
A TÁTI IvA-BAZ ALT) SOFORT FEKÜ- ÉS FEDOHOMOKJÄNAK
EREDETE

í r ta :  J ugoyics L ajos és Csánk  E lem ér n é

A Tátika-csoport bazalthegyei alakjuk, felépítésük, valamint kőzeteik 
sajátsága alapján sok hasonlóságot árulnak el. Nagy részük síktetejű 
vulkáni takaró, kisebb részük megnyúlt gerinc, amelyeken itt-o tt kisebb 
tömegű csúcsok alakultak ki.

1 . á b r a .  1. fekete és szürke b aza lt, 2. fekete oszlopos b aza lt, 3.  m in tav é te li hely  
F i g . 1. 1. b asa lte  noir e t gris, 2. b asa lte  colum naire noir, 3. end ro it d ’échantillonage
Рис. /. / мерный и серый базальт, 2. черный столбчатый базальт, 3. место опробования
12* — 12
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Az egész bazaltcsoport szerkezete és felépítése egyöntetű: a vulkáni 
működés a dunántúli medence nagyrészét kitöltő pannóniai homok és 
agyagtérszínen folyt le, tehát fekürétegük közös.

A Tátika-csoport vulkáni működése túlsúlyban effuzív jellegű volt, 
tehát lávafolyásokból állott. Törmelékszórás csak a két lávaömlési szakasz 
között történt, de mindenütt kistömegű volt.

Alábbiakban a Sarvaly—Prága—Szebikehegyek bazalttömegei alatt 
települő pannóniai homokok, valamint e bazaltokon települő fedőhomokok 
mikromineralógiai vizsgálatának eredményét foglaljuk össze. A meg
vizsgált minták lelőhelyeit az 1. ábra tünteti fel.

A SARVALYHEGY F E KÜHOM OKJA

A sümegi bazaltbánya feltárásai szerint a Sarvalyhegy típusos hasa- 
dékvulkán. A törésvonal mentén felnyomuló láva az üledékes aljzat 
kisebb-nagyobb tömegeit is magával ragadta, vagy ha nem tudta meg
emelni, akkor a lávafolyás kikerülte azokat, mint ezt a nagy bányaud

var feltárásában ma is kiemelkedő 
293 m magas homokkőkúp bizonyítja 
(2. ábra).

E laza homokkőkúp a bányaud
vart két egyenlőtlen részre osztj a, és a 
fekürétegek korára vonatkozólag is 
értékes adatokat szolgáltat. Ebben, 
valamint a kőbányászat által már 
eddig lefejtett kisebb tömegű homok
lencsékben rossz megtartású, rész
ben deformálódott Melanopsis sp., 
Neritina sp., Con^ma-maradványokat 
találtak, amelyek bizonyítják, hogy 
a láva ezeket a homoklencséket a 
Congeria balatonica P a r tsc h  és C. 
triangularis P a r tsc h  szintekből szakí
to tta  magával, vagyis a lávafeltörés 
ennél későbbi.

A PRÄ G A H EG Y  FEK Ü H O M O K JA

A Prágahegy bazaltvonulatának 
aljzatát alkotó pannóniai homok 
sokkal szélesebb kiterjedésű, mint a 
sarvalyi gerincen. A meredeken ki

emelkedő bazaltgerincet köröskörül sűrű bazalttörmelék kíséri, sőt annak 
nyugati oldalához nagyobb tömegű bazaltsziklák, mint suvadások is 
támaszkodnak. így a Prágahegyen a fekürétegek vizsgálatára alkalmas

2. ábra. A sümegi bazaltbányában 
visszam aradt pannóniai hom okkúp, a 
reá simuló réteges bazaltfoltokkal.

В  =  bazalt, H  =  homok 
Fig. 2. Gone sabieux pannonién subsisté 
dans la carriere de basalte de Sümeg, 
avec les taches de basalte stratifié.

