
II. FELVÉTELI JELENTÉSEK.

AJ Hegyvidéki felvételek,

a) A keleti Alpok kiágazásaiban.
1. Az Alpok keleti végződése alján és a vasvármegyei Kis 

Magyar Alföldön felbukkanó bazaltok és bazalttufák.

(I. rész.)

J ugovics L ajos dr.-tól.

(Kilenc szövegközti ábrával.)

Az 1915. évi geológiai felvételeket nem az előző évben megkezdett 
területemen, a borostyánkő— rokonéi hegységben folytattam, miután 
L óczy L ajos igazgató úr azzal a szép feladattal bízott meg, bogy térké
pezzem és vizsgáljam át a Dunántúl ama bazalt- és bazalttufa-előfordu
lásait, melyeket dr. V itális I stvánt főiskolai tanár nem dolgozott fel 
a balatoni bazaltokat tárgyaló munkájában, hogy ezáltal a Dunántúl 
hasonló képződményei mind át legyenek vizsgálva.

Ez annál inkább kívánatos, mert újabban az osztrák geológusok és 
petrográfusok a gráci medence bazaltos erupcióit részletes vizsgálatnak 
vetették alá s mivel ezek, valamint a mi bazaltvulkánjaink is a keleti 
Alpok peremén sorakoznak és keletkezésük az azok lesűlyedését követő 
nagy tektonikai változások következményeként tekinthető, nagyon való
színű, hogy vulkanológiai és kőzettani szempontból is sok rokon vonás 
van köztük.

Mindjárt munkám megkezdésekor L óczy igazgató úr látogatott 
meg és közel két hétig dolgoztunk együtt Sopron és Vas megyék külön
böző vidékein.

Bejártuk a sopronmegyei bazaltokat és ezekkel kapcsolatban a Ro
zália kristályos paláit s azok geológiai viszonyait is több kiránduláson 
vizsgáltuk.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1915. 4
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Majd innen a borostyánkő— rolionci hegységben tavaly végzett mun
kám eredményét mutattam be és több szelvényt jártunk be, a még be nem 
járt területen, közben sok érdekes és új adatot találván a hegység geoló
giai viszonyainak tisztázására.

Tanulmányoztam a Rába, Marcal völgyeinek homok- és agyag-, 
valamint fiatalabb kavicsrétegeit is.

Augusztus utolsó, illetve szeptember első napjaiban a borostyánkői 
szerpentintömzs bejárását és térképezését akartam befejezni; de kisebb 
része, a határon és ausztriai területen, még mindig befejezetlen maradt.

Közben L óczy professzor úr vezetése mellett T oborffy kollegám
mal bejártuk Balatonfüred környékét és a Tihanyi-félszigetet, hol egész 
sereg vulkáni jelenséget ismertem meg.

Kedves kötelességet teljesítek, midőn L óczy igazgató úrnak e helyen 
is hálás köszönetemet fejezem ki, hogy munkámban oly türelemmel és 
szívesen segített, tanított és gazdag tapasztalataival sok kérdésben ki
segített.

A  következőkben a bazalt és bazalttufa-vulkánok geológiai és 
petrografiai viszonyait ismertetem. A  kőzettani viszonyokat most csak 
röviden tárgyalom, a részletes vizsgálatok eredményeiről pedig a chemiai 
analízisek elvégzése után számolok be.

I. Az Alpok alján felbukkanó bazaltok és bazalttufák.

1. Felső-Pulya.

A  keleti Alpok magyarországi nyúlványai már a határ közelében 
a harmadkori takaró alá tűnnek el, csak egyes részei mint szigethegy
ségek emelkednek ki a Kis Magyar Alföld szélén. E  szigethegységek 
egyike a Repce-patak két partján húzódik. Gneiszszal váltakozó csillám- 
palából álló alacsony dombok ezek, melyek morfológiailag semmiben sem 
különböznek a szomszédos homok, agyag és apró kavicsból álló pontusi 
korú domboktól, sőt legkeletibb részeik már azokkal egybefolynak és 
hasonló legömbölyödött, lenyesett dombhátakat alkotnak, mint azoknak 
laza tömege. E kristályos palahegység keleti szélén, mint alapzaton, 
helyezkedik el a 309 m. t. sz. feletti magas Fény ős Erdő lávatakarója. 
Ez is lapos, legömbölyödött dombhát, mely teljesen beilleszkedik a vidék 
panorámájába. A  gneisz már erősen erodált, egyenetlen térszínt alkotott, 
mikor a lávafolyás bekövetkezett. A  láva az egyenetlen és száraz tér
színt födte be, annak völgyeibe folyt s ezért a lávatakaró vastagsága is 
különböző. A  kitörés nyugodt, lapilli szórás nélküli, lassú lávafolyás volt, 
mert tufa sem a takaró alatt, sem fölötte nincsen. A  lávafolyás nyugodt
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volta jól tanulmányozható a Fenyös Erdő kopár tetején. Itt több helyen 
kis lávatarajokat találunk, vagy a számtalan kis kőfejtő gödrökben látunk 
feltárva likacsos lávatömegeket. Ezek a kis kupacok és lávatömegek 
egy-egv lávakifolyó csatorna helyét jelölik. A  kőfejtők mélyebb részei
ben lávától körülzárt, fejnagyságú tömör kőzetdarabokat találunk, ezek 
már előbb kihűlt részek, melyek a később kifolyó híg lávába kerültek. 
E jelenség azt mutatja, hogy a kifolyás lassú volt és hosszabb ideig 
tartott.

A  gneisz és a lávatakaró kölcsönös helyzetét a Fenvős Erdő keleti 
oldalán vezetett szombathely— soproni vasút bevágása tárja jól föl. A

1. ábra. A  szombathely—soproni vasúti bevágás szelvénye Felső-Pulyán 
1 =  gneisz: 2 =  lávatakaró; 3 =  alluvium.

vasúti bevágás helyzetét az 1. ábrán mellékelt szelvény tünteti föl. A  
pálya a gneiszre van építve és így a bevágás falait részben a gneisz, 
részben a reá települő bazaltos kőzet alkotja. Az ilyen helyeken az erő
sen mállott gneisz nem bírja el a fölötte levő kőzetet és gyakori omlások 
veszélyeztetik a pályát.

Ez a vasúti bevágás föltárja a gneisz és a lávatakaró érintkezését 
is. A  kifolyó lávának csak pörkölő hatása volt és a már mállott gneiszot 
laza összefüggésű, szétporló, vörösbarna agyagos tömeggé változtatta át, 
de csak mintegy 10— 20 cm távolságra. A  kontaktustól távolabb a gneisz 
már eredeti állapotában maradt meg. Ez öregszemű csillámgneisz, mely
ben nagy földpátszemek csomókat képeznek, ezenkívül van benne kvarc 
és kevesebb csillám. A  kvarc gyakran egész rétegeket ad. melyek gyak
ran 20 cm vastagságúak.

4*
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A  kifolyó láva az érintkezésnél, mint likacsos láva merevedett meg. 
A  gneiszszel érintkező néhány cm vastag rész rozsda-vörös, porózus, laza 
tömeggé alakult át. A  láva fokozatosan megy át a likacsos és végül a 
tömör kőzetbe, mely gömböshéjas elválású, nagy, sokszor 2 m átmérőjű 
tuskókat alkot. E tuskók felső, leváló héja erősen mállott, világosszürke 
kőzet. A  gömböshéjas szerkezet mállási folyamatnak tekinthető. A  takaró 
felső részén a kőzet ismét likacsossá válik és fölötte néhol különböző 
vastag fonatos lávaréteget találni. Az egész takaró kb. 40— 45 m vastag.

A  lávatakaró áthúzódott a Csáva-patak északkeleti oldalára is és

Bazanit Gneisz Homok és kavics

2. ábra. Szelvények Felső-Pulyán (Sopron-vm.).

ezen az oldalon kb. 270 m. t. sz. feletti magasságban végződik. A  takaró 
alatt ezen az oldalon is felszínre bukkan az erősen mállott gneisz. Az  
egész lávatakaró egységét megbontotta a Csáva-patak, de hogy egységes 
volt. azt nemcsak a kőzettani azonosság, hanem a patak két oldalán 
a gneisznak és a lávatakarónak váltakozó fekvése, illetve elhelyezkedése 
is bizonyítja.

A geológiai viszonyokat az észleléseim alapján a mellékelt szel
vényben tüntettem föl.

