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A BALATON -FELVIDÉK ÉS A TAPOLCAI-MEDENCE 
BAZALTTERÜLETEINEK FELÉPÍTÉSE

í r t a :  J u g o v ic s  L a j o s

A dunántúli bazaltelőfordulásokat — a Dunántúl mélytektonikai szer
kezetét figyelembe véve — a következőképpen csoportosíthatjuk:

L A Déli-Bakony bazalt és bazalttufa területei.
II. A Balaton-felvidék bazalt és bazalttufa előfordulásai. E csoportba 

tartoznak a ,,Tapolcai-medence’ ' bazalthegyei is.
III. A Tátika-csoport bazaltgerincei és bazalttakarói.
IV. A Kisalföld bazalt és bazalttufa területei.

A Bakony hegység és a Balaton-felvidék bazaltvulkánjai a perm és triász, 
illetve a pliocén felsőpannóniai alemelet rétegeiből álló erősen denudált, egye
netlenül lepusztult és átlag 200 — 300 m abszolút magasságú térszínre törtek 
fel. A bazalt- és bazalttufaelőfordulások fekürétegei változatosak. Helyenként 
a permi homokkő, alsótriász (campili) lemezes mészkő, a szeizi homokos dolo
mit, illetve a középsőtriász (anizuszi) dolomit, a felsőtriász (karni) márga, vagy 
a felsőtriász (nóri) dolomit térszínen települnek. Az alaphegységen helyenként 
a pliocén homokos, agyagos, kavicsos üledékeinek maradványai és egyéb tör
melékanyagok is megtalálhatók (I. melléklet).

A mezozóos terület szerkezeti folytonosságát a Balaton csapása irányá
ban, az ún. ,,literi-törésvonal” szakítja meg, mely Fűzfőtől kezdve Köveskálig 
a felszínen is nyomozható. Erre a törésvonalra merőleges harántirányú vetők 
nyomán helyenként keletkezett lapos medencék mentén helyezkednek el ba
zalthegyeink kisebb-nagyobb tömegei.

A Balaton melléki mezozóos fennsíkot a litéri hosszanti vető osztja két 
részre: a Balaton menti ún. Balaton-felvidékre és annak ENy-i részére a Déli- 
Bakony hegységre. A két hegy vonulat között felszíni határvonalnak az Eger 
patak Kapolcs—Monostorapáti irányában húzódó völgye tekinthető.

A Balaton-felvidék hegyvonulata — a Dunántúl mélytektonikai szerke
zete szerint — a Balaton mentén egészen a szigligeti vulkáni hegyek vonaláig 
követhető. Ez a terület a pliocén végéig — valószínűleg tovább is — igen vál
tozatos vulkáni tevékenységnek színhelye volt, ahol a kitörési centrumok a 
Tihanyi-félsziget, illetve Nagyvázsony vonalától Szigligetig sorakoznak és 
összesen harminc kitörési centrumban valóságos vulkáni zónát alakítottak ki. 
A 30 kitörési centrumból 5 előfordulást csak lávakitörések építettek fel. A
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törmelékszórások 11 bazalttufa előfordulást alakítottak ki, míg 14 bazalthegy 
felépítésében a törmelékszórások és lávafolyások együttesen működtek közre.

A Balaton-felvidék bazaltvulkanizmusának morfológiáját főleg vulkáni 
kúpok jellemzik, melyek a hegy vonulat E-i részében kis tömegűek, sőt a leg
többjénél a felszíni vulkáni forma is lepusztult, ezeknél csak a kitörő csatorna 
bazalt- vagy bazalttufa tömegei maradtak vissza. A Balaton-felvidék hegy
vonulatában csak egy nagyobb vulkáni takaró alakult ki Kapolcs—Monostor- 
apáti és Balatonhenye között. A Tapolcai-medence különálló, nagy tömegű 
és formailag kiemelkedő bazaltkúpjai világviszonylatban is a legszebb vulkán
csoportot alakítják ki.

A dunántúli bazaltterületek között éppen a Balaton-felvidékiek még ke
véssé ismertek, azért ezekről és felépítésükről kissé bővebben szólunk.

E dolgozatban felsorakoztatott geológiai szelvényeket Sz e n t e s  F . fő
geológussal közösen szerkesztettük; a területek egy részét együtt is bejártuk, 
megfigyeléseink eredményeit a helyszínen megtárgyaltuk. A Balaton-felvidék 
és a Déli-Bakony bazaltterületei szoros szerkezeti összefüggésben állanak az 
ottani mezozóos képződményekkel. Ezen, többnyire komplikált sztratigráfiai 
kérdések felderítésében Sze n t e s  F. évtizedes tapasztalataiból leszűrt áttekin
tésére nagy szükség volt, mert ilyen módon e jelentésben ezen kérdésekkel fog
lalkozó megállapítások közös törekvéseink eredményei.

Az itt közölt áttekintő részletezés azért is szükséges, mert az 1920-ban 
megjelent Balaton vidéki geológiai térképen éppen ezen hegy vonulat kis tö
megű bazalt és bazalttufa előfordulásainál* ** történtek felcserélések és hiányos 
bejegyzések.

A Balaton-felvidék vonulatában települő:

* A  LóczY-féle geológiai térkép Vöröstó község határában a „Kálvária-hegy” gerin
cének végén bazalttufa-foltot jelöl. Vizsgálataim szerint az egész terület vöröses szaru- 
köves mészkőből áll, mely helyenként sűrűn tartalmaz jáspisdarabokat. A  falutól K-re 
a szomszédos gerinceket viszont dolomit kőfejtők tárják fel. Ezek alapján a „vöröstói 
bazalttufa” -folt — mint hibás bejegyzés — az említett geológiai térképről törlendő. — 
A LóczY-féle geológiai térkép Mencshely községtől É -É N y -r a  ,,Ragonyai-börcök” jelö
léssel kis bazaltfoltot ábrázol. A  gondos vizsgálat alapján megállapítható, hogy Mencshely 
község tágabb környékén, a Halom-hegyi bazaltcsúcson kívül csak mezozóos mészkövek 
találhatók. A  község É —ÉNy-i része bőséges mészkőtörmelékkel takart sík, mezőgaz
dasági terület, melyen más kőzettípus törmelékben sincsen. E mészköves terület közép
részén telepített gémeskút (a térkép szerint „tófői kút” ) kávája mentén található né
hány emberfej nagyságú bazaltdarab, amit odahordtak, nem bizonyító erejű adat. A  
fentiek alapján a LóczY-féle geológiai térképen „Ragonyai-börcök” néven jelölt bazalt- 
foltot nem látom helytállónak és igazoltnak, így törlendő.

* *  J u g o v ic s  L.: Tapolca környéki bazalttufa előfordulások. — Évi Jel. 1944. és 
Adatok a Déli-Bakony és a Balaton-felvidék területén található bazalt-előfordulások 
ismeretéhez. — Évi Jel. 1953.
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A Gyertyánoshegy bazaltterülete. Barnag község határában a mezozóos 
mészkövek és a dolomit a 395 m-es Hideghegy vonulatát építik fel. A faluból 
D-i irányban húzódó Mogyoró-völgy mentén ebből az üledékes vonulatból 
emelkedik ki a 361 m magas és É — D-i irányban kissé megnyúlt G yertyános- 
hegy bazaltgerince. Tömege aránylag kicsiny, hiszen mindössze 6 —10 m-re 
emelkedik ki a bazalt a 352—356 m-es mészkőtakaró szintje fölé.

A fekü mészkő a bazaltgerinc mentén a triász korú felsőkarni emeletbe 
tartozó ,,Sándorhegvi mészkő” (Sz e n t e s  F. meghatározása). Ennek a szürkés
fehér, tömött szövetű mészkőnek rétegei a bazaltgerinc Ny-i aljában 140°15' 
— a déli oldalán általában 180°20/ — Í90°12' általános dőlésűek.

Ettől a bazaltgerinctől Ny-ra egy kisebb, kerekded, 346 m magas bazalt
folt alig 3—4 m-rel emelkedik a környező sík mészkőtakaró fölé. Neve nincsen, 
ezért ,,Gyertyános II” -nek jelölöm.

A Gyertyánoshegy bazaltfoltjai kiterjedésük és méreteik alapján valószí
nűleg hasadékvulkán és vulkáni csatorna maradékai, melyeknek felszíni for
mái lepusztultak.

