
B A L A T O N - P A R T I B A Z A L T B Ä N Y A S Z A T 

„Balaton-parti bazaltbányászat" néven foglalták 
össze azokat a kőbányaüzemeket, amelyek a Bala
ton partja mentén emelkedő Badacsony-, Gulács-, 
Tóti-hegyek vulkáni kúpjainak bazaltkőzetét ter
melték. E z t a b a z a l t b á n y á s z a t o t a 
h o s s z ú , é v t i z e d e s t e r m é s z e t v é d e l m i 
c é l k i t ű z é s e k é r t f o l y ó k ü z d e l e m 
n y o m á n f o k o z a t o s a n f e l s z á m o l t á k ; 
az utolsó és legnagyobb kőbánya, a Badacsonyhe
gyen, 1964. december 31-ével szüntette be működé
sét, az üzemet még 1965-ben teljesen leszerelték. 

A „Balaton-parti bazaltbányászat" összefoglaló 
csoportjába kell azonban még besorolni Hegyestő 
kisebb, de formás bazaltkúpját is, mely Badacsony
tól távolabb, északra Zánka község fölött emelkedik 
és a Balaton part jától 4 km-re települ. 

A felsorolt bazalthegyek közül csak a Badacsony 
emelkedik közvetlenül a Balaton partján, míg a 
többiek 2—4 km-re beljebb fekszenek. Badacsony-, 
Gulács- és Tóti-hegyek helyzetüknél fogva tájképi 
kísérői, mondhat juk tartozékai e nagy tónak és a 
szomszédos szigligeti vulkáni kúpokkal, együtt, va
lóságos gyöngyszemei a Balaton-part i vulkánvidék
nek. Legjellegzetesebb közöttük a Balaton part ján 
hirtelen kiemelkedő Badacsony, melynek 438 m ma
gas csonka kúp alakú tömege szorosan egybeforrt a 
balatoni tájkép fogalmával, hiszen ez a lapos tetejű 
vulkáni kúp szinte uralkodik e nagy tó tündöklő 
síkja felett. 

A Badacsony nem is közönséges hegy, mert en
nek történelmi múltja, kedves rege világa, roman
tikus költészete és így nemzeti jelentősége van. 
Bortermelése pedig világhírű és e tekintetben fon
tos hivatása van és lesz nemzetünk jövő életében, a 
Balaton-vidék felvirágoztatásában. 

Ezek a Balaton-part i bazaltvulkánok, valamint 
mögöttük, a Tapolca körül emelkedő bazalt és ba
zalttufahegyek a világ egyik legszebb vulkáni cso
portját alakítják ki. Formás, jellegzetes alakjuk és 
elhelyezkedésük hatása, harmonikus összhangban 

1. Л balalonparti bazaltbányák települése 
1. Lage der Basaltsteinbrüche des Balaton-Ufers 

1. The situation of basalt quarries on the shore of 
Lake Balaton 

van a Balaton tó érdekes jelenségeivel és csodála
tos színpompájával. Mondhatjuk egyesítik maguk
ban mindazt amit a magyar lélek a „Balaton tün
déri vidéke" fogalmában kifejez. így érthető, hogy 
a „Balaton-szeretet" ná lunk valóságos nemzeti ér
zéssé fejlődött. Fokozottabban érzékenyek vagyunk, 
akkor, amikor e vidék szépségének fenntartását ve
szély fenyegeti, pedig a badacsonyi-gulácsi-tóti-he-
gyek bazaltbányászata már durva megsértése volt a 
tópart i -vulkánvidék csodálatos egységének. 

A Badacsony-, Gulács- és Tóti-hegyek oldalaiban 
mélyülő kőbányafeltárások mintegy belerikoltanak 
a balaton-part i csodálatos természeti kép nagyszerű 
szimfóniájába. A k ő b á n y á s z a t m e g s z ü n t e 
t é s e u t á n , m o s t m á r e l s ő r e n d ű k ö 
t e l e s s é g ü n k , a b á n y a ü r e g e k n e k e l 
t a k a r í t á s a , e l t ü n t e t é s e . Hiszen ezeknek a 
bazal tvulkánoknak klasszikus formái megmaradtak 
és így ezután is a balatoni tájkép e lmaradhata t lan 
jellegzetességei lesznek. A bányafeltárások okozta 
sebhelyeket a természet enyhíteni fogja, a fejlődő 
erdők részben majd eltakarják azokat és a kopasz 
bányafalak bazalttömegein itt is kialakulnak a ,,/cő-
zsákok". 

Most, amikor a „Balaton-parti bazaltbányászat" 



megszűnt, nem lesz érdektelen, ha megismerjük 
ezeknek a bazal thegyeknek felépítését, szerkezetét, 
kőzetanyagát valamint az egykori kőbányászat ki
alakulását, fejlődését és a bányatermelések okozta 
feltárások, bányaüregek méreteit , azok elhelyezke
dését. 

A b a z a l t b á n y á s z a t e z e k e n a b a 
z a l t h e g y e k e n k b . a z 1900- a s é v e k b e n 
i n d u l t m e g , a vulkáni kúpoknak alsó szintjein 
ahonnan kezdetben a lecsúszott bazaltomlások tör
melékanyagát szedték fel és hordták útkavicsolásra ; 
a hegycsúcsokat felépítő bazaltsziklákat szeren
csére ekkor még nem robbantot ták. Komolyabb és 
állandó jellegű bazaltbányászat tulajdonképpen a 
balatoni vasút megépítése nyomán, tehát 1909—10 
években bontakozott ki, az 1. sz. ábra fényképén 
látható bazaltkúpokon. 

A „Balaton-parti bazaltbányászat" a Badacsony 
hegy két kőbányájában 1950-, illetve 1964-ben szűnt 
meg. még a Hegyestő csúcsán 1970-ben, tehát ek
kor végleg megszűnt ez az állami kőbányászat. 

A badacsonyhegy bazaltbányászata 

A Badacsony felső, vulkáni eredetű részében két 
kőbánya működöt t : 

I. A csúcs keleti oldalán az ún. „tomaji-bánya'\ 
melynek bányaürege a falu felett, a Balaton felől 
látható. 

II. A csúcs ÉNy-i oldalán, a „tördemici-bánya". 

Ezek az elnevezések azt is jelölik, hogy az illető 
bányák kőanyagát drótkötélpályákon, a badacsony
tomaji, vagy a tördemici állomás melletti zúzó-
üzembe szállították. A tomaji bányát a zúzóüzem-
mel 1630 m hosszú, szögállomásos drótkötélpálya 
kötötte össze. A tördemici-bányából 1300 m hosszú 
és egyenes drótkötélpályán szállították a bazaltot a 
nemestördemici zúzóüzembe. 

A Badacsony-hegyi bazaltbányászat kialakulását, 
fejlődését röviden a következőkben foglalhatjuk 
össze. 

A Badacsony lapos bazal tkúpján a kőbányászat 
ál talában 1900—1905 között, időszakos termeléssel 
indult el; a Badacsonytomaj község fölötti hegyol
dalban, ahol a falu határá ig lehúzódott, hatalmas 
bazaltomlások anyagát termelték, útépítésre. 

Rendszeres, részben gépesített bazaltbányászat 
csak a tapolcai vasút megnyitása u tán indult el, 
szintén a Badacsony keleti oldalán lehúzódott és 
nagyvastagságú bazaltomlások anyagában. Az első 
nagyobb méretű kőbányát ezen oldalban, 270 m ma
gasságban nyitották, ahonnan a kőanyagot drótkö
télpályán szállították le, a badacsonytomaji MÁV-

állomás mellett létesített zúzóüzembe. A termelés
sel e hegy belseje felé haladva kifogyott a bazalt 
és kitűnt, hogy a bányaüreg telepítését mélyebb 
szinten kezdték, tehát eddig csak a bazaltomlás 
anyagát termelték. A bányafel tárásban megjelent a 
Badacsony homokalapzata. Ezután feljebb, 302 m 
magasságban és kissé a Balaton felé néző oldalon, 
nyitották meg az újabb bányafeltárást, ahová a 
drótkötélpálya feladóállomását telepítették. (2. sz. 
ábra. I. bányatérkép). 