A  lávatakaróra helyezkednek, illetve reásímulnak az apró kavics- 
és homok-, agyagrétegek, melyeket H ofmann Iv . és az eddigi kutatók 
pontusi korúnak vettek. Paleontológiái adatokat nem sikerült találnom
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s így egyelőre magam is annak fogadom el. Minden oldalról hozzásímul 
a lávatakaróhoz, sőt a Csáva község felőli részen föléje is emelkedik, 
ami azt mutatja, hogy az erupció után került oda. de bazalttörmeléket 
nem tartalmaz. Részletesebb ásványtani és települési viszonyaival a 
marcal- és rábamenti homokok hasonló viszonyaival együtt foglalkozom.

A  lávatakaró kőzete tömör, szürkésfekete, kissé zöldesbe hajló 
árnyalatú kőzet, melyben szabad szemmel csak olivin ismerhető fel. 
A  levegőn gyorsan elváltozik, olivinjei mállásnak indulnak és rozsdavörös 
pettyeket mutatnak a kőzetben. Gyakori benne az arragonit zárvány, 
mely sokszor ökölnagyságú.

Mikroszkóp alatt a kőzet alapanyaga plagioklászlécekből és augit- 
kristálykákból áll. A  plagioklászlécek között színtelen ne fel in mezosz- 
tázis található, ezenkívül sok benne a magnetitszemecske. A földpát- 
lécek gyakran fluiclális szerkezetet mutatnak, a porfirosan kivált elegy
részeket körülusszák.

Ebben az alapanyagban ülnek az olivin- és augitkristályok. Az 
olivin nagyobb mennyiségben van jelen, mint az augit. A z olivin már 
a friss kőzetben is, a repedések mentén szerpentinesedett, egyébként 
friss, csak magnetitet tartalmaz zárványként. Az augit-automorf gyak
ran alkot ikreket és sugaras elrendezésű csoportokat. Kőzetünk a fönti 
viszonyok alapján nefelinbcuzanit.

Szabályos elválást a már említett gömböshéjas szerkezeten kívül 
nem mutat e kőzet.
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2. Pálhegy.

Közvetlen az ország határán, hol a Wechsel nyúlványai —  a 
,.Buchlige W elt44 peneplénje —  még nem sülyedtek le a Kis Magyar 
Alföld harmadkori rétegei alá, a környezetéből messzire láthatólag ki
magaslik a Pálhegy bazalttakaróval fedett taraja. Benne megismétlődik 
a Balaton bazaltvulkánjainak előttünk oly kedves, jellemző formája. 
Ennél is megvan a padmaly, csak azzal a különbséggel, hogy ez széle
sebb. vaskosabb, az eróziótól nincsen annyira megdolgozva, de nem is 
lehet, hiszen anyaga nem laza homok és kavics, hanem szívósabb kris
tályos pala, melynek rétegein nehezebben hagy nyomot a denudáció. 
Ezen a padmalyon emelkedik a lávatakaró, melynek meredek falát egy
kor talán hatalmas, formátlan oszlopok szegélyezték, de ma már leomolva 
egykori szépségüknek nyomát sem mutatják.

A  geológiai viszonyok —  csak a közvetlen környezetét véve tekin
tetbe —  eléggé világosak és a 3. ábrán közölt szelvény jól illusztrálja 
azokat. Lánzsér faluból északi irányban igyekszünk a Pálhegy csúcsa
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felé s a falu szélén már a kvarcit hatalmas darabjaival találkozunk. 
Ez kísér bennünket a Klosterberg csúcsáig. Ez a kőzet zöldes, palás* 
kriptokristályos, szericites kvarcit. Dülést ezen az oldalon nem mérhet
tünk, mert sűrű erdővel van fedve, de kissé keletre a lánzséri várrom 
alatt jól mérhető a kvarcitpadok déli dülése. A  Klosterberg csúcsát 
elhagyva, az északi oldala nagyon meredek, itt bukkannak ki a réteg- 
fejek. A  kvarcit alatt (660 in-en) csakhamar megtaláljuk a csillámpalát, 
mely már menedékesebb lejtőt képez a völgy talpáig (Tessen-patakig). 
Tovább észak felé folytatódik a csillámpala és a menedékes Dammwald 
gerincét alkotja. A  Pálhegyet kis nyereg választja el a Dammwaldtól, 
de a csillámpala itt is tovább folytatódik egészen a bazalttakaróig (kb. 
720 m-ig).

A  csillámpala szürkészöld színű, jól palás, de már mállott kőzet, 
mely főleg kvarcból és erősen kloritosodott csillámból áll. Kern egy-

DNyD ÉKÉ

3. ábra. A Pálhegy és környéke geológiai szelvénye. 
1 =  limburgit; 2 =  csillámpala; 3 =  kvarcit.

nemű kőzet, érdekes elváltozást mutat. így  a Dammwald gerincén meg
figyelhető, hogy a csúcs felé a kőzet csillámban szegény és kvarcban 
dúsabb lesz és ezáltal egészen kvarefillitszerű külsőt nyer. Még érde
kesebb elváltozásokat mutat e pala a Pálhegy északi lejtőjén. A  láva- 
takaró alatt az északi oldalon is megvan e pala és D— D K  40— 45°-os 
dülésben látható. Ezen az oldalon több helyütt grafitos pala-, majd filli- 
tes betelepüléseket találunk. Ezek a jelenségek azt mutatják, hogy nem 
tipusos csillámpalával van dolgunk. Még jobban összekúszálják a dolgot 
a kvarcitban található betelepülések. A  vadászháztól (Tessen-patak völ
gyéből) a lánzséri várromhoz vezető út a várhegy kvarcitjába van vágva, 
ezáltal a kvarcit jól föl van tárva. Itt a kvarcitban É N y— D K  irányú, 
hatalmas, 1— 2 m vastag pegmatit-telérek vannak, melyek nagy föld- 
pátokból, muszkovit-táblákból és kvarcból állanak. Érdekes azonban az, 
hogy a pegmatitok nemcsak a tipusos pados kvarcitban vannak, hanem 
néhol a fönti csillámpalához hasonló kőzetben is. Ez azt bizonyítaná,
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hogy a kvarcit bizonyos elváltozása folytán csillámpalához hasonló kőzet 
keletkezik. A  borostyánkői hegységben is vannak hasonló jelenségek; 
úgy látszik, e jelenség nem helyi jelentőségű, hanem nagyobb terje
delmű és a részletes vizsgálatok alaposan megrostálják a gneisz és csil
lámpalának jelölt és tartott kőzeteket. Egyelőre ezt a kőzetet még csil
lámpalának nevezem.

E csillámpalán tört keresztül a láva és annak átlag 720 m lapos 
felszínén szétfolyt és takarót képezett. Tufaszórás sem a lávafolyás előtt, 
sem utána nem volt. A z így keletkezett takaró 35— 40 m vastag. Mere
dek falai leomlottak és beborították nagy darabon a környező lejtőt. 
A  kőzet a felületén mindenütt kokkolitos és apró darabkákra hull szét. 
A  felületen gyakran találni kisebb-nagyobb likacsos tömböket, sőt itt- 
ott kis lávakupacokat, ez utóbbiak egy-egy kis lávakifolyás csatorná
jának feleltek meg.

A  friss kőzet fekete és tömör, makroszkopikusan csak néhány oli- 
vinszemecske ismerhető föl benne. Mikroszkóp alatt az alapanyaga szűr
ik ésbarna üveg, nagyon sok augit-mikrolittal és magnetittel. Találni 
benne még nagyon kevés földpátlécet és nefelinüveget is.

Ebben az alapanyagban augit és olivin van porfirosan kiválva. A z  
augit szürkésibolya színű prizmákat képez, teljesen friss és apró mag
net iiszomecskéket tartalmaz zárvány gyanánt. Az augitkristályok gyak
ran sugaras elrendeződésű halmazokat formálnak. Jóval kisebb mennyi
ségben van benne az olivin. Ez automorf kristályokat alkot, de a szélein 
és a repedések mentén már mállásnak indult, a vasoxidtól vörösbarnára 
van festve. Ezen ásványkombináció alapján e kőzetet limburgit-nak 
vehetjük.

A  takaró északi peremén előfordul a tömör kőzetben annak kristá
lyos, szemcsés válfaja, a dolerit is. Ezt már I n  k e y  B é l a 1) ismertette; 
újabban A. W in k l e b 2 -3 ) hét értekezésében is foglalkozott vele.