A  gyertyánoshegyi bazaltgerinc kőzete szürke színű, réteges—pados 
bazalt, mely gömbhéjas elválásra hajlamos. A gerincen a bazalt porózus, lika- 
csos, a mélyebb részeken tömött szövetű. Makroszkóposán olivin- és augit 
kristályszemcsék ismerhetők fel benne. A bazaltlikacsokban gyakori a hialitos 
bevonat.

A kisebbik bazaltfolt, a Gyertyános II. kőzete szintén szürke színű, az 
előbbinél tömöttebb szövetű, réteges—pados. Tömöttebb alapanyagában csak 
az olivin apró, v a g y  nagyobb, zárványszerű szemcséi ismerhetők fel.

A Halomhegy bazaltterülete. Nagyvázsonvtól D-re, Mencshely község 
határában emelkedik a H alom hegy  398 m magas, lapos tetejű bazaltkúpja. 
A bazaltkúp a községtől DK-re kb. 2 km-re, átlag 340 m magas takarón emel
kedik.

A halomhegyi bazaltterület feküképződménye nem egységes; a halom- 
hegyi bazaltcsúcs alatt a fekü a felsőtriász karni emeletébe tartozó raibli már- 
ga; sárgás, néhol barnás árnyalatú homokos mészkőpadok, finom márgás le
mezekkel. A bazaltcsúcshoz csatlakozó lapos bazalttakaró alatt pliocén— 
pannon homokrétegek fekszenek. A Halomhegy felépítését az 1. ábra szemlél
teti.

A  halomhegyi bazaltterület morfológiailag két részre tagolódik: központi 
része a meredek oldalú, lapos tetejű bazaltkúp, melynek É K — DK-i oldalai
hoz lapos bazalttakaró simul; az egész bazaltterületet erdő takarja. A bazalt
terület központi része a Halom hegy bazaltcsúcsa, mely a kitörő csatorna felett 
emelkedik. A vulkáni működés törmelékszórással kezdődött, majd a kistömegű 
törmelékszórást bőségesebb lávakitörések követték, s ezek fejezték be a vul
káni tevékenységet.

A törmelékszórásból kialakult bazalttufának vékony rétege a felszínen 
csak a bazaltcsúcs nyugati aljában jelenik meg; a bazaltterület másik részén, 
a bazalttakaró alatt tufa nincsen.

A Halom hegy kicsiny bazaltcsúcsát 5 bányaüreg bontja meg. A bánya
üregekben feltárt bazalt igen változó sajátságú: jelentékenyebb része igen 
tömött szövetű, helyenként — mintegy foltokban — röglávás, hólyagos-Iávás,.

15 M AFI Évi Jelentés 1968-ról
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1. ábra. Halomhegy földtani szelvénye
1.  Alsótriász dolomit, homokkő, 2.  felsőtriász dolomit, márga, 3 .  felsőpannon agyagos homok, 4.  felsőpliocén 

bazalttufa, ő .  felsőpliocén bazalt, 6 .  pleisztocén lösz

Abb. 1. Geologisches Profil von Halomhegy
1 .  Untertriadisclier Dolomit, Sandstein, 2. obertriadischer Dolomit, Mergel, 3 .  oberpannonischer toniger Sand 

4. oberpliozäner Basalttuff, 5, oberpüozäner Basalt, 6 .  pleistozäner Löss

vagy lávabreccsás típusok alakultak ki. Mindez a lávakitörések szakaszos 
megjelenését jelzi és a változó fiziko—kémiai sajátságú, általában gőzökben— 
gázokban dús láva megjelenésére mutat. A Halomhegy csúcsán kialakított 
kőbányászat csak kockakő faragására rendezkedhetett be. A faragásból 
visszamaradt kőforgácsot és egyéb nem hasítható bazaltot a hányókra hord
ták, vagy a bányaüregekben hagyták, így a kis vulkáni csúcs változó szer
kezetű bazalttípusainak települése nehezen áttekinthető.

Halomhegy bazaltkúpjának EK —DK-i oldalához csatlakozó bazaltból 
felépített vulkáni takaró sík, erdős terület: a ,,Halomi erdő” . A takarót fel
építő réteges—pados, helyenként lemezes bazaltra a gömbhéjas elválás jellem
ző. Szövete gyakran porózus és mállótt, helyenként a napszúrásos bomlást is 
mutatja. Ez a bazalt a csúcs kőzetétől eltérő sajátságé.

A halomhegyi bazaltterület kiterjedése kisebb a LóczY-féle Balaton- 
felvidéki térképen jelöltnél, az kiigazításra szorul. A halom hegyi bazaltcsúcshoz 
csatlakozó bazalttakaró Kisdörgicse falu E-i szélének közelében a 315-ös 
magassági pontnál végződik. Az említett térképen viszont a bazalt egészen 
Felsődörgicse faluig van bejelölve, sőt körülötte két kisebb bazaltfoltocska is 
szerepel.

A szentantalfai Balázstető bazaltcsúcsa. Szentantalfa község K-i oldala 
fölött emelkedő Balázstető 308 m magas, lapos dómszerű csúcsát bazalt építi 
fel. A bazaltkúp széles alapzata anizuszi kagylós mészkőből áll. Az alapzat alsó 
lankás oldalait lösz borítja. A bazaltcsúcsot erdő takarja, a széles alapzaton 
szőlőskertek települnek.

A Balázstető csúcsát felépítő vulkáni működés csupán lávafolyásból 
állott, a centrális kitörés vulkáni kúpot alakított ki, mely főleg ÉNy-i irányban 
nagyobb kiterjedésű volt. A 277 m-es alacsonyabb csúcson kisebb bazaltfolt 
települ, mely annak egykori maradéka.

Balázstető 308 m-es főcsúcsának bazalttömege a D-i oldalon 285 m-en 
közvetlenül az anizuszi kagylós mészkőre települ, az egykori Szent Balázs 
templomrom közelében, ahol a két kőzet határa jól feltárt.
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A Balázstető bazaltja sötétesszürke, réteges—pados, tömött szövetű 
kőzet.

Fenyveshegyi bazaltcsúcsok Balatoncsicsó határában. Fenyveshegy 357 m 
magas kistömegű két bazaltkúpja széles és nagy kiterjedésű mezozóos alapza
ton települ.

Az üledékes alapzat felépítése igen változatos; az alsó- és középsőtriász 
összes emeletének képződményei sorakoznak itt, sőt a törésekkel kapcsolatban 
ezen rétegek ismétlődését is kimutatta Sz e n t e s  F., ahogy azt a 2. ábra rögzíti. 
A nagy kiterjedésű aljzat alsó részét Balatoncsicsó község környékén löszta
karó fedi.

A Fenyveshegv két bazaltcsúcsát létrehozó vulkáni működés lávakitörés 
volt. A magasabb (357 m-es) bazaltcsúcs 10 méterrel, a kisebbik bazaltcsúcs 
csak 2 méterrel emelkedik a fekü mészmárga szintje fölé. A két bazaltcsúcs 
távolsága mintegy 400 m. Megállapítható, hogy mindkét bazaltcsúcsot a fekü 
mészmárga veszi körül és választja el egymástól, tehát ezeknek külön kitörő 
csatornájuk volt a mezozóos alapzat tömegében.

A Fenyveshegy bazaltja középszürke színű, gömb héjas elválásra hajlamos 
kőzet. Általában tömött szövetű bazalttípus, bár a felszíni törmelékek kissé 
porózusak. Makroszkóposán ebben a bazaltban csak az olivinbeágyazások 
ismerhetők fel. A  nagyobbik csúcs E-i tövében pár méter vastag, vörösbarna 
színű lávabreccsa-folt észlelhető, melynek szivacsos, ütésre, nyomásra szétporló 
tömegében sok apró, kiégett mészkődarabkán kívül amfibolkristályok ülnek ; 
az amfibol optikai—kémiai sajátságait V e n d l  M. ismertette.*

A Kapolcs— Monostorapáti között húzódó bazalttakaró. A Balaton melléki 
bazalttakarók között nagyságra a harmadik, tehát 10 653 750 m2 kiterjedésű 
bazaltos fennsík, melynek mentén 7 község települ és ennek következtében 
egyes részeit más és más névvel jelölik. É-i, ÉK-i szakasza a H avas-oldal, Nyi- 
része Kapolcs község határában a K irá ly  kő (282 m) és a K ecskehegy  (318 m).

