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I R O D A L O M .

„A déli Bakony Bazaltközetei.“ Irta dr. Hofmann Károly.
(A m. k. földtani intézet évkönyve. III. kötet, 3. füzet.)

Hazánk vulkáni képződményei közül a Trachytok tömeges és vál
tozatos csoportja már régóta képezi a földtani kutatás tárgyát és kü
lönösen honi szakirodalmunkban bizonyos előszeretet mutatkozik ezen 
képződmények tanulmányozása iránt. Ellenben sokkal csekélyebb figye
lembe részesültek eddig a Bazaltképletek, melyek hazánk földtani szer
kezetében szintén tekintélyes szerepet játszanak és habár a Trachyt- 
eruptiókkal sem tömegre sem az anyag változatosságára nézve nem 
mérkőzhetnek is, vulkanologiai szempontból annál érdekesebbek szer
kezetüknek aránylag ép megtartása által, mely ezen képletek valóságos 
eruptiv természetét s a jelenkori vulkánterületekkel való hasonlatossá
gát sokkal világosabban tünteti elő mint a Trachytkiömlések régibb, 
kopottabb maradványai.

Földtani irodalmunknak ezen majdnem parlag területén, az előt
tünk fekvő munka, ha nem is az elsőt, de mindenesetre a legjelenté
kenyebb lépést jelöli és egyúttal szívesen látott vulkanologiai kiegészí
tés gyanánt járul a földtani munkálatok gazdag sorához, melyben a 
m. k. földtani intézet az eddigi dunántúli kutatások eredményeit közzétevé.

Ez utóbbi tekintetben dr. Hofmann úr jelen tanulmánya tüzetesen 
Böckh úr ama jeles munkájához* csatlakozik, mely a déli Bakony föld
tani viszonyainak előadásában az ottani Bazaltkitörések korát, tektoni
káját és földtani állását, az eddigi, részben téves adatokkal szemben, 
helyesen kimutatja A Böckh úr által gyűjtött Bazaltanyag petrogra- 
phiai tanulmányozása volt a szerzőnek első czélja és ez szolgáltatta 
a jelen mű első részét. Azonban munka közben a tárgygyal való köze
lebbi megismerkedés annyi érdekes vonatkozást, a vulkánképződésnek 
oly feltűnő és szabályos jeleit hozta napfényre, hogy az eredeti terv 
kerete fokonkint tágult és miután a szerző időközben a vulkáni terüle- 
tét maga is bejárta volt, a munka második főrészébe mindazon érde
kes fejtegetések s következtetések vétettek fel, melyeket a Bazalthegyek

* A Bakony déli részének földtani viszonyai. (A m. k. földt. intézet évkönyve 
II. köt., 2. fűz. és III. köt. 1. fűz
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szerkezetének és helyzetének tanulmányozása a vulkánterület történetét 
illetőleg eredményeztek. A munka kiadása ezáltal némi késedelmet 
szenvedett, mi fölött azonban annál kevésbé panaszkodhatunk, mivel 
igy hazánk ezen remek vulkáni vidékének teljes ismeretéhez jutottunk.

A mi a munka első részét illeti, mint a petrographiai vizsgálás 
általános eredményét kiemelhetjük, hogy az egész délbakonyi vulkán- 
rendszer tisztán csak Földpátbazaltot (részben ugyan alárendelt Nephe- 
lintavtalommal) szolgáltatott és hogy az összes anyagban aránylag .csak 
csekély változat mutatkozik, úgy hogy, az egész, számos ponton a nap
fényre jutott bazaltanyagot egy közös földalatti tűzhely terményének 
tekinthetjük. A kőzetek vékony csiszolatai, melyekről a munkához mellé
kelt igen sikerült színes rajzok szabatos képet adnak, a Bazalt útszerke
zetére és alkotó ásványainak kiképződésére nézve számos érdekes jelen
séget tűntetnek fel, melyek felsorolásába itt nem bocsátkozhatunk. Csak 
egy észlelést akarunk kiemelni, mert egyrészt a Bazaltok eddigi leírá
sában, legalább ebben az alakban nem fordul elő, másrészt azon mesz- 
szemenő genetikai következtetéseknél fogva, melyeket a szerző hozzá 
fűz, figyelmünket kiváló módon leköti: a Titánvasércz és a Magnetit 
előfordulására vonatkozó észlelésekről szólunk*. A Kabhegy Bazaltjai
nak megvizsgálásánál a szerzőnek feltűnt, hogy eme hatalmas Bazalt
tömeg tövéből való példányokban a kőzet érczes ás vány eleme túlnyo- 
mólag Titánvasércz által képeztetik, mig ugyan e hegy tetőkőzetében a 
Magnetit válik uralkodóvá. Ezen megfigyelés más Bazaltkúpokra nézve 
is érvényesnek mutatkozott: a Titánvas túlnyomósága mindig az alsó 
kőzeteket, Magnetité pedig a tetőkőzeteket jellemzi; oly Bazaltok, me
lyekben e két ásvány vegyesen mutatkozik, a természetben is közbeeső 
állást foglalnak el.