Jelenleg csak ennyiben kívánom az észlelt geológiai és kőzettani 
viszonyokat tárgyalni, a részletesebb vizsgálatokkal majd a chemiai ana
lízisek elkészülte után foglalkozom. 1 2

1) In KEY B é l a : Két magyarhoni doleritröl. Földtani Közlöny, VIII. kötet. 
1878. 223. lap.

2) A  W inkler : Der Bazalt am Pauliberg bei Landsee. Verbandl. d. k. k. 
geol. R.-A. 1913. No. 14.

3) A W in k l e r  : Die tertiären eruptive am ostrande d. Alpen ihre Magma- 
besckaffenheit und ihre Beziehung zu tektonischen Vorgängen Zeitsclir. für Vulkano
logie. I. B.. 3. Heft.
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3. Németujvári bazalttufa.

A  Strem-patak széles völgyét mint kiálló sziget zárja el a 310 m. 
t. sz. feletti magasságú németújvári várhegy, melyet a ma már pusztuló, 
történetileg híres Cillei-féle várkastély ékesít. Minden oldalról az átlag 
210 m magas alluviális patakvölgy veszi körül, csak a déli oldalán köti 
össze egy keskeny homokból és agyagból álló földnyelv, a völgyet két 
oldalról kísérő pontusi korú agyag- és homokrétegekből fölépített halom
vidékkel.

Az egész várhegy két részből áll. a csonkakúp alakú padmalyból, 
mely pontusi korú rétegekből áll és a felső, merészen kinyúló, meredek 
falú, kb. 60 m magas csonkakúp alakú bazalttufából. Fölépítésében meg-

4. ábra. A németujvári várhegy geológiai szelvénye. 
1 =  bazalttufa: 2 = agyag, homok.

egyezik a balatoni bazaltvulkánok szerkezetével. Változatossá a meredek 
falú. mintegy 300 m átmérőjű tufa oszlop teszi.

A  várhegy alsó része, mint már említettem, agyagos homokból és 
kevés kavicsból áll, mely kékesszürke színű kiékelődő agyagrétegekkel 
tarkázott. Tüzetes tanulmányozása lehetetlen volt, mert a várhegy ezen 
padmalyán helyezkedik el Német-újvár város és így föltárás sehol sincsen, 
a fönti kevés adatot is csak a temető melletti mélyebb árokban gyűjt- 
hettem. E rétegek 250 m. t. sz. feletti magasságig nyomozhatok, mely 
magasság egyúttal a tufa alsó határa is.

Érdekes a tufatető fölépítése. A  tufa réteges és rétegei körös-körül 
a várhegy belseje felé dűlnek, úgy hogy a rétegfejek a meredek oldalakat 
alkotják, a keleti oldalt kivéve, mely részben leomlás, de főképen emberi 
kéz munkája következtében menedékes. Ezen az oldalon vezetett ugyanis 
a várba az egyetlen út és itt van elhelyezve egymás fölé a négy vár
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kapu, bástyáival és védőtornyaival; az ezekhez szükséges helyet úgy 
vésték ki terraszszerűen a tufából, sőt a legfelső várkapuboltozat teljesen 
a tufán vezet keresztül.

A  tufa rétegei a meredek fal alsó részén 30— 35°-os dülést mutat
nak, míg fönn a tetőn, a várudvarban, illetve a mély, tufába vájt vár- 
pincében, a tufarétegek 10°-os dülésűek. vagyis a csúcs felé a tufapadok 
fokozatosan lankásabban dűlnek. A  várba vezető út mentén, az első és 
negyedik várkapu közelében, a tufarétegek a rendestől kissé eltérő dülé
sűek. gyűrődöttek, de ez a gyűrődés nem nagy mértékű. A  tufarétegek
ben az egész várhegyen radiális irányú litoklázisok észlelhetők, melyek 
különösen a déli oldalon sűrűn mutatkoznak.

A  tufa anyaga is némi változást mutat a csúcs felé. A z alsó szin
tekben a hamuból és homokból álló rétegek vastagok és ezekben csak 
bazaltlapilli és kevéssé legömbölyödött kavics van, mint zárvány. A  csúcs 
felé a tufa mindinkább breccsás szövetű, több benne a bazaltlapilli, de 
csökken a kavics mennyisége, azonkívül megjelenik benne az amfibol, 
mint a tufa állandó elegyrésze.

Makroszkóposán a tufa breccsás, porózus kőzet, melynek alapanya
gában világosszürke likacsos, vagy fekete színű, tömör bazaltlapillik és 
kvarcszemek vannak. Az alapanyagban apró csillámpikkelyek ismerhetők 
fel, melyek az áttört homokrétegből származnak.

Mikroszkóp alatt a következőket figyelhetjük meg. Sárgásbarna 
alapanyag szögletes bazaltlapillit, nagyon sok szögletes kvarcszemecskét 
és palagonitfoszlányokat köt össze. A  bazaltlapilliben olivin és magnetit 
különböztethető meg az üveges alapanyagban. A  palagonit-foszlányok 
állandóan tele vannak augit-mikrolitokkal és kevés olivinszemecskéveb 
A kvarcszemek erősen összetörtek és unduláló kioltást mutatnak. 4

4. Tobaji bazalttufa.

Németuj vártól északnyugatra mintegy 6 km-re a Strem-patak völ
gyében, annak jobb partján, a szomszédos agyagdombokhoz simulva a 
bazalttufából fölépített tobaji Kálvária-hegy (Binderberg) emelkedik. 
Németuj várról a Strem-patak völgyében, Béka és Nyulfalun keresztül, 
mindenütt agyagon vezet az út, mely különösen Nyulfalun, az ottani 
mély utakban van föltárva. Szürkéskék, jól gyúrható agyag ez. mely 
a felsőpulyai kék agyaghoz, sőt a marcalvidéki pontusi korú homok- és 
kavicsrétegek között található keskeny, kék agyagrétegekhez is hasonlít. 
Kövület hiányában s e hasonlatossága alapján pontusi korúnak vehetjük.

A  Kálvária-hegyet keskeny földnyelv köti össze a szomszédos dóm-

( 0 )
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bókkal, egyébként lankás oldalakkal emelkedik ki a Strem-patak széles 
völgyéből, még legmeredekebb a sűrű erdővel borított keleti oldal, A  
tufa szálban sehol sem található, ellenben a talaj csak úgy csillog a sok 
amfibol darabtól, azonkívül nagyon sok palatörmelék is borítja az olda
lakat, úgy hogy ezeket látva hamarjában bajos eldönteni, hogy miféle 
kőzetből áll ez a domb, mert a bazaltos amfibol hasadási oszlopai, fillit, 
zöldpala és egyéb palák darabjai, semmiképen sem kombinálódnak egy
mással. Mindenre megadja a feleletet a domb északi oldalán levő 4— 5 m 
mély kőfejtő. Ez a tufa nem réteges, nem is tömeges, hanem földes össze- 
állású barnás-fekete tömeg, mely kéznyomásra szétmállik. Ez a laza 
tömeg nagyon sok és sokféle zárványt tartalmaz. Ezek közül a tufának 
lényeges elegyrészeként tekinthetjük a sok, bazaltos amfibolnak hasadási 
darabjait, melyek sokszor két ököl nagyságúak, azután kevés likacsos 
lávadarabot, végül ide sorozhatjuk még a sok olivinbombát, melyek ököl- 
nagyságtól emberfejnagyságig élesen kitűnnek a sötét alapanyagból. 
Találtam egy kenyéralakú bombát, melynek hosszúsága 65, magassága 
pedig 30 cm volt. Sajnos azonban ez is, valamint az összes olivinbomba 
már mállott, sárga vagy vörösbarna színű, az olivinszemek vastartalma 
már oxidálódott és mindjárt darává omlik szét, mihelyt hozzáérünk, hogy 
a tufából kiemeljük. Idegen zárványok az amfibol után a legnagyobb 
mennyiségben vannak e tufában, ezek főleg zöldpalák, fillit, agyag palák, 
azután homokkő zárvány ok, kék-sárga színű agyagcsomók és kevés kavics.

