
2. Jelentés a Velencei hegységben végzett részletes földtani
vizsgálatokról.

Dr. V endl A ladár-tói.

1911 tavaszán a m. kir. földtani intézet igazgatósága azzal a meg
tisztelő feladattal bízott meg, hogy a Velencei hegységet tüzetesen tanul
mányozzam.

Akkor még a kir. József-Műegyetem ásvány-földtani tanszéke mellett 
voltam tanársegéd s így a külső felvételi munkát csak a nyári szünidő két 
hónapján át végezhettem. A  tanulmányozott terület a következő térképla
pokra esik; 16. öv X IX . rov. DK, 16. öv X IX . rov. DNY, 17. öv X IX . rov. 
ÉK és 17. öv X IX . rov. ÉNY s a következő községek határában terül el: 
Pázmánd, Nadap, Lovasberény, Velence, Kápolnásnyék, Sukoró, Pátka, 
Pákozd, Székesfehérvár.

A  velencei hegység a Magyar Középhegység csapásának irányában 
a Velencei tó ÉNY-i mentén Székesfehérvártól Pázmándig terül el D X Y- 
ÉK-i irányban. DNy, DK és ÉK felől törések határolják; ÉNy felé a 
Vértes-hegységtől széles övben lősz és pontusi rétegekkel borított depresz- 
sziós terület választja el.

Genetikailag a hegység magva mélységben megmerevedett gránit- 
lakkolit-részlet. A  lakkolit egykori takaróját alkotó kontaktpala a denudá- 
ció hatására azonban legnagyobb részben lekopott a gránit testéről s ma 
már mindössze csak néhány apró foszlány alakjában tanulmányozható. A  
Csala-i felső malomnál maradt meg kis foszlánya a völgy mindkét oldalán, 
továbbá a szűzvári malom mellett, a Cziráky gróf erdejének területére 
eső Vaskapu-hegyen, az Antal- és János-forrásnál s a Meleghegy csúcsa 
és a lovasberényi út között levő területen, valamint a velencei szöllőkben 
a S pát és MEszLÉNYi-féle szöllőktől közvetlen nyugatra keskeny csík 
alakjában.

Ez a kontakt pala a legtöbbször kitűnően rétegzett zöldesbarna 
vagy zöldesszürke, a réteglapokon selymesen fénylő metamorf-kőzet, 
mely agyagpalából keletkezett. A  gránit testétől távolabb levő helyeken
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fo ltos  vagy csom ós palának minősítendő, amint a Vaskapu-hegyen, a Me
leghegy É-i oldalán, a lovasberényi út között levő feltárásban s a velencei 
szöllőkben látható. A  gránit közvetlen közelében az intenzív kontakt
metamorfózis folytán leptinolit, sőt stom olit képződött. Ez a stomolit 
tömött, rétegzettség nélkül való, vagy csak igen gyenge rétegzettségti 
s teljesen átkristályosodott ásvány-elegyrészekből áll, amit különösen, az 
andalítóit előfordulása bizonyít. Ez a stomolitszerű kifejlődés a szűzvári 
malom közelében, tőle kissé D-re levő, DK— ÉNy-i irányú vízmosásos 
kis árokban tanulmányozható.

Ezekben az erősen metamorfizált kontakt-foszlányokban kövületek 
nincsenek. Analógiák alapján devon  (?) korúaknak szokás őket minő
síteni.

A  hegység magvát tevő gránit kristályos-szemcsés szövetű, meg
lehetős Öregszemű, típusos gránitit, mely ily típusos kifejlődésben Székes- 
fehérvártól Nadapig nyomozható; északi határa a szűzvári malom, a K ő
rakás tája, az István-major, a Vaskapu-hegy s a Czikáky gróf-féle vadász- 
kastély. E gránitit lényeges elegyrészei: rózsaszínű ortoklász, melynek 
egyénei néha 2— 3 cm nagyságúak, fehér oligoklász, biotit es kvarc, 
amint a Szt. Donát temploma alatt levő s a sukorói „olasz“ kőbányában 
legjobban feltárva látható. A Meleghegy DNy-i oldalán levő fensíkszerű 
területen, továbbá a Sárhegyen, tehát az aránylag magasabb területeken 
a gránitit már inkább gránitoporfiros szövetű s a sok apró, gyakran klori- 
tosan elváltozott biotit folytán már színben is különbözik a mélyebben 
levő, típusosabban gránitos szövetű gránitittól.

A  gránitit a terület K-i részén a Meleghegytől kezdve a harmad
kori posztvulkáni működések hatására erősen elkaolinosodott és helyen
ként elkvarcosodott, amint legjobban a Nadap és Velence között levő 
kőfejtők mutatják.

