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(II. rész.)

J ttgovics L ajos dr-tól.

• (Öt szövegközti ábrával.)

Az 1916. év nyarán folytattam azoknak a bazaltoknak és bazalt
tufáknak a fölvételét, melyeket az 1915. év nyarán már nem tanulmá
nyozhattam. A  Kis-Magyar-Alföldön csak a Nagy-Somlyó maradt az 
idei nyárra. Az Alpok alján felbukkanó bazaltok és tufáik közül, a Kábá
tól délre a steierországi, Gleiehenberg vidéki vulkáni terület legkeletibb 
tagjai esnek Magyarország területére, ezek a vasdobrai bazalt és tufája s 
a felisőlendvai bazalttufa. Ezek tanulmányozásával be is fejeztem a dunán
túli bazaltok és bazalttufák felvételét, természetesen a Balaton vidékének 
bazaltjai és bazalttufái kivételével, melyeket V itális már régebben fel 
dolgozott.1)

L óczy  igazgató úr óhajtotta és megengedte, hogy a Gleiehenberg 
vidéki vulkáni területet is tanulmányozzam s anyagát begyűjtve, hason
lítsam össze a Dunántúl hasonló képződményeivel; ezt a területet azonban, 
sajnos, nem járhattam be. mert ennek egy része már a hadizónába esett, 
hol dolgoznom nem lehetett.

E nyáron nem üdvözölhettem L óczy igazgató urat munkaterülete
men, de állandóan érdeklődött és figyelemmel kísérte munkám folyását 
és tanácsaival támogatott. Fogadja érte e helyütt is hálás köszönetemet.

i) Dr. V i t á l i s  I s t v á n : Balatonvidéki bazaltok. Budapest, 1909.
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Az A lpok alján felbukkanó bazaltok és bazalttufák.

Azoknak a bazaltvulkánoknak a sorát, melyek az Alpok keleti szé
lén, azok lesűlyedése mentén törtek föl, a vasdobrai és felsőlendvai bazalt, 
illetve bazalt tufavulkánok zárják be. Úgy tekinthetjük ezeket, mint a 
gráci medencében feltörő, ú. n. gleichenbergi vulkáni területnek a leg
keletibb tagjait. Fölépítésükben is hasonlítanak azokhoz. Hogy ezek is az 
Alpok keleti peremén törtek elő, azt bizonyítja az, hogy közelükben meg
van az Alpok tömegének egy elszakadt, még fönnmaradt röge: a Vas
dobra— Vizlendva közötti palahegység, mely W inkler1) adatai szerint 
zöld-szürke agyagpalákból, zöld palákból, grafitpalákból, szericites palák
ból, dolomitos mészkő vekből, stb. áll, vagyis néhány kőzete azonos a Vas
hegység, illetve Rohonci-hegység paláival. W inkler említett munkájában 
részletesen foglalkozik az alaphegységnek ezzel a rögével is, melyet, bár 
kövületet itt nem talált, analógia alapján karbonkorinak tekint.

Ezeknek a tufavulkánoknak a fölépítésében részt vett egy újabb 
képződmény: a váltakozó vastag kavicsréteg, melyről W inkler egy másik 
munkájában2) szól részletesebben. Ezt a kavicsképződményt, melynek ke
letkezését W inkler a pontusi emeletbe, a bazaltkitörések korával egvidőbe 
teszi, —  csak a felsőlendvai, vasdobrai és a tavaly tanulmányozott hárs- 
pataki3) tufáknál találtam meg a Dunántúl, míg szerinte a gleichenbergi 
vulkáni területen elterjedése majdnem általános. W inkler szerint a glei
chenbergi vulkáni területen a congeriarétegek lerakodása után szárazföldi 
periódus következett, mely alatt folyóvízi kiavicstömegek rakódtak le kü
lönböző vastagságban s ezzel egyidőben megkezdődtek a vulkáni kitörések 
is. A  fontiekből következik, hogy a kavics, de a bazaltok és tufáik is 
egyenetlenül denudált térszínre települtek. Hogy a kavicsképződés és az 
erupciók kezdete egyidőre esik, azt megerősítettnek látja abból, hogy sok 
helyen a tufa és kavics váltakozik egymással, más helyen a vulkáni ter
mék telepedett a kavicstakaróra.

A  gleichenbergi vulkáni területet még nem jártam be s így a fon
tiekhez nem szólhatok hozzá, de a tavaly vizsgált hárspataki és az idén 
feldolgozott felsőlendvai, vasdobrai bazalt és bazalttufavulkánok fölépí

ti A. W in k l e e : Untersuckungen zűr Geologie mid Palaeontologie des steieri- 
schen Tertiars; Jalirb. d. k. k. geol. Reicksanstalt. 1913. LXIII. kötet, 3. füzet.

