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V KUTATÁSOK TÖRTÉNETE

M agy a ro i \s z ágn a k az első világháború óta nem volt megfelelő földmágneses 
obszervatóriuma. Ennek hátrányait az 1949 — 50. évi országos földmágneses 
mérések tették nyilvánvalóvá. Ekkor vetődött fel az a gondolat, hogy a Tihanyi 
félsziget — földrajzi helyzete, védett jellege, stb. következtében — alkalmas 
földmágneses obszervatórium létesítésére. Ezért 1950 szeptemberében az Inté
zet a félsziget nem egy, hanem négy pontján (az Aszófő, a Tihany, a Tihany — 
Csúcshegy és a Tihany-rév elnevezésű pontokon) végzett abszolút földmágneses 
méréseket (Barta Cfy., 1950). 1952. októberében a félsziget középső és déli 
részén Schmidt-féle vertikális mágneses mérleggel tájékoztató mérésekre, majd
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még ez év végén a félsziget egész területén kb. 400 m állomásközű hálózatos 
mérésekre került sor (Szilágyi B., 1953). Ezek a mérések azt mutatták, hogy a 
félsziget déli része csaknem anomáliamentes, tehát a tervezett obszervatórium 
elhelyezésére alkalmas. A félsziget közepe táján mutatkozó nagy anomáliákat 
sem kell kedvezőtlennek tekinteni, mert lehetővé teszik az obszervatórium 
közelében műszerösszehasonlító, és egyéb kísérleti vizsgálatok elvégzését 
(Barta Gy., 1956). E választás mellett szól még az is, hogy a Tihanyi félsziget 
természetvédelmi terület, itt tehát ipari létesítmények zavaró hatásától sem 
kell tartani.

1954-ben az Obszervatórium felépült és megkezdte működését. Az Intézet 
tervbe vette, hogy a félszigetet, az Obszervatórium környezetét fokozatosan 
geofizikai mintaterületté fejleszti, és ennek megfelelően többféle módszerrel is 
alaposan felméri. A távlati tervek között szerepelt az Obszervatórium feladat
körének bővítése is gravitációs és tellurikus megfigyelésekkel (ez azóta megvaló
sult). Mindenképpen indokolt tehát a félsziget alapos földtani és geofizikai fel
mérése. Ennek első szakasza nemrég záridt le. Beszámolónkban az eddig elvég
zett munkákról adunk számot.

1957 nyarán a M. Áll. Eötvös Loránd Geofizikai Intézet felkérésére a M. 
Áll. Földtani Intézet elkészítette a Tihanyi félsziget részletes földtani térké
pét, a vulkáni képződmények korára vonatkozó vizsgálatokkal (Böjtösné 
Varrók K., 1957).

1961-ben a tihanyi Belső-tó területén részletes (100 m szelvény és 50 m 
állomásközű) földmágneses méréseket végeztek, majd az 1962. évi részletes 
graviméter mérésekkel egyidőben a graviméterállomások pontjain, illetve azok 
közelében dZ és dH mérésekre került sor a Fanselau-féle kombinált mágneses 
mérleggel.

1963. elején a befagyott Balatonon, a félsziget partja mentén is végeztek 
d Z  és dH  méréseket. A gravitációs méréseket szintén 1962 és 1963 telén végez
ték a félszigeten, illetve a félsziget partja mentén Sharpe graviméterrel (Bender
né Kelemen O., 1965, Reményi Gy., 1964).

A félszigetről szórványosan begyűjtött bazalttufa és bazaltbreccsa mintá
kon végzett szuszceptibilitás és sajátmomentum meghatárzások v, =  0 — 0,0009, 
illetve m = 0 — 0,02 Г  között ingadozó értékeket adtak (Benderné Kelemen O. 
1965).

A TIHANYI FÉLSZIGET FÖLDTANI FELÉPÍTÉSE

A félsziget földtani képződményei

A Tihanyi félsziget (1. ábra) felszínen ismert legidősebb képződménye a 
pannóniai korú homok, homokkő, agyag. Feltárásait a félsziget Ny-i, D-i és K-i 
peremein találjuk.