2. ábra. Fenyveshegy földtani szelvénye
1. Fekete bazalt, 2.  raibli márga (karni), 3. kagylós mészkő és buchensteini rétegek (ladini). 4.  megyehegyi 

dolomit (anizuszi), 5 .  lemezes mészkő (felsőkampili)

Abb. 2. Geologisches Profil von Fenyveshegy 
1. Schwarzer Basalt, 2.  Kaibler Mergel (Karn), 3 .  Muschelkalk und Buchensteiner Schichten (Ladin). 4. Megye- 

hegyer Dolomit (Anis), 3 .  Plattenkalk (obere Campiler Schichten)

* V e n d l  M i k l ó s : Adatok a bazaltos amfibolok kémiai és optikai viszonyaihoz. — 
Math. Term.-tud. Értesítő 1925. 41. sz.

15*
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Ugyanezen oldala dél felé a Monostori-erdő, majd a déli kiemelkedő csúcsa a 
Bonczos-tető (447 m), régi nevén Apáti-hegy. Szentbékálla és Köveskálla köz
ségek közötti DK-i csücske a Feketehegy (368 m). K-i oldalán Monoszló és 
Balatonhenye községek települnek, a bazalttakaró ezen szakaszát külön névvel 
nem jelölték.

E nagy kiterjedésű vulkáni takarót különféle bazalttufa- és bazalttíjmsok 
építik fel, tehát sztrato jellegű vulkáni működés alakította ki. Felépítése vál
tozatos. Az É-i részén, a Havas-oldalon a vulkáni takaró mezozóos mészkövön 
és dolomiton települ, ezen a szakaszán a bazalttufa hiányzik. A bazalttakaró 
D felé folytatódó részének felépítésében, a Kapolcs—Balatonhenye vonaltól 
kezdve, a bazalt alatt már megjelenik a bazalttufa és a vulkáni takaró fekü- 
rétegei innen kezdve már a pliocén, felsőpannon korú homok- és agyagrétegek, 
melyek vastagsága D felé növekszik, Monostorapáti község határában már fel
színen is 30 m vastagságban jelennek meg.

A bazalttakaró felszíne végig egyenletes sík térszín, mely északról dél fe
lé emelkedik. Míg északon a KiráJykő csúcsa 282 m, addig délen a Feketehegy 
368 m, a Monostori-erdő szakaszain pedig 372 m (tszf). A bazalttakaró feküré- 
tegeinek térszíne is északról dél felé emelkedik, mert amíg a Királykő csúcsa 
alatt a pannon térszín átlag + 250 m, addig Monostorapáti körzetében már 
+ 276 — 300 m-ig emelkedik.

Északról dél felé változik a bazalttakaró szerkezete is. Az É-i végeken, a 
Havas-oldalon a bazalttufa hiányzik, annak települése a Királykő csúcsa alatt 
kezdődik, majd D felé végig megtalálható. De hasonlóan változik a bazalttu
fára települt bazaltréteg vastagsága is; az É-i végeken, a Királykő csúcsa kör
nyékén átlag 16 — 20 m vastag, a Kecskehegy körzetében 31—44 m vastagsá
got ér el, a D-i végeken, Monostorapáti környékén, meghaladja az 50 m vas
tagságot is.

A takaró főtömegének felépítése ezekkel a törmelékszórásokkal és láva
folyásokkal befejeződött, de a vulkáni takaró D-i végén, Monostorapáti hatá
rában újabb kitörési centrum alakult ki, ahol a vulkáni működés kisebb tör
melékszórással újraindult, majd az ezt követő hatalmas lávakitörések a bazalt
takaró fölött felépítették a Bonczos-tető 447 m-es bazaltkúpját.

A Bonczos-tető kőzete főtömegében likacsos bazalt, mely a vulkáni kúp 
Ny-i aljában hólyagos-Iávás szerkezetű. Ennek tömegét kisebb kőbánya tárja 
fel, amelyben éveken át ezt termelték.

E nagykiterjedésű takaró bazalttufája barnás, helyenként szürke színű 
és végig réteges—pados kőzet. A takaró bazaltja szürkés színű és főtömegében 
tömött szövetű, helyenként likacsos, vagy hólyagos—Iá vás szerkezetű és az 
egész takaróban réteges—pados elválású kőzet. A gömbhéjas elválás gyakori 
jelenség. A takaró egyes szakaszain kokkolitos szétesés, néhány pontján nap- 
szúrásos bomlás is megfigyelhető. E nagy bazalttakarónak szerkezetéről a 3. 
ábra ad felvilágosítást.

A zánkai Várhegy bazalttufa előfordulása. Zánka községtől D-re nagyobb, 
erdővel borított permi homokkővonulat húzódik. A LóczY-féle geológiai tér
kép ebben a homokkővonulatban kisebb bazaltelőfordulást határolt el. A 
terület gondos vizsgálata nyomán kitűnt, hogy e homokkőterületen elkülönülő 
kisebb vulkáni tömeg nem bazalt, hanem bazalttufa.
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A bazalttufa előfordulás nem alkot kiemelkedő vulkáni formát. A permi 
homokkő eléggé egyenletes térszínén, a taréjszerűen kissé kiemelkedő töme
gen, melyet nem borít erdő, megjelennek a bazalttufa darabjai. Ezt a területet 
Várhegy névvel jelölik, melyet minden oldalról a permi homokkő vesz körül.

A vulkáni működés valószínűleg hasadékmenti törmelékszórás volt, 
melynek eredeti vulkáni alakulatát az erózió lepusztította. A bazalttufa-gerinc 
mai magassága 193 m (tszf.), a bazalttufának a permi homokkővel való érint
kezése körös-körül +172 — 180 m-ben mérhető. A várhegyi bazalttufa töme
ges, szürke színű, lávafoszlányokban, lapillikban gazdag, szívós kőzet.

A várhegyi bazalttufa települését a 4. ábra rögzíti.

A Horoghegy bazalttufája Zánka határában. A zánka—köveskáli országút 
mentén, azzal párhuzamosan húzódik a Horoghegy 262 m magas, lapos gerince, 
melyet pliocén (pannon) homok—agyagrétegek építenek fel. Ennek a gerincnek 
az országút felé lejtő és szőlővel telepített oldalában mintegy 100 —130 m 
hosszú és 50—60 m széles dombvonulat emelkedik ki 3—4 m-re, melynek kő
zete bazalttufa (5. ábra).

E bazalttufa-dombnak a pannon térszínbe elfoglalt helyzete arra enged 
következtetni, hogy az egykori vulkáni törmelékszórásból kialakult bazalt
tufa-tömeg felszíni részét az erózió teljesen lepusztította és a jelenleg előttünk 
álló kistömegű tufadomb már csak a kitörő csatornában visszamaradt kocsá- 
nya az egykori tufákűpnak. Az itt található bazalttufa kemény, lávától átita
tott, tömeges kőzet, színe szürkésbarna, összetételére jellemző, hogy túlnyo
móan vulkáni törmeléket, lapillit és lávafoszlányt tartalmaz, így a belső ré
szek színe már sötétszürke. A tufa tömegét itt-ott termelhették, erre vallanak 
a kis kőfejtőgödrök.

A Hegyestető bazaltkúpja. Zánka és Köveskál községek közötti országút 
mentén emelkedik a Hegyestető (régi nevén Hegyestű) 337 m magas és sza
bályos formájú vulkáni kúpja. A karcsú bazaltkúp alapzatát a triász felső- 
Icam/pili lemezes mészköve, majd erre települő megyehegyi dolomit építi fel. A 
vulkáni kitörés centrális csatornán történt, a láva áttörve a campili lemezes 
mészkőtakarót, +290—300 m-en arra települt. A bazalt a mészkő határán 
1—2 m vastagságban réteges elválású, de attól távolabb és általában az egész 
vulkáni kúpon oszlopos kifejlődésű.

A Hegyestető eredeti, a mainál nagyobb bazaltkúpját az erózió és később 
a középkori vár építése során az emberi erő is formálta. A bazaltkúp 35—40°-os 
lejtőjén idegen kőzetanyag nincsen, felépítését és szerkezetét az 5. ábra 
rögzíti.