2) A. W in k l e r : Das Eruptivgebiet von Gleichenberg in Oststeiermark; Jalirb. 
d. k. k. geol. Reicksanstalt. 1913. LXIII. kötet, 3. füzet.

3) Dr. Jugovics Lajo s : A z Alpok keleti végződése alján és a vasvármegyei 
Kis Magyar Alföldön felbukkanó bazaltok és bazalttufák. Magy. kir. Földtani Intézet 
1915. évi jelentése.
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téséhen. mint már említettem, szintén részt vesz a kavics s a következőkben 
a nálunk talált viszonyokat akarom általánosan ismertetve, W  in klek ada
taival párhuzamba állítani.

A  hárspataki bazalttufában kiékelődő kavicsrétegek találhatók, de 
nem vízszintes településben, hanem szaggatott, rendetlen elhelyeződésben. 
Kavicsrétegek simulnak még a tufaterület oldalához, sőt magasabb kúpo
kat is alkotnak. Azonkívül a tufa szintén tele van kaviccsal.

A  vasdobrai tufa a kavics szempontjából talán a legérdekesebb. Ez 
a tufa nem borít egységes területet, minthogy az erózió több, különálló 
részre tagolta. E tufarészek közül a kavics szempontjából kivált a leg
keletibb (341 m-es domb) és a legészakibb, különálló tufatömegek érde
kesek. Mindkét tufában magában is sok kavics van, melyek többé-ke- 
vésbbé tökéletesen legömbölyödöttek és elérik a tyúktojás-, sőt ökölnagy
ságot is. Tartalmaz azonkívül mindegyik kavicsréteg'betelepüléseket is, 
ép úgy, mint a hárspataki, melyek szintén nem egyenletes, vagy vízszintes 
településitek, hanem szaggatott, össze-vissza görbült rétegek.

Az északi kis tufarészlet határozottan kavicsrétegre települ, mely a 
tufa közelében, a gerincen vezető mély útban jól tanulmányozható. Itt 
3 m magas falat alkot a kavics és apróbb-nagy óbb szemű rétegek válta
koznak egymással. A  kavics alatt a homok sokszor kemény vízszintes pa
dokban van meg, mint azt ugyanezen az úton délfelé (a dobrai várrom 
felé) láthatjuk,

A  másik, keleti tufarószlet áttörte a kavicsrétegeket, mint az a 
341 m-es domb déli lejtőjén levő kis tufafejtőben jól látható. A kavics az 
érintkezésnél fölnyomódott és a benne levő homokos részekkel együtt ce
ru en tál ód ott. sőt kevés lapilli is került belé. A tufa sok kavicsot tartal
maz elhintve és csomókban, azonkívül méteres átmérőjű homok, vagy ké
kes agyagtömbök is vannak benne, melyeket a mélyebb pontusi rétegek
ből szakított magával a kitörés. E tömegek sűrű jelenléte és szokatlan 
nagysága egyúttal arra vall. hogy itt kitörési centrum volt. A  többi dobrai 
tufarész agyagos homok-, vagy tiszta homokrétegekre települt, mint a 
várhegy tufája, melynek felvűjében a vízszintes településű homokpadok az 
ág. ev. templom mellett láthatók.

A  felsőlendvai tufák alatt már nem tudtam a kavicsot kimutatni. 
Észak és kelet felé a tufák körül a gerinceken azonban jelen van a kavics. 
Ezek a tufák is nagyon sok kavicsot tartalmaznak (sokszor 2 ökölnagy- 
ságúakat), de csak elhintve; nagy csomókban, vagy szaggatott erekben, 
mint a fönt említettekben, nem találni bennük.

Ezekre a bazalttufa előfordulásokra tehát az a jellemző, hogy majd 
homokra, majd pedig kavicsra települnek. Kevés kivétellel nem padosak, 
mindegyik tartalmaz nemcsak sok, nagyszemű, elhintett kavicsot, hanem

(3 )

A ni kir. Földtani Intézet Fvi jelentése 1016. D
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szaggatott, rendetlen településű kavicsrétegeket és a pannoniai-pontusi 
agyag és homok sokszor méteres átmérőjű tömbjeit. Mindegyik tufaterü
leten van egy-két tufarészlet, melyben különösen sok a kavics, olyannyira, 
hogy az valósággal bazaltkonglomerátum. Nyugodt, hosszantartó tufa- 
szórás nyomát csak a dobrai és felsőlendvai tufaterület egy-egy részén ta
láljuk. Ezeken a helyeken a tufa olyan, mint a Kemenesalja tufái, t. i. 
anyagát nagyrészben nem a kiszakított, felső rétegek anyaga adja, hanem 
vulkáni hamu, lapilli, bazalt, vagy lávadarabok, mint pl. Felső-Lendván 
a Kanica-hegyen. Az ilyen tufákban a kavics már ritka zárvány.