E megfigyelt tény magyarázatát a szerző a nyomás különbségei
ben keresi, melyet a lávaoszlop különböző része, még a vulkáni csa
tornában szenvedett, midőn az izzón folyó anyagban az ásványok kivá
lása és kristályosodása már megkezdődött. „Tegyük most fel, hogy 
közönséges nyomás alatt a Magnetit csekélyebb oldékonysággal bir az 
izzófolyó kabhegyi kőzetmagmában, mint a Titánvas; növekedő nyomás
sal pedig, egy bizonyos határtól fogva a viszony megfordul, és a Titán
vas válik nehezebben oldhatóvá mint a Magnetit“ ** — igy hangzik a 
szerző hypothesise, melyhez még azon második feltevés járul, hogy t. i. 
a Kabhegy tetején jelenleg helytálló magnetites kőzet eredetileg is a

* Különösen a 357.—371. és a 491—498. lapokon.
* * 365. 1.
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vulkáni kéményből legelőször kifolyt, tehát fölső részéből való lávából 
keletkezett, mig a Bazalttömeg alját képező kőzet a mélyebb régióból 
később kinyomult lávának képviselője, melynek üvegtelenitése tehát na
gyobb nyomás alatt indult meg.

Ezen utóbbi feltevés egyébiránt a kőzetek szövetbeli minőségé
ben is talál támaszra, mert a tetőkőzetek általában gyorsabb megme- 
rlilés jeleit mutatják és azon, Heim által Scholleulávának nevezett mó
dosulatokra emlékeztetnek, melyek megmerevülése főleg a lávában foglalt 
gőzök hirtelen kibontakozása folytán áll be ; ellenben a titánvastartalmú 
alsó kőzetek nagyobb szemű szövete, csekélyebb üvegbásisa inkább az 
úgynevezett lepénylávára (Fladenlava) emlékeztet.

Uj petrografiai tény gyanánt jelezhetjük a Titánvasércznek áttet
szőségét, melyet a szerző ezen ásvány legvékonyabb lapocskáin észlelt: 
az átbocsátóit fény szegfűbarna és igy a vascsillám vérpiros színétől 
jellegesen eltér.

A mi a többi ásvány, a Plagioklas (lángkisérletek szerint több
nyire Andesin), Augit, Olivin, Nephelin stb. körül tett számos és érde
kes megügyeléseket illeti, kénytelenek vagyunk magára a munkára 
utalni.

A munka második része azon viszonyokat vizsgálja, melyek egy
részt a délbakouyi Bazaltkitörések és vidékük földtani szerkezete kö
zött, másrészt maguk az egyes eruptiv képletek közt, valamint belszer- 
kezetük és képződésük között nyilvánulnak és a szerző szellemes elő
adásában oly feltűnő szabályosságot mutatnak, bogy a déli Bakony 
ezentúl joggal tekinthető mint egyike a legszebb s legtanulságosabb 
vulkáni területeknek. Az észlelések, összehasonlítások és fejtegetések dús
gazdag mennyiségét, melyet a szerző ezen lapokban lerakott, lehetetlen 
volna csak vázlatosan is idéznünk a nélkül, hogy áttekinthetőségük
ben és benső összefüggésükben rejlő becsüket csorbitanók. Legyen 
tehát elég arra utalni, hogy a szerzőnek sikerült, főleg Böckh úr 
kutatásai eredményeit fölhasználva és saját észleleteivel összekap
csolva, jól támogatott érvekkel kimutatni, hogy az egészTszóban- 
forgó Bazaltcsoport úgyszólván egyetlenegy sorvulkánnak tekintendő, 
melynek lávája az inzersdorfi rétegek lerakodásának vége felé, te
hát a neogén kor utolsó szakában, a magyar közép-hegység csa
pásiránya által jelölt törésvonalon felnyomult és tüzetesen a déli 
Bakony mesozoi rétegeinek vetődési vonalait követve, számos ágra 
szétoszolván, ugyanannyi külön ponton kitört, majd csupán töre
dékes anyagok kihányása által tuffadombokat építvén fel, majd valósá
gos lávakiömlés által tömött Bazaltkúpokat alkotván. A bakonyi vulkáni
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hegyek majdnem mindegyike egy-egy külön vulkáni kitörés helyét je 
löli, mely kitörés aránylag csak rövid ideig tarthatott és ritkán vagy 
sohasem ismétlődvén, egyszerre szolgáltatta az összes anyagot, melyből 
a hegy áll. Az egyes eruptiók helyeinek elrendezésében kitűnő szabá
lyosság és az alaphegység törésvonalaival való összhangzás nyilatko
zik, melynek feltüntetésére a munkához mellékelt térkép szolgál: ezen 
látjuk, hogy a vulkánok bizonyos egyenes vonalok szerint sorakoznak, 
melyeknek egy csoportja úgy egymás között, mint az alaphegység csa
pásirányával párhuzamosan haladnak, mig más vonalok ezen főirányra 
többé kevésbé függélyesen állnak; a két nembeli vonalok keresztezésén 
találjuk a terület legtömegesebb kitöréseit, p. o. a Kabhegyet, az Agár
tetőt, Somlyót, Badacsont stb .; a vonalok végein pedig a vulkáni erők
nek csekélyebb nyilvánulásaiként rendesen csak tufadombok emelkednek.