A hegyestetői vulkáni kúpot felépítő bazalt sötétszürke színű és oszlopos 
kifej lődésű kőzet. Az 5—6-szögletű és 20 — 30 cm átmérőjű oszlopok közel 
függőlegesen helyezkednek el, illetve konvergálnak a csúcs felé. Igen tömött 
szövetű bazalttípus ez, mely a levegőn sötétedik és szürkésfekete lesz. Szabad 
szemmel vizsgálva, az egyneműen tömött alapanyagban csak az olivin apró 
kristályszemcséi ismerhetők fel.

A Kishegyestő bazalttufa kúpjai Kővágóörs határában. A „Kállai-me
dence” K-i részén emelkednek a Kishegyestő kettős bazalttufa kúpjai a me
dence 190 — 200 m-es síkságából. Két, egymással párhuzamos, kissé meg-
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nyúlt vulkáni gerinc települ meredek, 30—45°-os lejtőkkel, helyenként sziklás 
tömegekkel. A nagyobbik 238 m, a kisebb 232 m (tszf.) magas. A két tufacsúcs 
közötti völgy mezőgazdasági terület, szőlő és szántó, amelyen bőséges bazalt
tufa-törmelék található, de feltárás hiányában nem lehet biztosan megálla
pítani, hogy ott a tufaréteg a mélyben szálban található-e, vagy csak törme
lékrétegként. A két tufacsúcsnak külön kitörő csatornája van és a közöttük 
mélyülő völgy tufarétege csak törmeléktakaró.

Mindkét tufakúp kőzetanyaga hasonló és összetételük azonos. Mindkettő 
bazalttufája szürkésbarna színű, réteges—pados kőzet, nagyszemű, de nem 
agglomerátumos tufatípus. Szerkezetére nézve konglomerátumos és breccsás, 
de minden szinten kemény, szívós kőzet. Ásványos elegyrészei közül az olivin 
a ritkább. Zárványokban igen gazdag, az exogén zárványok főtömege mészkő, 
de bőségesen tartalmazza a permi homokkő és a fillit darabjait is.

A ,,Tapolcai-medencében” elhelyezkedő bazalthegyek csoportja a dunán
túli bazaltvulkánok morfológiailag legjellegzetesebb és aránylag kis területen 
felsorakozó tagjai. Összesen 15 kitörési centrum törmelékszórásai és lávakitö
rései nyomán kialakult bazaltvulkán sorakozik itt Tapolca körül egymás köze
lében, ezen medence átlag 130 m tszf. síkságából. Elhelyezkedésüket a váz
latos geológiai térkép (I. melléklet) rögzíti.

A Tapolcai-medencében emelkedő bazalthegyek közül a Véndeki—Haláp — 
Hegyesdhegvek, a terület mély tektonikai szerkezete alapján a Déli-Bakony 
tartozékai, míg a többiek a Balaton-felvidék hegyvonulatába tartoznak. A 
„Tapolcai-medence” tájegységében felsorakozó bazaltvulkánok:

1.
2 .
3.
4.
5.
6 .
7.
8 .
9.

10.
11.
12 .

13.
14.
15.

A mindszentkállai Kopaszhegy. A Kopaszhegy 302 m magas, lapos tetejű 
és ellipszis alapzatú vulkáni kúpja a „Kállai-medence” Ny-i oldalán átlag 
150 m-rel emelkedik a medence síksága fölé. A hegy lankás oldalú részét pliocén 
pannonkorú homok és agyagos homokrétegek építik fel, melynek oldalaira — 
változó vastagságban — lösz települ. A hegy felső, meredekebb bazalttufa 
oldalain, valamint a lapos, dómszerű bazalttetőn lösz már nem található.

A Kopaszhegy felső részét felépítő vulkáni működés törmelékszórással 
indult, melyből a centrális csatorna körül, az akkori +220—233 m-es pannon
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térszínen, nagyméretű tufatölcsér alakult ki, mely a hegy mai morfológiai vi
szonyai szerint is kb. 600—800 m átmérőjű és felső pereme átlag 270—286 m 
magasságban van.

A vulkáni működésben a törmelékszórást követő lávafolyások anyagából 
keletkező hólyagos—lávás bazalttömegek töltötték ki a tufatölcsért. A Kopasz
hegynek mai dómszerű csúcsát felépítő hólyagos—lávás bazalt körös-körül 
ezen a bazalttufán települ.

A Kopaszhegynek egy másik, szürkésfekete színű, tömött szövetű, de 
réteges—pados elválású bazalttípusa is van, mely a hegy DK-i aljában a 
pannon rétegeken tört át és azokon is települ, ahol 194 m-es dombot alkot, 
melynek tetején középkori templom romjai találhatók. Ez a tömött szövetű, 
réteges bazalttípus keskeny vonulatban 264 m magasságig nyomozható a 
hegyoldalban, tehát eléri a bazalttufa szintjét. Feltárás hiányában e két kőzet 
érintkezése nem figyelhető meg. Ugyanezen szürkésfekete és tömött szövetű, 
réteges—pados bazalt a hegycsúcs ellenkező, DNv-i oldalán, kisebb tömegben 
már a csúcs hólyagos—lávás bazaltjának szintjén jelenik meg, ahol 250 — 
270 m-ig kiemelkedő kis csúcsot képez.

A Kopaszhegy csúcsát felépítő vulkáni működés lávakitöréssel fejeződött 
be. A kopaszhegyi eredeti vulkáni kúp morfológiáját a többszörös kitörési so
rozatok is megváltoztatták, annak D-i fele tagolódott és kaldera kialakulására 
vezetett. Az első kitörési szakasz törmelékszórásaiból kialakult bazalttufa 
tömegében kétféle típus különíthető el. A pannon térszín határán, 232 m-en, 
a bazalttufa 6 — 8 m vastagságban finomszemcsés, tömeges kőzet, melynek 
bőséges alapanyagában legfeljebb borsó-babszem nagyságú lapillik találhatók. 
Viszont efölött, a Kopaszhegy csúcsának főtömegét adó nagy vastagságú 
bazalttufa barna színű és egész tömegében réteges—pados kőzet, melynek 
5 —10 — 20 cm vastag rétegei az egész tetőn kitartóak. Elegyrészeinek szemcse
nagysága és összetétele igen változatos, általában durvaszemcsés, de sohasem 
agglomerátumos kőzet. Szövete változatos; a breccsás, konglomerátumos elegy
részek néha alapanyag nélkül kapcsolódnak. Jellemző a tufában az exogén zár
ványok sokasága, köztük leggyakoribbak a permi homokkő és fillit darabok. 
A Kopaszhegyen a bazalttufának felszíni összvastagsága 40—45 m. A tufa
rétegek a csúcson, a centrális helyzetű kitörési centrum irányába konver
gálnak.

A Kopaszhegy csúcsának felépítésében a tufa után tömegre nézve a 
hólyagos—lávás bazalt következik, mely körös-körül a tetőn átlag 270—297 m 
magasságban települ a réteges bazalttufára, így 12 — 35 m változó vastag, 
dómszerű csúcsot alakít ki. A csúcs hólyagos—lávás bazaltja nem egyenletes 
kifejlődésű, helyenként abban keskeny, tömött szövetű és vízszintes rétegek 
települnek.