Összehasonlítva az itt talált viszonyokat WircKXER-nek föntebb em
lített adataival, azt látjuk, hogy egyes részeken a tufa itt is kavicsra 
települ, sőt azt át is töri (Viasdobra), de hogy váltakozva települt volna a 
kaviccsal, azt seholsem észleltem a vizsgált tufaterületeken, mert az, hogy
1— 2 m hosszú, rendetlen településű, sokszor csak kb. 10 cm vastag, gör
bült, szakgatott kavicsrétegek és lencsék vannak benne, nem tekinthető 
váltakozó településnek. Ezek szerintem vagy a heves explózió szakító ereje 
folytán kerültek a tufába, vagy. és ez az eset a valószínűbb, a kitörést kö
vető csapadék hordta össze egy helyre a kavicsot az egyenetlen térszin mé
lyedéseibe s ott ismét befedte az újra szóródott tufa. A  tufában egyenle
tesen elhintett kisebb - nagyobb kavics szintén a mélyből, vagy a térszint 
borító kavicsrótegekből került a tufába.

Hogy a tufa alatti kavics milyen korú, azt nem sikerült megálla
pítanom. Semmiféle kövületet nem találtam benne, de nem talált benne 
W inicler sem Grleichenberg vidékén; ő is PuTERS-re hivatkozik, ki Klöch 
vidékén talált e kavicsban egy Dinotherium fogat. Lóczy igazgató nagy 
munkájában1) részletesen foglalkozik e vidék kavicstelepeivel is és a 
Fehring, Gleichenberg vidéki kavicsokat a pontusi rétegek közé ékelt ka
vicstelepek kibukkanásának tekinti. Én a vaisdobrai, felsőlendvai kavicso
kat, melyeknek korát ő nyílt kérdésnek tartja, hajlandó vagyok szintén 
beékelt pannoniai-pontusi kori kavicstelep kibukkanásának tekinteni. 
Ugyanis a vasdobrai kavics még a gleichenbergi kavicstakaróhoz tartozik, 
melynek kora pannoniainak bizonyult. A  felsőlendvai kavics ugyan
olyan viszonyban van az alatta levő agyagos homokkal, mint a dobrai. 
A  kavicsszemnek nagysága, azok anyaga is ugyanolyan. Mindkettőnek 
az átlagos magassága 320— 360 ni között van. Sőt mindkettőnek a 
bazalttufához való viszonya is ugyanaz. Itt említem meg azt az érdekes 
jelenséget, hogy a tufában levő kavics egy része sokkal nagyobb szemű, 
mint a tufa alatt levő, vagy hozzásimuló kavics. Mindezeket tekintetbe

i) Lóczy L .: A Balaton környékének geológiai képződményei. Budapest, 1913.
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véve. a vasdobrai, felsőlendvai kavicsokat a Cfleichenberg vidéki kavi
csokkal egykorinak, a pannoniai (pontusi) homok- és agyagrétegek közé 
ékelt kavicstelepek valamelyikének tartom.

Vasdobra.

Az országhatáron terül el ez a vulkáni képződmény. Nem emelke
dik ki a környező homok- és kavicsdombok közül, azokhoz teljesen hozzá
simul és az erózió azokkal együtt pusztította és formálja még ma is. Több 
kisebb kitörésből keletkezett az egész tufaterület, mint azt a különböző 
tufaanyag bizonyítja, de annyi kis különálló részre, ahányból ma áll, 
csak a későbbi erózió bontotta szét.

A  kitörés egyenetlen pontusi térszinen történt, mely részben homok
ból, részben különböző vastagságú kavicsrétegekből állott. A  homok na
gyon finom, csillámdús, mely néhol kemény padokat alkot. A  kavics, 
melyre a tufa egy része települt, a pannoniai (pontusi) homok- és agyag
rétegek közé települt kavicstelepek valamelyiké, azonos a Fehring— Glei- 
chenberg vidéki kavicsokkal, melyek pontusi koriak.1) E homokra és ka
vicsra települt a bazalt és tufája. Az áttekinthetőség szempontjából az 
egyes különálló részeket külön tárgyalom.