Ezek az idegen zárványok azoknak a kőzeteknek a darabjai, me
lyeken az erupció áthatolt. A  zöldpala, fillit, agyagpala darabok teljesen 
megegyeznek a borostyánkő— rohonci hegység paláival, tehát ez a palacso
port e helyen meg van a bazalttufa alatt. A  felszínen e palák teljes sorozat
ban. legközelebb a Pinka partján emelkedő Vas-hegységben találhatók, mely 
e helytől ÉK y-i irányban fekszik. Ebben az irányban Vashegy és Tobaj 
között a Hohensteinmais-hegyen, azután Tokajtól I)Ny-ra még két helyen 
és nagyobb távolságra, de ugyancsak DlSTy-i irányban, a stájer határon. 
Vasdobra és Gleichenberg vidékén, mindenütt meg van e palacsoport két 
tagja, a devonkorú dolomit és meszes agyagpala. Vagyis Kőszeg, illetve 
Rohonc és Gleichenberg között, egy D N y— É K  irányú vonal mellett, 
mint elszakadt rögök találhatók e palacsoport részei; ez az irány egyúttal 
a legkeletibb határa az Alpok Magyarországba nyúló ágainak Vasmegye 
területén.1)

Valószínűleg ebben az irányban sülyedtek le az Alpok tömegei és 
e sülyedési vonal mentén törtek ki a mi vulkánjaink: tobaji, németujvári.

a) Lásd Lóczy L : A Balaton geomorfológiája. Természettudományi Közlemé
nyek. 1895.
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hárspataki, íelsőlendvai és vasdobrai, sőt fönn Sopronmegyében a felsö- 
pulyai is ebben az irányban fekszik.

A  tufában levő kék és sárga színű agyagzárványok a pontusi korú 
rétegekből származnak. Érdekes jelenség, hogy e tufában nagyon kevés 
az apró kavicszárvány, holott a szomszédes németujvári és hárspataki 
tufák nagyon sok kavicsot tartalmaznak. A  németujvári és e tobaji tufa
vulkánoknak posztvulkáni hatásuk is van, amennyiben Tobajtól DN y-ra, 
Sóskút falu határában, hol a devon dolomit és agyagpala egyik meg
maradt röge emelkedik, lithiumos savanyúvíz bugyog ki három forrásból, 
mely „Vita“ név alatt kerül a forgalomba.

5. Hárspataki tufahalmok.

Xémetujvártól és Tobajtól nyugatra, az osztrák határ közelében. 
Hárspatakon (Limbach) ismét megtaláljuk az egykori vulkáni kitörés 
romjait. Kukmérról menet a Buchbergen át jutunk el a hárspataki 
völgybe. A  Buchberg kékes agyagból van fölépítve, mely kompakt tömeg 
és rossz padozottságot mutat, padjai valószínűleg D K -i irányban dűlnek. 
Itt már e kékes agyag tetemes vastagságú, —  a Buchbergen pl. 70 m 
vastag —  míg kelet felé mindinkább keskenyebb rétegeket ad a homok
ban és a sárga agyagban. Korára nézve a többi agyagokhoz való hason
latossága alapján ezt is pontusi korúnak vehetjük; H o f m a n n  K á r o l y  is 
annak tekintette. Kövületet nem találtam benne.

A  bazalttufa itt nem különálló, a többi legömbölyödött domb közül 
kiemelkedő kúpok, hanem az eróziótól alaposan megdolgozott, hepe-hupás 
tájképbe beilleszkedő halmok alakjában mutatkozik; sőt a tufát is épúgy 
megdolgozta és részekre tagolta a víz, mint a többi agyag- és homok- 
halmokat. Ma két részből áll az egykor egységes tufaképződmény, neve
zetesen az Altenberg déli lejtőjét és az Unter-Altenberg északi kis gerin
cét foglalja el, mely két részt a patak választja el egymástól. A  tufa 
rosszul van föltárva, csak a mélyebb vízmosásokban tanulmányozható. 
Kern réteges, hanem lágy, laza, szétporló breccsás tömeg, mely azáltal 
tűnik ki, hogy a legtöbb kavicszárványt tartalmazza az összes többi 
dunántúli bazalttufa-előfordulások között, kivéve talán a vasdobrait. me
lyet még nem tanulmányoztam. Ebben a tufában kiékelődő, agyagos 
kavicsrétegek találhatók, de nem vízszintes településben. A  kavicsrétegek
nek ez a szaggatott volta és rendetlen elhelyeződése azt bizonyítaná, hogy 
nem váltakozva képződött a tufával, hanem az áttört agyag- és kavics- 
rétegekből került bele a kitörés alkalmával. Vagy lehetséges talán az is, 
hogy a kavics és a tufa váltakozva telepedtek le és csak későbbi lesza
kadás zavarta azokat ennyire össze. Az irodalomban ugyanis találtam
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adatokat1) arra, hogy a stájerországi (fehringi) tufák kavicsrétegekkel 
váltakoznak. Kern láttam ezeket az előfordulásokat. így csak később, az 
összehasonlítás után leszek abban a helyzetben, hogy e kavicsbetelepülé
sekről ítéletet mondhassak.

A  tufa kavicsos agyagra települ és ez minden oldalról hozzá is 
simul, sőt a nyugati oldalon magasabb dombokat alkotva fölé is települ, 
csakhogy itt már az anyaga változik, nevezetesen apró kavicsban dússá 
és homokossá válik.

A  tufa sötétszürke, barna breccsás kőzet, mely apró, de szabad 
szemmel jól megkülönböztethető alapanyagból és ebben szétszórt borsó- 
babszem nagyságú világosszürke, szögletes bazaltlapilliből és sok, külön
böző nagyságú, kevésbbé legömbölyödött kavicsból áll. A z  elhintett kavics 
apróbb, mint az, amely a tufában rétegeket alkot. Találni még a tufában 
olivin és amfibol kristály töredékeket és az utóbbinak megolvadt szemecs- 
kéit is. A  bazaltlapillik világosszürke, porózus tömegek, melyek egyen
letesen vannak az alapanyagba elhintve. Az alapanyag világosbarna színű 
homokos, kevés vulkáni hamuval keveredett, laza összetartáséi tömeg, mely 
nagyon sok apró muszkovitlemezkét tartalmaz. Mikroszkópi csiszolatot 
az anyag lazasága miatt nem lehetett készíteni.

Találtam e tufában növényi maradványokat is, melyeket T uzson 
professzor úr volt szíves megvizsgálni. Azt találta, hogy ezek fatörzseknek 
negativ lenyomatai, de rossz megtartásuk miatt a közelebbi meghatáro
zásra nem alkalmasak. A  fának pontos fajismerete esetleg korhatározó 
adat lett volna, de jelenléte így is érdekes, mert azt mutatja, hogy a ki
törés szárazföldön történt.

A  kitörés lefolyására nézve semmi biztosat nem lehet mondani. A z  
egész tufaképződmény ma már csak romhalmaz. A  tufa egykori réteg
zettsége, melyből a legtöbbet lehetett volna kiolvasni, ma már csak né
hány gödörben, nyomok alakjában maradt meg.

Ií. A vasvármegyeí Kis Magyar Alföld bazaltjai és bazalttufái.

1. K is-Som ly óhegy.

A  Marcal és a Rába között a síkságból alig emelkedik ki a Kis 
Somlyó-hegy, a Marcal síkjából előtörő bazaltvulkánok legkisebbje, de 
egyúttal legtipusosabbja. A  vulkáni képződmények alapját (feküjét) ez 
alatt is a pontusi korú homok és kavics alkotja, sőt a környező síkság is

L ó c z y  L.: A Balaton környékének geológiai képződményei. Budapest. 1913.
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ebből áll. Erre települnek a jól padozott tufarétegek és a tufára ömlött 
ki a láva. A  liomok- és agyagalapzat kb. 195— 200 m magasságban van.

A  bazalttufa világosbarna, illetve szürke színű, jól rétegzett kőzet. 
Rétegei feltűnően nyugodt és egyenletes településűek és minden oldalon 
a hegy belseje felé dűlnek 10— 20 fokos lapos düléssel. Csak a hegy dél
nyugati részén nem követik a tufa rétegei ezt a szép szabályosságot, itt 
ugyanis kis darabon a rétegek föl vannak állítva, helyükből kimozgatva. 
Ez azonban az erózió munkája. A  tufa alatti laza homok-kavics rétegeket 
az erózió eltávolította és így az alapzat nélkül maradt tufapadok lesza
kadtak, lerogytak. Ezt bizonyítja egyébként az is, hogy ezen az oldalon 
a tufa lehúzódik egészen a síkságig, kb. 165 m-ig, holott a többi oldalon, 
hol meredekfalú gyűrűt alkot, a határa a 195— 200 m-es szintben van.