A Harasztoshegy bazaltterületei Kékkút határában. Kékkút község É-i 
oldalán négy lapos, egyenként 190—202 — 212 m magas, különálló domb tete
jén roncsokban bazaltfoltok települnek. A térkép ezt a dombcsoportot Harasz
toshegy névvel jelöli. E négy dombot főtömegében pliocén—pannonkorú ho
mok és homokos agyag építi fel, a bazalt csak a tetőkön található Jóitokban, 
ritkán nagyobb összefüggő tömegben, főleg a dombok lejtőtörmelékében. 
Csupán az ÉK-i 212 m-es legmagasabb domb tetején található együtt szálban
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6. ábra. Harasztoshegy földtani szelvénye
1 .  Fekete bazalt, 2 .  bazalttufa, 3.  homok, agyag (felsőpliocén), 4.  homokkő, márga, mészkő (alsókampili),

5 .  dolomit, homok, márga (szeizi)

Abb. 6. Geologisches Profil von Harasztoshegy
1 .  Schwarzer Basalt, 2.  Basalttuff, 3.  Sand, Ton (Oberpliozän), 4.  Sandstein, Mergel, Kalkstein (untere Campiler

5 .  Schichten), 5 .  Dolomit, Sand, Mergel (Seiser Schichten)

a bazalttufa és a bazalt. Kis kőfejtő feltárásából megállapítható, hogy itt 
volt a kitörési centrum. A vulkáni működés törmelékszórással kezdődött, 
melyből kialakult bazalttufa 202 m-es szinten érintkezik a fekü pannon ho
mokkal. Az ÉNy-i dőlésű réteges bazalttufa tömegéből a bazalt 4 — 5 m magas 
vertikális sziklatömegként emelkedik ki, tehát ez a krátercsatornában meg
merevedett és visszamaradt bazaltkocsánv. A bazalttufa csak ezen a dombte
tőn jelenik meg, a többieken csak a bazalt található. Valószínű, hogy a 212 m-es 
dombtetőn kialakult bazalttufakráterből kitörő lávatömeg nagyobb területen 
szétfolyt és bazalttakaró alakjában merevedett meg, elborítva a mai dombok 
egykori felszínét. A későbbi erózió megbontotta és feldarabolta nemcsak az 
egykori bazalttakarót, hanem annak homok, kavicsos homok fekü tömegeit 
is. Így formálódott ki a négy különálló dombtető. Az eróziós működés nyomán 
a dombok oldalán és aljában a bazaltos törmelék megtalálható és a Kékkút 
falu felé vezető völgy mentén a dombok lábainál kisebb-nagyobb bazalttöm
bök sorakoznak.

A négy dombtetőn található bazalt hasonló megjelenésű; réteges-pados, 
szürke színű, tömött szövetű, helyenként likacsos—porózus bazalt. Réteges
sége jól kifejlődött, sőt helyenként ez a bazalt ütésre lemezesen esik szét.

A harasztoshegyi bazaltterületek felépítését a 6. ábra rögzíti.

A Halyagosliegy és Köveshegy bazaltterületei. A Tapolcai-medence K-i 
részén, Hiszel község fölött, emelkedik a Halyagosliegy elliptikus alakú és 
320—342 m magasságú, E — D-i irányban megnyúlt, lapos tetejű bazaltvul
kánja. Ettől D-re 220 m távolságban — ugyanazon üledékes alapzaton — emel
kedik a Köveshegy 337 m magas bazaltkúpja, majd tovább I) felé, szintén ugyan
ezen üledékes alapzaton még kisebb bazaltdomb települ, melynek helyi elne
vezése : a Kápolnaföldi csúcs; ennek igen kicsiny tömege csak néhány méterrel 
emelkedik a hóm ok alapzat fölé.

E három bazaltterület felépítését és szerkezetét a 7. ábra szemlélteti.
A halyagoshegyi bazaltvnlkán a három vulkáni előfordulás között a leg

nagyobb tömegű és kiterjedésű. A kezdő törmeiékszórásból kialakult bazalttu
fa-kráter maradványa a felszínen, a hegycsúcs É — ÉNy-i oldalán átlag 10 m 
vastagságban található, a többi oldalon eltakarják a nagy kiterjedésű bazalt-
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omlások. A halyagoshegyi bazaltvulkán morfológiai viszonyaira és kiterjedé
sére következtethetünk azokból az omlás- és törmelékhalmokból, amelyek 
(összesen 5 db) a bazaltcsúcs Ny-i és É-i oldalain túl, foltokban a pannon tér
színen megtalálhatók.

A törmelékszórásokat követő lávafolyások megmerevedéséből keletkezett 
bazalt főtömege vertikális oszlopos kőzet, míg a felső 10 — 16 m vastag része 
réteges—pados kifejlődést! és gyakran kokkolitosan széteső bazalt.

A Halyagoshegy bazaltja sötétszürke, zöldes árnyalatú, aprószemcsés és 
tömött szövetű kőzet, kiváló útépítő anyag, melynek tömegét idők folyamán 
öt kőbánya feltárásában bontották meg. Jelenleg a csúcs Ny-i oldalán a 
,,Diszeli-bazaltbányábarí’ termelik.

A Köveshegy bazaltcsúcsa ENy—ЮК-i irányban kissé megnyúlt, 335 m 
magas gerinc, melynek a Balaton felől látható szabályos vulkáni kúp alakja 
csak a keleti és nyugati oldalaihoz támaszkodó, tekintélyes bazaltomlások és 
törmelékhalmok által formálódik ki (7. ábra).

A Köveshegyen a törmelékszórásból kialakult bazalttufa barna színű, 
réteges—pados kőzet, melynek legnagyobb részét a meredek bazaltcsúcs 
omlástömege eltakarja. A Köveshegy bazaltja sötétszürke—szürkésfekete 
színű, tömött szövetű kőzet, mely a levegőn megfeketedik. Főtömegében osz
lopos elválású, de a csúcson határozottan réteges—pados elválású, s mint a 
szomszédos Halyagoshegy csúcsának bazaltján, a kokkolitos szétesés itt szin
tén észlelhető.

A Csobánchegy bazaltkúpja. A ,,Taj:>olcai-medence,? közepén, az átlag 
130 m-es síkságból Gyulakeszi és Hiszel községek között emelkedik a Csobánc
hegy 375 m-es, csonkakúp alakú, várromokkal koszorúzott bazalthegye. 
Felépítése hasonló a Tapolca körüli többi bazalthegyekéhez (8. ábra), alsó 
lankás oldalú részét felsőpannon homok, homokkő és agyagos homokrétegek 
építik fel. A felső, meredek és sziklás csúcs részét bazalttufa és bazalt építi fel. 
Az alsó, lankás oldalú alapzathoz, Hiszel község határában, a felsőtriász 
korú mészkőből álló Gyürhegy lapos, dómszerű tömege támaszkodik.

A pliocén—felsőpannon alapzat a vulkáni működés megindulásakor átlag 
200—240 m közötti térszínt alkotott. Ezek a képződmények a bazaltcsúcs 
alatt kétféle kifejlődésben jelennek meg: főtömegük sárgásbarna színű homok, 
agyagos homok, homokkő betelepülésekkel, viszont a Csobánchegy E —EK-i 
aljában található fehér színű, jól rétegzett, tiszta kvarchomokot a zagyvapál- 
falvai üveggyár használja és termelteti.

A Csobánchegy felső, meredek oldalú csúcsrészét centrális kitörésű, sztrató 
jellegű vulkáni működés építette fel, mely törmelékszórással kezdődött, majd 
lávafolyással folytatódott és fejeződött be.

A törmelékszórásokból a kitörő csatorna körül nagyvastagságú bazalt
tufa-kráter alakult ki, melynek nagyobb tömege a felszínen csak a hegycsúcs 
É —ÉK-i részén maradt meg, ahol 218—240 m-es közben tömeges, kemény 
bazalttufa települ, de ennek törmeléke még 285 m-ig megtalálható. A csúcs 
egyéb részein a bazalttufa a felszínen nem található, részben lepusztult, mara
dékát a csúcs hatalmas bazaltomlásai eltakarják. Az eredetileg kialakult 
bazalttufa-gyűrű falvastagsága 50—60 m lehetett.

A törmelékszórást hatalmas lávafolyások követték, melyekből a mainál
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nagyobb tömegű és kiterjedésű vulkáni kúp alakult ki, melynek maradéka 
a mai, erősen erodált bazaltkúp. A csobánchegyi vulkáni működés súlypontjai 
a lávafolyások voltak, azokban bizonyos szakaszosság tételezhető fel, mert 
makroszkóposán kétféle bazalttípus különböztethető meg. A csúcs bazaltjának 
főtömege sötétszürke színű, aprószemcsés, főleg réteges—pados kőzet, mely 
helyenként vastagon oszlopos, sőt kőzsákszerű kifejlődést árul el. Viszont a 
hegycsúcs D—DNy-i aljában a felszínen kis tömegben fekete színű, tömött 
szövetű és vékonyan oszlopos bazalttípus jelenik meg.