A  legnagyobb tömegű a régi várrommal díszített dobrai várhegy 
bazaltja és tufája, illetve az eredetileg vele összefüggött, tőle délre el
terülő két kis tufafolt. A  kitörési centrum, a kráter, maga a várhegy volt. 
A  kitörés 260— 270 m t. sz. feletti magasságban tufaszórással kezdődött, 
majd a kráter déli oldala megnyilt és megkezdődött a lávafolyás, mely 
azonban kis tömegű volt. Utána ismét tufaszórás következett, mely a ki
folyt lávát beborította. Utóbb az erózió a tufát részben lehordta, úgy, 
hogy ma két kis területen a tufatakaró alól kibukkanik a lávaár. Hogy 
a láva a kráter oldalán folyt végig és csak később hullott reá a tufa, ez 
ellen csak az a tény szólna, hogy a megmerevedett lávaár szilárd, tömör 
kőzet, amelyet semmiféle salakos takaró nem föd. A lávaár oszloposán 
merevedett meg. Oszlopai nem egyiránvban, hanem egy vízszintes tengely 
körül radiálisán több irányban dűlnek. Ezek a viszonyok jól tanulmá
nyozhatók a falu déli végén levő kis kőfejtőben, hol a lávaárat s a fölötte 
levő vékony tufatakarót is lefejtették. A  lávaár feküje nincsen föltárva 
seholsem. A lávaár alatti tufa, a várhegy tufája, anyagára nézve eltér a 
lávaár fölötti tufától, míg az előbbi homokos alapanyagú, lapillit, kevés 
lávadarabot, nagyon sok elhintett kavicsot (ökölnagyságút is), sok agyag

!) Lóczy La jo s : A Balaton környékének geológiai képződményei. Budapest, 
1913. 415., 440. és a következő oldalok.

5*
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és homoklenosét, vörösre festett kavicslencséket és ereket tartalmaz, addig 
a lávaár fölötti tufa laza, málló alapanyagában sok bazaltbomba, lapillik. 
égetett agyag és liomokgumók találhatók, de kavics nincsen benne.

A  várhegy déli-délnyugati oldalán a tufa már tisztább, kevesebb 
kavicsot, de több liapillit, láva- és bazaltdarabot, sőt olivinbombát is tar
talmaz. Ez utóbbiak sokszor tekintélyes nagyok; találtam egy 20 cm át
mérőjű olivinbombát is. A tufa itt szép folyási jelenségeket is mutat, 
mely a völgy felé irányult és itt-ott barázdák jeleit is mutatja, megerősítve 
azt a nézetemet, hogy a várhegy volt a kráter, melynek oldalain az isza
pos tufatömegek nyugodtan folytak le. Itt-ott ezen az oldalon a rétegzett
ségnek nyomát is látjuk és a tufapadok DNy (250°) felé 10° dűlést mu
tatnak. Az itt talált települési viszonyokat tüntettem föl a mellékelt geo
lógiai szelvényen, (l. ábra.)

A  várhegytől kb. egy kilométerre keletre és északra van egy-egy 
kis tufarészlet. Az északi tufatömeg, mint már a bevezetőben említettem,

kavicsra települt és lapos, de meglehetős szép kis kúpot alkot. Egyik olda
lával hozzátámaszkodik a szomszédos homok- és kavicsgerinohez. Szép 
formáját az eróziónak köszönheti, mert. a tufa, mint nehezék lenyomta 
az alatta levő laza kavics- és az ez alatt levő agyagos homokrétegeket és 
megvédte az elhordástól azokat. Hasonló jelenség ez, mint aminőt a Bala
ton vidéki szép hegyeinken észlelhetünk, csakhogy itt kicsiben és más 
környezetben, egy hepe-hupás, az eróziótól folyton változtatott dombvidé
ken nem érvényesülhet. A  tufa sötétbarna tömeges kőzet. Alapanyagában 
sok bazaltdarab, lapilli és hasadási amfibol van. mint a tufa lényeges 
elegyrészei. Zárványként elhintve sok és nagyszemű kavicsot (tyúktojás- 
nagyságig), azonkívül kiékelődő, szakadozott kavicscsomókat és ereket 
tartalmaz, melyek néha ököl nagyságú szemekből állanak.

A másik érdekes tufarósz Yasdobrától keletre a 341 m gerinc déli 
végét és oldalát foglalja el. Ez a tufa. mint már említettem, áttöri a ka~
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vicsréteget is. mely a pontusi agyagot és homokot borítja pár méter vas
tagságban. Az erózió a kavicsot megbontotta és az most az egész hegy
oldalt beborítja. A  tufa hasonlít az előbb leírt tufához, színe sötétszürke- 
barnás, elegyrészei az amfibol kivételével ugyanazok, zárványai: a kavi
csok. még nagyobb szeműek, szintúgy a benne levő agyag- és homok- 
csomók is, melyek méteres átmérőjűek.

