
TAPOLCAKÖRNYÉKI BAZALTTUFA-ELŐFORDULÁSOK
I r ta :  J ugovics L ajos

A dunántúli bazalt-és bazalttufa-előfordulások morfológiailag legszebb 
csoportja Tapolca körül helyezkedik el és ezeket a vulkáni hegyeket Bada- 
csony-csoport néven foglaljuk össze. E vulkáni kúpok fölépítésében az 
explozív-jellegű kitörések, törmelékszórások igen fontos szerepet játszot
tak, a vulkáni működés mindegyiknél ezzel kezdődött, csak ezután követ
keztek a lávafolyások. Mindössze három olyan kitörési centrum található, 
ahol a vulkáni működés csak törmelékszórásból állott, ezeket tehát csak 
bazalttufa építi fel : Hármoshegy, Sabarhegy, Véndekhegy.

Ide sorozhatjuk még a Balaton partján, Szigliget község körül emel
kedő bazalttufakúpokat és gerinceket is, mert bár felépítésükben láva
kitörések is részt vettek, de a bazalttömegek lepusztultak, egykori kiala
kulásukat csak a bőséges bazalttörmelék bizonyítja. Egyedül a szigligeti 
Várhegy bazalttufájában maradt vissza kistömegű bazalttelér. A követ
kezőkben a szigligeti vulkáni hegyeket is a bazalttufa-előfordulásokhoz 
számítva, a tapolcai-medence négy tufavulkánjjit ismertetem.

Szigligeti-hegyek
A «szigligeti tufavulkánok» négy nagyobb és két kisebb különálló 

vulkáni tömegből állanak : 1. Szigligeti Várhegy (-ф-230,4), 2. Öregerdő
(-Ó- 230) és vele szervesen összefüggő Antalhegy (-ф- 207,7), 3. Szőlőhegy 
(-6- 243,3). E tufatakaró D-i meredek fala : a Kámon-kő, K-i oldala : a Külső
hegy. A Szőlőhegy D-i oldalához csatlakozva a Balaton partján emelked
nek : az Óvár (Rózsahegy) és Rókarántó (-ф-168,1), 4. Soponya (-Ó- 159,1) 
gerinc, melynek D-i meredek fala a Kemencés-part, vagy Vilmahegy.

Várhegy. ÉK-i irányban megnyúlt és 230,4 m magas meredekfalú 
vulkáni kúp, mely széles üledékes alapzaton nyugszik. A pontusi emelet 
rétegcsoportjának 170—180 m magas térszínéből hirtelen kiemelkedő 
bazalttufacsúcs meredek, helyeidként 20—40 m magas tufafalai, elliptikus 
alakja valószínűleg az egykori kráter alakját, esetleg méreteit rögzítik. 
A Várhegy mai alakját hadászati szempontból módosították. A meredek 
falak aljában bőséges tufatörmelék található, mely köröskörül, messze 
lehúzódik az. üledékes alapzaton.

A Várhegy bazalttufája általában barna, néha szürkésbarna színű 
tömeges, ritkábban réteges kőzet. Rétegessége helyenként foltokban alakult 
ki. A tömeges tufarészletek a felszínen gyakran kőzsákszerü kialakulásúak.
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A tufának a pontusi fekvő-rétegekkel való érintkezése csak a templom 
mögötti bevágásban figyelhető meg. A bazalttufa kőzettani sajátságaira 
vonatkozólag megállapítható, hogy alsó rétegei a pontusi homok közelé
ben inkább szürkés, szürkésbarna színűek, mert összetételükben az áttört 
pontusi homok, illetve agyagrétegek ásványos elegyrészei vannak túlsúly
ban. A felsőbb tufarétegek barna és vörösbarna színűek, amit az alapanyag 
és az abban felszaporodó vulkáni elegyrészek okoznak. E tufa alapanyagá
ban gyakori, sárga és vörösbarna színű, viaszfényű és zsírosán fénylő 
apró szemcséket már B eudant  (1), Stäche (5) is említik, H ofmann (2) rész
letesebben vizsgálta és W artha elemzésével, mint palagonitot írta le. Érde
kes, hogy a Várhegy bazalttufájában ritkán található olivin, viszont a 
szomszédos tufatömegeknek állandó elegyrésze.

