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Egyidejű vulkánosságra utaló jelenségek 
üledékes összletekben 

Várszegi Károly 

( 9 ábrával) 

Bevezetésképpen el kell mondanom, hogy ez az anyag nagyrészt a figyelem 
felkeltését szolgálja ami a rendszerezést illeti. Az elmondottak és a fényképeken 
bemutatot tak viszont mind makroszkóposán, mind mikroszkóposán illetve 
egyéb módszerekkel meghatározva bizonyítottak. A mikszoszkópos vizsgála
tokat a Mecsek ill. Szalatnak területéről a M E V kőzetlaborban S B L M E C Z Y 
B É L Á N É , a Villányi-hegység területéről ugyancsak a Mév laborból F A Z E K A S 
V I A végezte. 

Többé-kevésbé mindnyájunk előtt ismeretes az a tény, hogy a fiatalkorú 
üledékekben általában felismerhetők az egyidejű vulkánosságra utaló nyomok. 
Ezek vagy közvetlenül megfigyelhetők (pl. : agglomerátumok, tufák vagy éppen 
kiömlési magmás kőzetek, lávák), vagy bizonyos jelekből következtethetünk 
azokra. 

Ismert az a tény, hogy a vulkáni működésre utaló jelzések erőssége függ a 
lerakodási hely távolságától, e működés intenzitásától, a vulkán jellegétől, az 
anyagszolgáltatás jellegétől, a lerakódás közegétől (víz, szárazföld). 

Az üledékes kőzetek korának, lerakodási idejének növekedésével a külön
böző jelzések fokozatosan elmosódottá válnak a diagenezis eredményeképpen. 
Az orogén területeken a koronként ismétlődő vulkánosság egyes fázisai 
(előmagmás, utómagmás) végképp felismerhetetlenné tehetik a jelzéseket, 
nemcsak makroszkóposán, hanem mikroszkóposán is. 

A felismerhetőség ellen dolgozik még az egyes szakemberek szubjektivitása, 
szakmai képzettségük, valamint a koncepciós jellegű anyagfeldolgozás (pl.: 
fáciesvizsgálat). 

Nem kell különösképpen kihangsúlyoznom, hogy a vulkánosságra utaló 
jelek felismerése, annak lehatárolása mind korban, mind típusban, milyen fontos 
szerepet játszik a hasznosítható anyagok feldúsulásában, a megtalált anyagok 
genetikájának tisztázásában és így természetesen a tovább kutatásban is. 

A DK-dunántúlon folytatott kutatások (kőszén, urán, víz, földtani térképe
zés, vegyesásvány stb.) közben a kutatók sok olyan üledék jelleget figyeltek 
meg, amelyekre nem találtak magyarázatot (trachidolerit teleptelérek, kőszén
telepes csoport X fácies, jakabhegyi homokkő X fácies, különböző agyag
betelepülések karbonátos összletekbe). A tömeges kutatásnál (fúrás) a fúrások 
feldolgozása egy idő után sablonossá válik, a megfigyelések pontatlanok lesznek. 
H o g y ez mennyire így van annak legjobb példája: A Mecsekben több mint száz 
éve folyik kőszénbányászat és kutatás, mégis csak az utóbbi években találtak 
piroklasztikus rétegeket ( B A L O G H Sándor) a kőszéntelepes összletekben. 

A MÉV-nél számtalan vékonycsiszolat készült a permi és a jakabhegyi 
összlet rétegeiből, azonban vulkáni eredetre való utalás egyiknél sem történt. 
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A következőkben felsorolnék egypár jelenséget azon üledékes összletekből, 
amelyekben egyidejű vulkánosságra utalhatunk. Ezek tűzieredésű üledékek, 
amelyek vízben rakódtak le. A rétegenkénti változás legszebb példája a 
Vokány—Bisse—turonyi fúrások szelvényei. A vokányi fúrás felsőpermi üledé
kek helyett kvarcporfír — mikrogránit-porfír testbe jutott, a tőle Ny-ra mé
lyült bissei fúrás ennek a kvarcporfír vulkánnak a peremét fúrta meg. I t t a 
vulkánipiroklasztikus anyag rétegzetten váltakozik, üledékes permi homokkő
vel. Az egyes rétegeket lávaanyag, agglomerátum, szórt vulkáni por, bomlot t 
láva, vulkáni bombák, valamint jól rétegzett homokkő alkotják. 

Természetesen a homokkőösszlet anyaga is többnyire feldolgozott vulkáni 
törmelék. A rétegződés vízalatti kitörésre és leülepedésre utal. Bissétől Ny-ra 
2 km-re van a Turony 1. sz. fúrás, amely a két másik fúrás előtt mélyült. A fel
dolgozása folyamán tűzi eredetű üledéket nem figyeltek meg a rétegsorban. 
Érdekes módon a mecseki permi medencétől ezt a medencét azért választották 
el, mert kevesebb kvarcporfírkavics volt található benne, mint a mecseki 
felsőpermi üledékekben. A fúrás anyagának reambulációs vizsgálatai azt 
mutatták, hogy a turonyi felsőpermi üledéksor anyagának legnagyobb részét 
tűzi eredetű anyagok alkotják. Ma már az is belátható, hogy vulkánmorfoló
giai okból kvarcporfír-kavicsanyag tömegesen nem képződhetett. 

