
BELED ES CELLDÖMÖLK VIDÉKÉNEK FÖLDTANI VISZONYAI
ír ta  T regele  K álmán

A beledi és celklömölki lapokat magába foglaló terület morfológiailag 
három részre tagolható.

1. A Rábán-túli rész, mely a Rábaközhöz tartozik (Rába és Kisrába 
közé eső rész), meglehetősen sík, gyengén lejt a medence közepe felé. 126 m 
t. sz. f. a legmagasabb része Rábakecöl táján, a lap K-i szélén 120—119 m 
t. sz. f. magasságig süllyed. Régi morotvák, kisebb folyók, patakok szab
dalják a területet.

2. A középső rész a Kemeneshát ÉK-i nyúlványa, melyet É-ról a Rába 
határol (egykori törésvonal mentén folyva), DK-ről a Marcal, illetve ennek 
mellékpatakja a Cinca. A Kemeneshát legmagasabb pontja itt a térképünkön 
Kemenesmihályfától Ny-ra 195 m t. sz. í. magasság. ÉÉK felé lassan, foko
zatosan simul a Rába síkjába, DK felé Vönöck vonaláig 20—40 m meredek 
lejtő határolja. A Kemeneshát folytatásának tekinthető az Egyházas- 
kesző—Várkesző környéki bazalttufa plátó, melyet a Kemeneshát kavicsa 
nagyrészben borít. A Rába régi mellékága választja el a tulajdonképpeni 
Kemenesháttól. Ez a kis bazalttufahát természetes partvédőgát szerepét 
töltötte be s így megvédte a Kemeneshátat a Rába és a Marcal oldalozó 
eróziója ellen. A Kemeneshát térképlapra eső része egyenletesen elosztott 
felszíni kavicsait helyenként váltja fel- kisebb-nagyobb homokdomb. El
szórtan mesterséges dombot is találunk (Őrhalom, Bagóvár).

3. A harmadik rész a Maira völgye7 úgynevezett Marcalság. Nevét 
abból az időből nyerte, midőn még a Marcal völgye nagykiterjedésű mocsár 
volt. Az 1860-as évek utáni csatornázás következménye, hogy ez a lápos, 
mocsaras terület eltűnt és helyét most legelők, kisebb részben szántók fog
lalták el.

A területen a következő rétegeket lehet megkülönböztetni:
Pannóniái rétegcsoport. Felső-pannon, Congeria balatonica szint.
Levantei bazalttufák, Kemenesmagasi, Egyházaskesző, Várkesző, 

Magyargencs, Hertelendi major. A Kemeneshát vörösbarna kavicsa.
Pleisztocén, barnássárga, világossárga folyami kavics. Kemeneshát 

pleisztocén-holocén lejtőtörmeléke.
Óholocén futóhomok, világosszürke folyami kavics. „
Holocén lejtőtörmelék, patak- és folyófeltöltés.
A pannonképződményl a felszínen főleg szürkéssárga álrétegzésű durva 

kvarchomok, helyenként agyag, agyagos lencsék képviselik. (Nemesszalók



É-i kijárata, Isfémesszalóktól É-ra a kiserdőben. Bánhalmapuszta és Adorján- 
háza között a 145,5 A ponttól 250 m-re К -re, az út K-i oldalán Alsóradómaj ornál, 
ettől Ny-ra 700 m-re Celldömöík vasúti raktárainál, Celldömölk vasúti 
deltánál, Külsővattól É-ra. Kemeneshát DK-i szegélyén, Tokorcstól Ny-ra, 
Kemenesmihályfa É-i kijáratánál, Kemenessömlyén sportpálya, vönöcki 
nagy kavicsbánya mellett. Kemenesmagasitól É-ra, Keineneshőgyétől Ny-ra. 
az Ujmajortól É-ra lévő homokbányákban találjuk meg.) Helyenként homok
köveket is találunk 5— 10 cm vastag padokban (Kemenesmihályfa É-i ku 
járatánál, az út D-i szélén lévő árokban). Alárendelten szürkéssárga agyagot 
is találunk (celldömölki téglagyár, Kemenesmihályfa ÉK-i kijárata, vönöcki 
temető mellett). A rétegcsoport pontos korát a benne talált ősmaradványok 
alapján sikerült rögzíteni. A kövületeket S t r a u s z  L. határozta meg.