Több éves termelés u tán ezen a 302 m-es bánya
szinten is elfogyott a bazalt és befelé haladva újból 
a pannonkorú homokalapzathoz jutot tak el, (itt ered 
a Klastrom-forrás), tehát ki tűnt , hogy a bazalt még 
magasabb szinten kezdődik. A vizsgálatok megál
lapították, hogy Badacsony ezen részén a homok
alapzat 310 m-ig húzódik, ott települ reá az első 
vulkáni kitörés anyaga, a vulkáni törmelékszórás
ból lerakódott bazalttufa. Erre a bazalttufa rétegre 
azután 315 m-en települ a tömött szövetű réteges 
bazalt. 

A Badacsony-hegy „tomaji-bányája" véglegesen 
ezen a 315 m-es szinten alakult ki, ahol egészen 
1950-ig termeltek, illetve még két évig, ezen a bá
nyaudvaron felhalmozódott és robbantás nélkül el
érhető bazalttömeget takar í to t ták ki. A tomaji bá
nyaudvar 750 m hosszúságban 70—80 m magas bá
nyafalakkal termelt és kőanyagát innen siklón 
eresztették le, a drótkötélpálya régi, 302 m magas 
feladóállomására, ahonnan a kőanyag a tomaji zú
zóüzembe került . Ez a bányaudvar látható ma is a 
Balaton felől, de fásítása már 1954-ben elkezdődött, 
sikeresen fejlődik és remény van rá, hogy az itt 
kialakult magas erdő részben eltakarja a bányafa
lak alsó részének kopaszságát, míg azok felső ré 
szén kifejlődnek a „kőzsákok". 

A „Tördemici-bazaltbánya" a Badacsony ÉNy-i 
oldalát bontot ta meg, eredetileg 350 m magasság
ban és 500 m hosszúságban, amelyben 50—55 m ma
gas bányafallal termeltek. Az 1950. évi mérések sze
rint ez a bányaudvar 28 180 m2 kiterjedésű volt. 
Ebben a bányafel tárásban termelt bazaltot külön 
drótkötélpályán, a nemestördemici állomás melletti 
zúzó-osztályozó üzembe szállították. 1950-ben a tör
demici kőbánya különállósága megszűnt, egyesült az 
ide áttelepített tomaji üzemrésszel, mely 1950—53-
ban ide helyeződött át. Az egyesítés u tán ez a bá
nyaszint mélyült és 1964 végéig már itt is 312 m 
magas bányaudvaron termeltek. 

A Badacsony mindkét kőbányájában szürke színű, 
tömött szövetű, rétegesen-padosan elváló, bazaltot 
termeltek. Az üzemek kockafaragásra, zúzott, il
letve terméskő előállítására rendezkedtek be. Ba
dacsony-hegy szürke színű bazaltja kockafaragásra 
elsőrendű kőanyag volt, a második világháború 
előtti időkben itt és a somoskői bazalt területen ké
szítették az ország legtöbb bazaltkockáját. 
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BADACSONYHEGY FÖLDTANI TÉRKÉPE 

(Bazalrbányaszara 1950-ig.) 

2. Geologische Karte des Badacsony-Berges 

2. The geological map of Badacsony 



3. A Badacsony-hegy geológiai szelvénye 

3. Geologisches Profil des Badacsony-Berges 

3. The geological profile of the Badacsony-hegy 

Hólyagos -/áfás Го/Tiättszovetü Bazalttufa Pannónia/ homoA 
Öa/alt padas bazalt 

A hegy felső meredek és erdővel takar t csúcsré
szének főtömegét ez a szürke színű, tömött szövet ü 
bazalt építi fel, ennek jelenlétét a Balaton felől a 
csonka kúp alakú csúcsot körülvevő „kőzsákok" so
rozata bizonyítja. A kőzsákok alkotta átlag 400 m 
magas perem fölé azonban sapkaszerűen, 438 m-ig 
kiemelkedő, igen lapos felső csúcs figyelhető meg, 
melynek anyaga már vörös-vörösbarna színű hólya-
gos-lávás. helyenként mállékony bazalttípus. Ezt a 
lapos csúcsot a vulkáni működésben az utolsó kitö
rés kevés, de gázban dús lávájának hirtelen meg
merevedet t tömege építi fel. 

A Badacsony csúcsának tetején ez a vörösbarna 
színű lávás bazalt, átlag 400 m-től. a kőzsákok al
kotta peremtől felfelé található. Ennek tömege a 
hegycsúcs közepe, az egykori kitörő csatorna irá
nyában, tölcsérszerúen települve, fokozatosan mé
lyül, vastagszik. (3—4. ábra). 

Ez a vörösbarna-vörös bazaltt ípus útépítésre 
használhatat lan kőzetanyag, a bazaltbányászat 
szempontjából meddő-letakarás, mely a szürke, tö
mött szövetű bazalttípus fölött mindkét Badacsony
hegyi bányában megjelenik. Ennek a meddő kőzet
tömegnek lehordása és megfelelő helyen való lera-

BAD/tCSO/УУ НССУ GEOLOGW SZfí/f/V/f 

kása, a bazaltbányászatot súlyosan terhelte, a te r 
melést drágította. Pedig a lávás letakarás vastag
sága annak arányában nőtt, ahogyan a termelés a 
hegy belseje felé haladt, így a tomaji bányában, a 
bányafalak tetején már átlag 15—30 m vastagság
ban jelentkezett, míg a tördemici bányában helyen
ként, a fél bányafal vastagságát is elérte. A hegy
nek ez a vörös-lávás felső csúcsa, az itteni bazalt
bányászatnak komoly, mondhat juk súlyos teher té
tele volt. Viszont ennek alapján megállapítható, 
hogy a badacsonyi bazaltbányászat sorsát, nemcsak 
a nemzet természetvédelmi kívánsága és követelése, 
hanem a bazaltbányászat gazdaságos voltának kér
dése is irányította. A tomaji és tördemici bányák 
mai területén, komoly és kifizetődő kőbányászat 
már nem folytatható. Érdekes módon, a vörös hó-
lyagos-lávás bazalt a Badacsonynak a Balaton fe
lőli oldalán nem jelentkezik a felszínen. Ezen az ol
dalon a „kőzsákok" réteges-tömött bazaltja egészen 
a hegycsúcs pereméig felhúzódik. Ellenben az el
lenkező oldalon, a tördemici bányafeltárásokban a 
vöröses láva jóval alacsonyabb szinten jelenik meg. 
A hegycsúcs ezen oldalán a tetőn, lávamentes t e rü 
let csak az a keskeny sáv. mely mint „kőkapu" 
bevágás ismeretes, melynek oldalsziklái tömött szö
vetű bazaltból állnak. 

A Badacsony vulkáni kúpját felépítő kőzetek sa
játságait röviden a következőkben jellemezhetjük. 

Az első kitörések törmelékszórásaiból származott 
bazalttufa világosbarna színű réteges kőzet, mely 
vulkáni hamu, lapilli, lávafoszlányok, vulkáni bom
bák és az át tört homok, agyagrétegek foszlányainak 
keveréke. Mindkét kőbányában a világosszürke 
színű bazalt apró szemcséjű, tömött szövetű, r é te 
ges-pados elválású kőzet, mely a bazalt takaró szé
lén, körös-körül méteres átmérőjű szabálytalan osz
lopszerű tömegekben, az ún. kőzsákokban különül 
el. A tomaji és tördemici kőbányákban termelt ba
zalt kőzettani sajátságait a következőkben jellemez
hetjük. 

Ebben a bazaltban szabad szemmel, vagy lupé
val csak az olivin zöld színű szemcséit ismerjük fel. 
Vékonycsiszolatát, mikroszkóp alatt vizsgálva meg
állapítható, hogy szövete hok/Kristályosan-porfiros. 

\Hôlijooos-tâyas àamtt ', ' ,1 mmtittstortfú'pattes btua/f """'',\ßamtilufa ':':'.\ Раппо/Ш homo/, -ЛотоШаоуоо 4. Д Badacsony-hegy geológiai szelvénye 

4. Geologisches Profil des Badacsony-Berges 

4. The geological profile of the Badacsony-hegy 
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A bazalt alapanyagát plagioklász-földpát léc alakú 
kristályai, a t i tánaugit apró prizmás kristálykái, 
magnetitszemcsék és az apatit finom tű alakú kr is
tálykái építik fel. Ebben az a lapanyagban ülnek az 
olivin szabad szemmel is látható nagy kristályai, 
mint porfirosan kivált elegyrészek, beágyazásai. 

A Badacsony-hegy balzalt t ípusainak kémiai össze
tételét a következő összeállítás ismerteti . A táblázat 
a tornaji-tördemici bányák, illetve a csúcs hólyagos-
lávás bazalt t ípusainak teljes kérni ii elemzését ta r 
talmazza. 