A mecsekihez képest túlnyomó a finomabb szemcsenagyságú üledék. A réteg
ződést illetően feltűnő a hirtelen, átmenet nélküli szemcsenagyság váltás, 

1. ábra. Kvarcporfír vulkáni bomba a Szalatnak 4. sz. 2. ábra. Vulkáni agglomerátum a szalatnaki terület 
fúrás „jakabhegyi" fokonglomerátum összletéből (Alsómocsolád 5. sz. fúrás) aisókarbon összletéből 
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3. ábra. Aleurolitpala zárványfoszlányok szórt vulkáni anyagban (Szalatnak 4. sz. fúrás alsókarbon összlete) 

4. ábra. Vulkáni szórt anyag, repedéskitöltés a Szálainak 4. sz. fúrás alsőkarton aleurolitpala összletéból 
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amikor is finomszemű agyagos (vulkáni por) üledék durva, vagy középszemű 
frakcióba megy át (fácies szelvényeken ez kimosásként van jelölve). (Ha eze
ket összevetjük a bissei fúrásban észlelhető kitörési ciklusokkal biztosan azono
sítható szinteket kapunk.) 

Figyelemre méltó a durvább frakciónál a viszonylag monomikt összetétel. 
A finomabb frakció, amely vulkáni porból keletkezett a vízbe hullva rövid idő 
alatt lebomlott, átalakult, agyagásványosodást szenvedett Az agyagásványok 
tú lnyomó %-ban egyfélék (területünkön főleg illit). A belőlük képződött 
agyagos rétegek zöld, szürke vagy vörös színűek aleurolit, vagy aleurit szem-
nagyságúak. Elválásuk szögletes, gömbhéjas rétegzetlen vagy lemezes, táblás 
rétegzésűek, mikrorétegzettséget ritkán mutatnak, általában csak akkor, ha 
valami durvább frakcióval rétegződnek. Ilyenek láthatók a mecseki felsőperm 
üledéksorban, az alsótriászban, valamint a mecseki felsőtriász karni—nóri—raeti 
emeleteiben, ahol az egész rétegsort tűzi eredésű üledékek építik fel. 

A szalatnaki terület felsőpannóniai üledékeknél megfigyelhető volt, hogy 
faunás vagy éppen lumasella pad után hamarosan (egy-két méter) egy vulkáni 
porból alakult agyagréteg jelenik meg. A máriagyűdi rózsabánya mindenki 
által ismert, kevert faunás padja fölött (0,5 — 1 m-re) egy átalakult vulkáni 
porból származó agyagréteg van. 

Kézenfekvőnek látszik, hogy a fauna tömeges pusztulását legalábbis köz
vetve a vulkáni működés okozta. Ez vonatkozik a középsőtriász coenothyrises 
szintjére is. 

Ugyancsak régóta ismeretesek a mecseki középsőtriászból a zöldagyag
betelepülések, valamint a különböző rétegtani jelenségek (ál keresztrétegzett
ség, gumósodás, autigén breccsásodás stb.). Mint már a bevezetőben említettem 
a vulkán centrumától távolodva a jelenségek egyre elmosódottabbá válnak, 
nehezebben észlelhetők. Az Aba-liget 2. sz. fúrás alsóanizusi képződményei 

6. ábra. Finom vulkáni szórt anyagból képződött réteg. Az anyag előbb a finomabb repedéseket töltötte ki (Szalatnak 
4. sz. fúrás alsókarbon aleuritpala összletéből) 
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között J Á M B O R Áron vastag tufaréteget ír le. A karbonátot tartalmazó közegbe 
hulló vulkáni por, a centrumhoz közel vulkáni porból származó agyagrétegeket, 
vagy aleurolitrétegeket, távolabb „gumósodás t" idéz elő, amelyben a „ g u m ó k " 
kötőanyaga mészmárga. A szalatnaki terület a centrumhoz közelebb volt, itt 
agyagrétegek települnek közbe. Az agyagrétegek ciklusossága a gumósodás 
ciklusosságával megegyezik. A N A G Y Elemér által emelethatárként leírt 
autigén (Triász monográfia) breccsásodás, amely általános elterjedésű az alsó
triász seizi-alsókampili, alsó-felsőkampili, valamint felsőkampili-anizusi 
határán a kéregmozgást és a vele kapcsolatos vulkánosság megindulását 
jelzi. Ugyanúgy a coenothyrises, nagygumós szint felett megjelenő rendkívül 
színes autigén breccsa, a faunas pad és a gumósodás megjelenése egyértelmű. 
Ugyanilyen breccsa található ( V A D Á S Z E.) az anizusi végén bekövetkező 
általános regresszió és a N A G Y E.-által először leírt „ladini tufa" megjelenése 
között . A mohácsi Jenyei-völgyben fúrt vízkutató fúrások magmás kőzetet 
tártak föl a jura aaléni-toarci emeletek határán nagy elterjedésben. A komlói 
kőzetlabor vizsgálata szerint a magmás kőzet fonolit. P O E D Á N Sándor mint 
lakkolit testet mutatta be természetesnek véve a fonolit kréta korát, amely 
mint tudjuk eddig bizonytalan volt . A jeleket, áttelepülést, szinttartást figye
lembe véve itt egyidejű vízalatti lávaömlésről van szó. A felette települő 
tűzköves mészkő tűzkőgumói egyértelműen származtathatók a vulkáni, 
illetve az utóvulkáni működésből. Természetesen ez a fonolit korát is a jurában 
rögzíti. 