В  =  basalte, H  =  sable 
Рис. 2. Остаточный конус паннонского 
песка в базальтовом карьере с. Шюмег, 

с пятнами слоистого базальта.
В = базальт, Н =  песок



СР
 Г

181

mélyebb feltárásokat nem találunk. Egyedül a „Sümegprágai kőbánya” 
üregei nyújtanak alkalmas megfigyelési lehetőséget (3. ábra). A hasadékon 
feltörő láva ráfolyt a szomszédos homokkőrétegekre. A közel vízszintes 
homokkőrétegek lépcsőzetes elrendeződése a bazaltvonulat alatt teknő- 
szerü mélyedést okoz. Vizsgálatra 
a mélyebb szintek laza homokré
tegeit gyűjtöttük be 236 m ma
gasságból.

A SARYALYI BAZALT VONUL AT 
FEDŐHOM OKJA

A sarvalyi gerinc Ny-i és D-i 
végén, a Kemence-forrás környé
kén kis foltokban finomszemcséjű 
homok található. A bazaltvonulat 
itt, e forrás fölött elvékonyodik, 
és kb. 20 m széles telért alkot. A 
felnyomuló bazaltláva (4. ábra) 
nemcsak áttörte, hanem felszakí
totta a pannon korú fekürétege- 
ket és annak kisebb-nagyobb tö
megeit zárta magába. A forrás fö
lött átvezető ún. Vaskapui út 
mentén a bazaltot időszakosan 
termelték is. A bányafal dél felé 
való kibővítése nyomán alakult ki 1950-ben a „Sümegprágai-bazaltbánya” 
már a Prágahegy oldalában. E kőbánya kialakítása előtt a bazaltletakarás 
vastagságának megállapítása végett több kutatóaknát létesítettek, me
lyekben 1 —1,5 m vastag finom homokot tártak fel a bazalt fölött.

4. ábra. A sarvalyi bazaltvonu
lat D-i vége, az ún. „Vaskapu- 
bányafal ”-ban közbetelepült, 
felemelt pannóniai hom okkőré
tegekkel. В — bazalt, P — pan

nóniai homok
Fig. 4. Bout du S de la chaine 
basaltique de Sarvaly, avec les 
couches de grés pannoniennes, 
intercalées dans le „Vaskapu- 
bányafa l”. В  =  basalte, P  =  sable 

pannonién
Puc. 4. Южный конец базальто
вого хребта горы Шарваль с 
приподнятыми слоями паннон- 
ских песчаников, включенными 
в стенке ..Вашкапу . В = ба

зальт, Р — паннонский песок

3. ábra. A sümegprágai kőbánya bazaltja  
a la tt települő vízszintes hom okkőpadok.— 

В =  bazalt, H  =  homok
Fig. 3. Bancs horizontaux de grés gisant 
au-dessous du basalte de la carriere de Sü- 

megprága. В =  basalte, H  =  sable
Рис. 3. Горизонтальные пачки песчаников, 
залегающие под базальтом карьера с. 

Шюмегпрага. Р=базальт, Н = песок



A Sarvalyról és Prágahegyröl megvizsgált minták leírása
S. I. m inta. Prága- és Sarvaly-gerincek találkozási helyéről a bazalt alól. Laza 

homok.
S. I I .  minta. A Sarvalyhegy bazaltgerincéről a „Süm egi-bazaltbánya” 259,6 m 

magasságú udvarán kiemelkedő homokkőkúp anyaga:
a j jól rétegzett, vasas színezésű, meszes kötésű homokkő. CaG03-ta rta lo m : 

- 26,9% ;
b) nem rétegzett világosszürkés homokkő, 35,4 %-os CaC03-tartalom m al.

P. VI. minta. Prágaliegy É-i végén a sümegprágai bányairoda a la tti bevágás
ból, 236 m magasságról. Laza homok.

P. VI I .  minta. A sümegprágai bányaudvarról a bazalt alól, 245 m magasság
ról:

a) szürke, erősen meszes, agyagos, összeálló darabok;
b) sárgás, homokos agyag.

S. I I I .  minta. A Sarvalyhegy DNy-i végéről, az ún. Vaskapu kőfejtő mögötti 
bazaltgerinc tetejéről, kb. 260 — 270 m-ről gyű jtö tt finom homok.