Nem kevésbé érdekesek a hegyek tektonikája körül [tett vizsgá
latok és a megfigyelt jelenségek magyarázása, mely részint a vulkáni 
kitörés menetéből, részint a vidék későbbi degradatiójából indul ki. A 
tufák mindenütt előbb képződtek, mint a tömeges lávák kitörései : ott 
tehát, hol e két vulkáni képződmény együtt előfordul, a tömeges Bazalt 
mindig a hegykúpot képezi és a karimaalakú tufakoszorúra támaszko
dik : ilyenek p. o. Badacson, Sz.-György, Somlyó, Ságh szép szabályos 
kúphegyei. A hol pedig a kitörés csak tufaképződésre szorítkozott, he
lyenként meg igen szép kráteralakú körsánczokat hozott létre, p. o. 
Sittke mellett, vagy a tihanyi félszigeten, melyekben a vulkáni vidéke
ken előforduló kerek tavak példányait látnok, ha mesterségesen le nem 
csapoltattak volna. Az ilyen tufaképletek sajátságos szerkezete, t. i. a 
rétegeknek a központ felé irányodott dőlése, szép magyarázatot nyer 
az altalaj laza minőségében és az abban — Fuchs elmélete szerint 
-— szükségképen bekövetkezett tömegmozgásokban.

Végre a vulkáni termények belső minőségére áttérve, a szerző 
először a tufaanyagok szövetét, a vulkáni bombák szerkezetét és kelet
kezését, valamint a tufák vendégzárványait Írja le, azután a Bazaltlávák 
kül- és bélszövetét az első részben előadott részletes vizsgálatok alap
ján általánosságban összeállitván, egyrészt a délbakonyi Bazaltok össze
tételének általános összhangzására utal, másrészt a kőzet módosulato
kat kétféle alap szerint osztályozza : először a fentebb említett különb
ség szerint, mely majd a Magnetit, majd az Ilmenit túlnyomóságában 
nyilvánul: Magnetitbazalt, Ilmenitbazalt és vegyes természetű Bazalt; 
másrészt a szövetben, az iivegbasis mennyiségében stb. nyilvánuló kép
ződésbeli különbözetek szerint. Mindezen módosulatok egy közös mag
mából keletkezhettek és keletkezésük csak a kitörés és inegmerevülés
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folyamatának külső körülményeire, nevezetesen a lávának nagyobb- 
kisebb gőztartalmára, ezen gőzöknek gyors, vagy lassú kiszabadulá
sára, a kihűlés hosszabb vagy rövidebb tartamára stb. vezettetik 
vissza.

Legvégül a szerző még egy pillantást vet az állásra, melyet a 
délbakonyi Bazaltterület Magyarország s a határos vidék vulkáni rend
szerében és földtani szerkezetében elfoglal. Tágabb értelemben éjszak
kelet felől a váczi és nyugat felől a gleichenbergi Bazaltterületek csat
lakozhatnak hozzá és a Bazaltképződmények ezen hosszú lánczolata 
maga is ama nagy törésvonalok egyikéhez van kötve, melynek létét 
már a neogenkor korábbi szakaszaiban hatalmas trachyt-eruptiók 
jelölnek.

Inkey Béla.

Uj ásványok sorozata.
(Folytatás.)

34. D u p o r t h i t .  ( Co l l i n s .  Mineralogical Magazine, No. 7.
p. 226.).

Ezen ásvány a Serpentin hasadékait szálas tömegekben tölti ki, 
találtatik Duportk mellett St. Austeil közelében Cornwallban. Kern. 2. 
Fajs. 2*78. Zöldes-barnásszürke színű, selyemfénynyel; a szálak hajlé
konyak. Üvegcsőben hevítve vizet ad, finom szálai íekete üveggé öm 
leszthetők; sósavban oldhatlan. Vegyi alkotása a következő:

K o v a s a v ...........................................................49'21
A g y a g f ö ld ..................................................... 27'26
V a s o x y d u l ............................................................ 6*20
M agnézia................................................................11*14
M észfö ld ................................................................. 0*39
Nátron ................................................................. 049
V i z ........................................................................... 3*90
Hygroscopikus viz ............................................0-68

99* 27

Képlete ezekből folyólag a következő lenne: 3 (A120 3 SiO.J,
5 (3/ s Mg, Vs Fe, Vb H2J0-j-Si02. Az ásvány Dana N e o l i t  kjé
hez a legközelébb áll.


