levantikumba

való átnyulására is gondolt, de adatait nem tartja bizonyító erejek-

nek s ezért csak a posztvulkáni mködéseket viszi át a levantei, alsó-

pleisztocén idkbe (17i6t). Lóczy (21416—41?) a tihanyi, „édesvízi

mészpalával váltakozó agyagos hamus rétegek
1
* Rhinoceros marad-

ványa, a kemenesi fennsík kis kitöréseinek frissesége s a sittkei tufában

lev kavicsok alapján, amelyek szerinte a legfels pliocén vagy alsó

pleisztocén kavicstakaróból származnak, az erupciókat a levanteibe s

az alsó pleisztocénbe is áthozza és éppen a kemenesalji kis erupciók

volnának a legutolsó vulkáni életmegnyilvánulások (21422.).

A bazaltvulkánosság végs idpontját jól megadó jelenséget figyelt

meg Jugovics 1915-ben a magyargencsi tufafejtben (24?i), a gércei

vasúti bevágásban és e gércei Nemeshegy K-i oldalán (2468), ahol a

bazalttufát a kavicstakaró fedi vékonyan. Ezeket a megfigyeléseket én

is megersíthetem s megtoldhatom azzal, hogy a sittkei tufagyr
tetején is megvan foszlányokban a kavicstakaró. Magában a tufában

van kavics tényleg, de ezek a mélybl felragadott, más megjelenés

kavicsok, mint a tufa felettiek. Ez a tufákat fed kavicstakaró fels

levantei, tehát a bazaltvulkánosság, amelynek éppen a legmélyebb

szintben bekövetkez utolsó fázisai ezek az apró tufavulkánok, a fels

levantikum elején meg is sznt, csak a posztvulkánikus mködések
nyúltak át a fels levantikumba, pleisztocénbe s részben napjainkig.
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Tanulmányaim II. részének eredményeit a következkben össze-

gezhetem:

1. A bazaltvulkánosság azon egyedei, amelyek nem az alaphegy-

ség közelében vannak, a medence gyrdéses tektonikai vonalai mentén

helyezkednek el.

2. A csonkakúpos bazalt és bazalttufa „tanuhegyek“ alakja els-

sorban a denudáció s csak végs simításban a defláció eredménye.

3. A bazaltvulkánosság legutolsó fázisát jelent kis monogén,

tufagyürs vulkánoknak megvolt s részben ma is kimutatható a krá-

terformája.

4. A bazaltvulkánosság a pontusi tó teljes feltöltdése, illetleg

visszahúzódása után következett be s véget ért a fels levantei kavics-

takaró lerakódása eltt, tehát alsó és középs levantei korú.
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A VÁRPALOTAI LIGNITTERÜLET.
A 6. ábrával.

Irta : telegdi Roth Károly dr.*

A várpalotai lignitképzdményre a múlt század nyolcvanas éveiben

tereldött a figyelem, amikor az itteni lignittelep kiaknázása kezdetét

vette. Mindjárt kezdetben feltnt a lignittelep fedjében elforduló, egy

congeria és egy neritina fajt tömegesen tartalmazó kövületes réteg-

csoport és ez a megfigyelés azután egészen a legutóbbi idkig dönt
befolyással volt a lignittelep korának elbírálásánál. Az els geológiai

leírást Hantken adta e területrl és az megállapításai, attól az egy-

tl eltekintve, hogy a lignittelepet a pontusi emeletbe sorolja, tulajdon-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1924. évi május hó 7-i szakülésén.