A Tótihegy bazaltkúpja. A Tótihegv 346 m magas szabályos formájú 
bazaltkúpja Káptalantóti község K-i oldalán emelkedik. Formában a szom
szédos Gulácshegy kúpjához hasonló. Egyébként a Tótihegy—Gulácshegy— 
Badacsonvhegy hármasa alkotja a ,,Balaton-parti bazaltvulkánok’ ’ csoportját. 
A Tótihegv felépítése annyiban különbözik az előbbiektől, hogy széles, lankás 
oldalú alapzatát nemcsak a pannon homok, homokos agyagrétegek építik fel 
— mint azokét — mert a tótihegyi bazaltkúp K-i része már a permi homokkőre 
támaszkodik. Sőt a kitörési centrum egyik oldalkitörése a főcsúcstól К -re, már 
a permi homokkőbe nyomult és abban bazalttelér alakjában jelenik meg. A dunán
túli bazaltelőfordulások közül csak ez a bazalt és a zánkai Várhegy bazalttu
fája érintkezik, illetve települ a permi homokkő tömegében.

A Tótihegv bazaltkúpját felépítő vulkáni működés törmelékszórással 
kezdődött, melynek anyagából kialakult bazalttufa vékony rétegben települ 
a bazalt alatt.

A Tótihegy vulkáni kúpjának főtömegét bazalt építi fel, mely sötétszürke 
színű és oszlopos elválású kőzet. Az eredetileg nagyobb tömegű és kiterjedtebb 
bazaltkúpot az erózió alaposan megdolgozta; amit az üledékes alapzat Ny-i 
és l)-i oldalán települő három omláshalom tanúsít. Ezek közül a középső a 
legnagyobb tömegű, mely kb. 50 m-rel emelkedik a pannon homokoldal fölé. 
Ennek kőzete szintén sötétszürke, tömött szövetű, oszlopos bazalt, azonos a 
főcsúcs kőzetével.

A Tótihegy csúcsán az első világháború idején a csúcs E-i oldalán indult 
meg a kőbányászat, majd később tárták fel a középső omlásdomb oldalát is, 
ahol még a második világháború végéig termeltek, míg a főcsúcs bányászata 
az első világháború végén megszűnt.

A Tótihegyet felépítő képződmények települését, elterjedését a geológiai 
térkép (I. melléklet), míg szerkezetét a 9. ábra mutatja.

A Gulácshegy (393 m) cukorsüveg alakú bazaltkúpja a Balaton partjától 
2 — 3 km-re emelkedik. Ezen finom formájú vulkáni kúp eredetileg nagyobb 
tömegű és kiterjedésű volt, de nagymérvű lepusztulást szenvedett, amit a me
redek bazaltkúp tövében — a pannon térszín határán — körös-körül felhal
mozódott bazaltomlások és törmelékhalmok bizonyítanak. Ebben a szintben 
felhalmozódott bazaltomlás-tömegek nagyságát és mennyiségét bizonyítja az 
a tény, hogy az itteni bazaltbányák évtizedes működésük alatt főleg ezen 
omláshalmok anyagát termelték.

A Gulácshegy bazaltkúpjának DNy—Ny és É-i oldalain egymás mellett 
sorakoznak a kisebb-nagyobb és különböző időben kialakított bányaüregek. 
Ezek között legelső volt a csúcs DNy-i oldalán megnyitott ún. csúcshegyi 
bazaltbánya, mely nemcsak a nagy omláshalmot termelte, hanem annak tö-
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megén áthatolva, a gulácsi csúcs szálban álló bazaltoszlopait is megbontotta. 
Ezt a bazaltbányát 1936-ban leállították. Sajnos, a bányaüreg a Balaton felől 
jól látható és bizony rontja a tájképi hatást. Ezután a bazaltcsúcs Ny-i és E-i 
oldalain 1924-ben megindult a „Nemesgulácsi-bazaltbánya” , majd ennek jog
utódja, a ,,Zala megyei bazaltbányák” , üzemeltetésük folyamán 1944-ig 
ismét csak az omlások bazalttömegeit termelték és csak akkor jutottak el 
ismét a csúcs szálban álló, oszlopos bazalttömegéhez.

A Gulácshegy felépítésére nézve két, már morfológiailag is jól elkülönülő 
részből áll: széles, lankás oldalú akpzatát 210 — 220 m magasságig pannon 
homok és homokos agyagrétegek építik fel. Innen felfelé +260—280 m-ig 
a bazaltomlások öve gallérszerűen veszi körül a bazaltcsúcsot. + 280 m-től 
egészen a csúcsig az oszlopos bazalttömeg felszíne 35—45°-os lejtéssel alakítja 
ki a formás vulkáni kúpot.

A gulácshegvi bazaltkúpot felépítő vulkán működésében több szakasz 
különíthető el. A pannon homokrétegeken áttörő vulkáni kitörés törmelék
szórással kezdődött, melynek anyagából kialakult bazalttufa kráterből igen 
változó vastagságú bazalttufaréteg maradt vissza; a bányafeltárásokban észlelt 
tufarétegek vastagsága 2 — 15 m között változik.

A vulkáni működés következő szakaszait lávafolyások jellemezték, me
lyekből kialakult nagyobb vulkáni kúpot az erózió nagymértékben lepusztítot
ta, amit nemcsak a bazaltkúp és a pannon térszín határán körös-körül felhal
mozott bazalttörmelékhalmok tanúsítanak, hanem a Gulácshegy aljában — 
EK-i irányban — majdnem a badacsonytomaj—káptalantóti közötti ország- 
útig elhúzódó és bazalttörmelékből álló hosszú alacsony gerinc is bizonyít. 
Érdekes és fontos megemlíteni, hogy a Gulácshegy bazaltkúpjának pusztulá
sában az abráziós letárolás nyomait és eredményeit is megfigyelhettük a csúcs 
északi, felső, ún. Fény ős-bányájának feltárásaiban.

A Gulácshegy szerkezetét és felépítését, a bazaltomlások elterjedését, a 
kőbányák települését a geológiai térkép és a 10. ábra rögzíti.

A gulácshegvi bazalt sötétszürke színű, aprószemcsés és tömött szövetű 
kőzet, melyben szabad szemmel csak az olivin kristályszemcsék ismerhetők
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fel. A bazalt az egész vulkáni kúpon oszlopos elválású, egyenletes kifejlődést!. 
Az átlag 30—40 cm átmérőjű bazaltoszkrpok települése közel függőleges, a csúcs 
felé konvergálnak.

A Balaton partján hirtelen kiemelkedő 438 m magas Badacsony hegy 
geológiai felépítése és alakja között szoros összefüggés áll fenn. A hegy alsó, 
lankás oldalú része, átlag 300—310 m magasságig, pliocén—felsőpannon 
homok, illetve homokos agyagrétegekből áll és ezen részén települnek a híres 
badacsonyi szőlőterületek. A hegy felső, meredek, körös-körül hatalmas bazalt- 
oszlopokkal, ún. ,,kőzsákokkal’ ’ szegélyezett részét vulkáni működés, törmelék
szórások és lávafolyások építették fel; ez a része bazalttufából és bazaltból áll.

A Badacsonyhegy felső részét felépítő vulkáni működésben öt kitörési 
szakasz különíthető el. A kitörés törmelékszórással kezdődött és ezek anyagá
ból épült fel a kitörési csatorna körül a bazalttufa kráter, melyből a felszínen 
ma csak helyenként, főleg a bányafeltárásokban találunk kisebb tömegeket. 
Nagyobb részüket eltakarják azok a hatalmas bazaltomlások, melyek a mere
dek „kőzsákos-bazaltfalak” aljában körös-körül települnek. A törmelékszórá
sokat követő bőséges és ismétlődő lávafolyások anyagából épült fel a Bada
csonyhegy nagy kiterjedésű, csonka-bazaltkúpja, melynek méreteire jellemző, 
hogy az egykori „tomaji-kőbányaüreg” 315 m-es bányaudvara fölött emelkedő 
bányafalak 70—85 m magasak voltak. A bányafalak felső részén már barna— 
vörösbarna színű, hólyagos—lávás bazalt települt. A badacsonyi csúcs tetején 
ez a hólyagos—lávás bazalttömeg átlag 400 m (tszf.) magasságtól fölfelé lapos, 
sapkaszerű tömeget alkot és mindenütt éles határral érintkezik a csúcs főtö
megét képező szürke színű, tömött szövetű bazalttal.