S zig ligeti várhegy bazalt és b aza lttu fa  kúpja. (H áttérb en  a S zentgyörgyhegy  b aza ltvu lkánja .)

A Várhegy bazalttufájának szövete és szemcsenagysága változatos. 
Alapanyagban dúsabb és szegényebb, ennek megfelelően apró és durvább 
szemcséjű rétegek váltakoznak egymással. Gyakori az olyan tufarétegek 
közbetelepülése, amelyben a borsó-babszemnagyságú lapillik kötőanyag 
nélkül, «pizolitszerűen» tapadnak egymáshoz. A Várhegy bazalttufarétegei 
általában szívós és magas nyomószilárdságú kőzetek, így magasépítésre 
vakolás nélkül is időálló kőzetanyagok.

A vulkáni működésben a törmelékszórást lávafolyás is követte. A már 
kialakult tufagerinc D-i végét NyK-i irányban törte át a láva, az így ki
alakult bazalttelér 80°-os meredekséggel helyezkedik a tufa tömegében. 
A bazalttelér a Ny-i oldalon kb. 35 m, a K-i oldalon csak 6 m szélességben 
jelenik meg, míg a tetőn a várromok alatt, 10—11 m szélességben figyel
hető meg, tehát ékalakú.

A Várhegy bazaltja szürkésfekete színű, töm ött szövetű és oszlopos
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elválású ; az oszlopok vízszintes településüek. E bazalt fekete, egynemű 
alapanyagában sok apró olivinbeágyazás, helyenként mogyoró nagyságú 
olivincsomók láthatók. Idegen zárványt nem tartalmaz.

A lávafeltörés felemelte, mintegy magával vonszolta a bazalttufa 
rétegeit. Az érintkezés mentén az oszlopos bazalt réteges lett, sőt közvet
lenül a határ mentén vékonyan lemezessé vált. Ez a réteges átalakulás a 
telér D-i oldalán átlag 2—2,5 m, a telér É-i részén 1—1,5 m vastagságban 
mutatkozik.

A Várhegyet felépítő képződmények elterjedését a csatolt földtani 
térkép, azok felépítését az 1. ábra m utatja. A földtani térképen a vékony 
bazalttelér tömegviszonyai kissé torzított méretűek.

A várhegyi bazalttufában a zárványok nem olyan változatosak, mint 
a Szigliget körüli többi tufákban : láva-szerkezetű bazaltdarabok, homok
kőgumók, mészkődarabok és fillitlemezek találhatók benne. Mivel a szig
ligeti bazalttufáról található adatok a szakirodalomban itt-ott túlzottak, 
szükségesnek tartom  kiemelni, hogy ezek a zárványok nem nagyok. Való
színű, hogy a szomszédos Szőlőhegy, Soponya-gerinc tufáinak néha rend
kívül nagy zárványdarabjaival cserélik fel. A Várhegy tufája összetétel 
és szemnagyság tekintetében rendes bazalttufának minősíthető.

A Várhegy tufarétegei egyöntetűen ÉNy-i irányúak és a következő 
határok között ingadoznak : 310°—350°/17°—62°. Csupán a tufacsúcs
Ny-i oldalában, illetve peremszélén, a bazalttelértől távolabb, kisebb terü-

1. Fekete bazalt — Basalte noir — Черный базальт
2. Bazalttufa — Tuf basaltique — Базальтовый туф
3. Pontusi képződmények — Formations pontiennes — Понтические образования

1. ábra.

létén mértem F.K-i dőléseket : 48°—56°/36°—38°. Ez a rétegdőlés-változás 
helyi jellegű, valószínűleg a kráterben, a tufa kialakulása közben történt 
lezökkenés következménye.