Magának a lakkolitnak kihűlésével túlnyomólag ÉK— DNy-i 
irányú, tehát a Magyar Középhegység fő tektonikai irányával párvona
las hosszanti törések, repedések támadtak a lakkolit testén, melyek az 
egységes gránittömeget részekre tagolták. E hézagokba a gránitos-magma 
behatolván, többé-kevésbbé porfiros szövettel mint gránitporfir merevedett 
meg. Majd pedig a lakkolitban támadt újabb repedéseket, a gránitos mag
mának későbbi hasadása folytán előállt leukokrat, aplitos jellegű diasiszt 
telérek töltötték ki. Végül e hasad ékok egy részét a magma legutolsó, leg
savanyúbb, úgyszólván tiszta kovasavból álló hasadási terméke töltötte 
ki, melynek kialakulása már pneumatolitos posztvulkáni folyamatokkal 
járt karöltve s mely a kvarcit-teléreket eredményezte.

A  gránitporfir-telérek szöveti kialakulásukat tekintve, gyakran a 
telér-gránitszerű kifejlődéshez közelítenek; ilyenek a karácsonyhegyi s a
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székesfehérvári szöllőkíől K-re levő Csúcsos-hegy É-i oldalánál húzódó 
vörös ortoklászos telér. Máskor a színes elegyrészek háttérbe szorultak 
s ilyenkor inkább az aplitok felé szolgálnak átmenetül. Alapanyaguk 
mikrogránitos és sötét —  csillám —  elegyrészt is tartalmaz. Porfirosan 
kiválva rózsaszínű, néha húsvörös ortoklászt, kevés fehér plagioklászt 
(oligoklászt), dihexaederes kvarcot s biotitot tartalmaznak. A  telérek 
vastagsága különböző, átlag 5— 15 m között váltakozik. Anyaguk az 
erózió hatásának jobban ellentáll, mint a gránitit; ezért többnyire a tér
színből kiemelkedő kúpsorok alakjában fordulnak elő. Ily  alakban lát
hatók e telérek Sukoró, Yilágosmajor, Bikavölgy és a Meleghegy között 
DNy— ÉK irányú kúpsorokban. A Sárhegyen, a Tomposhegyen s a Kis- 
faludi-major és Ráchegy között levő területen is több ilyen telér volt 
kiválasztható.

Aplittelérek igen nagy számban fordulnak elő területünkön s na
gyon jól nyomozhatok. Vázlataimban mintegy kétszáz vékonyabb-vasta- 
gabb aplittelért jelölhettem ki; ezek közül a tekintélyesebbeket a térképen 
mind feltüntettem. Ezek az aplitos injekciók erősen telítettek lehettek 
ásvány képző gőzökkel és gázokkal; csak így érthető meg a néha rendkívül 
vékony, alig néhány cm vastag apliterek képződése. Az aplittelérek is 
DNy— ÉK-i irányúak; csak a Meleghegytől K-re eső területen észlelhető 
ettől itt-ott eltérés. A  terület Ny-i részén általában jóval vastagabbak, 
néha 10— 12 m vastagok; kelet felé többnyire jóval vékonyabbak. Álta
lában panidiomorf szemcsések. A  kvarcdihexaederek sokszor porfirosan 
kiváltak; néha az ortoklászok jelennek meg porfiros kiválásként, ügy, 
hogy szöveti és mineralogiai összetételüket tekintve, változatosak.

A  főtipusok —  a részleteket mellőzve —  a következők: A  székes- 
fehérvári városi kőfejtőben, közvetlen az országút D-i oldalán feltárt 
aplit meglehetős egyenletesen elég durva szemcsés szövetű, rózsaszínű 
ortoklásszal s alárendelten biotittal. A  Szt. Donát temploma alatt levő 
székesfehérvári kőbányában levő vékony fehér aplittelér kvarc és föld- 
pátból álló, finom szemcséjű alapanyagában itt-ott nagyobb kvarcegyének 
vannak kiválva, ü gy  látszik, ez a tipus a leggyakoribb. Ilyen kifejlődésű 
aplit található például a velencei szöllőkben levő feltárásokban, Pákozd- 
tól É-ra a Tomposhegyen levő mintegy 10— 12 m vastag telér kőfejtőjé
ben, az István-majortól K-re eső terület több pontján, a Kisfaludi-major- 
tól ÉÉNy-ra levő mintegy 5 m vastag telérben, a székesfehérvári Belső
hegyen levő telérben stb. Néha a porfirosan kivált kvarcegyének csak 
aprók, mintegy 1 mm nagyságúak s ezenkívül ugyancsak apró rózsaszínű 
ortoklászok is vannak porfirosan kiválva. Az Ördöghegy legdélibb részén 
levő aplittelér erre a legkevésbbé mállott példát mutatja. Ritkábban oly 
aplittelérek is megfigyelhetők, melyek vörös ortoklász, kvarc és alárendel
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ten biotit igen aprószemű panicliomorf elegyéből állanak. Az aplittelérek 
a hegység nyugati részében: a székesfehérvári szöllőhegyen, a Tompos
hegyen, a Sárhegyen —  ahol sokkal vastagabbak, mint a Meleghegy kör
nyékén előfordulók —  kőfejtőkkel jól fel vannak tárva.