A Badacsony bazaltjának kémiai összetétele 

Badacsony hegy 

torna j i - tördemici csúcs
bánya bánya lávája 

S i 0 2 45,87% 46,02% 44,45% 
Al 20 ; i 15,27 15,20 17,82 
F e A i 3,73 2,70 11,46 
FeO 6,32 7,36 0,16 
MgO 8,04 8,29 5,81 
CaO 9,63 9,21 10,06 
N a 2 0 4,43 4,29 3,33 
к,о 2,23 2,13 2,36 
н,о+ 0,45 0,41 0,81 
н 2 о- 0,20 0,15 0,80 
co. 0,03 0,04 0.32 
TiO-, 2,25 2,24 1,32 
P203 1,15 1,24 1,00 
Cl 0.12 0,12 — 
F 0,09 0.C4 — 
S nyom 0,01 — 
Cr,0-î 0,01 0 01. -— 
V , 0 , 0,02 0.02 — 
NiO 0,03 0,02 — 
MnO 0,20 0,18 — 
SrO 0,06 0,08 — 
BaO 0,10 0,09 — 
L i 2 0 nyom 

100.23% 

nyom — nyom 

100.23% 99,85% 99,86% 

Elemez te : H? 
(London) 

rwood H. F. Simó ] 3éla MÁFI . 

2,88 fajsúly: 2,92 2,93 

3éla MÁFI . 

2,88 

A Badacsony bazaltjának gyakorlati szempontból 
fontosabb fizikai és kőzetmechanikai sajátságait a 
következőkben jellemezhetjük: Színe világosszürke, 
mely a levegőn nem változik. Szövete egyenletesen 
tömött. Hasadása sík, vagy laposan kagylós; a ha
sadási felülete sima és tömött szövetű. Elválása ré
teges-pados. Nyomószilárdsága természetes állapot
ban 3005—3330 kg/cm2. Térfogatsúlya: 2,91—2,92. 

A Badacsony hegyen a bazaltbányászatot, még az 
államosítás idején sem lehetett azonnal leállítani, 
mert a három- és ötéves tervidőszakokban olyan 

nagy mennyiségű útépítő kőanyagot kívántak, amit 
kőbányáink akkor teljesíteni alig bírtak, ezt az üze
met tehát nem nélkülözhették. De a szociális és 
munkáskérdések megoldása is, régi nagy üzemről 
lévén szó, csak fokozatos átalakítást tet tek lehetővé. 
Ennek következtében a badacsony-hegyi bazaltbá
nyászat megszüntetése, illetve leállítása csak két 
szakaszban nyerhetet t megoldást; először üzemátál
lással, majd egy másik, nem természetvédelmi ba
zalt területre való végleges áttelepítéssel. 

Az első lépés, az üzemátáll í tás 1950-ben tör tént 
meg, amikor a tomaji bánya termelését át telepítet
ték a hegynek ÉNy-i, Balaton felől nem lá tható ol
dalára, a tördemici bányafeltárások területére. Ez
zel kapcsolatban, a volt tomaji szögállomásos drót
kötélpályát kiegyenesítették és 2100 m-re meghosz-
szabbítva a tördemici bányaudvar ra vezették. 

1950-ben kezdődött az egyesített új bányaterüle t 
üzemeltetése, és 1964 végén szűnt meg. Közben a 
balaton-parti , a kőbányászat pótlására alkalmas 
bazalt terület kuta tása is eredményre vezetett ; meg
találtuk azt a bazalt-előfordulást, amelyen a meg
szűnt badacsony-hegyi és gulács-hegyi kőbányák 
együttes termelését pótló, új bazaltbánya kialakít
ható lesz. Ez a bazalt terület a Tátika-bazaltcsoport
nak nyugat i tagja, a Kovácsi-hegy nagy kiterjedésű 
bazalt takarója, mely Vindornyaszöllös közelében, 
Veszprém és Zala megyék ha tá rán terül el. 

A Badacsony bazalt tömegének viszonyait a követ
kező mérési eredményekkel rögzíthetem: 

A hegy vulkáni csúcsának a „kőzsákokkal" körül
határol t bazalt tömege 1 081 860 m- kiterjedésű. Eb
ből a tetőn települő lapos csúcs hólyagos-lávás vö
rösbarna színű, útépítésre nem használható tömege: 
367 570 m-. A badacsony-hegyi bazalt tömeg átlagos 
talpszintje a kőbányafel tárások adatai alapján 315 
m tengerszint feletti magasságban van. Ezen mé
rési adatok felhasználásával megállapítható, hogy a 
438 m magas Badacsony-hegy csúcsát felépítő tö
mött szövetű és hólyagos-lávás bazaltréteg vastag
sága 123 m. 

A Gulácshegy bazaltbányászata 

A Gulács a Tapolcai-medence legjellegzetesebb és 
legformásabb vulkáni kúpja, mely kiterjedt, lan
kás oldalú homok és homokos-agyag alapzatból me
redeken emelkedik ki (393,5 m t. sz. f.). Ezt a cu
korsüveg alakú karcsú bazaltkúpot változatos vul
káni működés építette fel, mely törmelékszórással 
kezdődött. A törmelékanyagból felépített bazalt
tufakráter t a későbbi lávakitörések szérobbantot-
ták, és az egyenetlenül tagolódott, valószínűleg kal
deraképződés közben. A bányafeltárások megfigye
lései szerint, a hegycsúcs északnyugati oldalán fel
tárt bazalt tufaréteg vastagsága például 10—12 m, 
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míg a sziklacsúcsot megbontó IV. sz. „Rókalyuk" 
bányaüregben a bazalt alatt feltárult tufaréteg vas
tagsága csak 1,5 m volt. Mindenesetre megállapít
ható, hogy ebben a vulkáncsoportban ezt a bazalt
kúpot pusztí tot ták a legnagyobb eróziós-erők, me
lyek lefolyását követni és jellemezni a mai morfo
lógiai viszonyok mellett nehéz és bizonytalan. 

Annyi megállapítható, hogy a bazal tkúp nagy
mérvű lepusztulásának kőzetanyaga és törmeléke 
főleg a meredek vulkáni kúp tövében, átlag 200— 
260 m magassági közben, a pannonkorú, homokos 
alapzaton halmozódott fel, és gallérszerűen veszi 
körül a karcsú meredek bazaltkúp alját. 

Ez az omlástömeg anyagára nézve méteres és laza 
összefüggésben marad t bazaltoszlopok halmaza, 
melyek összekeveredve találhatók az alapzat ho
mokjával, melybe besüllyedtek. A gulács-hegyi ba
zaltkúp tövénél felhalmozott bazalt-omlástömeg 
van. A gulácsi bazaltkúpot félkör alakban termelő 
bányaüregből 1944-ig ezt az omlástömeget ter
melték, tehát csak évtizedes termelés után, ebben az 
évben ju to t tak el a csúcs szálban álló, oszlopos ba
zalttömegéhez. 

Sajnos ezután már ebben a bányafel tárásban, az 
omlástömegek mellett a csúcs szálban álló, szép osz
lopait is termelték, és így i t t is megbontot ták a vul
káni kúp egységét, morfológiáját. (A Gulács-hegy 
felépítését, és ezen évtizedben termelő bányaüre
gek települését a 5. ábra geológiai szelvénye rög
zíti.) 

A Gulács-hegy bazal tkúpjának fő tömegére és a 
kőbányászat tá rgyát képező bazalt megjelenésére, 
kialakulására nézve megállapítható, hogy sötét
szürke színű, apró szemcsés, tömött szövetű és az 
egész hegycsúcsban elég szabályos oszlopos elválású 
kőzet. Ezek a bazaltoszlopok átlag 30—40 cm á tmé
rőjűek, és közel függőleges helyzetben, a csúcs irá
nyában futnak össze. De a csúcs északi oldalán, át-
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lag 280 m magasságban, kis tömegben, mintegy folt
szerűen fekete színű, igen tömött szövetű és vékony, 
szabálytalan oszlopszerűen elváló bazalttípus jele
nik meg, a főtömeg vastagabb, oszlopos tömegében. 