A tufarétegek dőlése a lávaáttörés mentén eltérő ; annak D-i oldalán 
190°—228°/17°—35° között változik, míg É-i oldalán 39°/29° és 357°/34° 
irányú dőléseket mértem.

A várhegyi vulkáni működésre vonatkozólag az a megfigyelésem, hogy 
ez a bazalttufa-csúcs központi (centrális) kitörés eredménye, és a meredek
falú tufatömeg az egykori kráter alakját, illetve méreteit adja vissza. Az 
egész tufacsúcs krátertölteléknek tekinthető.

Az Öregerdő-Antalhegy a szigligeti Várhegytől К-re emelkedő és erdő
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vei borított vulkáni gerinc, melynek csupán a felső, meredekebb oldalú 
részét alkotja bazalttufa és bazalttörmelék. Alsó, lankás oldalú része pon- 
tusi rétegekből áll, A törmelékszórást lávafolyás követte, de ennek a töme
géről és méreteiről semmiféle megfigyelés nincsen ; ugyanis szálban álló 
bazalt nem található, csupán a helyenként felhalmozódott bazalttörmelék 
tanúsítja a bazalt egykori kialakulását.

Az Öregerdő (210—230 m) bazalttufája szürke színű, töm ött szövetű 
és mindig jól réteges, könnyen faragható kőzet, mely építésre alkalmas. 
A kőfejtőben feltárt világosszürke színű tnfarétegek a pontusi határról 
valók, alapanyagában a felszakított homokelegyrészek : muszkovitlemez- 
kék, kvarcszemcsék uralkodnak. A bazalttufa vulkáni eredetű elegyrészei : 
apró, legfeljebb babszemnagyságú lapillik, kevés vulkáni homok és olivin- 
szemcsék, néha kétököl nagyságú olivin bombák.

DNY ко- ,o-(k

1. Bazalttörmelék — Éboulis de basalte — Обломки базальта
2. Bazalttufa — Tuf basaltique — Базальтовый туф
3. Pontusi képződmények — Formations pontiennes — 3. Понтические образования
4. Bazalttufatörmelék — Éboulis de tuf basaltique — 4. Обломки базальтового туфа
5. Törésirány —- Direction de cassure — Направление излома

2. ábra.

Az Antalhegy (-Ó- 207,7) formás kúpja csak bazalttufából áll, rajta 
bazalttörmelék nem található, kivéve a tufából kihullott bazaltbomba és 
zárványdarabokat. Tufája barna színű, apró szemcséjű, breccsás szerkezetű 
kőzet ; vulkáni eredetű elegyrészei : sok apró lapilli, vulkáni homok és 
olivinkristályszemcsék ; idegen zárványok : sok kavics, pörkölt homok
lencsék és fillitlemezek.

A «Balaton geológiai térképe» (4) az Öregerdő gerincén, illetve az 
Antal-hegyen, nagyobb bazaltfoltot jelöl, pedig itt szálban álló bazalt nin
csen, csak bazalttörmelék. A térkép bejegyzése hibás.

Öregerdő tufagerincén törmelékben található bazalt kőzettani saját
ságai határozottan különböznek a szigligeti Várhegy bazaltjától. Ez sötét
szürke színű, aprószemcsés kőzet, melynek töm ött alapanyagában főleg 
olivin-beágyazások figyelhetők meg, melyek néha diónagyságú zárványokká 
tömörülnek. Ez a bazalt mindig réteges és jól hasadó kőzet.

Az Öregerdő bazalttufatömegét ÉNy—DK-i irányú törések érték, 
melynek mentén a gerinc É-i fele a sorozatos leszakadások jeleit mutatja. 
A sorozatos leszakadás már a tufagerinc tetején és főleg É-i lejtőm morfo
lógiailag is megfigyelhető, ahol. nemcsak a bazalttufa, hanem a bazalttör
melék is terraszszerű formában jelenik meg. Ennek a sorozatos letörésnek
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következménye, hogy a Patacsi-major melletti kis tufabányában a tufát 
110 m-en, tehát 70 m-rel alacsonyabb szintben fejtik.