Felsőlendva.

Ez a tufaterület nyolc kisebb-nagyobb tufarészből áll. Hogy kelet
kezésük alkalmával is különállók voltak-e már, vagyis hogy több kitörési 
centrum volt-e itt. azt nem tudtam megállapítani. Valószínű, hogy nem egy 
kráter szórta ki e 4— 5 km hosszúságban szétszóródott tufatömegeket, de 
az bizonyos, hogy az erózió még alaposabban szétdarabolta azokat, mint 
a mellékelt geológiai térképen látható. (2. ábra.) A  két legnagyobb tö
megű tufarész közvetlen Felsőlendva község körül égnelkedik, míg a többi, 
már kisebb tömegű részek a községtől északra és délre helyezkednek el. a 
Lendva-patak két oldalán. Az egész vidék egyhangú, hepe-hupás domb
vidék, mely agyagos és kavicsos homokból áll, míg a dombok tetején több
nyire jelen van a váltakozó vastagságú apró kavicsból álló kavicsréteg.

A  homok finom, csillámdús kvarohomok, olyan, aminőt az egész 
Dunántúlon találunk, s melynek kora pannoniainak (pontusinak) bizo
nyult. Több helyen a patakok medrében 5— 6 méteres meredek falban 
jó föltárásai vannak. Kiékelődő rétegek ezek, gyakran érdekes figurákat 
mutató, vasoxidtól rozsdásra festett erekkel és hasonlóan kiékelődő finom 
aprószemű kavicsrétegekkel váltakozva.

A kavicsot a gleiehenbergi vulkáni területen egy hasonló viszonyok 
között előforduló kaviccsal egykorúnak tartom, tehát pannoniai (pontusi) 
korinak.

A tufa kavicsos homokra települt kb. 260— 270 m-en. A  Széché
nyiek várkastélya alatti mély völgyben pontosan mérve a határ 270 m-en 
van. A tufa néhol tömeges, másutt pados. Rétegeinek dőléséből, elhelyez
kedéséből azonban semmiféle következtetést sem lehet vonni a kitörés 
helyére vonatkozólag. Fölépítésére nézve az egész tufaterület egyhangú. 
A tufa mindenütt homokra és kavicsos homokra települt, csak az északi ge
rinceken támaszkodik hozzá a kavics, de ezt nagyon nehéz szétválasztani 
az alsóbb rétegektől, mert az erózió kimosta a tufa alatti laza homok- 
rétegeket, a tufa és hozzá támaszkodó kavics pedig lerogyott s a lejtőket 
beborította. Egyébként az egész területen nehéz a gerinceken jelenlevő ka
vicsot pontosan kijelölni, mert az a lejtőket borítja és összekeveredik a 
homokkal, meg a benne levő finomabb kavicsokkal. Nagyobb tufasuva-
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2. ábra. Felsőlendva és környéke geológiai térképe. 
Mérték kb.: 1:30.000.
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dásókat különösen a Felsőlendva fölötti tufatömzs nyugoti, Lendva-patak 
felé néző oldalán észlelhetni. Ezen az oldalon a tufa rétegfejek merednek 
ki és eredetileg kelet, illetve kissé északkelet- felé dűltek, ma azonban a 
leszakadt tömegek mindenféle dűlést mutatnak. Ez a tufatömeg és a vele 
összefüggő, ma csak a patak medrétől szétválasztott ,,Popelscek44-hegy 
tufája valaha valószínűleg egy kitörési centrum körül rakódtak le. Ezen 
állításom bebizonyításához nincs elég adatom, főleg a rossz föltárást viszo
nyok miatt, de néhány adatból és összehasonlításból merek erre következ
tetni. így  tömegére nézve az egész lendvai területen ez a legnagyobb tö
megű tufa, nemcsak kiterjedésre, hanem Vastagságra is. A  tufa anyaga 
sem egynemű, hanem változik, nemcsak a különböző helyeken más és más, 
hanem a magasság szerint is. A  rétegek dűlése is erre enged következtetni. 
Sok helyen volt mérhető a rétegdűlés, de a megrogyások miatt kevés a 
megbízható adat.