A Badacsony csúcsának főtömegét adó szürke színű, réteges—pados el
válású bazalt api^ószemcsés, tömött szövetű kőzet, melynek egynemű alap
anyagában csak a zöld színű olivin kristályszemcséi ismerhetők fel. Igen fontos 
és gyakorlatilag kockafaragásra jól kihasználható sajátsága ennek a bazaltnak 
a síklap szerinti hasadása. 1905-ben indult meg Badacsonyhegven az útépítőkő 
bányászat, mely ezt a szürke színű, réteges—pados bazaltot tárta fel. Idők 
folyamán a hegycsúcson két kőbányaüzem alakult ki: a csúcs K-i oldalán 
Badacsonytomaj község fölött az ún. ,,tomaji kőbánya” , melyben 1953 
végéig termeltek, majd az ENv-i oldalán, Tördemic község felett, a ,,tördemici 
kőbánya” , mely 1964. év végéig működött. A Természetvédelmi Tanács a Ba- 
dacsonyhegyen most már minden kőbányászati üzemet leállított és az egész 
hegyet természetvédelmi területté nyilvánították. Badacsonyhegyet felépítő 
képződmények települését—kiterjedését a földtani térkép (I. melléklet) és a
11. ábra szemlélteti.

A Balaton-felvidéki hegy vonulat legnyugatibb kitörési centrumában, 
Szigliget község környékén, az alábbi négy nagyobb és két kisebb különálló 
vulkáni tömeg sorakozik egymás közelében:

Szigligeti Várhegy (230 m)
Öregerdő (230 m)
Antalhegy (207 m)
Szőlőhegy (243 m)
Óvár (Rózsahegy és Rókaszántó 168 m)
Soponva (154 m)
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A bazalttufa tömegek egy része közvetlenül a Balaton partján 107 m 
(tszf.) magasságban, tehát az összes dunántúli bazalt és bazalttufa előfordulá
sok között a legalacsonyabb térszíni helyzetben jelennek meg.

Ma, az eredetileg nagy kiterjedésű, de széttagolt és erősen erodált bazalt
tufa területek egykori összefüggését nehéz kimutatni. A vizsgálatok nyomán 
megállapítható, hogy a vulkáni működés főtömegében hatalmas törmelék
szórással indult, de azokat lávafolyások követték. A lávakitörések eredményei 
közül csupán a Várhegy bazalttelére található szálban, a többiek — az Öreg
erdő, Szőlőhegy gerincén — csak törmelék alakjában nyomozhatok. A Várhegy 
tufacsúcsában szálban álló bazalttömeg K —Nv-i irányú, mintegy 11 m széles 
és vízszintesen fekvő bazaltoszlopokból álló telér, mely 80°-os meredekséggel 
helyezkedik el a bazalttufa tömegében. A bazalt szürkés fekete, tömött szövetű 
és oszlopos elválást! kőzet. A különálló bazalttufa-takarók és gerincek kőzet
anyagának, szemcsenagyságának, szöveteinek változatossága azt bizonyítja, 
hogy több kitörési csatorna működött és ezek alapján a különböző gerincek 
bazalttufájának összetétele, kialakulása, általában makroszkópos megjelenése 
változatos. A szigligeti bazalttufák idegen zárványokban gazdagok: permi 
homokkő, fillit, mészkő, dolomit, homok- és agyagzárványok találhatók bennük.

A Szentgyörgyhegy bazaltkúpja. A Szentgyörgyhegy a Tapolcai-medence 
110 — 130 m-es térszínéből 413 m-re kiemelkedő és felépítésére nézve legválto
zatosabb bazaltvulkánja. Alakra és terjedelemre a szomszédos Badacsony - 
hegv csonkakúpjához hasonló. Alsó, lankás oldalú és nagy kiterjedésű részét 
pliocén—pannon korú homok és homokos agyagrétegek építik fel.

A Szentgyörgyhegy bazaltcsúcsát centrális kitörésű és sztratojellegű vul
káni működés hozta létre, melynek törmelékszórás és lávafolyás sorozatában 
négy kitörési szakasz különíthető el.

Az első kitörések törmelékszórásaiból kialakult bazalttufa a kitörési csa
torna körül nagy kiterjedésű tufakrátert épített fel, melynek terjedelmére ma 
már csak kevés mérési adat áll rendelkezésre, mert a meredek bazaltcsúcs 
aljában felhalmozódott bazaltomlás betakarja ezt a bazalttufa gyűrűt. Csu
pán néhány mesterséges bevágásban, 260 — 270—278 m változó magasság
ban figyelhetjük meg a pannon homok alapzat és a reátelepülő bazalttufa 
érintkezését. Ezen alsó bazalttufa rétegvastagságára még kevesebb adat áll 
rendelkezésre. Csupán a hegycsúcs ÉK-i oldalán kiemelkedő bazalttufa-dom
bon — az itteni turistaház környékén — mérhető a bazalttufa felső határa, 
+ 290 m-en; a domb aljában, +260 m-en pedig a bazalttufa és a pannon ho
mok érintkezése; a tufaréteg vastagsága tehát ezen az oldalon 30 m körüli 
lehet.

A vulkáni működés második szakaszának hatalmas lávafolyásaiból ala
kult ki a szentgvörgyhegyi csúcs átlag 365—370 m-ig (tszf.) emelkedő bazalt
tömege, melynek felszíni vastagsága 70 — 80 m között ingadozik. A lávafolyá
sok között szünet állott be, ami a bazaltcsúcs D—K-i sziklafalain végighúzódó 
befűződés által megfigyelhető. Ez a befűződés a volt raposkai bazaltbánya 
feltárásaiban is jól észlelhető; itt a kőbánya alsó bazaltrétege 13 —15 m vastag 
és kőzete réteges—pados, mely helyenként kőzsákszerű kifejlődést is mutat, 
míg a befűződés fölötti bazaltréteg vékonyan oszlopos kőzet. Egyébként a 
Szentgyörgyhegy vulkáni csúcsán a bazalt megjelenése—kialakulása eléggé
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X ll.a X II.

12. ábra. Szentgyörgyhegy földtani szelvényei
i. Felsőtriász fődolomit, 2  felsőmiocén ikrás mészkő, 3 .  felsőpannon agyagos homok, 4. felsőpliocén: a) bazalt-

salak, b) bazalttufa, c) bazalt, d) omlás

Abb. 12. Geologische Profile von Szentgyörgyhegy
1.  Obertriadischer Hauptdolomit, 2 .  obermiozäner Rogenstein, 3.  oberpannonisclier toniger Sand, 4 .  Ober

pliozän: a) Basaltschlacke, b) Basalttuff, c) Basalt, d) Schutt

változatos, mondhatjuk zavart, mert a réteges—pados és oszlopos elválás 
mintegy foltokban jelenik meg. A turistaház fölötti bazaltréteg oszlopsorai a 
közismert és híres ,,bazaltorgonák” .

A vulkáni működés e hatalmas lávafolyások után valószínűleg hosszabb 
ideig szünetelt, a kitörő csatorna bedugult, a vulkán kialudt. Majd az újból 
meginduló vulkáni tevékenység ismét törmelékszórással kezdődött, melyből 
kialakult bazalttufa-tömeg az előzőleg keletkezett bazalttakarónak csak a 
D-i felén található, míg a bazaltcsúcs É-i oldalán a bazalttufának nyoma sin
csen, valószínűleg eredetileg sem volt. A második törmelékszórás-sorozatból 
kialakult felső bazalttufa az előzőleg megmerevedett bazalttető D —DK-i 
részén halmozódott fel, ahol átlag 336 — 390 m (tszf.) magassági közökben te
lepül.

A vulkáni működés utolsó kitörési szakasza ismét lávafolyásból állott, 
melynek főtömege a felső bazalttufa 390 m-es felszínére települve építette fel 
a Szentgyörgyhegy 413 m-es lapos csúcsát. Ennek a kitörésnek lávája, mint

16 MÄFI Évi Jelentés 1968-ról
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fekete színű hólyagos—Iávás bazalt merevedett meg és csak a tufahatáron, 
cca. 2 m vastagságban tömött szövetű és jól réteges bazalt. Ez a hólyagos — 
Iá vás bazalttömeg azonban nemcsak a 40—45 m magas lapos csúcsot építi fel, 
hanem a bazaltcsúcs ENy-i oldalán a 365 m-es úgynevezett ,,Remete-sziklák” 
oldalán végig lávaár alakjában folytatódik 320 m (tszf.) magasságig. Ezen a 
szakaszon a szentgyörgyhegyi alsó vastag bazalttakaró kőzete réteges és ezen 
lávaár melletti bazaltrétegek felállogatott helyzete arra mutat, hogy a láva
feltörés állogatta fel azokat. Ezek szerint az utolsó lávakitörés nemcsak a köz
ponti csatornán, hanem azzal összefüggően egy ENy-i irányú hasadékon ke
resztül jutott a felszínre. Vagyis a főcsúcs (413 m) hólyagos—Iá vás bazaltja és 
ezen ENy-i irányú lávaár összefüggő tömegek, egy kitörésből származtak.