Szőlőhegy, a Szigliget körül emelkedő bazalttufa-tömegek között a 
legnagyobb kiterjedésű és a Balatonhoz legközelebb helyezkedik el. Déli 
oldala és a Balaton között még három kisebb tufatömeg : Soponya, Óvár 
és Róka-rántó gerince emelkedik.

A Szőlőhegy lapos takarója DNy-—ÉK-i irányban lépcsőzetesen emel
kedik 170 m-ről 220 m-re, két magas (-6- 242,5—243,3) tufacsúcsot alkot. 
Tufatakarójának feltárási viszonyai a legjobbak. D-i oldalát a Kámon-kő 
csupasz sziklafala 150—200 m hosszan, K-i oldalát, az ú. n. Külső-hegyet 
pedig két kőfejtő tárja fel. A Szőlőhegy bazalttufája anyagára, szövetére, 
sőt szemnagyságára nézve sem egyenletes. Az alsó szintekben általában 
finomabb aprószemcsés, jól rétegzett. Bőséges alapanyagában a vulkáni 
eredetű elegyrészek mellett a pontusi rétegek csillámlemezkéi és kvarc 
szemcséi is megtalálhatók, viszont az idegen zárványok mennyisége kevesebb

1. Bazalttufa — Tuf basaltique — Базальтовый туф
2. Pontusi képződmények — Formations pontiennes — Понтические образования
3. Törésirány — Direction de cassure — Направление излома

3. ábra.

és szemnagyságuk kisebb. Kámon-kő tufafalában megfigyelhető, hogy a 
felső szintekben az alapanyag mennyisége csökken, ennek arányában a be
ágyazások, zárványok tömege és szemnagysága növekszik. A felső szintek 
durvaszemcsés tufája már barna színű, inkább pados, sőt tömeges kőzet. 
A tufa zárványa között főleg a bazaltbombák és bazaltdarabok kerülnek 
túlsúlyba. Az idegen kőzetzárványok és bazaltbombák nagyságának növe
kedése arra vall, hogy a törmelékszórás folyamán a kitörés hevessége foko
zódott, és valószínűleg végül is lávafolyásba ment át.

A szőlőhegyi tufafejtők kőzete általában apró szemcséjű, bőséges alap
anyagú, erősen homokos, mindig jól rétegzett, jól faragható kőzet. A Ká- 
monkő falában megfigyelhető elkülönülés itt nem mutatkozik.

A szőlőhegyi bazalttufa vulkáni eredetű elegyrészei : vulkáni homok, 
kisebb-nagyobb lapillik, változó nagyságú bazaltbombák, bazaltdarabok, 
olivin-, illetve augit-ásványszemcsék. Az idegen zárványok : egyrészt a 
pontusi rétegcsoportból származó agyag és homoklencsék, illetve kavicsok, 
másrészt a nagyobb mélységből származó különböző mészkövek, majd a 
permi homokkő és fillitdarabok.

A Szőlőhegy tufatakarójának D-i oldala mentén, a Balaton partjához 
közelebb három kisebb vulkáni tömeg sorakozik Ny-ról K-re : Soponya,
2  F ö ld tan i In tézet 11/12
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Óvár, Róka-rántó, melyek kőzete bazalttufa, de kőzettani sajátságaikra 
nézve eltérők az eddig tárgyalt nagyobb takarók tufájától.

A Soponya (-6- 159,1) È—D-i irányú lapos gerinc, mely a Balaton 
partjáig húzódik, ahol kb. 20 m magas sziklafalban, a Kemencés-partban 
végződik.