A begyűjtött minták vizsgálatmenete a következő:
1. A vizsgálati anyag bemérése után a homokminta elektromos meg

hajtású agyagmosóba került. A homokkőmintáknál a szemek megtisztítá
sát megelőzte a meszes kötőanyag 10 %-os sósavval való kioldása.

2. Az agyagtól megtisztított laza szemek szárítása és szétszitálása.
3. A 0,1— 0,2 mm 0 közti frakciók nehéz- és könnyűásványokra való 

szétválasztása bromoformban.
4. A nehézásványok minőségi és mennyiségi meghatározása: súly- 

százalék megállapítása és az ásványtársaság darabszázalékolása 200 szemcse 
vizsgálata alapján.

Az 1. sz. táblázat a Sarvaly-Prága jelzésű homokminták szemnagyság
eloszlásának százalékos kimutatását tartalmazza.

A táblázat szerint a 0,06 mm 0 alatti frakció igen jelentős, sőt a P. VI,
P. V lI/a és P. VH/b mintákban az uralkodik. A S. I. homokmintában és
S. И /a fellazított homokkőmintában komoly feldúsulást látunk 0,1 és 0,2 
mm 0 között. A S. Il/b  homokkőmintában 0,2—0,6 mm 0 közé tolódik a 
feldúsulás. Mindkét homokkőmintánál 0,3 mm 0-től felfelé íellazulatlan
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homokkőrögöcskékkel van dolgunk, nem egyes ásványszemekkel. A S. 
II/b mintában 0,3—0,6 mm 0 nagyságú homokkőrögöcskékhez kevés 
muszkovit is járul. A P. V ll/a  mintában 0,3—0,6 mm 0 szemnagyságon 
homok nincsen, csupán meghatározhatatlan mészhéjtörmelék és muszko
vit, viszont a P. V ll/b mintában ezen a szemnagyságon a muszkovit és 
mészhéjtörmelék mellett homok is van. A S. III. fedőhomokmintában 0,3 
mm 0 felett kvarcszemek és bazalttörmelék van.

A 2. sz. táblázat a sarvaly—prágai homokminták 0,1—0,2 mm 0 
közötti frakcióinak nehézásvány-súlyszázalékát tünteti fel bromoformos 
szétválasztás után.

2. táblázat

A P. VII a és P. V ll/b  minták nagy százalékarányánál figyelemre 
méltó az a körülmény, hogy az ásványtársaság 62, ill. 40%-a muszkovit, 
a tulajdonképpeni nehézásványokat pedig igen kis százalék képviseli.

A nehézásványok százalékos megoszlását a 3. sz. táblázat tartalmazza.

3 . táblázat
A nehézásványok darabszázalékos megoszlása
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A S Z E B IK E I V U LK Á N I TAKARÓ FE K Ü - ÉS FED Ő H O M O K JA I

A Szebike vulkáni takaróját létrehozó vulkáni működés két effuzív 
szakaszra különíthető el. Az első szakasz kisebb tömegű lávafolyásai való
színűleg törésvonalak mentén törtek elő. Ezek lávaanyagából fekete színű, 
oszlopos elválású bazalt kisebb tömegei merevedtek meg. A második 
szakasz hatalmas lávafolyásai elborították a Szebike akkori térszínét, ki
egyenlítve annak egyenetlenségeit, és így kialakították takarójellegét. 
Ezekből a nagytömegű lávafolyásokból merevedett meg a takaró felszínét 
borító világosszürke és mindig pados-réteges bazaltja (5. ábra).

5. ábra. Vízszintes, pannóniai 
korú homokpadok a szebikei ba
zalttakaró  DK-i csücskén. —  

В  =  bazalt, H  =  pannóniai 
homok

Fig. 5. Bancs de sable horizon- 
taux , pannoniens au bout du SE 
de la coulée basaltique de Szebike. 
В  =  basalte, H  =  sable pan

nonién
Рис. 5. Горизонтальные песчаные 
слои паннонского возраста на 
CB-ном конце базальтового пок
рова горы Себике. 5  =  базальт, 

Я =  паннонский песок

A Szebikéről megvizsgált minták leírása

Sz. 1. minta. K-i peremről, az 5. sz. próbafeltárásból, közvetlenül a bazalt 
alól. Homok.