A félsziget ÉNy-i részén a pannóniai üledékekre bazalttufa települ. A bazalt
tufának két változata ismert. Az egyik aprószemű, kevés bazaltlapillit tartalmaz 
rétegzett, vagy rétegzetlen, kötőanyaga vulkáni por. Feltárásaiban a vulkáni 
anyag között rendszerint igen sok harmadkornál idősebb zárványt találunk. 
Az apró lapillik mindig egyneműek és jól kristályosodott bazaltból állnak.
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1. ábra. A Tihanyi félsziget földtani térképe. Szerkesztette Böjtösné Varrók K.
1. rétegdőlés; 2. vulkáni kaldera; 3. földtani szelvény; 4. iszap, homok (holocén); 5. lösz, löszös homok; 5. gejzír it ; 
7. bazalttufa II.; 8. bazalttufa I. (pleisztocén); 9. homok, homokkő, agyag (pannóniai);

Фиг. 1. Геологическая карта Тиханьского полуострова (составлена К. Варрок)
1 — падение пластов; 2 — вулканические кальдеры; 3 — геологический разрез; 4 — глины, пески 

(аллювиальные); 5 — лёссы, пески ; 6 — гейзериты; 7 — базальтовые туфы II ; 8 — базальтовые туфы I 
(плейстоцен); 9 — пески, песханики (паннон)

Abb. 1. Geologische Karte der Tihany Halbinsel (zusammengestellt von K. Varrók).
1. Schichtfallen; 2. Vulkanische Kaldera; 3. Geologisches Profil; 4. Lehm, Sand (Alluvial); 5. Löss, Sand; 0. Geysirit;
7. Basalttuff II; 8. Basalttuff I (Pleistozän); 9. Sand, Sandstein (Pannonien)
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A másik bazalttufa-változat fő jellemzője, hogy durvaszemű, salakos 
bazaltanyagú lapillik és bombák alkotják. Ebben zárványként a finomszemű 
bazalttufa kristályosodott lapillitörmelékei találhatók. A durvaszemű bazalt
tufa kötőanyaga kaiéit és kvarc.

Részben a pannóniai homokos-agyagos összletre, részben pedig a finom
szemű bazalttufa változatra települ az utómagmás tevékenység hatásaként 
keletkezett gejzirit. Ennek anyaga a kvarc és a kaiéit változatos keveréke. 
Fő elterjedési területe a félsziget D-i fele, ahol több mint 100 különálló gejzirit- 
kúp van.

A félsziget területén az említett kőzetváltozatokon kívül kis foltokban 
faszénmaradványos lösz és löszös homok található.

A félsziget vázlatos földtani fejlődéstörténete

A Tihanyi félsziget aljzata, fúrási adatok szerint és a bazalttufa zárványai 
alapján, a Balatonfelvidék paleozóos-mezozóos összlete. Erre települ a pannó
niai üledéksorozat.

A tihanyi pannóniai képződmények sztratigráfiáját Bartha F. (1959) 
tanulmányozta. Megállapította, hogy a félsziget területén a pannóniai üledék
képződési ciklus befejező része — az édesvízi üledékképződésre utaló Unió 
wetzleri tartalmú homoksorozat — hiányzik. Ez a sorozat a Bakony hegység 
D-i előterében mindenütt megtalálható, ahol a rátelepült édesvízi mészkő 
védte a lepusztulástól. Feltehető, hogy a Tihanyi félszigeten is kifejlődött a felső- 
pannóniai édesvízi üledékképződésű homokos fácies, azonban itt — minthogy az 
erózió ellen védelmet nyújtó édesvízi mészkő hiányzott — a Congeria triangularis 
szintig lepusztult. A pannóniai sorozat tehát nem teljes, csökkentsósvízi 
üledékekkel végződik.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a terület a teljes pannóniai üledék
képződés után kiemelkedett és letarolódott.

A kiemelkedéssel járó mozgások fellazították a pannóniai képződményeket 
és a nyitott hasadék (főleg törések metszésénél) utat nyitottak a felszínre 
törő vulkáni anyagnak.

A vulkáni működés középpontja a mai Külső-tó környékén volt. Ezt alá
támasztják a kiemelkedő értékű mágneses anomáliák a Külső-tó területén — 
eltérően a többi bazalttufával fedett területtől. Ez a kráter szolgáltatta a vul
káni működés első fázisában felszínre került, zárványokban bővelkedő, bazalt
tufát.

A vulkanizmus szünetében időlegesen vulkáni utóműködési folyamatok 
léptek előtérbe, amelyek néhol (pl. Iviserdő-tető) lemezes gejziritet hoztak létre.

A vulkáni kráter beszakadása és a kaldera kialakulása az első vulkáni 
ciklus után történt. A kaldera E-i peremén jött felszínre — apró, önálló kúpok 
alakjában — a második vulkáni szakasz terméke, a durvaszemű, salakos — 
lapillikból és bazaltbombákból álló — bazalttufa.