A gulácsi vulkáni-kúpot felépítő oszlopos bazalt 
kőzettani sajátságait a következőkben jellemezhet
jük : 

A tömött szövetű bazaltot felépítő ásványok kö
zül szabad szemmel, vagy kézinagyítóval csak a zöld 
színű olivin kristályszemcsék ismerhetők fel. A ba
zalt vékonymetszetét mikroszkóp alatt vizsgálva 
megállapítható, hogy mikroszövete: hipokristályo-
san porfiros, mer t a lapanyagában az üveg is meg
jelenik. Alapanyagát felépítő ásványos elegyrészek 
a plagioklász-földpát léc alakú prizmás kristályai 
majd az augit zömök prizmái, továbbá a magneti t-
szemcséi, az apatit tűa lakú kristályai és ezen ás
ványszemcsék közötti kevés helyet kőzetüreg 
tölti ki. 

Ebben az alapanyagban, mint beágyazások ülnek 
a nagy, a kőzetben szabad szemmel is látható oli-
vinkristályok. 

A Gulács-hegy bazaltjának kémiai összetétele 

I. II. 

S iO, 45,83% 
A b O j 15,12 

46,00% SiO, 45,83% 
A b O j 15,12 16 17 
Fe-,0. 2,24 2 85 
F e b ' 7,70 6,91 
MgO 8,04 
CaO 9,47 
NaoO 3,40 

791 MgO 8,04 
CaO 9,47 
NaoO 3,40 

9,31 
MgO 8,04 
CaO 9,47 
NaoO 3,40 3,42 
K ) 0 2,78 2,06 
Ш Э + 1,34 221 
H 2 0 — 0,45 0,54 

! CCb 0,29 0,22 
TiO., 2,28 2,30 
P.,0-, 0,84 0,48 
Cl 0,10 
S 0,03 
Cl 0,10 
S 0,03 
NiO 0,01 
MnO 0,18 
S r O 0,02 

0,19 MnO 0,18 
S r O 0,02 
BaO 0,10 BaO 0,10 

100,22% 100,57% 
fajsúly: 2,93 2,855 fajsúly: 2,93 

E lemző: Endrédy E n d r e Simó Béla 

5. A Gulács-hegy geológiai szelvénye 

5. Geologisches Profil des Gulács-Berges 

5. The geological profile of the Gulács-hegy 

128 



A gulács-hegyi vulkáni kúpnak kétféle, és megje
lenésre elkülönülő bazalt t ípusának kémiai összetéte
lét tartalmazza az alábbi táblázat. Az I. sz. elemzés 
a bányászat tá rgyát képező sötétszürke színű ba
zaltra vonatkozik, ez alkotja a kúp fő tömegét. A II. 
sz. elemzés a csúcs északi oldalán kis tömegben 
megjelenő, egyneműen tömött fekete színű bazalt
típusé. 

A vulkáni kúp fő tömegét képező és vastagon 
oszlopos sötétszürke színű bazaltt ípus, gyakorlat i 
szempontból fontos fizikai és kőzetmechanikai sa
játságait, a végzett vizsgálatok eredményei alapján 
a következőkben jel lemezhetjük: 

Ennek a bazalt t ípusnak a sötétszürke színe az 
egész csúcson egyenletes, a levegőn sötétedik és 
szürkésfekete lesz. Szövete egyenletesen apró szem
csés. Általában merev kőzet. A hasadása egyenet
len, nem sík, hanem mélyen kagylós, kockafara
gásra nem alkalmas, már oszlopos elválása miat t 
sem. Bár a vastagabb oszlopok, némi rejtet t elvá
lást árulnak el. Említésre érdemes, hogy mindezek 
dacára a Gulács-hegyi kőbányák kockafaragásra is 
berendezkedtek és főleg kiskockát termeltek. A ba
zalt nyomószilárdsága a pesti műegyetemen vég
zett régebbi vizsgálatok szerint, száraz állapotban 
3270—3590 kg/cm'2 között változott; középértékben 
3458 kg/cm2 volt. Fagyálló kőzet. Térfogatsúlya 
2,76—2,88 között ingadozik. 

A gulács-hegyi kőbányákban főleg az omlások 
törmelékanyagát termelték. Érdekes volt itt a ba
zaltbányászatnak ez a kissé szokatlan formája; a 
a lesuvadt bazalt törmelék igen változatos, méteres 
tömbökből, összefüggésben marad t oszlopos töme
gekből állott. Ezek a tömbök belesüllyedtek és ösz-
szekeveredtek az alapzat homokos tömegeivel, me
lyet még fiatalabb, pleisztocén homokrétegek is ta
kar tak. Ebbe a homokos képződménybe beágyazott 
bazalttömegek, rendszertelenül elkeveredve találha
tók, és feltárásuk is véletlen. Ellenben a k i te rme
lésük könnyű volt, mer t a megrogyott, meglazult 
oszlopos tömegeket csak vasrúddal és csákánnyal 
bontot ták szét és vasvillákkal r ak ták csillékbe. Itt 
tehát nem volt fejtési munka, nem volt robbantás , 
nincsen lefedés, csak az omlások laza homokos 
anyagát kellett a hányóra szállítani. 

A Gulácson az első, rendszeres bazal tbányát 
WELTLER ANDRÁS nemesgulácsi birtokos nyitot ta 
a bazal tkúp DNY-i oldalán. Ez a bányaüreg átlag 250 
m tengerszint feletti magasságban bontotta meg a 
bazaltkúp oldalát. A kitermelt bazaltot siklón eresz
te t ték le a hegy lábáig, ahonnan kisvasúton szállí
tották, a mai országút mentén, a nemestördemici 
MÁV-állomásra. Ez az üzem volt a „Csúcshegyi Ba
zaltbánya Rt." melyet 1936-ban állítottak le. Ez a 
kőbánya sajnos magasabb szinten kezdett és már a 
vulkáni kúp oszlopos bazaltját bontotta meg. Mű
ködésének eredményét a hegycsúcs DNy-i oldalá

ban tátongó bányaüreg bizonyítja, melynek közel 
függőleges bazaltoszlopokból felépített bányafalát 
már erdősítéssel sem lehet el takarni . 

Az első vi lágháború utáni 1924—25. években, a 
Gulács nyugati , Balaton felől nem lá tható oldalán, 
a Kondor és Feledi Kőbánya és Útépítő Rt. által 
megindított kőbányászat „Nemesgulácsi Bazaltbá
nya Rt." néven működött . Ez a kőbánya 1926-ban a 
kereskedelmi bank érdekeltségébe kerül t és fuzio
nált a bank Haláphegyen működő kőbányájával, 
mellyel közösen „Zalamegyei Bazaltbánya Rt." cí
men, egészen az államosításig működött . 1948-ban 
államosították ezt az üzemet és az „Nemesgulácsi 
bazaltbánya" néven, mint a kőbánya tröszt tagja, 
tehát állami kőbánya folytatta működését, melyet 
1961-ben állítottak le. 

1924. évtől kezdve a Gulács Ny-i és É-i oldalain a 
fenti vállalatok sorozatosan több szintben termel
tek. A legalsó bányaszint, egyben a drótkötélpálya 
feladóállomása, 212 m magas volt. Fölötte 242 m-en 
több kisebb bányaudvaron termeltek, egymás mel
lett. A hegycsúcs É-i oldalán két szinten termeltek, 
az alsó szint 212 m-en a „Lovasbánya" és fölötte 
244 m-en a „Fenyő-bánya" volt. A drótkötélpálya 
feladóállomása a Ny-i oldal alsó bányaudvaráró l in
dult, és 1960 m hosszan a nemesgulácsi MÁV-meg-
álló mellett telepített zúzó- és osztályozórészlegbe 
vezetett. 

A Gulács-hegy 393,5 m magas bazal tkúpjának ki 
terjedése: 219 620 m2. A bazalt talpszintjét a nyu
gati oldalon „rókalyuk" bányafel tárásban 1944. év 
nyarán ér ték el; mérésem szerint 244 m tengerszint 
feletti magasságban. A tömött szövetű bazalt fekü-
kőzete, (a bazalttufa itt csak 1,5 m vastag) összepré
selt réteget alkotott. Ezalatt a pannonkorú zöldes
szürke homokos-agyagnak szintén préselt rétege is 
feltárult. A rókalyuki bányafel tárás adatai alapján, 
a Gulács-hegyi vulkáni kúp tömött szövetű bazalt
tömege tehát 149 m magas. 