A Soponya-gerinc teteje végig bazalttufából áll és a tufarétegek dőlése 
a gerinc hosszában háromszor változik. A bazalttufa általában szürkeszínű, 
likacsos alapanyagú, többnyire töredezett, fehérfoltos, vagy erezett, néha 
murvásán széteső kőzet, bár közbetelepülve keményebb tufapadok is talál
hatók. A Kemencés-part feltárásaiból megállapítható, hogy itt a tufa végig 
egynemű, benne az ököl-emberfej nagyságú zárványok között néha m-es 
nagy tömbök is találhatók. Az endogén zárványok között a 30—40 cm 
átmérőjű olivinbombák érdekesek, és hazai viszonylatban is ritkaságok. 
Sajnos az olivinszemcsék összetartása annyira gyenge, hogy ezek kiemelé
sére gondolni sem lehet. Az exogén-zárványok : mészkő-, dolomit- és
permi homokkő-darabok ; ezenkívül nagy homok és agyaglencsék.

E bazalttufa településére nézve az alábbi mérések adnak felvilágo
sítást :

a gerinc É-i szakaszán a tufarétegek dőlése: 285°—306°/43°
« « középső szakaszán « « : 15°— 30°/48°.

a gerinc ű-i végén, a Kemencés-part tufarétegei 302°/60° dőlést mutatnak.
Az Óvár (Rózsahegy) 192 m magas, kicsiny, szabályos vulkáni kúp, 

tetején várfalmaradványokkal. Az Óvár tufája sajátságaira nézve a Szőlő
hegy apró szemcséjű tufájához hasonló.

A Róka-rántó gerince a Szőlőhegy DNy-i csücskének folytatása ; azzal 
keskeny pontusi nyereg köti össze, tehát a két bazalttufatömeg egymástól 
független. Ennek a gerincnek a bazalttufája leginkább Soponya tufájához 
hasonló: durva szemcsés kőzet, melyben az összetevő elegyrészek között 
kevés, vagy semmi kötőanyag sincsen, azok csak lazán kapcsolódnak egy
mással. Ennek következtében ez a tufa nem is réteges, legfeljebb ott réteg
ződött, ahol az alapanyag mennyisége megszaporodott és a zárványok 
kisebbek.

Hármoshegy
A Badacsony és Gulács vulkáni kúpjai között 160 m-ig lemélyülő pon

tusi térszínből É—D-i irányú, kakastaréjszerű kis gerinc emelkedik, melyet 
Hármoshegynek neveznek. Tulajdonképen négy kis csúcs felsorakozása 
alkotja ezt a kis bazalttufa-gerincet, mely a nagykiterjedésű és 400 m magas
ságot is meghaladó Badacsony, illetve a 393 m magas Gulács bazaltkúpjai 
között húzódik meg.

Bazalttufája kőzettani sajátságait illetőleg, meglehetős egyenletes 
kifejlődésű: általában középszemcséjű, sötétbarna színű, tömött szövetű, 
nagyfajsúlyú, szívós, kemény kőzet, mely csak ritkán mutat réteges elválást. 
A bazalttufa vulkáni eredetű elegyrészei : üveges alapanyagában sok apró 
lapilli, ökölnagyságú bazaltbombák, olivin és ritkábban augitszemcsék 
ülnek. Idegen zárványok az áttört kőzetrétegek anyagából származnak,
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zöldesszürke agyaglencsék, kissé megpörkölt homokdarabkák, kavicsok, 
ezek többnyire mogyoró, diónagyságúak, ritkán nagyobbak, bár talál
tam 30—40 cm átmérőjű zárványt is.

A felszini kis feltárásokban a tufa többnyire tömeges megjelenésű és 
összetört, csupán a 212 m-es csúcs Ny-i oldalán kiemelkedő kis szikla tufája 
réteges.

A Hármoshegy bazalttufagerincét önálló kitörés eredményének 
tartom. Ez a rövid, 400 m 
hosszú t-ufagerinc valószínű
leg központi kitörés eredmé
nye, és a megnyúlt gerinc
forma csak az erózió mun
kájának tudható be.