A  jól rétegzett tufapadokra települ rá a bazalt, mint ez a mellékelt 
fényképen látható. A  határ a kettő között mindenütt éles, határozott.

5. ábra. Kis-Somlyó.
1 =  homok és agyag; 2 =  bazalttufa; 3 =  bazalt.

A  tufa az érinkezésnél szilárd és feltűnően breccsás, a bazalt pedig 
likacsos láva, mely lassan átmegy likacsos, tömör bazaltba.

A  tetőn több helyen föltárt tömör kőzet állandóan többé-kevésbbé 
likacsos, de nem pados elváláséi, itt-ott formátlan oszlopokat alkot.

A  bazalt nem borítja be az egész tufatetőt, csak annak a középső 
részét foglalja el és nagyon kis emelkedést mutat.

A z 5. ábrán mellékelt szelvényben az észlelt geológiai viszonyokat 
híven igyekeztem feltűntetni.

H o fm ann  K . az ő kiváló munkájában szintén közöl egy geológiai 
szelvényt a Kis Somlyó-hegyről, de ő É— D irányú viszonyokat tüntet 
fel; én azért K — N y-i irányban tüntetem fel a geológiai viszonyokat. 
Egyebekben a Kis Somlyóra vonatkozó adatai kifogástalanok és pontos, 
alapos észlelésről tanúskodnak.

A  vulkán azon rekonstrukciójában azonban nem értek vele egyet, 
melyet ő a szelvényén igyekszik feltüntetni, t. i. a Kis Somlyó tetején 
nem dolgozta meg az erózió oly nagy mértékben e vulkán eredeti formáját.

A  tufa szürke színű breccsás kőzet. Vulkáni hamuból és kevés ho-



02 DR. JUGOVICS LAJOS (14)

mokból álló alapanyagában szürke bazaltlapillik, üveglapillik és olivin- 
szemecskék találhatók.

A  bazalt makroszkóposán teljesen egynemű tömör, szürkésfekete 
kőzet, melyben csak nagyítóval lehet néhány augitszemecskét felismerni. 
A  tufahatáron mint láva szilárdult meg, ebből azután fokozatosan megy 
át a tömör, de állandóan likacsos bazaltba. A  lukak néhol egyirányú 
megnyúlást mutatnak, ami az eltávozó gázok hatására és a folyás irá
nyára utal. E lukak nincsenek mandolásan kitöltve és csak ritkán találni

6. ábra. Kis-Somlyö. 
Bazalt és tufa érintkezése.

bennük kevés kalcitot. A  kőzet semmiféle szabályos elválást nem mutat, 
csak egyik kis kőfejtőben találtam nagyon szabálytalan oszlopokat.

Sokkal érdekesebbek e kőzet mikroszkópi tulajdonságai. Az alap
anyaga hipokristályos tömeg, mely főleg barna üvegből, apró színtelen 
plagioklászlécekből, augitmikrolitokból és sok magnetitszemecskéből áll.

Ebben az alapanyagban ülnek a porfirosan kivált augitkristályok 
és nagyon kevés olivin. Az augitok kitűnően automorfok. ikrek a (100) 
lap szerint és zónás szerkezetűek. Ezen ásványkombináció alapján e köze
iét olivinben szegény földpát-bazaltnak tekinthetjük.
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Nem tipusos kőzet, inkább átmeneti tag, közel áll a limburgitokhoz. 
A  balatoni limburgitoktól főleg gazdagabb földpáttartalma külön

bözteti meg. Hovátartozását pontosabban majd csak a chemiai analizis 
alapján leket eldönteni.

2. S á g h e

A  Marcal síkjának szélén, mint a balatoni bazaltvulkánok messze 
előretolt előőrse, emelkedik a 291 m. t. sz. feletti magas csonkakúp alakú 
Sághegy, az ő bazalttakarójával. A z egész hegy két csonkakúpból van 
fölépítve, az alsó, széles, lankásabb oldalú, ellipszis alakú csonkakúpból, 
melynek anyaga pannoniai-pontusi homok, agyag és kavics, és a felső 
meredekebb oldalú csonkakúpból, amely bazaltból és tufájából áll. A  
teteje lecsapott, sík felület és mint az újabban talált leletek bizonyítják, 
már a rómaiak és azok előtti népek is lakták. A  kőfejtő tulajdonosai 
leásatták a tető D-i részén és ott 4 m vastag talajt találtak, egy alsó és 
vékonyabb felső fekete réteget és a kettő között szürke kulturréteget, 
melyben római és régibb pénzeket, más fémtárgyakat, cserepet és állati 
csontokat találtak.

A  hegy alsó része, padmalya homok, melynek rétegei közé sárga 
és vékonyabb kékesszürke agyagrétegek települnek. Ezek a kékesszürke 
agyagrétegek teljesen hasonlók a felsőpulyai agyaghoz, csakhogy ott 
vastag rétegben találni, míg itt vékony, kiékelődő rétegeket képeznek. 
Ezek a rétegek a siklópálya két oldalán kb. másfél méternyi gödörben 
vannak föltárva és itt látni, hogy rétegeik lankásan majd K-nek, majd 
Ny-nak dilinek. Valószínű, hogy a kitörés alkalmával mozdultak el 
helyükből. E rétegeknek a tufa alatt levő része pár méternyi vastagság
ban finom, csillámos homok, de ezt nemcsak itt észleltem, hanem a többi 
bazalt- és tufatakarók alatt is. Kövületet e rétegekben nem találtam, 
de ennek oka főként a föltárások hiányában rejlik. Ezen a vidéken, 
a tufa-előfordulások közelében nincsenek föltárások. Nincsenek tégla
gyárak, mert építkezésre ott van a jó pados tufa. A  tufáktól nagyobb 
távolságra vannak a téglagyárakban mélyebb föltárások, hol mindjárt 
meg van e rétegek néhány kövülete. íg y  Pápától délre Kúp község hatá
rában Kocn A n t a l  talált kövületeket, melyeket F uchs T h . írt le. Itt 
sárgásszürke homokban a Planorbis. Melawopsis, Cardium, Congeria és 
más nemeknek 32 faját találta és írta le F u ch s .1 -2 )

Ú Tn. Fuchs : Beiträge zur Kenntnis fossiler Binnenfaunen. Jahrb. d. k. k. 
gel. Reichsanstalt. 1870. 20. B., IV. Heft.

2) Lásd Lóczy : A Balaton környékének geológiai képződményei Budapest. 1913.
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Pápáig még nem jutottam el, csak a közelében levő Yinárig, hol 
mindenütt megvan a sárgásszürke homok, mely viszont azonos a ság- 
hegyi homokkal. íg y  az itteni agyag és homoknak korát a kupi előfor
dulással azonosnak, vagyis pannoniai-pontusinak vehetjük.

A  föntemlített siklópálya melletti gödörben a sárgásszürke homok 
fölött kb. 1 m vastag lösz van, melyben jó megtartású löszcsigáEat talál
tam. Tehát e lankás oldalt befödte a lösz, de ebből ma már csak ez a 
kis folt maradt meg. A  lösz anyagára nézve átmosott, homokos.

A  pontusi korú rétegekre települt (215 m-en) a bazalttufa, mely, 
sajnos, csak a heg}^ É-i és K -i oldalán található szálban, a többi oldalon 
csak rögökben van meg, a leomlott bazalttörmelék között. A  kőtörő és 
a siklók pályáinak építése közben jól föltárták a tufát. A  tufa réteges, 
de rétegei nagyon zavartak, sőt törési vonal is keresztezi. x4ltalában 
D és N y között változik a rétegek dtilése. Valószínű, hogy a lávakitörés 
alkalmával mozdultak ki e rétegek a helyükből. A z a tufa, mely itt 
a K -i oldalon van föltárva, világosszürke színű, laza, szétmálló kőzet, 
mely nagyon sok márga- és agyagcsomót tartalmaz. Ennek a tufának 
és a bazaltnak az érintkezése jól látható a keleti kőfejtőben. Az érint
kezésnél a tufa szilárdabb és kis fortyogó látható benne. A  bazalt az 
érintkezésnél fonatos lávaszerű és fokozatosan megy át likacsos, majd 
tömör kőzetbe.