A Tóti-hegy bazaltbányászata 

A Tóti-hegy 346,7 m magas karcsú vulkáni 
kúpja a Balaton part jától kb. 4 km-re , Káptalantót i 
község fölött emelkedik (6. sz. ábra). Alakra a szom
szédos Gulácshoz hasonló, de a há rom bazalthegy 
közül ez a legkevésbé ismert. Felépítésére nézve az 
előbbiektől annyiban tér el, hogy ennek a bazalt
csúcsnak az alapzata, csak felerészben a pannon
korú homok és agyag, a másik fele már permkorú 
vörös homokkőre támaszkodik, mint azt a 7. sz. 
ábra geológiai szelvénye mutat ja . 

A Tóti-hegy vulkáni kúpját felépítő kőzett ípusok: 
1. Az első vulkáni kitörések törmelékszórásából 

felhalmozódott barnásszürke színű tömeges bazalt
tufa. 
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2. A sorozatos lávafolyások anyagából megmere
vedett sötétszürke-szürkésfekete színű, tömött ba
zalt alkotja a csúcs fő tömegét. 

3. Az utolsó lávakitörés, kevés gázdús anyagá
ból hólyagos-lávás bazalt merevedet t meg. 

A Tóti-hegy bazaltkúpja tulajdonképpen egy-
irányban, kissé megnyúlt , rövid gerinc, melyet fő-
tömegében tömött szövetű sötétszürke-szürkésfe
kete oszlopos bazaltt ípus épít fel. Ezek az 5—6 szög-
letű bazaltoszlopok átlag 20—50 cm átmérőjűek, 
többnyire kéveszerűen csoportosulnak és i rányukat 
gyakran változtatják, a vízszintestől a függőlegesig. 
Helyenként egy i rányban ellapulva fejlődtek ki es 
ekkor réteges elválású forma keletkezett. 

A Tóti-hegy csúcsának DNy-i részén, kisebb tö
megben világosabb szürke színű, majd oxidált rozs
dabarna színű hólyagos-lávás bazaltt ípus települ. Fő 
tömegének bazalt t ípusa megjelenésére nézve sötét
szürke-szürkésfekete és tömött szövetű kőzet, mely
nek apró szemcsés, egynemű tömegében csak olivin 
kristályszemcséit ismerjük fel. Nagy fajsúlyú, ke
mény kőzet ez, melynek hasadása egyenetlen, he
lyenként kagylós törésű és hasadási lapjának felü
lete durva. A bazaltt ípus vékony metszetét mik
roszkóp alatt vizsgálva, összetételére nézve a követ
kezők állapíthatók meg: szövete hipokristályos-por-
firos. Ásványos elegyrészei: plagioklász-földpát, t i -
tánaugit , olivin, magneti t , ezen ásványszemcsék kö
zötti helyet, mint töltőanyag, sárgásbarna színű üveg 
foglalja el. Az ásványos elegyrészek közül az olivin 

7. Л Tóti-hegy geológiai szelvénye 

7. Geologisches Profil des Tóü-Berges 

7. The geological profile of Tóti-hegy 

6. Л Tóti-hegy bazaltkúpja Káptalantóti felöl nézve 

<>. Die Basaltkiippe des Tóti-Berges von Káptalantóti 

I). The basalt cone of Tóti-hegy viewed írom Káptalantóti 

Táti-hegyi bazaltok kémiai összetétele 

sötétszürke II. 
tömött hólyagos-
szövetű lávás 
oszlopos bazalt 

bazalt 

Elemezte: Ems/.t K á l m á n Simó Béla 

SiO, 46,42% 44,85" „ 
Т Ю , 1.90 2,91 
ALÓ-, 17,05 14,11 
F e , 0 ; 1,8» 6,32 
FeÖ 7,62 3,37 
MnO 0,11 0,21 
MgO 7,69 6,44 
CaO 8,64 9.45 
Na.O 3,38 1,56 
K,Ö 2,02 1.21 

н,о + 2,71 4,85 

н,о - 0,32 3,61 
S rO 0,15 — 
BaO nyom — 
CO, — 0.45 
p,o, 0,17 0,97 
S — 0,03 

100,06",,, 100,34",, 

fajsúly 

100,06",,, 

2,70 
1 Q9 
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nagyobb kristályszemcséi adják e bazalttípus por-
firosan kivált elegyrészét, a beágyazásokat, míg a 
többi ásvány apró kristályszemcséi az alapanyagot 
építik fel. 
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8. Hegyestői bazaltbánya 8. Basalt quarry at Hegyestő 8. Basaltsteinbruch von Hegyestő 

A következőkben közölt két kémiai kőzetelemzés 
jól alátámasztja a mikroszkópos vizsgálatok megál
lapításait. Az elemzések a Magyar Állami Földtani 
Intézet kémiai laboratór iumában készültek. 

A Tóti-hegy bazal tkúpján kis kapacitású és csak 
kézi termelésű kőbányaüzem alakult ki, mely főleg 
kockakőtermelésre rendezkedett be. Fizikai és kő
zettechnikai vizsgálatok eredményei erről a bazalt
ról nem ismeretesek. 

A hegyen a „bazaltkavics" termelését 1900-as 
években kezdték, de itt is a bazaltomlások anyagát 
hordták útépítésre. A balatoni vasút építkezésének 
megindulása u tán „Falk és Cziner, mórágyi (Tolna 
megye) gránitbánya" vállalat nyitott itt bazaltbá
nyát. A bányafeltárást a főcsúcs Ny-i, Balaton felől 
nem látható oldalában, 294 m magasságban telepí
tették. Csak később termelés közben figyelték meg, 
hogy a bányaudvar t túl magasan kezdték, mer t mé
lyebb szintekben is bazalt települ; ezért először 8 
m-rel, majd később ismét 6 m-rel lejjebb mélyítet ték 
a bányaudvar szintjét, ahol kézi termeléssel dolgoz
tak. Az első vi lágháború alatti kőkonjunktúra ha
tására a vállalat az üzem gépesítésére gondolt és 
kőtörők, osztályozók beépítését, sőt drótkötélpálya 
megépítését határozták el, mer t a bazaltot akkor a 
badacsonytomaji MÁV-állomásra kocsin szállítot
ták. De a vi lágháború befejezése nyomán megszűnt 
a konjunktúra és így lassan leállt a kőbányászat, 
mely a hegy főcsúcsán végleg megszűnt. 

A Tóti-hegyen a bazaltbányászat a második vi
lágháború alatt újból megindult, de ekkor nem a 
346,7 m-es főcsúcson, hanem a hegy DNy-i oldalán, 
már a homokalapzatra lecsúszott és 240 m magas 
kúpszerű bazaltomlás tömegét termelték. A háború 
befejezése u tán a termelés megszűnt és néhány éven 

át bazaltbányászat nem folyt. — De jelenleg a helyi 
Összefogás mezőgazdasági tsz termeltet , évi t e rme
lése 40—50 tonna. 

A hegy bazaltkúpján, a kőbányászat okozta fel
tárások aránylag kisméretűek voltak, így azok a 
hegy eredeti alakját nem rontották, a bányaüregek 
a Balaton felől nem láthatók, sőt ma még Kápta 
lantóti község felől is nehezen figyelhetők meg. 

Hegyestő bazaltbányászata 

Hegyestő 337 m magas, formás vulkáni kúp, 
mely a Balaton partjától 4 km-re emelkedik Zánka 
község fölött, tehát ezt a bazaltcsúcsot csak az Akaii 
és Szepezd közötti balatoni szakaszon figyelhetjük 
meg. 

Hegyestő bazaltkúpja a Balaton felől nézve érin
tetlen, de ha az ellenkező, nyugati oldalát meglát
juk, akkor a csodálkozás és a megdöbbenés vegyes 
érzelmével szemléljük az elébünk táruló látványt, 
amelyet a 8. sz. ábra fényképe rögzít. 

A hegyestői bazaltcsúcs ugyanis egy félbevágott 
vulkáni kúp, melynek nyugat i felét a kőbányászat 
már ki termelte és ott vertikális bányafala látható. 
Ezt a bányafalat orgonasípszerűen sorakozó bazalt
oszlopok építik fel, melyek a csúcs felé futnak ösz-
sze. 

A hegy bazal tkúpjának felépítése, szerkezete kü
lönbözik a Tapolcai-medence bazal tvulkánjainak 
szerkezetétől, amelyeknél az alapzat pannonkorú 
homok- és agyagrétegből áll. A hegyestői bazal tkúp 
tömegre sokkal kisebb, de nagy kiterjedésű alapza
tát tr iászkorú képződmények, nevezetesen alsó-tri
ászkori, campilli emeleti lemezes mészköve és erre 
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települő, középsőtriászkorú megyehegyi dolomit al
kotják. A bazaltkúpot létrehozó centrális vulkáni 
kitörés csupán lávafolyásból állott; a láva a cam-
pilli mészkövet áttörve, azon települ. A hegyestői 
bazaltkúp szerkezetét a 9. sz. ábra geológiai szelvé
nye szemlélteti. 