A gejzirit kúpok — tömegesen — a második erupciós ciklussal egyidőben 
keletkeztek. A gejzírek nyomait a fiatalabb erupciós ciklus bazalttufáin is 
megfigyelhetjük, ezek kötőanyaga mindig a gejzírek kvarca és kalcitja.
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A gejziritek keletkezése után újabb mozgási szakasz következett. Nyomait 
a gejziriteken is megtaláljuk É —D-i és K  —Ny-i csapású litoklázisrendszerben. 
Valószínűleg ekkor következett be a Balaton és a Belső-tó medencéjének foko
zatos besüllyedése É —D és K  —Ny csapású helyi rendszerben, de regionálisan 
beilleszkedve az újjáéledő középhegységi mozgások csapásába.

A vulkáni képződmények kora

A balatonfelvidéki bazalt vulkánossággal foglalkozó irodalomban sok 
adatot találunk a bazaltvulkánosság korára vonatkozólag. A bazalt és a pan- 
nóniai üledékes kőzetek érintkezésén sok helyütt megfigyelhető a benyomuló 
magma hatása a mellékkőzetre (pörkölési nyomok). A bazalttufából felső- 
pannóniai édesvízi mészkő és ievantei kavicstömb zárványokat említ az iro
dalom (Lóczy L., 1913. Vitális I., 1909).

Bartha F. (1959) szerint a felső-pannóniai üledéksor letarolódása (a dél
bakonyi felső-pannóniai üledékek sztratigráfiai vizsgálata alapján) bizonyított. 
A rétegsor letarolódása, elszállítása feltehetően Ievantei korú. A bazaltvulka- 
nizmus, a hozzá csatlakozó gejzírműködéssel együtt, ezután, tehát az alsó- 
pleisztocénben következett be.

A FÖLDTANI, A FÖLDMÁGNESES ÉS A GRAVIMÉTERÉS MÉRÉSEK EGYÜTTES
ÉRTELMEZÉSE

A Tihanyi félszigeten végzett kutatások eredményeként a félsziget mint
egy 13 km2-nyi területéről — a földtani térképen kívül AZ, 111 és Zlg (Bouguer) 
anomália térképek készültek (2., 3., 4. ábra), a kb. 17 áll/km2 gyakoriságú 
földmágneses és gravitációs mérések alapján. A félsziget északi részén két 
szelvény (A —A és В —В szelvény a 2. és 3. ábrán) mentén — Haáz I. (1964) 
által ismertetett elv szerint — végzett hatószámítások eredményeként az 
A —A szelvény adataiból kb. 300 m széles, 100 m tetőmélységű ható adódott; 
а В —В szelvény adataiból számított ható szélessége 120 m, tetőmélysége 
70 m (Bendernó Kelemen O., 1965).

A Bouguer-anomáliákból középértékképzéssel maradékanomáliatérkép 
(5. ábra) is készült (Reményi Gy., 1964).

A földtani vizsgálatok, a AZ és zlH, valamint a Bouguer- és maradékano
máliatérkép alapján a következő megállapításokat tehetjük:

1. A Balatonfelvidék nagyobb sűrűségű paleozóos-mezozóos képződmé
nyei a Balaton által is jelzett ÉK —DNy irányú törésvonal mentén, DK felé 
fokozatosan lesüllyedtek. Ezt jelzik a Tihanyi félsziget bazalttufáiban talált 
paleozóos-mezozóos kőzetzárványok, valamit a Bouguer-anomália térképen 
az anomáliavonalak átlagosan ÉK —DNy-i iránya és DK felé regionálisan 
csökkenő értéke.

2. A Külső-tó csaknem szabályos köralakú, kis sűrűségű holocén üle
dékekkel fedett területén nagy mágneses anomáliák vannak. Az ezekből 
számított hatómélység viszonylag nem nagy. Ugyanitt a Bouguer- és a mara- 
dékanomáliatérképen kisebb minimum látható. Mindez — együttesen te-
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2 km

2. ábra. A Tihanyi félsziget /jZ anomáliatérképe 
(А —А, В —В hatószámítások szelvénye)

Фиг. 2. Карта аномалий JZ Тиханьского полуострова
(А -А , В—В — линии определения возмущающих масс) 

Abb. 2. JZ  Anomalie-Karte der Tihany Halbinsel 
(А —А, В —В Linien der Störkörperbestimmungen)

kintve — besüllyedt vulkáni kürtőre utal. A felszínen is nyomozható besza- 
kadási peremek alátámasztják ezt a feltevést. A nagy mágneses anomália 
arra utal, hogy a kürtőt nem bazalttufa, hanem bazalt tölti ki.