Ezekután felmerül az a 
sokat vitatott és még eldön
tetlen kérdés, mi az oka, hogy 
a dunántúli bazaltvulkános
ság térszíni megjelenésében, 
az egymáshoz egész közel 
fekvő és önálló vulkánoknál 
is, oly nagy magasságkülönb
ségek adódnak. Az ezzel kap
csolatos hosszú és régi viták 
egyik gyakran emlegetett pél
dája éppen a Hármoshegy 
tufagerince, mely mint lát
tuk, a 180 m-es pontusi tér
színből emelkedik ki, és csak 
211 m magas, míg mellette a 
438 m-re emelkedő Bada- 
csony-hegyen a pontusi kép
ződményekre átlag csak 300 
m-en települ a bazalttufa. A 
Hármoshegy É-i oldalán emel
kedő Gulácshegyen, a vízszin
tes rétegzettségű pontusi ré
tegekre 250 m-en helyezke
dik a bazalttufa. Vagyis a 
Hármoshegy és a badacsonyi 
alsó tufaszintek között a kü
lönbség 120 m, holott a távol
ság közöttük légvonalban 
csupán 1200 m; a gulácsialsó 
tufaszinthez 70 m a magasság különbség, a távolság légvonalban 750 m.

Mi az oka ennek a jelentékeny szintkülönbségnek? Lehetséges-e itt a 
pontusi térszín lepusztulása id .L óczy L. (3) értelmezésében? Vagy a Hár
moshegy tufagerince eredetileg magasabb és nagyobb tömegű volt, de
2 *  —  1 1 / 0 9

туф.
Pontusi képződmények — Formations 
ennes — Понтические образования 

4. ábra.

ponti-
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lepusztult és mai kis gerince csak esetleg krátertölteléke az egykorinak? 
Végül lehetséges-e, hogy ezt a jelentékeny szintkülönbséget későbbi moz
gások hozták létre és e három bazaltvulkán között törések vannak.

1. Bazalt — Basalte — Базальт
2. Bazalttufa — Tuf basaltique — Базальтовый туф
3. Pontusi képződmények — Formations pontiennes — Понтическне образования
4. Bazaltomlás — Eboulis de basalte —- Обрушение базальта

ő. ábra.

A Tátika-csoport bazalt hegyein végzett vizsgálataim és megfigyelé
seim alapján hajlandó vagyok ez utóbbi feltevést elfogadni. Különösen, 
ha összehasonlítom még a Badacsony Ny-i oldalán mintegy 3 km-re 
emelkedő szigliget ibazalttufa-képződnrények helyzetét és települését. Ezek
nél a pontusi térszín és az alsó tufaszintek átlag 150—180 m-en van
nak, sőt a Soponya tufagerince a Balaton 107 m-es árterületéből emel
kedik ki, ennek pontusi alapzata tehát már a vízszint alatt van. A ba
dacsonyi alsó tufa szinthez viszonyítva, ezeknél már 200 m-es nivókülönb- 
ségek vannak.

Ha ezeket a szintkülönbségeket a pontusi térszín lepusztulásával akar
juk magyarázni, akkor a bazaltkitörések időtartamát még jobban ki kell 
húzni, hogy legyen idő a pontusi térszín ilyen nagymértékű lepusztulására.

Megfigyeléseim, továbbá a fenti összehasonlítások és elgondolásck 
alapján valószínűnek tartom, hogy a Badacsony, Hármos és a Gulács vul
káni kúpjai között törések vannak, melyek mentén ezek a nagytömegű 
vulkáni kúpok kiemelkedtek. Az 5. ábrán ezt a felfogást rögzítem. Ter
mészetesen ezeket a kérdéseket még tovább kell vizsgálni, ezirányú 
megfigyeléseinket a Tapolca-környéki többi bazaltvulkánra is kiterjeszteni, 
és azokat a legszigorúbb kritikával összehasonlítani.