Hegyestő vulkáni kúpját felépítő bazalt sötét
szürke színű, mely a levegőn sötétedik, de még 
szürke marad. Szövetére nézve finom szemcséjű, 
igen tömött kőzet. Szabad szemmel vizsgálva abban 
csak apró olivinszemcsék ismerhetők fel, mint be
ágyazások. Vékonycsiszolatát mikroszkóp alatt vizs
gálva, megállapítható, hogy mikrószövete hipokris-
tályosan porfiros. Alapanyagát plagioklász-loldpá-
tok finom léc a lakú kristályai, majd augit és a mag-
netit apró szemcséi adják. E kristályszemcsék kö
zötti helyet üveg tölti ki. E bazaltt ípus minden ás
ványos elegyrésze teljesen bontatlan, üde. 

A kémiai elemzés a mikroszkópos vizsgálatok 
eredményeit alátámasztja. Az alábbi elemzést, a 
Magyar Állami Földtani Intézet laboratór iumában 
SIMÖ BÉLA készítette. 

Hegyestő igen tömött szövetű bazaltja az egész 
hegycsúcson egyenletes, oszlopos kifejlődésű. Az 
5—6 szögletes és 20—40 cm-es átmérőjű oszlopok 
a csúcs felé konvergálnak. Hasadása egyenletes, 
többnyire mélygörbületű kagylós törést árul el. Igen 
merev kőzet, ütésre mindig éles, egyenetlen dara
bokra esik szét. A fentiek alapján nem kockakő 
anyag, csak zúzott kőnek, terméskőnek alkalmas. 

Hegyestő bazal tkúpját az Országos Természet
védelmi Tanács az 1961. évi helyszíni szemle alkal
mával védetté nyilvánította azzal a feltétellel, (te
kintettel a nagy bazalt útépítőanyag-hiányra) , ideig
lenesen engedélyez raj ta bazaltbányászatot. De a 
további termelést lehatárol ta ; a bazaltbányászat 
csak az oszlopos bányafal mentén a mélység felé 
folyhat, amíg ott bazaltot találnak. Ha az kimerül, 
akkor Hegyestőn a bazaltbányászat végleg meg
szűnik, mert ezen bazal tkúpnak a Balaton felől lát
ható és eddig érintetlen oldalát, megbontani nem 
szabad. 

9. A Hegyestő bazaltkúpjának geológiai szelvénye 

9. Geologisches Profil des Basaltkegels von Hegyestő 
9. The geological profile of the basalt cone of the Hegyestő 

Hegyestő bazaltjának kémiai összetétele 

SiO, 44,02% 
TiO-, 2,42 
Al.,0;, 16,27 
Fe.jO., 3,08 
FeÖ 6,74 
MnO 0,15 
MgO 7,89 
CaO 10,25 
Na,0 3,59 
KaÖ 2,49 
H,0+ 0,61 
H,0— 0,62 
P2Or, 0,60 
COo 0,67 

99,40% 

fajsúly = 3,06 
térfogatsúly = 2,88 

így Hegyestőn a bazaltbányászat 1961 után 
még tovább folyt. Kisebb kapacitású zúzó és osztá
lyozó berendezéssel dolgoztak és a kőszállítást te
herautókon végezték. Végül az állami bazaltbányá
szatot 1970 végén állították le. 

* 

Megismerve most már a „Balaton-parti bazaltbá
nyaszat" elindulását, kialakulását, nem lesz érdek
telen bepillantani a hosszú évtizedes küzdelmek so
rába, melyet a nemzet természetvédelmi kívánsága, 
követelése, ezen kőbányászat megszüntetéséért ví
vott. 

A Balaton és környékének fürdő- és üdülőjellege 
az első világháború nyomán, a tr ianoni rendelkezé
sek következtében emelkedett . Ezután lett a Bala
ton és környéke hazánk legfontosabb üdülő területe. 
A balatoni fürdőélet nyomán meginduló turistaság 
csakhamar felveti a természetvédelmi kérdéseket is. 
A Földrajzi Társaság az 1900-as években indította 
meg a „Balaton tudományos tanulmányozása" moz
galmat, melynek következtében két évtizeden át. 
komoly tudományos kutatások és vizsgálatok bon
colgatják e nagy tónak és tágabb környékének ter
mészeti jelenségeit és adottságait. Ezen kutatások 
előrehaladásával már a tudományos körök részéről 
is felhangzanak a „Balaton-parti bazaltbányászat" 
megszüntetésének követelései. 
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A természetvédelmi követelések ezután állandó
sulnak és a legkülönbözőbb helyeken, de főleg a na
pilapokban jelennek meg. Nehéz lenne azokat itt 
felsorakoztatni, de megállapítható, hogy időnként 
e követelések hangja megerősödött. Ilyen erősebb 
publicitású időszak volt pl. az 1929. év, amikor a 
Budapesti Hír lapban és más újságokban feszegetik 
a „balatoni bazaltbányászat" megszüntetésének kér
déseit. Az 1935-ben megalkotott első természetvé
delmi törvény, KAAN KÁROLY és harcos társainak 
küzdelme nyomán jött létre. A törvényhozás mind
két háza is foglalkozik a Balaton-part i bazaltbá
nyászat kérdésével; sajnos ennek nyomán sem szűnt 
meg a kőbányák termelése. 

A felszabadulás után, az újjászervezett Országos 
Természetvédelmi Tanács lép akcióba és próbálja 
áttekinteti , egységesen megoldani az ország te rmé
szetvédelmi kérdéseit. A Balaton-környék egységes 
rendezését és közöttük, a Badacsony- és Gulács-
hegy kőbányászatának nehéz kérdéseit boncolgat
ják. Ez a bazaltbányászat ezután az Országos Ter
mészetvédelmi Tanács súlyponti kérdése lesz. Meg
indulnak a helyszíni szemlék és a kőbányászat veze
tőivel való tárgyalások sorozatai. Az első eredmény 
a Badacsonyon a kőbányászat terjeszkedésének 
elhatárolása volt. Ezt követte a legjelentékenyebb 
eredmény, a termelés teljes leállítása a „tornaji bá
nyaüregben", illetve annak a tördemici-bányarészbe 
való áttelepítése, mely 1950—53. években befejező
dött. Ezután, az egyesített tördemici-bányafeltárás 
elhatárolása következett, melynek egyik fejleménye, 
a „kőkapu" pompás feljárójának megmentése, a 
meddőhányó lerakása ellen. Ugyancsak a helyszíni 
szemlék és tárgyalások nyomán alakult ki a tomaji-
bányaudvar fásításának elrendelése, majd a Gulács-
hegyi hányók befásításának vizsgálata. 

Az Országos Természetvédelmi Tanács és a kőbá
nyászat vezetőinek megértő együttműködésével si
került a Gulácson a kőbányászat menetének és ki
terjedésének az elhatárolása is. Ez volt az első lépés 
az ottani kőbányászat megszüntetése i rányában. A 
Gulács-hegyi bazaltbányászat megszüntetését előse-

Am NW-Ufer des Balaton-Sees erheben sich die Ba
saltkegel von Badacsony, Gulacs, Tóti und Hegyestő als 
Glieder der vulkanischen Gruppe des Tapolcaer Bek-
kens unmittelbar am Balaton-Ufer bzw. 2—4 km von 
diesem entfernt. Ein kleinerer, zeitweiliger Steinbruch 
fing auf diesen Bergen seit den 1900er Jahren an. Ein 
planmässiger und zum Teil motorisierter Basaltabbau 
fing im Jahre 1905 auf dem Badacsony-Berg an. Durch 
den Bau der Eisenbahnlinie Balaton-Tapolca im Jahre 

gítette az a kiterjedt bányacsúszás, mely 1958-ban e 
bazaltcsúcs nyugat i bányaudvara in bekövetkezett . 
A termelés ezt követően már csak az északi bánya
üregekben folytatódhatott ; az üzem termelése erősen 
csökkent, végül a kőbányászat vezetői nemes gesz
tussal 1961 végén a hegyen minden kőbányászati 
tevékenységet megszüntettek. 