Sz. 2. minta. A Szebike K-i oldalának pereméről, a 9. sz. próba-bevágásból, 
a bazalt alól. Meszes kötésű homokkő. CaCO^-tartalom: 46,7%.

Sz. 3. minta. A Szebike DK-i orrán létesítendő ún. kockakőbányából, a 22. 
sz. próbafeltárásból, a bazalt alól. Sárga, agyagos kötésű, vízszintesen rétegzett 
homokkő. Desztillált vízzel könnyen szétesik.

Sz. 4. minta. Szebike Ny-i, 347 m-es csúcsának oldaláról, a szürke bazaltra 
települő sárga homokból.

Sz. 5. minta. Szebike DNy-i pereme fölé emelkedő ún. ,,Szebike orm a” csúcs 
oldaláról 303 m-en, a szürke pados bazalt tetejéről, kutatógödörből. Homok.

A 4. sz. táblázat a Szebike jelzésű homokminták, ill. fellazított homok
kőminták szemnagyságeloszlásának százalékos kimutatását tartalmazza.

A táblázat szerint egyöntetű a feldúsulás 0,1—0,2 mm 0 között, 
vagyis egymaximumos finom homokkal van dolgunk.

A 0,1—0,2 mm 0 közé eső frakciók nehézásványainak bromoíormos 
szétválasztása után kapott súlyszázalékát az 5. sz. táblázat tünteti fel..

A nehézásványok százalékos megoszlását a 6. sz. táblázat tartalmazza.
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4. táblázat
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Е kis tanulmánynak nem célja a homokminták ásványainak részletes 
jellemzése. Megállapíthatjuk, hogy a íeküminták ásványai általában kissé 
koptatottak, töredezettek, míg a fedőminták üdék, szilánkosak.

A turmalinok egy része sajátalakú, de nagyobb része pegmatitos. 
A sajátalakú turmalinok narancssárgás rózsaszínűek, igen erős pleokroiz

mussal, a pegmatitosak 
zöldesbarnák. Sajátala- 
kúak még az apatitok 
és cirkonok és a könnyű 
ásványok közül egy-két 
jobb megtartású plagio- 
klász. Az augitok söté
tek vagy színtelenek, az 
aktinolitok üde sötétzöl
dek. A fedőhomok bio- 
titjai üdék, húspirosak 
és barnák, a fekvőben 
túlnyomóan kifakultak. 
A muszkovitok általá
ban víztiszták, de van
nak köztük rutiltű- és

kiász és kvarcit.
Már a halápi össze

hasonlító homokvizsgá
latokból kitűnt, hogy 
van különbség a fekü- 
(pannon) és a fedő- 
pleisztocén) homok kö
zött, amit itt is elmond
hatunk. A halápi vizs
gálatoknál a nehézásvá
nyok százalékos megosz
lása hasonló volt a íekü- 
és fedőhomokokban. Ez 
is felhasználható volt a
korkülönbség bizonyítá

sára. I t t  ez a tényező elesik; a súlyszázalék megoszlása annyira szeszélyes 
a Sarvaly—Prága hegycsoport homokmintáiban.

Ha a fekü- és fedőminták nehézásványtársaságának darabszázalékát 
egymás mellett diagramban kimutatjuk, világosan kitűnik a fedőhomokok 
nagyobb magnetit- és piroxéntartalma, ami a bazaltlepusztulásnak tulaj
donítható (6., 7. ábra).
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A Szebike fekü- és fedőhomokmintáinak diagramja különösen világo
san fejezi ki, hogy a fekühomokban kevesebb a magmás eredetű ásvány 
(magnetit, piroxén, apatit), mint a fedőhomokban, viszont kristályos palá
ból származó ásvány (disztén, staurolit, turmalin, gránát, aktinolit, tre- 
molit, titanit, klorit) több van a fekühomokban. Bár a gránát a metamorf 
ásványok közé tartozik, még
is külön jelölésben részesül 
nagy mennyisége miatt, mert 
az amúgy is nagy tömegű 
más metamorf ásványokkal 
együtt nehéz volna az ábrá
zolása. A kisebb mennyiségű 
magmás ásványok összeha
sonlítása eltörpülne a meta
morf ásványok mellett. A 
diagramból az is kitűnik, 
hogy apannóniai üledékben a 
limonitos bekérgezésű és elli- 
monitosodott szemcsék szá
zaléka jóval nagyobb, mint 
a pleisztocén korú fedőho
mokban. A vastartalmú ve- 
gyületek bomlásához több idő 
állt rendelkezésre.

