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Mint ahogy korábbi szerzők is megállapították, hegységünk a Balaton- 
felvidék kristályos alaphegységéből kiemelkedő lencsealakú lakkolit, amely
nek hosszúsága 19 km, szélessége pedig a közepén 8 km.

A gránitot É, К és DK felől összefüggő palaköpeny veszi körül. K utatá
saim során Sukorótól É-ra, vagyis a hegység D-i felén is sikerült ennek 
foszlányait megtalálni. Ez a korábbi felfogástól eltérően azt igazolja, hogy 
a gránit tömegéből eddig nem pusztult le sok.

A kontakt metamorfózist szenvedett palaköpeny kőzettanilag eléggé 
változatos. A tisztán hő hatására átalakult andaluzit-siJlimanitos palákon 
kívül fillitszerű szericites palát, csomós palát és kvarcpalát találunk. Külön 
kell foglalkoznunk a pneumatolitos-hidrotermális átalakulást szenvedett 
andaluzit-sillimanitos csomós palákkal. Határozott csapásban húzódva a 
csalai felső malomtól a Kőrakáshegyen, Vargahegyen, a Meleghegy É-i szegé
lyén, az Antóniahegyen, Gécsi-hegyen keresztül a csöntérhegyi foszlányig 
turmalinos kvarcerekkel átjárt palát találunk. A turmalinos kvarcerekből 
a turmalin a palába is beszüremkedik.

A turmalinos átalakult palák színe fekete, éppúgy, mint a turmalinos 
kvarcereké is. Legszebb kifejlődése az Antóniahegyen található, ahol a 
turmalin-oszlopocskák hosszúsága néha 2—3 cm-t ér el. A turmalinon kívül 
kvarc, muszkovit, és apró kilúgozott limonitos ércüregek találhatók benne.

A В-tartalmú oldatok hatására az andaluzit-sillimanit elbomlott és 
szericitté változott. Csupán elmosódott körvonalak jelzik az egykori ásványok 
helyét.

Az átalakult pala helyenként ráncosán gyúródott, általában azonban 
enyhe hajlással simul a gránit tömegére. Ez azt látszik bizonyítani, hogy a pala 
a gránit intruzió előtt nem ment át gyürődéses hegységképződésen.

A gránit főtömege biotitos gránit. Ezt ÉK—DNy-i csapású gránit- 
porfir és aplittelérek rajai, mindezeket pedig hidrotermális kvarctelérek 
szelik át, amelyek környékén a gránit másodlagosan elbontott. A gránit 
biotitja kloritosodik, majd el is tűnik, a gránit-porfir egyazon telér mentén 
megvörösödik, a földpátok körvonalai eltűnnek, ezáltal a gránit finom
szemcsés kőzetté változik, amelyben csak az erősen reszorbeált automorf 
kvarczárványok őrizték meg eredeti jellegüket. A kőzeteket sokszor a kvarc 
hajszálerek szövedéke járja át.

A kvarctelérek kilúgozott üregekkel vannak tele, amelyek körvonalai 
kristályos alakot mutatnak és egykori érckitöltésre utalnak. A hegységben
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nagyarányú kvarcosodás ment végbe. A kvarctelérek helyenként fluorit, 
galenit, szfalerit és barit tartalmúak. A felsorolt ásványok a telérekben 
külön-külön vagy együttesen jelennek meg változó mennyiségben.

A pneumatolitos jelenségek nemcsak a palaköpenyt alakították át. 
A Gécsi-hegyen turmalinos gránitot, gránitporfirt, aplitot, Sukorótól K-re 
fluoritos gránitot, ÉNy-ra pedig epidotos gránitot találunk. Turmalinos aplit 
található Sukoró és Pákozd között a Mélyszegen és a székesfehérvári nagy 
aplitbányában. Ez utóbbit V e n d l  M. ásványtanilag már leírta. A pneuma
tolitos hatásokkal szomszédos területeken, nevezetesen a Gécsi-hegy, Meleg
hegy környékén helyenként erős, kaolinosodással kísért piritesedés tapasz
talható.

A hegység egész területén lefolyt ércesedés a gránit-magmatizmushoz van 
kötve és a nagyarányú kvarcosodás kísérő folyamata, amely valószínűleg a 
pneumatolitos fázisban kezdődött és a hidrotermális végén fejeződött be.

Bázikus elkülönülésekben a hegység igen szegény. Csupán a Gécsi- 
hegyen találtam 2 kis foltban gabbrodioritot. Ásványi összetétele plagioklász 
(labrador-bitownit), diopszid, amfiból, rutil, ilmenit.

A Meleghegy D-i oldalán zoizit, klinozoizit, disztén, muszkovitos 
kristályos palazárványt sikerült találni. Ezek alapján feltehető, hogy a gránit- 
lakkolit alatt epizonálisan átalakult kristályos tömegek vannak.