Nemesszalók ÉÉNy-i kijáratánál, az út D-i oldalán lévő homokbányá
ban a homok durvaszemű, világosszürke álrétegzésű, ebből származnak az 
ősmaradványok. A rétegre diszkordánsan települ a pleisztocénkori világos
sárga homok és kavics, majd elkülöníthetően a világosszürke homokos kavics. 
A felszínen 8—10 cm humuszos homok van. A pannon-homokból előkerült 
töredékek közül a Tacheocampylaea doderleini B r u s ., Melanopsis sp. alakok 
voltak meghatározhatók.

Ettől a lelőhelytől Ny-ra Bánhalmapuszta és Adorjánháza közti út 
K-i oldalán a 145,5 m-es A ponttól 250 m-rel К -re találjuk a másik lelő
helyet. Elhagyott homokbánya 2—3 m magas falából (szürkés, külső részén 
sárgás durvaszemű homok) Melanopsis entzi B r u s . ,  Planorbis grandis H a l a v ., 

P. cfr. cornu L. Helix sp., Tacheoeampylaea doderleini B r u s . alakjait sikerült 
begyűjteni. A többi feltárások, bár csak kövülettöredékek ismeretesek, 
szintén a Congeria balatonién szintbe sorolhatók.

Levantei rétegek. Az idősebb levantei kort területünkön a bazalttufák 
képviselik. Ezeket a tufákat a Kemenesmagasi—Szergény közötti Magasi- 
hegyena várkesző—egyházaskeszői és a Magyargencstől É-ra lévő kőbányák
ban találjuk. A kitörések korával többen foglalkoztak ( L ó c z y  sen., J u g o v i c s  

stb.). A Kemenesmagasi bazalttufabányában (a Magasi-hegy K-i részén) 
a majdnem vízszintesen települt rétegek között szürke, durvaszemű kvarc
homok 20—30 cm átmérőjű görgetegeit zárványként találjuk. ( V a r r ó k  K. 
kőzettani vizsgálatai alapján ezeket a homokzárványokat pannon homoknak 
veszi.) Tehát ezek a vulkáni működések pannon utáni korát rögzítik. A ki
törések nem koncentrikusak, hanem — ahogy ezt K r e t z o i  M. kifejti — 
egymásra majdnem merőleges törések találkozásánál törnek a felszínre ezek 
a vulkánok. (Kemenesmagasi hegy kitűnően szemlélteti.) Az Egyházas- 
kesző, Várkesző, Magyargencs környéki tufaháton a Kemenes-plató fiatal 
levantei kavicsát találjuk. Ezt a kavicsot úgy vehetjük, hogy a tufahátat 
metszette, gyalulta le a fiatal levantei korban. így a kitörések kora az 
idősebb levantei korba tehető.

Az egyházaskeszői bazalttufahát kiterjedésének nyomozása kiderítette, 
hogy az eddig különállónak vett Várkesző, Egyházaskesző, bazalttufa a 
Marcal mellékcsatornáig függ össze, majdnem vízszintesen települ 10—30 m 
vastag padokban. Magyargencstől É-ra a Hertelendi-major közelében lévő 
tufabánya környékén mélyített több akna adataiból kitűnik, hogy a bazalt



tufa kiterjedése itt is jóval nagyobb, mint a feltárások alapján feltételez
hető volt.

A fiatalabb levantei időkben a Kemeneshát vörösbarnás, vasas festésű 
durva, főleg lekerekített, helyenként szegletes kvarckavicsa rakódott le, 
lepelszerűen. A kavics vastagsága területünkön 1—6 m vastag, majdnem 
az egész Kemenesháton a felszín közelében van. Egyes helyeken kemény, 
10 cm vastag páddá cementálódik össze (mangán cementálóanyag?). Sok 
helyen bányásszák, így Kemenesmihályfa Ny-i kijárata, Kemenessömjén 
ÉÉNy, Vönöck É-i kijárata és a vasút mellett a Gyesev-bánya, Kemenes- 
magasi ÉÉNy, Királvkúti erdőtől É-ra több feltárásban, Kenyéritől Ny-ra, 
Rábakecskédtől D-re, Pápócnál a községben, Kemenesszentpétertől Ny-ra 
1 km-re az út D-i oldalán és a községben, Csereerdőben több helyütt, Her- 
telendi-majornál, Sándormajornál és idesorolhatók a Klugmajor, Károly- 
major, Radómajor környéki kavicselőfordulások is.

Kemenesmagasitól ÉÉNy-ra 500 m-rel a kemenespusztai szőlők alatt, 
a kis akácosban lévő kavicsbánya szintén feltárja ezt a kavicsot. A bánya
3—5 m meredek fala főleg sárgás homokból, helyenként vöröses, főleg világos 
kvarckavicsból áll. A bánya udvarán 80—120 cm hosszú, 10—30 cm át
mérőjű kovásodott fatörzsdarabok hevernek. A n d r e á n s z k y  S. Quercus-nak 
határozta meg.