A fekü- és fedőhomo
kok nehézásványtársaságá- 
nak összehasonlítása érdekes 
megállapításra vezet.

I tt is elmondhatjuk, 
mint a halápi homokvizsgá
latoknál, hogy mindkét ho
mokféleségben a tömeget a 
kristályospalából származó 
ásványok adják. Ezek közül 
is a gránátból és az epidotból 
van a legtöbb, bár a társaság 
igen változatos. A fedőho
mokban komoly számmal ta 
lálunk olyan magmás ásványokat, amelyek feltevésünk szerint a bazaltból 
kerülhettek oda (magnetit, rutil, apatit, augit, diopszid, olivin). A Szebike 
DNy-i oldalán gyűjtött fedőhomokban a magnetit erősen feldúsult, viszont 
olivin, amely jellegzetes bazaltásvány, csak egy fedőmintában volt található.

A Szebike—Prága—Sarvaly hegycsoport fekühomokjainak érdekessé
gét az a körülmény adja, hogy nincs olyan minta, melyben piroxént ne 
találnánk. Ezeknek a piroxéneknek (diopszid, hipersztén) már a pannóniai 
üledékekben is benn kellett lenniök.

7. ábra. A Szebike fekü- és fedőhom okjainak 
ásványtani összehasonlítása. Jelmagyarázat: fe
dőhomok (Sz 4., Sz 5. m inta) (pleisztocén)
ásványainak középértéke: ---- ---------- , fekü-
homok (Sz 1., Sz 2., Sz 3. m inta) (pannon) 

ásványainak középértéke: ------------
Fig. 7. Gomparaison mineralogique entre des 
sables de m ur et de tó it du Szebike Legende: 
moyenne des m inéraux du sable de tó it (échan-
tillons Sz 4., Sz 5.) (P le is to c e n e ):--------------- ,
moyenne des m ineraux du sable de m ur (échan- 
tillons S z l.,S z 2 .,S z  3.) (Pannonien): —--------
Рас. 7. Минералогическое сопоставление подош
венных и кровельных песков горы Себике. 
Легенда: средняя величина минералов кровель
ного песка (плейстоцен) (пробы Sz 4., Sz 5.): 
---------------- средняя величина минералов подош
венного песка (паннон) (пробы Sz 1., Sz 2., 

Sz 3.): ----- -------
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Erre a feltevésre ékesen szóló bizonyíték a Sarvalyhegyről, 269 m-ről 
vett homokkőminta. A Sarvalyon a bazaltkitörés lávája maga előtt tolta a 
pannóniai üledéket, egy részét a láva körülfolyta, és magába zárta. Ez a 
bezárt pannóniai képződmény homokkő, amelynek két mintája került vizs
gálat alá. Az egyik (S. Il/a  minta) finoman rétegzett limonitcsíkos homokkő, 
a másik (S. II/b minta) rétegezés nélküli, csak kevés limonit-tartalmú 
homokkő. A homokkőminták meszes kötésűek. A kötőanyagot kioldva, 
a laza homok a metamorf ásványok mellett a következő magmás ásványo
kat tartalm azta: magnetit, apatit, augit és diopszid. A homokkő minden 
kétséget kizáróan pannóniai korú, tehát a magmás ásványoknak a bazalt
kitörés előtt kellett az üledékbe kerülniük.