A Sabarhegy bazalttufája
Káptalantóti községtől К-re emelkedik a Sabarhegy É—D-i irányú, lapos 

gerince, melyen két egymástól elkülönült bazalttufafolt települ. A két 
tufafolt közötti, enyhe görbületű nyerget már pontusi képződmények építik 
fel, így azok függetlenek egymástól. A Sabarhegy alsó részét és főtömegét 
pontusi képződmények alkotják ; D-i vége az Örsihegy permi homokkő
nyúlványaihoz támaszkodik, mely itt ÉK—DNy-i irányú vonulatban 
jelenik meg. A sabarhegyi gerinc és e homokkővonulat találkozási helyét 
lösz takarja, így közvetlen érintkezését nem láthatjuk, de a felszíni vizs
gálatok alapján úgy látszik, hogy a sabarhegyi bazalttufa csak a pontusi
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homok és agyagrétegekkel van körülvéve, a permi homokkővel — legalább 
is a felszín közelében — nem érintkezik.

A sabarhegyi bazalttufa kőzettani sajátságai : barna, helyenként
szürkésbarna színű, aránylag tömött szövetű, elég kemény kőzet. Apró és

<65*1?* »02* D
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1. Permi homokkő — Grés permien •— Пермский песчаник
2. Bazalt — Basalte — Базальт
3. Bazalttufa — Tuf basaltique — Базальтовый туф
4. Pontusi képződmények — Formations pontiennes — Понтические образования
5. Lösz — Loess — Лёсс
6. Törésirány — Direction de cassure — Направление излома

6. ábra.

egyenletes szemnagyságú (babszem és mogyoró nagyságú) breccsás szövetű 
kőzet ; megjelenése tömeges, csak ritkán réteges. Összetételére nézve a vul
káni eredetű és az idegen elegyrészek mennyiségi aránya kb. egyforma.

Vulkáni eredetű elegyrészei : sok bazalt-lapilli, kevesebb olivinszemcse 
vagy bomba, ritkábban fekete piroxén hasadási prizmái. Bazaltbombát 
vagy nagyobb bazaltdarabokat ebben a tufában nem találtam. Idegen 
zárványként vörös-vörösbarna színű permi homokkődarabok, fillitlemezek, 
kvarcit, muszkovitlemezkék, sok kavics és pörkölt agyagdarabka található 
benne.

A Sabarhegytől Ny-ra, kb. 1 km-re emelkedő Tóti-hegy 347 m magas 
vulkáni kúpját már változatosabb vulkáni működés : törmelékszórás és 
lávafolyások alakították ki. A morfológiai, települési, illetve a vulkánológiai 
viszonyok összevetéséből arra következtethetünk, hogy a sabarhegyi és 
tótihegyi kitörések egymástól függetlenek, külön krátereken működtek és 
képződményeik is különálló tömegeket alkottak.

E kérdésekkel kapcsolatban szólni kell a két vulkáni tömeg közötti, 
kb. 350 m széles mély völgybevágásról, mely ma erős vízmosásos terület. 
A «Balaton geológiai térképe» ide tévesen bazaltot jelölt.

A Sabarhegy bazalttufa-előfordulásainak felépítését, illetve e gerinc 
szerkezetét a 6. ábrán mutatom be.

A Véndekhegy bazalttufája
A Haláp bazaltkúpjától Ny-ra 2 km-re emelkedik a Véndekhegy kettős 

bazalttufa-csúcsa. Morfológiailag egyenetlen kifejlődésű tufatömegek közül 
a nagyobbik 255 m magas, és a kúp ÉNy-i oldalát alkotja, míg az alacso
nyabb, 228—222 m magas, lapos tető, ettől DK-re húzódik. A két tufatömeg 
a felszínen független egymástól.



A Véndekhegy bazalttufa csúcsait minden oldalról pontusi képződ
mények veszik körül és ezeken is települnek.