A fentieket összegezve, a Szentgyörgyhegy bazaltcsúcsát felépítő vulkáni 
működés kialakulása a következőkben jellemezhető. Az első törmelékszórások
ból és lávafolyásokból felépült nagy kiterjedésű takaró — átlag 365 — 370 m-es 
magas felszínnel — adja ennek a vulkáni csúcsnak főtömegét. A második ki
törési periódus törmelékszórásai és lávakitörései már kisebb tömegűek, melyek 
43—45 m-rel emelkednek az első kitörésekből felépült bazalttakaró fölé és a 
Szentgyögyhegy 413 m-es lapos csúcsát építik fel.

Szentgyörgyhegy és környékének felépítését a 12. ábra szemlélteti.

A Haláphegy bazaltkúpja. A Tapolcától É-ra 5 km-re, Zalahaláp község 
fölött emelkedő, csonkakúp alakú bazaltvulkán hasonló a celldömölki Sághegy 
bazaltkúpjához: A felépítése is azonos azzal; a hegy alsó, lankás oldalú része 
pliocén—pannon korú homok- és homokos agyagrétegekből épült fel. Az üle
dékes alapzat átlag 280 — 290 m-es térszínén megindult vulkáni működés tör
melékszórással kezdődött, melyet bőséges lávafolyás követett és fejezett be.

A központi elhelyezésű vulkáni csatornából feltörő törmelékszórás anya
gából kialakult bazalttufa nagy átmérőjű bazalttufa-krátert épített fel a csa
torna környékén.

A  törmelékszórást követő bőséges és sorozatos lávafolyások kitöltötték 
ezt a nagy kiterjedésű tufakrátert, sőt azon túlemelkedve bazaltkúpot építet
tek fel.

A pannon beltó eltűnése után uralkodó szárazföldi klíma azonban alaposan 
lepusztította ezeket a vulkáni hegyeket és a környezetük laza képződményeit. 
Így alakult ki a Haláphegy mai jellegzetes csonka bazaltkúpja.

A Haláphegy bazalttufája a felszínen szálban seholsem található, mert a 
meredek oldalú bazaltkúp tövében körös-körül lerakodott hatalmas bazalt - 
omlások eltakarják ennek a bazalttufa-kráternek maradványait. A bazalttufa 
csupán a hegy D-i tövében, a ,,Hegykőt” forrás fölött felhalmozódott törmelék- 
halmokban tanulmányozható; szürkésbarna színű, réteges—pados kőzet, 
melynek szemcsenagysága a finomtól a durváig változik.

A Haláphegy bazaltja aprószemcsés, tömött szövetű kőzet, melyben sza
bad szemmel csak a sárgászöld olivin kristályszemcséi ismerhetők fel.

A Haláphegy bazaltkúpját 1909-ben kezdték termelni, a kis kapacitású 
és bazaltkocka-termelésre beállított kőbányát 1927-ben korszerűen gépesítet
ték, kőbányaüzemmé fejlesztették. Ma egyike az ország legkorszerűbben gépe
sített kőbányáinak, melynek bazalt anyaga a legjobbak köze tartozik; je
lenleg valóságos ,, mintabazalt ja”  az útépítésnek.
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Ü B E R  D E N  B A U  D E R  B A S A L T G E B I E T E  DES  
B A L A T O N H O C H L A N D E S  U N D  D E S T A P O L C A E R

B E C K E N S
von

L. Jugovics

Die Bas alt Vorkommen von Transdanubien können unter Berücksichtigung 
ihrer tiefentektonischen Struktur auf folgende Weise grupjnert werden:

I. Basalt- und Basalttuffvorkommen des Balatonhochlandes. Zu dieser 
Gruppe gehören die allgemein bekannten Basaltberge des „Tapolcaer 
Beckens“ .

II. Basalt- und Basalttuffgebiete des südlichen Bakony-Gebirges.
III. Basaltkämme und Basaltdecken der Tátika-Gruppé.
IV. Basalt- und Basalttuffgebiete der Kleinen Ungarischen Tiefebene.
Die Basaltvulkane des Bakony-Gebirges und des Balatonhochlandes 

brachen an die stark denudierte und ungleichmässig abgetragene Oberfläche 
von durchschnittlich 200 bis 300 m absoluter Höhe der permischen und triadi- 
schen bzw. pliozän —pannonischen Formationen aus.

Die Kontinuität der mesozoischen Zone des Balatonhochlandes wird 
durch die sogenannte ,,Bruchstörung von L iter“ gebrochen welche diese meso
zoische Hochebene in zwei Teile gliedert: den Balatonhochland  entlang dem 
Balatonsee und das südliche Balconygebirge an der Nordwestseite der Bruch
störung.

Der Gebirgszug des Balatonhochlandes lässt sich entlang dem Balaton 
bis zur Linie der vulkanischen Berge von Szigliget verfolgen. Am Ende Pliozän 
erlebte dieses Gebiet eine sehr abwechslungsreiche vulkanische Tätigkeit: 
in einer Gesamtzahl von 30 Ausbruchszentren gestaltete sich eine echte vulkani
sche Zone aus, wo 5 Vorkommen lediglich durch Lavaergüsse aufgebaut 
wurden; die Pyroklastiten-Auswürfe brachten 11 Basalttuffvorkommen zu
stande, während beim Aufbau von 14 Basaltbergen sich sowohl Pyroklastiten- 
Auswürfe, als auch Lavaergüsse beteiligten.

In morphologischer Hinsicht brachte der Basaltvulkanismus des Balaton
hochlandes hauptsächlich vulkanische Kuppen zustande, die im Nordteil des 
Gebirgszuges von kleinem Volum sind. Bei meisten von diesen ist die to
pographische Vulkanform infolge der Abtragung verschwunden. Die allein
stehenden, gesonderten, auch morphologisch erhobenen und voluminösen 
Basaltkuppen des ,,Tapolcaer Beckens“ bilden dagegen eine prachtvolle vul
kanische Gruppe. Im Gebirgszug des Balatonhochlandes ist nur eine einzige 
grössere vulkanische Decke, im Kapolcs—Monostorapáti-Zuge, entstanden.

Die Basaltgebiete des Balatonhochlandes und des südlichen Bakony- 
Gebirges stehen in enger tektonischer Beziehung mit den dortigen mesozoischen 
Formationen. Die Liegendschichten unter den Basalt- und Basalttuff Vorkom
men sind sehr mannigfaltig An manchen Stellen sind diese von permischen 
Sandsteinen, untertriadischen Campiler Plattenkalken, von Seiser sandigen 
Dolomiten oder mitteltriadischen anisischen Dolomite vertreten, an anderen 
Stellen lagern die Basalte auf obertriadischen karnischen Mergeln oder ober-
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triadischen Dolomiten. Auf diesem Grundgebirge können stellenweise auch 
pliozäne Ablagerungen angetroffen werden.

Ausführlicher wird der geologische Bau des Gyertyános-Berges von 
Barnag, des Halom-Berges, des Balázs-Gipfels, des Fenyves-Berges, des 
Hegyestő, des Vár-Berges von Zánka, des Horog-Berges von Köveskál, sowie 
der grossen Basaltdecke von Kapolcs —Monostorapáti besprochen. Von den 
Basaltvorkommen der Umgebung von Tapolca werden die Lagerungs Verhält
nisse der Basalt- und Basalttuffvorkommen von Szigliget—Badacsony—Gu- 
lács—Tóti—Csobánc—Szentgyörgy—Halyagos — Köves charakterisiert.

Beilage I. Die Basalt- und Basalttuffvorkommen des Balatonhochlandes und des Tapol- 
caer Beckens. — Entworfen von L. Jugovics und F. Sz e n t e s .
7. Basalt, 2. Basalttuff, 3. Basaltschutt, 4. pliozäne-pleistozäne Tone, Sande, 5. ober- 
miozäne (sarmatische) Kalksteine, 6. triadische Kalksteine, Dolomite, Mergel, 7. permi- 
scher roter Sandstein.