A tufa anyaga meglehetősen változatos. A  fekü közelében sötét
barna színű, tömeges vagy réteges kőzet, melynek alapanyaga erősen ho
mokos és tele van csillámpikkelyekkel. Ebben az alapanyagban apró la- 
pilli, kevés bazaltdarab és sok kisebb-nagyobb kavics van. Zárványként 
természetesen mindenütt előfordulnak benne agyag- és homoklencsék az 
áttört, piannoniai (pontusi) rétegekből. A  másik fajtája a tufának az, mely
ben az áttört rétegek anyagából származó zárvány alig van. így  hát
térbe szorul a kavics, a homokos alapanyag s a csillámpikkely. Az alap
anyag vulkáni hamu és benne sok lapilli, üveg- és olivinszemeoske van s 
a sorozatot jóval apróbb és kevesebb kavics egészíti ki. Többször alap- 
anyiagnélküli lapilliből és apró kavicsból álló rétegek települnek közé. 
Másutt az alapanyagot részben mész pótolja. Mindezek a rétegek sokkal 
szilárdabbak az először leírt tufafajtáknál és kiálló tarajt alkotnak a pu
hább tufában. Ilyen tarajt találunk a Kanizia-hegyen, mely északkelet—  
délnyugat felé húzódik. Ennek a tarajnak tufájában sok, nagy bombát 
és lávacafatokat találunk.

A  legészakibb tufarész, mely Felső-Csalogány mellett terül el, né
mileg különbözik ezektől. Homokos, csillámpikkelyes alapanyagban sok 
nagy szemű görgeteg lávarészek, lapilli k vannak, kevés apró olivin sze- 
mecskével. Ez a kőzet valóságos bazaltbreccsa.

Som lóhegy.

A Kemenesalján emelkedő magános vulkáni szigethegyek között 
leghatalmasabb a Somlóhegy, vagy mint a környékén általánosan neve
zik: a ..Kagy Somlyó44. Külső formára, nagyságra a Szt-Grvörgy-hegy- 
hez hasonlít, fölépítésében is megegyezik azzal. Menedékes padmalya pián-
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uoniai (pontusi) kori homokból, illetve agyagos homokból áll. E homokon 
keresztül tört át az erupció és erre rakta le kitörésének első anyagát, a 
tufát. A  tufagyürüre folyt ki a hegy felső tömegét alkotó láva. mely ta- 
karószerűen merevedett meg. A  következő kitörés ,a hegy északi részén 
megbontotta a, takaró egységét és kibuktatta, részben kidöntötte a takaró
nak azt a részét és létrehozta az ott levő völgy katlant. Az így keletke
zett mélyedés, a valószínű kráter, azután részben ismét tufával telt meg. 
(3. ábra.) Ezután, vag}~ vele egy időben a takaró vízszintes tetején létre
jött a felső kis kúp, mint az utolsó kitörés eredménye. Ennek az anyaga 
salakos bazaltból, fonatos lávából s az északnyugati oldalon salakos lává
ból és tufából áll. Ilyenformán a Somló-hegy felső része három, illetve 
négy erupció anyagából épült föl.

Ami az egyes képződményeket illeti, ezekről a következőket említ-

3. ábra. A Somló-hegv geológiai szelvénye. (I.)
1 =  homok: 2 =  bazalttufa: 3 =  bazalt: 4 =  bazaltomlások.

hetem. A  talapzat pannoniai (pontusi) emeletbeli homok, agyagos és apró 
kavicsos homok, melynek korát kövületek segélyével lehetett meghatá
rozni, t. i. a hegy keleti lejtőjén jómegtartású „ Congeria ungula caprae 
M ünst.“  héjak kerültek ki.1) Én nem találtam meg e lelőhelyet. Ellenben 
a Somló-hegytől délnyugatra, a Tüskevár község alatti régi temetődomb 
oldalában levő homokbányából sikerült kövületeket gyűjtenem. melyeket 
dr. F ranzexAr A gostov nemz. múzeumi igazgatóőr úr volt szíves m eg
határozni és leírni. Mellékelem leírását.2) mely némi adattal járul hozzá a

!) Vitális Is t v á n . A balatcnvidéki kecskekörmök. A Balaton tud. tanulmá
nyozásának eredményei. Paleontológiái Függelék 4. köt., IV. évf. 30. old. Bpest. 1913.

2) „A tüskevári tercier homok szerves zárványai nyomás folytán többnyire el
torzultak, vagy pedig ahol e hatás erősebb volt, részekre estek szét.

Az anyagból a következő alakokat sikerült meghatározni:
* Congeria sp. Megnyúlt háromszögletű kis csőrrész. mely a hátán elég éles és 

erősen hajlott gerincet hord.
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Dunántúli pannoniad (pontiisi) rétegek szintezéséhez. Ez a tüskevári te- 
metődomh 165 m magas a t. sz. felett, vagyis a Somló-hegy pannoniai 
tpontusi) alapzatának felső szélénél kb. 100 méterrel alacsonyabb. A  4. 
ábrán közlöm a Somló-hegy és a tüskevári kövület-lelhely geol. szelvé
nyét. mely e magasságbeli viszonyokat is jól föltünteti.