Már makroszkóposán is más a külseje annak a tufának, melyet 
a hegy N y-i, Mesteri felé néző oldalán találtam. Ez nincsen szálban, 
csak a leomlott nagy bazalttömbök és apróbb törmelék között találhatók 
hatalmas, 1— 2 m átmérőjű tömbjei. Ez a tufa breccsás szövetű, vörös- 
barna színű, rétegzett szilárd kőzet, mely nagyon sok bazaltlapillit tar
talmaz. A  felületén e tufatömböknek szép fonatos lávaréteget találunk, 
bizonyítékául annak, hogy a bazalt határáról valók e tömbök. Pontos 
helyét nem lehet kikutatni, mert a leomlott bazalt mindent elföd.

A  kitörés tehát hamu-, lapilli- és egyéb törmelékszórással kezdő
dött és csak később következett a lávaömlés, mely egyenetlen tufafel
színre folyt ki. íg y  a bazalt vastagsága változó, átlag véve 10— 65 m 
között ingadozik. Legmagasabb a tufa felső határa az É K -i oldalon, 
hol kb. 260 m magasságig található, de úgy dél, mint észak felé sülyed. 
a déli oldalon már 230 m-en van a bazalt és a tufa határa,

A  többi oldalon nincsen szálban a tufa, csak törmeléke sejteti, 
hogy ott is jelen van.

A  térképen külön megjelöltem a nagyobb tömegű bazaltleomlá
sokat, itt is külön akarok megemlékezni azokról. Minden oldalról vas
tag törmelékréteg borítja be a lankás pontusi oldalakat, de a legnagyobb 
tömegű és a hegylejtőn legtávolabb leomlott törmelékkúpokat, annak
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É N y-i oldalán találjuk. A  leomlott kőfolyásokat itt a falusiak fejtik 
is, az egyik ilyen kis kőfejtő a következő viszonyokat tüntetik föl. Alul 
a leomlott bazalttömegek padosak, reájuk agyagos homok települ. A  
homokfal felső részében egy réteg kissé legömbölyödött bazaltrög tele
pült be. E  rögök dió-ököl nagyságúak. Ugyanezen az oldalon még több 
leomlás van, ezek egyikében a bazaltpadokkal az alatta levő tufapadok 
is leomlottak. Az itt levő számtalan kis föltárás egyikében kis fortyogó 
látható, melynek kőzete már makroszkóposán is elüt a fő bazalttömeg
től, sötétebb színű és finomabb szövetű. Ezeken a nagyobb omlásokon 
kívül számtalan kisebb kupacot találunk, azonkívül a bazalttörmelék 
a hegy lábáig mindenütt beborítja a pontusi homokot és agyagot s el- 
mállva a szőlőtermelésre kiváló talajt alkot.

Magára a lávatakaróra vonatkozólag észleléseimet a következőkben 
foglalhatom össze. Mint már említettem, a lávafolyás egyenetlen tufa
felszínre történt, így a takaró vastagsága változik. A z egész lávatakaró 
két lávafolyás eredménye. A z első nagyobb tömegű volt, ennek kőzete 
néhol pados és emellett szabálytalan oszlopos elválást is mutat. A  
második lávafolyás már vékonyabb, kőzete nem pados, nem oszlopos 
elválású, hanem szabálytalan, néha gömböshéjas tuskókat formál. A  két 
lávafolyás határa az északkeleti kőfejtőben hullámszerűen begyűrt láva
réteggel jelölt. A  két rész kőzete makroszkóposán alig mutat változást. 
A  második folyás kőzetére jellemző, hogy kokkolitos elváltozást mutat 
és doleritereket tartalmaz, ami az első lávafolyás esetében nem tapasz
talható.

Már régebben ismeretes, hogy a Sághegyen a bazaltnak dolerites 
kifejlődése fordul elő, melyet I n k e y 1) még a 70-es években írt volt le. 
A  dolerit csak a takaró felső részén, a második lávafolyás kőzetében, 
a hegy É K — K  és I) oldalán fordul elő, 2— 20 cm vastag ereket képez 
a formátlan, vagy gömböshéjas tömbökben. Sokszor találni a kőfejtőben 
nagy tömböket, melyek látszólag teljesen doleritből állanak, alaposabb 
vizsgálatra azonban kitűnik, hogy a tömb dolerit-telér mellett vált el 
és ezért mutat oly nag3' dolerites felületet. A  telérek gyakran kiöblö
södnek. de ezek sem nagy terjedelműek.

Maga a bazalt szürke anamezit. Szövete után bátran lehetne dole- 
ritneh is venni —  nagyon hasonlít a londcrfi (Hessen) dolerithez, attól 
csak abban különbözik, hogy tömör, míg az porózus, —  csakhogy akkor 
minek nevezzük a föntebb leírt kristályos, szemcsés szövetű telérkőzetet? 
Makroszkóposán sok olivin és kevesebb földpátléc ismerhető föl benne. i)

i) In k e y  Bé l a : Két magyarhoni doleritröl. Földtani Közlöny. V ili . kötet, 
1878. 223. lap.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 9 lő.
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Mikroszkóp alatt vizsgálva a kőzet alapanyaga tipusos holokristályosan 
poríiros szövetű, mely főleg ikerlemezes fölclpátlécekből áll, míg a íöld- 
pátlécek közötti teret augitkristályok és szemecskék töltik ki. A  föld- 
pátlécekben hosszú apatittűk, magnetitszemecskék és ilmenittáblák talál
hatók. Ebben az alapanyagban porfirosan kiválva már oxidálódott, vörös
barna olivinszemecskék és földpátlécek vannak beágyazva. Ezen ásvány
kombináció alapján ez a kőzet tehát földpáthazalt.

E bazaltot két hatalmas kőfejtőben fejtik és mint zúzott követ 
használják. Kockakövet is próbálnak az arra alkalmas, pados részeiből 
készíteni, de csak mint mellékterményt.

3. Kis-Sitke— Gérce.

A  Sághegytől nyugatra, a kemenesi kavicsplató szélén emelkednek 
e vulkáni képződmények. Három különálló részre tagolódnak, ú. m. Her
ceghegy és a G ércei Nemeshegy. melyek a kemenesi nagy szemű kavics- 
takaróhoz simulnak, míg a harmadik, több halomból álló Nemes és Pel- 
hegyek az alluviális mélyedésből emelkednek ki. Ez utóbbival H ofmaxa 
K aroly elég részletesen foglalkozott az ő nagy munkájában és sitkei 
tufagyűrű név alatt emlékezik meg róluk.

Mind a három csoport vulkáni képződménynek az alapzata a finom 
csillámos homok, agyagos betelepüléseivel. Ezek a rétegek kb. 160 m 
magas térszínt alkottak akkor, amikor a vulkáni kitörés bekövetkezett. 
A  vulkáni kitörés bőséges hamuszórással kezdődött és meglehetős vástag 
takarót alkotott, mely a Herceghegyen mai erősen erodált állapotában 
is kb. 30 m vastag. Hasonló vastagok a ,.tufagyűrű“ tufatömegei, míg 
a gércei részen valamivel vékonyabb a tufatakaró vastagsága. A  hamu- 
szórás nagyon heves volt, mert a finom hamu nagyobb szemű lapillis 
rétegekkel változik és mindegyik réteg sok bazalt- és olivinbombát tar
talmaz, sőt az alsóbb rétegekben az 1 m átmérőjű szögletes bazalttömbök 
is gyakoriak.

A  tufaszórás után a lávafolyás következett, mely a Herceghegyen 
több csatornán keresztül tört föl. több helyen fölemelte és kimozdította 
a tufa rétegeit. A  lávafolyás nem volt bő, úgy hogy lávatakarót nem 
alkotott, vagy ha volt is, az nagyon kicsiny lehetett. Ma már csak külön
álló kisebb kúpok alakjában maradt meg. sőt több helyen csak kis kupa
cot alkot a tufa rétegein.