Mindezen röviden ismertetett jelenségek részletes monografikus fel
dolgozása a következő évek feladata lesz.

LES CONDITIONS GÉOLOGIQUES ET PÉTROLOGIQUES DE LA
MONTAGNE DE VELENCE

Par B . J a n t s k y

L’on peut bien voir, á la surface, la masse lentilliforme, longue de 13 km 
et large de 8 km, du laccolithe de gránit qui s’éléve du socle cristallin du 
Balatoníelvidék (montagnes au bord septentrional du lac Balaton).

De NO, N, E et SE il est bordé d’une enveloppe de schiste de méta- 
morphisme de contact dönt les lambeaux ont été trouvés au bord méridional 
aussi. Cela prouve que de grandes masses ne sont encore dénudées du gránit 
originel.

Dans l’enveloppe de schiste, on peut suivre une zone traversée de veines 
de quartz á tourmaline. La tourmaline entre dans le schiste aussi. La couleur 
du schiste á tourmaline et des veines de quartzite est nőire.

Avant Fintrusion du gránit, l’enveloppe de chiste ne fut pás plissée. 
Les veines de quartz á tourmaline se sont formées á l’effet d’un métamorphisme 
pnéumatolithique. Contemporainement, l’andalusite et la sillimanite se sont 
formées á l’effet d’un métamorphisme pnéumatolithique. Centemporaine- 
ment, l’andalusite et la sillimanite se sont métamorphosées en séricite et ce 
n’est plus queleurs contours á limonite qui révélent leur existence d’autrefois)

Les effets pnéumatolithiques peuvent étre observés au gránit mérne. 
A plusieurs endroits, se formaient le gránit a tourmaline, le porphyre gra- 
nitique.



Le phocessus hydrothermaux sont beaucoup plus développés que l’effet 
pneumatolithique.

Le montagne est traversée de filons de quartzite et, de leur structure 
cellulaire, creuse, nous pouvons conclure leur remplissage métallique d’autre- 
fois Tout cela est en connexion avec les processus magmatiques qui suivirent 
á l’intrusion granitique, et indépendant de l’activité volcanique tertiaire.

Le gránit est trés pauvre en produits de différenciation basique, ce 
n’est qu’en deux petites taches qu’on a réussi á trouver de la ségrégation 
de gabbrodiorite, dönt voici la Constitution minéralogique: diopside, 
amphibole, feldspath (labradorite-bitownite), ilménite, rutile et titanite.

Au flanc méridional du Meleghegy, on a réussi á trouver des inter- 
calations de zoisite, clinozoisite, schiste cristallin á muscovite, dans le gránit. 
Cela allégue que, sous le laccolithe de gránit, il у a des masses cristallines, 
métamorphosées d’une maniére epizonale.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОР ВЕЛЕНЦЕ
Б е л а  Я н ч к и

На поверхности видно линзовидная масса гранитового лакколита длиной 
в 19 и шириной в 8 км, поднимающегося из кристаллических основных гор 
горного края у озера Балатон. С северозапада, севера, востока и юговостока 
он окаймляется оболочкой контактно-метаморфических сланцев, лоскуты 
которой на южной стороне я тоже нашел. Это свидетельствует о том, что из 
первоначального гранита еще не могли эродироваться значительные массы.

В сланцевой оболочке можно проследить зону, прохожденную турмали
новыми кварцевыми жилами. Турмалин проникает и в сланец. Турмалиновый 
сланец и кварцевые жилы имеют черную окраску.

Сланцевая оболочка до интрузии гранита не потерпела смятие. Турма
линовые кварцевые жилы образовались в результате пневматолитового мета
морфизма. Одновременно с этим андалузит и силлиманит превращались в сери
цит и на их прежнее существование указывают лишь их лимонитовые очер
тания.

Пневматолитовые воздействия на границе тоже обнаруживаются. В не
скольких местах образовались турмалиновый гранит, гранитовый порфир и 
аплит.

Гидротермальные процессы намного более сильные, чем пневматолитовых 
воздействия.

Горы пересечены кварцевыми жилами, на рудное заполнение которые 
можно заключать из их ячеистой, пустотной структуры. Все это связано с 
магматическими процессами, последующими за гранитовой интрузией, и неза
висимо от третичного вулканического действия.

Основными продуктами дифференциации гранит весьма беден и только 
в двух небольших пятнах удалось найти сегрегацию габбродиорита, минера
логический состав которого следующий : диопсид, амфибол, полевой шпат 
(лабрадор-бейтоунит), ильменит, рутил и титанит.

На южном склоне горы Мелегхедь в граните удалось найти цоизитовое, 
клиноцоизитовое, мусковитовое включение кристаллического сланца. Это 
указывает на то, что под гранитовым лакколитом находятся эпизонально мета- 
морфизованные кристаллические массы.
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