A Véndekhegy tufacsúcsait létrehozó törmelékszórások központi 
kitörések eredményei. A kráter körül lerakodott tufatömegek egykor 
összefüggő egységet alkottak, csak később szakadtak szét. A kráter hely
zetére, a hiányos feltárások miatt következtetni igen nehéz.

A vulkáni működés mechanizmusa, a kitörési centrum helyének 
megállapítása szempontjából további feltárás lenne kívánatos. Valószínű
nek látszik, hogy a véndekhegyi tufatömeg kettészakadását nem egyedül 
csak erózió okozta, hanem mozgások is közreműködtek abban.

V É N D E K H E G Y  B A Z A L T T U F Á J A  
LE TUF B A S A L T I Q U E  DU M O N T  V E N D E K .
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1. Bazalttufa — Tuf basaltique — Базальтовый туф
2. Pontusi képződmények — Formations pontiennes — Пеонтические образования

7. ábra.

A Véndekhegy bazalttufája mindkét csúcson egyforma : barna
színű, helyenként szürkésbarna, durván szemcsés, mindig réteges vagy 
pados kőzet. Szövete konglomerátumos, ritkán breccsás. Alapanyagban 
dús és szegény rétegek váltakoznak gyakran egymással. A tufa vulkáni 
eredetű elegyrészei : sok apró lapilli, vulkáni hamu, ökölnyi, sőt nagyobb 
bazaltbombák, illetve bazaltdarabok, kevés piroxén-kristálytöredék.



Olivin érdekes módon ebben a tufában nem jelenik meg. Idegen 
zárványok : vöröses mészkő, dolomitdarabok, pörkölt homok vagy agyag- 
szemcsék és az áttört pontusi rétegekből finom kvarcszemcsék, illetve 
muszkovitlemezkék.

Az alacsonyabb, ú. n. Kápolna-csúcson a bazalttufa alsó határa, 
a kápolna körül 212 m, a tufadomb É-i oldalán 218 m. A magasabb tufa- 
csúcson 226—230 m között ingadozik a tufahatár. Ezeket az értékeket 
összevetve a morfológiai viszonyokkal, megállapítható, hogy a véndekhegyi 
bazalttufarétegek vastagsága átlag 10—20 m között ingadozhatik, a 
magasabb csúcson vastagabb. A véndekhegyi bazalttufa elterjedését 
a 7. ábra mutatja be.
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LES OCCURRENCES DE TUF RASALTIQUE DANS LES ENVIRONS
DE TAPOLCA
Par L. JuGovics

C’est sur le bord de NO du Balaton, dans les environs de la ville de 
Tapolca que s’élèvent 15 cônes volcaniques plus ou moins grands qui 
forment le «groupe de Badacsony», le plus intéressant, du point de vue 
morphologique et volcanologique aussi, parmi les basaltes de la Trans- 
danubie.

L’activité volcanique commença, à chaque cône, par le jet des scories 
à quoi succédaient des éruptions de lave. Ce n’est qu’en trois centres d’érup
tion que l’activité se terminait par le jet des scories : au Hármoshegy, 
au Sabarhegy et au Véndekhegy.

Les «Montagnes de Szigligeb peuvent être considérées comme le qua
trième membre de ce groupe ; celles-là consistent en tuf basaltique ; 
d’ailleurs, les éboulis de basalte, restés au niveau du tuf, prouvent qu’il 
y avait, là aussi, des cours de lave, mais la matière de leurs roches s’est 
érodée et c’est seulement dans la masse de tuf du Várhegy de Szigliget 
qu’il est resté un mince filon de basalte.

Si l’on examine successivement ces occurences de tuf basaltique, 
l’on peut constater que ce sont, pour la plupart, des roches bien stratifiées 
à structure bréchiforme-conglomératique, à grains fins et grossiers ; leurs 
composants d’origine volcanique — sable volcanique, lapilli, bombes de