Az aplittelérek vékony apofizisek alakjában a Kőrakás táján s a 
szűzvári malomnál a kontaktus palába is bele rajzottak.

A  kvarcittelérek  az említettek szerint ortogenetikus injekcióknak 
tekintendők, mint a gránitos magma legsavanyúbb hasadási fáciesei. Hogy 
azonban kialakulásuk alkalmával már a pneum atolitos hatások is közre
játszottak, a bennük itt-ott nyomokban előforduló, kétségtelenül pneuma
tolitos eredetű fluorit, továbbá az ugyancsak nyomokban fellépő ólom - és 
résércek  bizonyítják.

E kvarcittelérek a Tomposhegyen teljesen párhuzamosak az aplit- 
és gránitporfir-dejkokkal. Átlag itt vékonyak, alig 1— 2 m vastagok. 
A  Meleghegy tetején s a tőle K-re eső területen ÉNy— DK csapásúak 
s néha 3— 5 m vastagságot is elérnek.

Petrografiai minőségüket tekintve, a kvarc néha lokálisan két gene
rációban vesz részt a kőzet alkotásában, tehát porfirosan kivált nagyobb 
kvarcegyének ismerhetők fel az apró kvarcok között. Néha még kaolinos 
anyagot is tartalmaznak. Vagy tömöttek, vagy mikrolitos kifejlődésűek 
s az üregecskékben apró kvarckristálykák észlelhetők.

A  kvarcittelérek közvetlen szomszédságában a gránitit másodlago
san átalakult: A  biotit teljesen hiányzik s a földpát kaolinosan elválto
zott. A  gránititnak ez az elváltozása gyakran csak igen kis mértékű: 
csak közvetlen a kvarcittelérek mentén észlelhető (Tomposhegy); vagy 
—  ahol a kvarcittelérek tetemesebb nagyságúak és sűrűbben lépnek fel —  
a másodlagos elváltozás nagyobb foltokon is előfordul. Ezeken a helye
ken a gránit részben erősen elkaolinosodott —  Velencei szöllők —  részben 
a kaolinosodás kisebb fokú s erősebb elkvarcosodás észlelhető.

A  harmadkorban a gránitterület újból erős vulkáni működés szín
tere volt. Mélyreható tektonikus repedéseken át andezit és dácit ömlött 
a felületre. Kz effuziv formákból ma már azonban csak a csatorna-kitöl
tések vannak meg. Ezeknek legnagyobb részét már I n k e y 1)  ismerte. 
Mindössze csak három újabb andezites foltot jelölhettem ki a térképen: 
Közvetlen Sukoró mellett, tőle K-re, nem messze az újonnan ásott községi 
közös kúttól —  ÉK-re kissé tőle —  sötétbarna, majdnem fekete színű 
tömött alapanyagú, kevés kvarcot is tartalmazó biotit-am fibolandezitet 
találtam. Egy másik, jóval nagyobb am fibol-dácit folt volt kijelölhető a *)

*) I n k e y  B é l a  : A Székesfehérvár— velencei hegység gránit és trachytnem ű  
kőzeteiről. Földt. Közi. 1875. p. 145.
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Nadapról Sukoróra vezető út ÉNy-i oldalánál. Végül még egy kis, körül
belül 5 m átmérőjű piroxén-andezit kocsányt találtam Nadap előtt a há
romszögelési fix pontnál levő feltárás legdélibb pontján.

Az andezites-dácitos erupciók erős posztvu lkán i hatásokkal járhat
tak karöltve. Erre utalnak a Nadap és "Velence között levő községi piroxén- 
andezit-bányában, a kőzet elválási üregeiben előforduló zeolitok  (stilbit, 
epistilbit, ehabazit), továbbá a kőzetben ritkábban található fluorit és 
hematit.1) Az egyébként kékesszürke színű kőzetnek zöldes átalakulása 
s az ily zöldes foltoknak nagy pirittartalma is erre vall.