A  pannoniai (pontusi) hóm okalap ziatr a települt a bazalttufa, mely 
köröskörül az egész hegyen megvan, csakhogy elfedi a bazaltomladék. 
Szálban csak az északi oldalon sikerült kinyomozni, egyebütt a déli és 
nyugati oldalon csak a bazalt omlásokban, mint törmeléket találtam meg. 
Az északi oldalon a tufa egy helyen, E s z t e r h a z y  P á l  gróf szöllője fölött, 
kis kőfejtőben jól föl van tárva, itt pados a tufa és rétegei a hegy belseje 
felé dűlnek. Ugyanitt sikerült a tufának felső, tehát a bazalt felé eső 
határát megállapítanom (280 m). Az alsó határ körülbelül 270 m-en van, 
a tufa vastagsága tehát nem nagy. Csak ebben a Ivis tufa fej tőben találtam 
pados tufát, egyebütt mindenütt tömeges kifejlődésű.

Ez a tufa barnaszínű, tömör kőzet. Makroszkoposan a barnás alap
anyagban sok lapillit. kevés apró kavicsot, valamivel több apró homok - 
és agyaggumót látni benne beágyazva. Mikroszkóp alatt az alapanyagban 
ölivin kristálytöredékeket, kvarc szemeket, bazalt üveget (olivin kristály- 
kákkal) és nagyon kevés földpát-lécet meg csillámlemezt látunk.

Erre a tufára telepszik az első lávafolyásból származó hatalmas ta
karó, mely 360— 370 m magasságig emelkedik, tehát vastagsága átlag 
100 m. E takaró a hegy szegélyén köröskörül hatalmas. 1— 3 m átmérőjű

Dreissensia aurieularis Fuchs. Egy rendes nagyságú teknő. Gyakoriak a faj 
fiatal állapotát mutató kicsi héjak.

Lininocardiuni sp. Töredékekkel képviselt két faj. Annyi megállapítható, hogy 
az egyik fajhoz tartozó részeken legalább 16 borda van.

Pisidinm sp. A Pisidin m- uequale NEUM-re emlékeztető alak.
Planorbis cornu Brong. A laposabb változatból való három fiatal példány. 

Kettő nyomás folytán igen lapított.
Belici: sp. Több laposra nyomott héj. vagy azok töredékei.
Melanopsis sp. Egy héjnak utolsó kanyarulata, melynek felső széle alatt ezzel 

párhuzamosan haladó kis betüremkedés látható, aminőt a Melanopsis pygmaea 
Partscii-oii észlelhetünk. A másiknak általános alakja a Melanopsis eurystoma 
NEUM.-re emlékeztet, de csak félakkora, mint amaz.

Az anyagból a
Dreissensia aurieularis Fuchs és 
Planorbis cornu Brong. 

volt fajikig meghatározható.
Mint nagy függélyes elterjedéssel bíró fajtól: a Planorbis cornu Brong.-tói 

el kell tekintenünk, marad tehát egyedül a Dreissensia aurieularis Fuchs, mely a 
képződményt felső pannonjainak (Lörenthey) határozza meg.
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szabálytalan, sokszögű oszlopokat formál és emel
lett még pados is. Az oszlopok rétegei az egész 
takaró szegélyén vízszintesek, kivéve az északi 
részen, a sziklakapu két oldalán. Ezek a hatal
mas oszlopsorok a hegyen köröskörül mindenütt 
megrogytak, sok helyen leomlottak és a homok- 
alapzaton terraszszerű kiemelkedéseket, vagy 
dombokat alkotnak. Különösen a hegy délnyu
gati. lejtőjén találunk két ilyen omladékterraszt. 
Az egyik 260— 280 m magasságban van a másik 
200— 220 m-en, de utóbbi nem Összefüggő taraj, 
hanem kisebb-nagvobb tömegű törmelékdombok 
láncolata. Kegy ilyen halmot lehetett a térképen 
kijelölni a hegy délnyugati oldalán (5. ábra.) 
A  Somló-hegy— Tüskevár közötti szelvény e ter- 
raszokon át metszi a hegyet (4. ábra). Az alsó 
halmok oldalába kis kőfejtőket vágtak, mert in
nen kényelmesen lehet a követ építkezésre föl
használni. Egy-egy halom belsejében egész cso
port hatalmas oszlop van lesuvadt, de még össze
függő állapotban. Fönn a meredek szegély köze
lében nemcsak omlanak az oszlopok, hanem mál- 
lanak is és apró diónyi törmeléket adnak, mely a 
térképen kijelölt omladékon túl is messze bebo
rítja a homokot és együtt a híres bortermő vidék 
termőtalaját szolgáltatja. Ez a bazalt ugyanis a 
levegőn rendkívül gyorsan elváltozik, fehér fol
tok keletkeznek rajta, mely jelenség megjelölé
sére nekünk nincsen szavunk, a németek „Son- 
nenbrenner“ névvel fejezik ki.1) E jelenségre a 
legszebb példa ez a bazalt, nemcsak nálunk, ha
nem külföldön is. A fehér foltos darab azután 
tovább mállik és apró darabokra hullik szét. Kö
vezésre vagy más olyan építkezésre, hol napnak 
van kitéve, ez a kőzet a fönti tulajdonságnál 
fogva nem alkalmas, nem is használják és éppen 
ennek köszönheti ez a híres és csodaszép hegy,