3. A Bouguer-anomália térképen a Belső-tó területe szintén minimum- 
sávija esik. Ez a minimumsáv (amely a maradékanomáliaképben talán még 
élesebben látszik), mágneses szempontból csaknem anomáliamentes. A Belső-
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3. ábra. A Tihanyi félsziget dH anomáliatérképe 
(А —А, В —В hatószámítások szelvénye)

Фиг. 3. Карта аномалий zIH Тиханьского полуострова
(А—А, В —В — линии определения возмущающих масс)
Abb. 3. JH Anomalie-Karte der Tihany Halbinsel 

(A —A, B —B Linien der Störkörperbestimmungen)
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relatív maximum 

relativ minimum
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4. ábra. A Tihanyi félsziget Bouguer-anomáliatérképe (izogalok értékköze 0,5 mgal, nem potsdami
rendszerben! )

Фиг. 4. Карта аномалий Буге Тиханьского полуострова 
(сечение изолиний -  0,5 мгл в произвольной системе)

Abb. 4. Bouguer Anomalie-Karte der Tihany Halbinsel (Wertdistanz der Tsogals : 0,5 mgal, in
einem willkürlichen System)
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5. ábra. A Tihanyi félsziget ún. középértékeljárással számított maradékanomáliatérképe (izogalok
értékköze 0.25 mgal)

Фиг. 5. Карта остаточных аномалий Тиханьского полуострова, вычисленных так назыв. 
методом средних величин (сечение изолиний -  0,25 мгл)

Abb. 5. Restanomalie-Karte der Tihany Halbinsel berechnet mit dem sogenannten Mittel
wertverfahren (Wertdistanz der Isogals: 0,25 mgal)

tó ÉD —KNy-i irányokkal határolható medencéje tehát nem besüllyedt 
vulkáni kráter, hanem regionálisan az újraéledő középhegységi mozgásokba 
illeszkedve — feltételezhetően ugyanúgy törésvonal mentén — keletkezett, 
mint maga a Balaton.

E következtetések egy része korábban sem volt ismeretlen, a geofizikai 
kutatás pontosabbá tette, helyhez rögzítette ezeket az ismereteket. A Belső-tó



Ад
 в 

Ад
п

mg
al

 
mg

al
B enderné— B ö jtö sn é— R em ényi György92

(i. 
áb

ra
. 

Fö
ld

ta
ni

 s
ze

lv
én

y 
(s

ze
rk

es
zt

et
te

 B
öj

tö
sn

é 
Va

rr
ók

 К
.)

 a
 f

öl
dm

ág
ne

se
s 

és
 g

ra
vi

tá
ci

ós
 a

no
m

ál
iá

kk
al

 
. is

za
p, 

ho
mo

k 
(h

olo
cé

n)
; 2

. 
lös

z, 
lös

zö
s h

om
ok

; »
. g

ejz
iri

t; 
t. 

ba
za

ltt
uf

a l
i.;

 5
. 
ba

za
ltt

uf
a 

I.
 és

 b
az

al
t (

pl
eis

zto
cé

n)
; (

S.
 
ho

mo
k, 

ho
mo

kk
ő, 

a
g
y
a
g
 (p

an
no

nj
ai)

;
7
. 

fe
lt

é
te

le
z
e
tt

 
v
e
tő

 
(i

d
ő
s
e
b
b
);
 
8
 
fe

lt
é
te

le
z
e
tt

 
v
e
tő

 
(f

ia
ta

la
b
b
)



A  T ihanyi O bszervatórium  környékén végzett vizsgálatok 93

keletkezésének kérdésében döntőnek lehet tekinteni a gravitációs és föld
mágneses térkép együttes értelmezéséből származó megállapításokat. A pan- 
nóniai összlet aljzatának, a lesüllyedt balatonfelvidéki paleo-mezozoikumnak 
mélységét csak becsülhetjük a Bouguer-anomáliák menetéből (valószínűleg 
nem ériéi az 500 m-t). Erre vonatkozólag — minthogy az Obszervatórium 
jelenleg már földi áramokat is regisztrál — további geofizikai (geoelektromos, 
szeizmikus) vizsgálatokat kell végezni.
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