Ugyancsak erősen intenzív posztvu lkán i hatásokra utal az a körül
mény is, hogy a terület keleti részén —  főként a lovasberény— nadapi 
úttól keletre eső területen —  az egykori gránitit igen nagy mértékben el- 
kvarcosodott. Az andezites-dácitos erupciók termékei általában a gránit
terület keleti részén találhatók; s csak e kitöréseket követő erős poszt
vulkáni hatásokkal magyarázható meg az a n a gyfok ú  elkvarcosodás, mely 
a Nyíreshegy, Kirchenberg, Csúcsoshegy, Csekély hegy és a Csépiekén 
észlelhető. E posztvulkáni működések erős szolfatára-hatásokkal jártak 
karöltve, amit a Nyíreshegyen, Csúcsoshegyen, Csekélyhegyen a porózus 
kvarcit üregecskéiben kisebb-nagyobb mértékben fellépő álunit bizonyít. 
Helyenként az elkvarcosodáson kívül igen erős elkaolinosodás észlelhető 
a posztvulkáni működések eredményeként. Ezek a posztvulkáni kénes 
gázexhalációk s a velük kapcsolatos vízgőz és forróvíz feltörések főként 
telérszerű hasadékokban juthattak a felszínre, ami —  úgy vélem —  a 
Csúcsoshegy gerincének ÉNy— DK-i irányú tarajszerű kiemelkedésén 
ötlik leginkább szemünkbe.

A  Kirchenberg, Nyíreshegy, Csúcsoshegy, Csekélyhegy és a Csép
iek eddig devonkorúnak vélt kvarcitjai ezek szerint tehát másodlagosan  

k ép ződ tek  posztvu lkán i hatásokra a gránititból (?).
Ez eruptív származású kőzetek után, mint fiatalabbakat, közvetlenül 

a pannóniai (pontusi) emelet üledékeit találjuk. Noha a pannóniai kép
ződmények a pleisztocénben részben elhordattak, részben pedig lösszel 
fedődtek be, mégis a felszínen sok helyütt megmaradtak kisebb-nagyobb 
foltokban. A  pannóniai emeletet a bejárt területen finom, ritkábban dur
vább, szürkéssárga, néha barnás csillámos homok képviseli. Helyenként, i)

i) M a u r i t z  B é l a : A nadapi zeolithek. Annales musei nationalis hnngarici VI., 
1908, pag. 537—545.

S c h a f a r z i k  F e r e n c : Ásványtani közlemények. Földtani K özlöny XX X V III. 
köt., pag. 590—592.

S c h a f a r z i k  F e r e n c : Geológiai kirándulás a Velencei-hegységbe, lithografia; 
vezető műegyetemi hallgatók geológiai kirándulásain.
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mint a Murvabányában, meglehetősen összefüggőn, homokkőszerűen ki
fejlődött. Bár kövületeket eddig e pontokról nem sikerült gyűjtenem, 
a Vértes keleti szélén előforduló s a balatonvidéki pannóniai képződmé
nyek analógiája alapján e homokok valószínűleg a pannóniai emelet kö
zépső vagy felső színtájába sorolandók.

Az ez után következő pleisztocén-kor nagy pusztai idejében terüle
tünket nagy kiterjedésű s néhol meglehetősen vastag betakaró fedi el. 
A  völgyekben s a magaslatokon egyaránt megtaláljuk a szélhordta port. 
Helyenként a löszt mély útak s vízmosások szelik át. Néhol a lösz dur
vább, homokosabb jellegű s homokos lösszé válik (Lovasberény kör
nyékén).

A  holocénben homokot és agyagos homokot hordanak a vizek a völ
gyekbe. A  gránitit a felszínen darává hullik szét.

Végül —  mielőtt e vázlatos jelentést1) befejezném —  őszinte köszö
netét mondok a m. kir. földtani intézet igazgatóságának azért a bizalomért, 
hogy a Velencei hegység részletes tanulmányozásával —  mint külső 
munkatársat —  engem bízott meg. Különös köszönettel tartozom ló c zi 

L óczy  L a jo s  dr. igazgató úrnak, ki külső munkám közben meglátogatott 
s becses tanácsaival és útmutatásaival támogatott. Igaz hálával vagyok 
adósa S c h a f a r z ik  F e r e n c  dr. műegyetemi tanár úrnak is, ki engem 
e munkára ajánlott s ki buzdításával és szakszerű érdeklődésével munká
mat állandóan figyelemmel kisérte. *)

*) A részletes feldolgozást a rám bízott s már készülő monografikus m unka szá
mára tartom fenn.