i) Kukoricás, kukoricaköves bazaltnak hívják 
székében a bazaltot fejtő magyar munkások. Lóczy L.
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5. ábra. A Somló-liegy geológiai térképe. 
Mérték: 1 =  25,000.



D K . JUGOVICH LA JO S (14)

hogy kőbánya nyitással nem pusztítják el. mint kisebb mását és szom
szédját. a Sághegyet. Érdekes áz oszlopok mállása, ami padonként tör
ténik, úgy, hogy a málló oszlopok oldala csipkézettnek látszik.

Külön kell megemlékeznünk a felső kis kúpról, mely egy külön 
kitörés eredményének tekinthető. Ez teljes egészében salakos bazaltból és 
lávából áll, csak az északnyugati oldalán található tufaszerű anyag, itt-ott 
salakos breccsa. de ez is csak kis félkörben mutatkozik. Pontos határát e 
tufás anyagnak nem lehet kijelölni, mert a kis kúpnak ez az oldala mere
deken lejt alá a föntebb említett völgy katlanba s az egész oldalt sűrű 
bozót fedi.

Érdekes a hegy északnyugati részén a bazalttakaróba mélyedő völgy- 
katlan, melybe a várrom alatti szűk sziklakapu vezet. A  sziklakaput a 
várrom alatti és az ellenkező gerinc pados bazaltja alkotja, melynek réte
gei kifelé dűlnek. Valószínű, hogy ezek helyükből kimozdultak. A  hegy 
belsejében levő völgykatlan délnyugati oldalát és fenekét bazalttufa bo
rítja, mely 370— 380 m-ig követhető a csúcs irányában. A másik oldala a 
katlannak, tehát a várhegy kis gerince bazaltból áll. Az oldalai e völgy
katlannak meredekek és sűrű fiatal erdővel borítvák, úgy, hogy nehéz ki
nyomozni, következtetni a keletkezésére. Kézetem szerint a takaró meg
merevedése utáni kitöréskor szakadt ki az egész és ekkor rakódott le e ki
törés anyaga, a tufa. A kiszakadt bazalt takaró anyagát a vizek a szikla
kapu irányában lerakták. Itt a hegy északkeleti oldalán tényleg van egy 
különálló törmelékkúp (kb. 30 m vastag), mely elliptikus alakú és pon
tosan a sziklakapu nyílásának irányában helyezkedik el. (5. ábra.) Gróf 
E rdődy Sándor szöllője terül el rajta.

Nagyon érdekesek a sziklakaput alkotó bazaltgerincek. Ezeknek ba
zaltja pados, rétegei kifelé dűlnek, elmozdultak. Ez a réteges bazalt is 
maliik, de nem apró törmelékké hull szét, hanem finom levelekre bomlik, 
mint valami-fi Ilit. Levelei oly finomak, hogy kézbe véve kis lemezekre es
nek szét.

A  takaró kőzete tömör, szürke színű, melyben szabad szemmel csak 
olivinszemek ismerhetők föl. A  mikroszkóp alatt hipokristályosan porfiros 
szövetű. Az alapanyaga sok, hosszú plagioklasz lécből, augit szemeoskék- 
ből. magnetit oktaéderekből áll és a köztük levő helyet nefelin üveg tölti 
ki. mint mezosztázis. Ebben az alapanyagban az olivin és augit váltak ki 
porfirosan. Az olivinszemek erősen repedezettek és a repedések mentén 
szerpentinesedtek. Kevés porfirosan kivált augit van benne. A kőzet tehát 
nefelinbazanit.
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