Származásukat illetően három elgondolás lehetséges:
a) m . L óczy  szerint sok piroxénandezit-kavics található a bakonyi 

magas kavicstakaróban, amelyek messziről nem kerülhettek ide. „Lepusz
tult vagy mélybe süllyedt nem nagy kiterjedésű andezitből származhat
tak .” Ez a feltételezett piroxénandezit magyarázhatja meg a diopszid jelen
létét a fenti homokkőben és ahipersztén és diopszid jelenlétét a többi fekü- 
homokban.

b) Másik lehetőség, hogy a gleichenbergi andezitek letárolásából 
került vízszállította anyag a pannóniai üledékekbe.

c) A zalamegyei olajkutató fúrásoknál találtak eocénben andezitet. 
Ezek szerint a pannóniai üledék körülvehette a már itt talált andezit-leta- 
rolást és a piroxén így is belekerülhetett a pannóniai üledékbe.

A homokminták közös vonása a nagy mésztartalom, mely általában 
mészkőtörmelék, de a sümegprágai V ll/a, V lI/b jelzésű homokos agyagok
ban a karbonát igen jelentékeny része mészhéjtörmelék.

ÖSSZEFOGLALÁS

A Sarvaly—Prágahegy, valamint a Szebike bazalttömbjei vastag 
pannóniai homok, ill. homokkőrétegekre települtek. Egyes helyeken a fedő
jükben is található homok. A fedőhomok kora kövület híján biztosan nem 
állapítható meg, így ásványtani összehasonlítással igyekszünk bizonyítani, 
hogy a kétféle homok nem azonos korú. A íekühomokban túlsúlyban van
nak a kristályos palából származó ásványok: gránát, disztén, staurolit, 
aktinolit, klorit. A fedőhomokban ezekhez az ásványokhoz csatlakoznak a 
bazalt lepusztulásából származó nehézásványok: magnetit, piroxén, olivin. 
Ezek az ásványok az olivin kivételével megtalálhatók a íekühomokban is, 
de sokkal kisebb százalékban, amit az összehasonlító diagramok kifejezően 
érézekeltetnek. Tehát a vizsgálatok meggyőzően alátámasztják a feltevést,, 
hogy a fedőhomok a pannonnál fiatalabb.
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L’ORIGINE DES SABLES SOUS-JACENT ET DE TÓIT 
DU GROUPE BASALTIQUE DU TÁTIKA

P a r  L . J u g o v i c s  et Mme E. Cs á n k

Les massifs basaltiques du Sarvaly—Prágahegy et du Szebike gisent 
sur des couches épaisses pannoniennes de sable et grés. Par endroit, on 
observe du sable merne dans leur tóit. Faute de fossiles, on ne pent pas 
déterminer Tágé exact du sable de tóit, mais par la comparaison minéralo- 
gique on petit prouver que les deux sortes de sable sont d’áges diííérents. 
Dans le sable sous-jacent, les minéraux provenant du schiste cristallin, 
notamment le grenat, le disthéne, la staurolite, Tactinolite, la chlorite, 
sont prépondérants. Dans le sable de tóit, on trouve, en outre, les minéraux 
lourds provenant de la dénudation du basalte: la magnétite, le pyroxene, 
Polivine. Excepté Polivine, les memes minéraux se présentent dans le 
sable sous-jacent aussi, mais leur pourcentage est inférieur á celui-lá, 
ce qui est bien observable aux diagrammes. Les examens appuient bien la 
supposition selon laquelle le sable de tóit sóit plus jeune que le Pannonien.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОДОШВЕННЫХ И КРОВЕЛЬНЫХ 
ПЕСКОВ БАЗАЛЬТОВОЙ ГРУППЫ ТАТИКА

ЛАЙОШ ЮГОВИЧ и ЭРЖЕБЕТ ЧАНК-ОСВАЛД

Базальтовые штоки гор Шарваль, Прагахедь и Себике залегают 
на мощных слоях паннонских песков, соответственно песчаников. В их 
кровле на некоторых местах также встречаются пески. Возраст кровель
ных песков ввиду отсутствия окаменелостей с уверенностью не может 
быть определен, однако их минералогическое сравнение свидетельст