Ezek u tán már csak a Badacsony-hegy tördemici 
oldalán működöt t a kőbányászat. Az Országos Ter
mészetvédelmi Tanács tovább küzdött annak meg
szüntetése érdekében. Mindig megértően követte, 
figyelte a Balaton-környéki bazaltbányászat sorsát 
és fejlesztésének kérdéseit. Tájvédelmi szempont
ból bírálta e bazalthegyek bányászatát , de szem 
előtt ta r to t ta a bazaltbányászat, illetve az országos 
fontosságú útépítés kérdéseit is. A kőbányászat ve
zetőivel megértően együttműködtek, ami a gyakori 
helyszíni szemlék és tárgyalások sorozatában ismé
telten kifejezésre jutott . E megértő együttműködés 
eredményeként jelent meg az építésügyi miniszter
nek az a rendelkezése, melynek értelmében а В a -
d a c s o n y o n 1964 v é g é v e l , m i n d e n k ő 
b á n y á s z a t i t e v é k e n y s é g m e g s z ű n i k 
és az üzem végleges leszerelése 1965-ben befejezést 
nyer. E z z e l a b a l a t o n - p a r t i b a z a l t b á 
n y á s z a t к b. 60 é v e s ü z e m e l t e t é s u t á n 
m e g s z ű n t é s a n e m z e t j o g o s t e r m é 
s z e t v é d e l m i k ö v e t e l é s e t e l j e s ü l . A 
Balaton par t ján emelkedő bazal tvulkánok alakja, a 
bányaüregek okozta sebek dacára is megmaradt , 
ezek a sebhelyek az erdősítés nyomán részben majd 
eltűnnek, de legalábbis terjedelemben csökkennek. 
A Balaton par t ján és a Tapolcai-medencében felso
rakozó bazaltkúpok nagyszerű vulkáncsoport jának 
azonban két tagja: a Haláp és a diszeli Halyagos a 
kőbányászat áldozatai lesznek; ezek bazalttömegeit 
ki termelik ; még szerencse, hogy ezek a bazaltvulká
nok a Balatontól már 10—15 km távolságban emel
kednek, így a megcsonkításuk nem olyan feltűnő 
és kevésbé zavarják a balatoni tájkép összhangját. 

Jugovics Lajos 

1909 entstanden auf diesen Basaltbergen hintereinander 
die kleineren-grösseren Steinbrüche. Unter den am 
Ufer des Balaton-Sees vorhandenen Basaltsteinbrüchen 
wird die Gruppe der Basaltsteinbrüche an den Basalt
kegeln von Badacsony, Gulács, Tóti und Hegyestő ne
ben Zánka unter dem Namen „Basaltabbau am Bala
ton-Ufer" zusammengefasst. Über ihre Entstehung, über 
das Funktionieren der Betriebe wird im folgenden ein 
Überlick gegeben. 

BASALTABBAU AM BALATON-UFER 
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Auf dem Badacsony-Berg wurde in zwei Steinbrü
chen produziert: der eine liegt am E-lichen Teil des Ba
saltkegels über dem Dorf Badacsonytomaj und ist der 
sog. Tomaj'er Steinbruch, dessen Pochenbetrieb unmit
telbar am Ufer des Balaton-Sees aufgebaut wurde. Der 
andere Bruch des Berges ist der „Tördemicer Bruch'-, 
dessen Gestein mit einer 1300 m langen Drahtseilbahn 
zum Pochenbetrieb neben dem bahnhol' von Tördemic 
befördert wurde. 

Der Badacsonytomajéi' Basaltsteinbruch fing mit dem 
Abbau des Materials des sich bis 270 m Höhe herunter
ziehenden Basaltsturzes bis zur Gemarkung der Ort
schaft an. Auf Grund des allmählichen Abbaues des 
Sturzes wurde der Produktionshorizont höher, auf 302 
m ausgebildet und auch die Aufgabestation der Draht
seilbahn wurde dort untergebracht. Als auch dieser Ho
rizont taub wurde, wurde der produzierende Horizoni 
durch die Produktion höher, in 315 m ausgebildet. Aul 
diesem wurde bis Ende des Jahres 1950 in einer 
Länge von 750 m und mit einer 70—HO hohen Gruben
wand produziert. 

Der Tördemicer Basaltbruch schloss die EW-Seite des 
Badacsony-Berges in einer Höhe von 350 m und in 
einer Länge von 500 m auf. Im Jahre 1950 hörte aber 
die Selbständigkeit des Tördemicer Steinbruches auf, 
da die Betriebsabteilung des Tomajer Bruches hierher 
gesiedelt wurde und der vereinigte Tördemicer Gru
benhorizont auf 312 m ausgebildet wurde. Von hier aus 
förderte man den produzierten Basalt mit einer 2100 m 
langen Drahtseilbahn in den Badacsonytomajéi' Po
chenbetrieb. 

In beiden Steinbrüchen des Badacsony-Berges wurde 
der gleiche graue Basalt mit dichter Textur produziert 
und beide Betriebe richteten sich auf die Quader-
Schnitzerei und Herstellung von Rohstein ein, beide 
Betriebe waren ein einheitliches Eigentum. 

Über den Aufbau des Basaltvulkans vom Badacsony-
Berg ist festzustellen, class der zentrale vulkanische 
Ausbruch mit einer Streuung von Pyroklasten anfing 
und aus dem Material dieser entstandenen Basalttuff
krater das Material des nachfolgender Lavaströme 
ausgefüllt hat. Die abwechslungsreichen Lavaausbrüche 
bauten einen grossen Basaltkegel auf, der aber von der 
Erosion in den bis zu unseren Tagen vergangenen 6 
Millionen Jahren beträchtlich vernichtet wurde. 

Der Basaltabbau des Gulács-Berges. 

Der Basaltkegel mit der Zuckerhaut-Figur des Gu
lács-Berges befindet sich etwa 2 km vom Balaton-Ufer 
entfernt. Der 393.5 m hohe Basaltkegel wird im Halb
kreis in den Höhenstrecken von 212—280—300 m durch 
serienmässige Grubenaufschlüsse gegliedert. Das von 
den an den 6 Grubenhorizonten produzierte Material 
wurde mit der in Höhe von 212 m liegenden Horizont 
in Bewegung gesetzten I960 m langen Drahtseilbahn in 
den Pochenbetrieb neben den Nemesgulácser Bahnhof 
befördert. 

Der Basaltkegel des Gulács-Berges wurde durch 
zentrale Vulkanausbrüche, die mit Streuung von Pyro-
klastiten anfingen, aufgebaut. Die weitere vulkanische 
Tätigkeit bestand nur aus Lavaströme, die einen viel 
grösseren Vulkan von Kegelform als den heutigen, auf
bauten und der einer hochgradigen Zerstörung ausge
setzt war. Das Pyroklastit häufte sich am Fuss des stei
len Kegels am Rande des pannonischen sandigen Fun
daments durchschnittlich in Höhenstrecken von 200— 
2(î() m an. Der Basaltbruch von grosser Menge und das 

Pyroklastit umrundet den Grund des wohlgeformten 
Basaltkegels richtig kragenförmig. Charakteristisch für 
die Menge des Sturzhaufens ist es, dass verschiedene 
Betriebe bis zum Jahre 1944 nur aus diesem Sturzhau
fen produzierten und dass sie nur in diesem Jahr bei 
der Aufschliessung des „Rókalyuk" (.,Fuchsloch") Nr. 
IV. zu der den Basaltkegel aufbauenden und in Säulen 
stehenden Basaltmasse gelangten. 

Auf dem Basaltkegel des Gulács-Berges betrieben 
Jahrzehnte hindurch insgesamt 4 Steinbruchgesell-
schaften Bergbau. Die erste, die Csúcshegyei- Grube an 
der SW-lichen Seite, hörten im Jahre 1963 auf. Inzwi
schen produzierte in den Jahren 1924—25 an der West
seite des Gipfels auch die Nemesgulácser Basaltgruben 
AG. Diese Gesellschaft fusionierte mit der Haláp-he-
gyer Basaltgrube und wirkte unter dem Namen: Ko
mi tats Zala Basaltgrube bis zum Jahre 194H, dann wur
de sie verstaatlicht. Als staatliche Grube produzierte 
sie unter dem Namen: Nemesgulácser Basaltgrube bis 
zum Jahre 1961, danach wurde sie eingestellt. 

Der Basaltabbau des Tóti-Berges. 