A  Herceghegy, a gércei Nemeshegy és a tufagyűrű tufáit egykor 
egységesen összetartozott képződménynek tartom, melyeket csak az erózió 
tagolt szét. Véleményemet a következőkben adom elő. A  Herceghegy 
nagy tömegét réteges bazalttufa alkotja, melynek rétegei elég nyugodtan



( 19) FELVÉTELI JELENTÉS. 67

települtek és a hegy lábától a tetőig mindenütt D N y— N y-i 10— 20° 
lapos clülést mutatnak. A  rétegfejek K  felé, a ,,Nádasrét44 felé meredek 
falat képeznek, illetve több helyen leomlottak. A  ,,tufagyűrű44 nyugati 
tagja, a legnagyobb tömegű Pelhegy, szintén bazalttufából van fölépítve. 
Ez a tufa is kitünően réteges és a Herceghegy felé eső részen, mely 
a fő tömegét képezi a Pelhegy nek, állandóan É K — K-nek dűlnek rétegei
10— 20°-os lapos düléssel, vagyis a rétegfejek ennél is a Kádasrét felé 
képeznek meredek falat, illetve lejtőt, mert a leomlások menedékessé

Bazalt Bazalttufa Homok és aprókavics Fiatalabb kavics Alluvium

7, ábra. Kis-Sitke— Gérce-i bazalt és b.-tufaterület geológiai térképvázlata. 
Mérték kb. 1:50.000.

tették. A  Pelhegy tufarétegei tehát épen ellenkező irányban dűlnek, mint 
a Herceghegyen és a rétegfejek mindkettőn a közöttük levő völgy: 
a Nádasrét felé alkotnak meredek oldalt. Ezek véleményem szerint össze
függésben voltak egymással és esetleg lapos boltozatot képeztek. Az  
egykori összefüggést bizonyíthatják azok a kis. rudimentális tufahalmok, 
melyek a Pelhegy és a Grércei Nemeshegy között, a Nádasrét síkjában 
még mindig megtalálhatók. A  Herceghegy és a Grércei Nemeshegy tufái
nak összetartozása könnyen bebizonyítható. A  herceghegyi tufa déli vége

5*
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és a gércei északi vége között vezet az új, sárvár— zalaegerszegi vasút. 
A  vasúti bevágásban, a Tacskándi major mellett, föl van tárva a tufa 
és fölötte a vékony kavicsréteg. Ezt a települést egyébként az új vasúti 
bevágásban több helyütt láthatjuk. Itt tehát az egykori tufafelszint be
borította a sitkei erdő irányából a nagy szemű kavics és így szétválasz
totta azokat egymástól, illetve elfödi őket, kétségessé téve az összetar
tozásukat. Ezt bizonyíja egyébként úgy a Herceghegy, mint a Gércei 
Nemeshegy nyugati oldalán a kavicstakaró alól előbukkanó számos kis 
tufahalom, melyekről az erózió lehordta a kavicstakarót, sőt a sitkei

8. ábra. Kis-Sitke. Herceghegyi bazalttufa kőfejtő.

vasúti állomás közelében, az orosz fogoly sírok mellett, kis bazalttör- 
melék-kupac bukkan elő a kavics alól, ami rejtett bazaltdejkre utal. Vagy  
ugyancsak a Herceghegy nyugat i lejtőjén, a vasút közelében a szőlők 
között, az egyik pince mellett levő kisebb gödörben alul meg volt a tufa 
N y-i dtilésű rétegeivel, fölötte 50— 60 cm vastag kavicsréteg.

A  tufarétegek dülése, ha azt az összetartozás szempontjából vizs
gáljuk, nem mindig illeszkedik bele az általános települési viszonyokba. 
Ennek oka a Herceghegyen az, hogy a kiömlő láva megbillentette a tufa- 
rétegeket. Sokkal zavartabb a tufagyűrű keleti dombjain a tufarétegek 
dülése, ezeket azonban kisebb kitörések maradványainak tekintem, me
lyek a főkitörési centrum körül törtek elő és mindegyik különálló, füg-
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getlen a főtömegtől. Ilyen különálló kis kitörések létezését bizonyítja 
a tufagyűrű belsejében annak D-i részén fekvő 179 m-es kis domb, mely
nek jól föltárt rétegei kis, lapos boltozatot alkotnak.

Röviden összefoglalva, a kitörés pontusi homokrétegeken keresztül 
tufaszórással kezdődött és a tufa rétegeit törte át később a több csator
nán át kiömlő láva. A  vulkáni tömegek egységét megbontotta az erózió 
és nyugat felől pedig a pleisztocén, vagy még fiatalabb kavics, majdnem 
teljesen beborította azokat. Később az erózió elhordta a kavicstakaró egy 
részét és az eruptiv tömegeket kiszabadította annyira, amennyire ma 
szabadok.

A  Herceghegy és a Grércei Nemeshegy tufája, továbbá a tufagyűrű 
Pelhegyének tufája anyagukra nézve megegyeznek egymással, de a tufa- 
gyűrű keleti tagjainak tufája különbözik nemcsak ezektől, hanem egy
mástól is.

A  Herceghegy tufáját már V itális tanár is ismertette, most csak 
röviden idézem ezt az összehasonlítás kedvéért. Makroszkóposán kékes
szürke, aprószemű kőzet, melyben bazaltrögök szurokfényű szideromelá- 
nok ismerhetők fel.

A  tufagyűrű belsejében, a 179 m-es dombon és a Pelhegy keleti 
részén sok kis kőfejtőben van föltárva a tufa másik típusa. Ez már bazall- 
breccsa. Mogyoró-, dió-, sőt ökölnagyságú bazaltlapillik, olivinbombák 
és márgacsomók vannak egymás mellett, nagyon kevés kötőanyaggal, 
de mégis szilárdan összefogva. E breccsa padjai közé vékony, apróbb- 
szemű rétegek is ékelődnek.

Nagyon szép kőzet az a tufa, amelyet a tufagyűrű legkeletibb 
dombján, a Nemeshegyen fejtenek. Ez sötétszürke, konglomerátumos, 
aprószemű, nagyon tömör kőzet. Fehér szénsavas mész az alapanyaga, 
melyben apró fekete bazaltlapillik és szurokfényű üveglapillik egyen
letesen, de sűrűén elhintve láthatók. Mikroszkóp alatt a bazaltlapillik 
alapanyagában és az íiveglapillikben csak olivin van kiválva, ez egyéb
ként nagyobb szemek alakjában is található a kőzet meszes alapanyagá
ban. Van még benne szép mézsárga palagonitzárvány is, sok mikrolittal.

Ez a kőzet hatalmas padokat alkot és újabban olasz kőfaragók 
mint díszítő követ fel is dolgozták. Ez a kőzet egyike a Dunántúl leg
tömörebb és legszebb kőzetének.

4. Szergényi— magasi tufahalmok.

A  Marcal síkja és a kemenesi kavicstakaró határán, de még a 
Marcal árterületéből emelkednek ezek az alacsony tufahalmok. Az egész 
vulkáni képződmény nagyjában négyzetalakú területet foglal el, mely-
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nek oldalain sorakoznak egymás mellé a kisebb-nagyobb tufahalmok, 
míg a középső részében kisebb medence van.

A  jól rétegzett tufa padjai mindegyik kiemelkedő kúpban kis 
boltozatot alkotnak. Szépen tanulmányozhatók e viszonyok a Magasi felé 
eső oldalon, hol É — D-i irányban kisebb tufahalmok sorakoznak egymás 
mellé. A  tufarétegek mindegyik halomban egy-egy boltozatot alkotnak 
s így az ebben az irányban észlelt szelvény három antiklinálist és két 
szinklinálist mutat. Hasonló rétegelhelyeződést találni a Szergény felé 
eső két legnagyobb kőfejtőben is, csakhogy ezekben a rétegek laposabb 
boltozatot alkotnak, mint amazokban. A  rétegek ezen elhelyezéséből arra 
következtethetünk, hogy mindegyik halom egy-egy erupciós kúpnak felelt 
meg. A z erupciók egyidőben történtek és a kiszórt anyag a leülepedés 
alkalmával összefüggő rétegsorozatot adott.

A  Szergény felé eső 146 m-es csúcs közelében van a legnagyobb 
kőfejtő. Ebben érdekes jelenség észlelhető, t. i. a rétegek alkotta boltozat 
a közepén behorpadást mutat. Valószínű, hogy e helyen volt a vulkán 
krátere, melybe a kiszórt és visszahulló anyag rétegesen rendeződött. 
Hasonló bemélyedést észlelhetünk ugyancsak ezen az oldalon külön álló 
kis tufahalmon. Ez nincsen föltárva, de a behorpadás jól látható rajta.

A  kitörés kétségtelenül itt is a pontusi korú homokon, agyagon 
és kavicson keresztül történt és azon települt. Sajnos, a tufa feküje sehol 
sincs föltárva. A z egész tufaképződmény a Marcal holocén árterületéből 
emelkedik ki. A z egész tömegnek a vastagsága nem lehet több 15— 20 
m-nél.