Pleisztocén. A Kemeneshátat kivéve a kiemelt területeket mindenütt 
a pleisztocén kavics (a Marcal II. sz. terrasz) borítja. Színe a felület közelé
ben sárgás, lejjebb világosszürke, főleg kvarc-, gyéren kristályos palakavics
ból áll. A szántásban majdnem mindenütt előtűnik. A kavics vastagsága 
20 cm—250 cm között váltakozik. Több helyen bányásszák.

Holocén-pleisztocén képződmény a Kemeneshát DK-i lejt őjétől a Cinca— 
Marcalig húzódó lejtőtörmelék. Kavicsos, agyagos, sárga homok és a pleiszto
cén fedő vályog.

Az öholocénben képződöttnek vehetjük a Kemenesháton és a Rábán 
túli részen lerakott futóhomokot. Ugyanez időre tehetjük a kemenesháti 
sarkoskavicsok képződését is.

A Vica—Beled—Szany környéki mocsári agyagok, a folyami agyagok, 
az ezeket elborító világosbarna homokos agyagok, a Marcal melletti tőzegek 
és a patakok jelenlegi hordaléka tartozik a holocénhez.

A tőzeg Magyargencs és Egyházaskesző határában, a Marcal völgyében 
nagy k'terjedésben van meg. Magyargencstől К -re az elhagyott tőzeg
termelő gödrök bizonysága szerint a tőzeg vastagsága 0,8—1.0 m között 
változik.

A Rába, Marcal és mellékpatakjainak feltöltései és egyes lefolyástalan 
területeken az iszapos-agyagos képződmények szintén holocének.

A terület terraszait tanulmányozva, megállapíthatjuk, hogy a Marcal 
terraszai közül itt már csak az egyes és kettes számú terrasz van kifejlődve. 
(Il-es terraszt találunk Celldömölk, Külsővat, Nemesszalók, Kemenes- 
hőgyész környékén.) A Rába terraszai közül a Kemenesháton D-en jól 
szétválasztható 7 terrasz itt egybeolvadt, egyenletes lejtéssel fokozatosan 
simul a Rába alluviális síkjába. A Nemesszalók környéki terraszroncsok 
is idesorolhatók.



Hasznosítható anyagok közül megemlíthetjük а к a v i c s о t. (Kemenes- 
hát levantei kavicsa; részben útkavicsolásra, főleg betonkavicsnak hasz
nálható.) Az egész Kemenesháton nagy kiterjedésben van meg. H o m o k  
(Pannóniái homok építésre; Celldömölk környéke, Nemesszalók stb.) 
B a z a l t t u f a .  (Építkezésekhez kitűnően bevált; Kemenesmagasi, Egy- 
házaskesző, Várkesző és Magyargencs—Hertelendi-major.) A g y a g .  (Cell
dömölk, Szany, Beled téglagyár. Ezek közül a celldömölki a legjobb.) T ő z e g .  
(Egyházaskesző, Magyargencs környéke. Vastagsága átlag 80 cm, kiter
jedése ismeretlen.)

LES CONDITIONS GÉOLOGIQUES DES ENVIRONS DE BELED
ET DE CELLDÖMÖLK

P ar K .  T r e g e l e

Morphologiquement, Гоп peut séparer la partié au-delá de la Rába, 
le prolongement de NE du Kemeneshát et la vallée du Marcal. Du point de 
vue géologique, on peut délimiter l’horizon á Congeria balatonica du Pannonien 
supérieur, les tuís basaltiques levantins, les graviers fluviatiles pléistocénes 
le sable mouvant et le gravier holocénes inférieurs, l’éboulis et le remblayage 
fluviatile holocénes. Au territoire, il у a du gravier, sable, tuf basaltique, 
argile et une tourbiére, en quantité utilisable.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНОВ ДД. БЕЛЕД И ЦЕЛЛДЁМЁЛК
К а л м а н  Т р е г е л е

С морфологической точки зрения отделимы за-рабский участок, северо- 
восточный отрог горы Кеменешхат и долина реки Марцал. С геологической 
точки зрения возможно было отделять горизонт Congeria balatonica верхнего 
паннона, базальтовые туфы левантийского возраста, речный гравий плейсто
ценового возраста, древне-голоценовый сыпучий песок и гравий, как и голо- 
ценовчю осыпь и речнчю насыпь. На данной территории в используемом коли
честве имеется гравий, песок, базальтовый туф, глина и одна торфяная залежь.