Das Fundament des 346.7 m hohen Vulkankegels mit 
sanft absteigenden Seiten des Tóti-Berges wird nicht 
nur durch Sand- und Tonschichten aufgebaut, sondern 
auch vom Perm-Sandstein an der E-Seite. Die den Tó
ti-Berg aufbauende zentrale vulkanische Tätigkeit fing 
mit Streuung von Pyroklastiten an. Aus dieser ent
stand nur eine dünne Basalttuffschicht; die Haupt
masse des Kegels bildet das Basaltmaterial der La
vaströme. Den ursprünglichen Basaltkegel von einer 
viel grösseren Masse hat die Erosion gründlich bear
beitet. So erhoben sich an den W und S Seiten des Fun
damentes drei, durchschnittlich 50 m hohe Basalt
sturzhaufen. Der Basaltabbau fing auf dem Tóti-Berg 
mit dem Abbau der Sturze an; nach der Fertigstellung 
der Balatoner Eisenbahnlinie enstand am Gipfel in 294 
m Höhe ein Steinbruch von kleiner Kapazität, der mit 
der Hand betrieben wurde. Nach dem ersten Weltkrieg 
wurde auch die hiesige Produktion eingestellt. Wäh
rend des zweiten Weltkrieges fing man mit dem Abbau 
des mittleren Sturzhaufens an. 

Der Basaltabbau von Hegyestö. 

Hegyestö ist ein kleinerer Basaltkegel (337.7 m), der 
nur von der Balatoner Seite aus gesehen unberührt und 
von regelmässiger Kegelform ist, an der entgegenge
setzten Seite spaltet ihn ein Grubenaufschluss, er ist 
also ein durchgeschnittener Basaltkegel. Nach einer 
Tatortsbesichtigung im Jahre 1961 erlaubte der Rat des 
Naturschutzes, dass entlang der steilen Grubenwand 
noch solange produziert werden darf, wie man in der 
Tiefe Basalt findet. An der zum Balaton hin liegenden 
Seite des Basaltkegels darf nicht produziert werden, 
in dieser Richtung muss der Kegel unberührt bleiben. 
Die sich hier befindende kleine Basaltgrube stellte die 
Produktion im Jahre 1970 ein. 

Der Hegyestöer Basaltkegel wurde durch zentrale 
vulkanische Tätigkeit, die nur aus Lavaausbrüche be
stand, zustande gebracht. Die Lava durchbrach den un-
tertriassischen (Campili) Plattenkalkstein sowie den 
hierigen überlagernden mitteltriassischen Megyehegyer 
Dolomit und lag diesen Bildungen auf. 

Lajos Jugovics 
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BASALT QUARRYING BY THE SHORE OF LAKE BALATON 

On the NW shore of Lake Balaton, the basalt cones 
of some members of the volcanic group in the Tapolca 
basin: Badacsony-Gulács, Tóti and Hegyestő rise right 
on the shore of the lake, or a mere 2—4 km inland. In 
the years of 1900 a periodical and not extensive quar
rying of these basalt mountains began. Regular and 
partly mechanized basalt quarrying started in 1905 on 
the Badacsonyhegy; and beginning with the year of 
1909 when the Balaton-Tapolca railway was completed 
smaller and bigger basalt quarries have opened up one 
after the other. Under the above title the group com
prising the Badacsony, Gulács, Tóti and the Hegyestő 
near Zánka quarries will be sonsidered, together with 
their fromation and the operation of the annexed work
shops. 

Two quarries were working on Badacsonyhegy: one, 
on the eastern part of the basalt cone, above the vil
lage of Badacsonytomaj, known as the "Tomaj-quarry" 
whose stamping mill was built on the shore of Lake 
Balaton. The other one was known as the "Töördemic-
quarry" whose quarried stone was transported over a 
1300 m long cable-railway down to the stamping mill 
planted by the MÂV railway station of Tördemic vil
lage. 

Production began at the Badacsonytomaj basalt 
quarry by the exploitation of the basalt-slip coming 
down to 270 m in the vicinity of the village. During 
the gradual exploitation of the slide a producing level 
was developed at a height of 302 m, where the dis
patch station of the cable-railway was installed. When 
this level too was exhausted, the ultimate production 
quarry level was stationed at a height of 315 m. This 
was working over a 750 m long and 70—80 m high 
quarry-face until the end of 1950. 

The Tördemic basalt quarry exposed the NW side 
of the Badacsonyhegy over a 500 m long and 350 m 
high surface. But in 1950 this quarry ceased to be in
dependent and the workshops of the Tomaj-quarry was 
transplanted and merged into the Tördemic-quarry 
whose final production level was developed at a height 
of 312 m. This meant that the basalt was transported 
to the stamping mill at Badacsonytomaj over a 2100 
m long cable-railway system. 

Both quarries of the Badacsonyhegy yielded the same 
grey and massive basalt and both workshops were 
equiped to produce flagstones, road-metal and quarry-
stone. Both workshops were under a unified proprie
torship. 

The basalt volcano of the Badacsonyhegy began its 
central activity with throwing out detritus, the thus 
formed crater of basaltic tuff was slowly filled in with 
the surface flow of lava. The varied eruptions built up 
an enormous basalt cone but in the subsequent six 
million years erosion significantly decreased its bulk. 

The basalt quarrying of Gulácshegy 

The sugar-loaf-like basalt cone of the Gulácshegy ri
ses some 2 km from the shore of Lake Balaton. The 
393.5 m high basalt cone has been broken up by a se
ries of quarries situate in a semicircular fashion at al
titudes of 212, 280 and 300 m. The produce of the six 
quarry levels was sent off at 212 m on a 1960 m long 
cable-railway route to reach the stamping mill planted 
by the MÁV railway station of Nemesgulács. 

A central volcanic activity built up the basalt cone 
of Gulácshegy, which also started with throwing out 
detritus. The later activity comprised surface flow of 
lava only, which built up a much bigger cone than the 
one known today; this basalt cone like the previous one 
had suffered heavy erosion. The detritus accumulated 
at the foot of the steep volcanic cone on the edge of 
Pannonic sandy base at a height of an average of 
200—260 m. The large quantity of basalt-slipping and 
detritus surrounds the foot of the shapely basalt cone 
in a collar-like fashion. 1st huge mass is well illustrat
ed by the fact that until 1944 the various enterprises 
made use of it and only in this year were they able to 
open up the No. IV. "Rókalyuk" reaching by this the 
foot of the standing columnar basalt of the cone. 

The Gulácshegy basalt cone has been exploited by 
only four quarrying enterprises for over many decades. 
The first was the "Csúcshegy-quarry" on the SW side 
closing down in 1936. Meanwhile in 1924—25, the "Ne
mesgulács Basalt Quarrying Co." also quarried basalt 
here on the western side of the cone, but they merged 
soon with the Haláphegy basalt quarrying company un
der the name "Basalt Quarryin Co." of the Zala County, 
which existed in this form until 1948 when it was na
tionalized and under the name of Nemesgulács Basalt 
Quarry was functioning until 1961. 

The basalt quarrying of Tótihegy 

The gently sloping side of the Tótihegy volcanic cone 
(346.7 m) comprises not only layers of sand and clay 
but on the eastern side a Permian sandstone, too. Like 
in the previous two cases the central volcanic activity 
which built up the Tótihegy began throwing out detri
tus, and only a thin basaltic tuff layer was formed. The 
bulk of the cone was formed of surface flow of lava. 
The originally large mass of the basalt cone suffered 
heavy erosion resulting in some 50 m high basalt-slip
ping on the western and southern sides of the cone. 
Quarrying here started with the carrying off of the 
slipping then after the construction of the Balaton rail
way track, on the peak, at 294 m, a manual quarrying 
of small capacity was started. However, after World 
War I the production here was stopped. During World 
War II the exploitation of the central slide was be
gan. 

The basalt quarrying of Hegyestő 

Hegyestő is a smaller basalt cone of 337.7 m, its slope 
facing toward the Balaton is its only part which was 
left untouched. The other side has completely been 
exploited, thus, in fact, it is a half cone. In 1961 the 
Nature Conservancy Council granted permission to the 
quarry to continue production as long as they stayed by 
the steep wall and worked they way downward leav
ing the other parts untouched. The small quarry was 
in production until 1970. 

The basalt cone of Hegyestő was formed by a central 
volcanic activity of eruptions only. The lava broke 
through the Megyehegy dolomite of the Middle Trias 
which settled on the laminar limestone of camilic stage 
originating from the Lower Trias. 
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