A  tufát számtalan kisebb-nagyobb kőfejtő —  honnan a tufa szi
lárdabb rétegeit építkezésre fejtik —  tárja föl s így az nagyon jól tanul
mányozható.

Anyagára nézve a tufa nem egynemű az egész területen. A  Szer
gény felé eső, tehát keleti kőfejtőkben általában tömörebb és keményebb, 
míg a Magasi felé eső oldalon inkább porózusabb, könnyen szétporlik. 
A  szergényi kőfejtőkben breccsás szövetű a tufa. Aprószemű hamu és 
tüfás rétegek váltakoznak öregebbszemű breccsás rétegekkel. Közbetele
pülve vékonyabb, laza, konglomerátumos padokat is találunk, melyekben 
a nagyszemű lapillit nem köti Össze kötőanyag. A  magasi kőfejtőkben 
a tufa már lazább összefüggésű, inkább homokos, több agyag- és márga- 
gumó zárványt és kevesebb bazalt- és üveglapillit tartalmaz. Egyes 
részein csak iszapkifolyás volt. Érdekes, hogy olivinbombát és kavics- 
zárványt ebben a tufában nem találni.

Kőzettanilag a tufát már V italis dr.1) is vizsgálta, azért e helyütt 
csak az ő munkájára utalok.

!) Dr. Vitális Is t v á n : A Balatonvidéki bazaltok. Budapest, 1909.
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5. A  Marcaltő vidéki bazalttufa terület.

L óczy  professzortól származik ez az elnevezés.1) íg y  foglalta össze 
a Rába és a Marcal alkotta szögletben, Egyházaskesző és Magyargencs 
között fekvő tufahalmokat. Közülök csak az egyházaskeszői balom, míg 
a magyargencsi tufa nem emelkedik ki a környező kavics és agyag tér

színből. A  két tufaterületnek kőzettanilag is van némi eltérése, de a

9. ábra. A Hertelendy-féle tufái ej tő Magyar-Gencsen. (Vas-vm.)

települési viszonyaik lényegesen különböznek egymástól, ezért külön tár- 
g3mlom őket.

Magyargencstől északra a HERTELEjYDY-féle major közelében, két 
egymás mellett fekvő kőfejtőben építkezésre fejtik a tufát. Környékét 
mindenütt bab-, dió nagyságú kavics födi. sőt amint a kőfejtőkben ész
lelhetjük, a tufát is beborítja —  igaz, hogy csak vékonyan —  a kavics. 
A  tufa réteges és mint a mellékelt fényképen láthatjuk, rétegei vízszin- *)

*) Lóczy L .: A  Marcaltő vidéki tufaterület.
V itális Is t v á n : A balatonvidéki bazaltok című munkában levő kisebb köz

lemény.
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tesek. A  tufatömeg vastagságát 5— 6 m-re becsülöm. Feküje nincsen 
föltárva.

A  tufa anyagát tekintve már szabad szemmel is kétféle változatot 
különböztetünk meg. A z egyik téglaszínű, finom hamuból álló tömeg, 
mely törékeny, a napon színét veszti, megszürkül és teljesen elporlik. Ez 
a válfaj teljesen egynemű, semmiféle zárványt nem tartalmaz, így kavics- 
szemeket sem, holott a másik fajtában a kavics közönséges elegyrész.

A  másik változat sárgásbarna színű, öregszemű, breccsás, szívós, 
tömör kőzet, melynek világosabb sárgásbarna alapanyagában bazalt- 
lapillik, kvarckavics és jól kifejlődött apró olivinkristályok ismerhetők 
föl. Ezeknek az olivineknek kristálytani és optikai tulajdonságával már 
régebben foglalkoztam.1) A  kőzet kalcittól erősen átjárt, sőt az üregei
ben kikristályosodott arragonitot is találtam.

E  tufa két egymás mellett fekvő kőfejtőben van föltárva. Mind
kettőben vízszintesek a rétegek és É N y— D K -i irányú függőleges litoklá- 
zisok járják át azokat. A z egész tufaterület nem nagy terjedelmű és N y  
és É-i oldalról durva, nagyszemű kavics simul hozzá, míg D felé a tufa 
törmeléke éles határ nélkül tűnik el az apró kavicsot tartalmazó homokos 
térszínben. A  Rogát-erdő felé néző északnyugati oldalon a tufa törmelé
keit bazalttörmelék váltja föl. A  bazalt ököl-, sőt fejnagyságú darabok 
alakjában fordul elő, de szálban a felszínen sehol sem találtam. Való
színűleg a tufában rejtett dejkot alkot.

Mikroszkóp alatt a tufa barnássárga üvegből áll, melyet szép vilá
gossárga palagonit vesz körül, sőt részben át is járja. A  barnássárga 
üvegben csak élesen határolt olivinkristályok váltak ki. míg a palagonit- 
ban az olivinen kívül földpátlécek is találhatók, melyek fluidális elren
deződést mutatnak. Néhány élesen határolt kvarcszemecske is van a 
tufában, melyek az áttört homokrétegekből jutottak bele. A z egész kőze
tet átjárta a szénsavas mész. Ez a tufa a fönti ásvány kombinációja 
alapján palagonit tufa.

Sokkal érdekesebb és nagyobb terjedelmű az a tufaterület, mely 
az előbbi szomszédságában, attól északnyugatra fekszik, melyen Egy- 
házaskesző falu terül el. A  nyugati oldal kivételével minden oldalról 
az alluviumból kiemelkedő nagyon lankás dombot alkot, míg nyugatról 
öregszemű kavics csatlakozik hozzá, mely a legkeletibb nyúlványa a 
kemenesi fiatalabb, valószínűleg pliocén-, vagy régibb pleisztocénkorú 
kavicsnak. Ez a kavics befödte egykor az egész tufahalmot, mert nyo
mai a halom mélyebb részein ma is megvannak. Az erózió azonban több i)

i) Dr. Jugovics La jo s : Adatok az olivinek optikai ismeretéhez. Annales Musei 
Nationalis Hungarici. 1913. évfolyam. 323. 1.
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helyütt a humusszal együtt lehordta róla, mint pl. a falu utcáin, hol 
a kopár tufarétegek szeszélyes, rendszertelen gyűrődéseit jól tanulmá
nyozhatjuk. A  falu körül a tufa több kőfejtőben van föltárva.

A  tufa réteges, de rétegei nagyon gyűrtek. A  fő dülési irányok 
az északi és a déli, ezekből az irányokból mozdult el a tufa. Legkitar
tóbb a rétegek dülése a falutól északra eső lejtőn, itt körülbelül négy 
különböző helyen mérhettem É-i 8— 15°-os dülést. de a falu északi szé
létől kezdve dél felé az egész tufaterületen nem lehetett két hasonló 
dülést mérni, pedig kisebb gödrökben sok helyen föl van tárva. Az  
általános dülési irány itt a déli. E szeszélyes, rendszertelen gyűrődési 
viszonyokat megmagyarázza a tufaterület egyes részein megjelenő sok 
bazalttörmelék, illetve ennek eredete. A  falutól északra fekvő lejtőn 
nagyon sok ököl-, emberfejnagyságú tömör, ritkábban likacsos bazalt- 
darab található. A  falutól délre eső lejtőn is találni, de kevesebbet. Szál
ban a bazalt sehol sem található s így valószínűleg a tufában alkot 
teléreket. Én a bazalt erupciójában látom a tufa összegyűrődésének, össze
törésének okát. Lehet, hogy a láva több helyen fölemelte, másutt meg 
telérek alakjában átjárta a tufát. A  sokirányú gyűrődés és litoklázis okát 
abban keresem, hogy több kisebb csatornán át igyekezett a láva felszinre.

A  tufa nagyon hasonlít a szergényi— magasi tufához, csakhogy 
sokkal egvneműbb. Tömör, bár nem valami kemény kőzet. A  tufakitörés 
nyugodt lehetett, leginkább hamuszórásból és kevés apró lapilliszórásból 
állott. Olivinbomba és más idegen zárvány nincsen benne. Hiányzanak 
belőle a többi tufában gyakori márgacsomók is. Kavicsot sem tartalmaz, 
legalább is nagyon keveset, csak egy szemet sikerült találnom benne, 
míg a szomszédos magyargencsi tufának a kavics közönséges elegyrésze.