Az eddigiekben felsoroltak főleg rétegződési jelenségek. A rétegeken belül is 
mutatkoznak olyan rendellenességek, amelyek egyidejű vulkáni működésre 
engednek következtetni. A vulkán anyagszolgáltatása a működés jellegétől 
függ. Van olyan, amely csak szórt anyagot szolgáltatott, van amely lávát és 

6. ábra. Vörös aleurolit anyagú vulkáni bomba a Bisse 1. sz. fúrás felsöpermi piroklasztikus összletéböl 
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7. ábra. Vörös aleurolit anyagú repedéskitöltés bontott kvarcporfír lávaanyagban (Bisse 1 . sz. fúrás permi összletéből 

van amely vegyesen a működés egyes szakaszában lávát majd szórt anyagot 
váltakozva. Elő és utófázisban nagy az oldathatás, amely nem csak könnyen-
illókból állhat. A vulkáni működés beindulását különösen kratogén területen 
törések és intenzív süllyedés előzi meg, vagy legalábbis egyidejűen működnek. 
A süllyedés, valamint a felnyomuló olvadék hatására a vízalatti felszín meg
repedezik, oldatok és gőzök szabadulnak fel, amelyek a víz kémiai összetételét 
megváltoztatják, így benne a szerves élet elpusztul. 

A kitöréskor felszakítja a felette levő üledékeket, azokat szétszórja, vulkáni 
bombák, sárfolyás, olvadék, amely félig vagy kevésbé beolvasztott anyagot 
tartalmaz, utolsó fázisként a lávaömlés jelentkezik. A kitörés többször is 
jelentkezhet, újra felszakítva a már megszilárdult kőzeteket. Az egyes fázisok 
különbözőképpen jelentkeznek. 

A medencében keletkezett repedésekben a rétegzést megbontva idegen anyag 
rakódik le. Ez lehet piroklasztikum, vagy az üledék saját anyaga mosódik be, 
vagy finom vulkáni por- hamu. A vulkáni bombák a még laza üledékbe hullva 
besüllyednek és az eredeti rétegzést „meghúzzák". Polimikt, vagy monomikt 
agglomerátumok keletkeznek, amelyek a durva kőzetdaraboktól a finom 
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agyagos frakcióig egy rétegben jelennek meg, nem különülve el egymástól. 
Finom frakciójú rétegekben durva szemcséket, kavicsot, kőzetdarabokat talá
lunk. A piroklasztikus törmelékben üledékes eredetű foszlányok nyomozhatok. 
A felsőpermi, valamint a jakabhegyi összletek durva vagy finomabb szemű 
homokkövei tufakavicsot, tufalencséket, tartalmaznak (Lásd ábrák). 

Foglalkozni kell még egy-két regionális jelenséggel is az eddig elmondottakon 
kívül. A Vókány—Bisse— Turony szelvény vizsgálatánál biztosan eldönthető a 
kvarcporfír vulkáni vízalatti működése, legalábbis a kezdeti szakaszában. 
Mindenesetre a szórt anyag vízben rakódott le. A vókányi fúrás a kvarcporfír-
test centruma környékén mélyülhetett, átfúrni nem tudtuk. Uralkodnak a 
világos zöld, fehér, vagy fehéres-zöld színek. A bissei fúrás ennek a kvarcporfír 
testnek a peremén mélyült, itt mind a piroklasztikus anyag, mind az üledék 
legnagyobb részben vörös, lilásvörös, vörösbarna színű, tehát ahol vízzel 
érintkezett, ot t a finom eloszlású ásványok elbomlottak, eloxidálódtak. Bizto
san ismerjük a felsőpermi kvarcporfír vulkánosságot a Villányi-hegység É-i 
előterétől a Mecsek D-i lábáig, valamint a szalatnaki területről. 

Adataink vannak kvarcporfír vulkánosságról a Mecsek Ny-i részéről (Gyűrű-
fű Gorica) valamint a Mórágyi-hegységből. Ugyancsak ismerjük (különösen a 

8. ábra. Jellegzetes éles határú szemesenagyság és színváltás. Fekete aleurolitpala-tufahomokkő (Köblény 1. sz. fúrás 
alsókarbon aleurolitpala összletéböl) 
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9. ábra. Antigén breccsa és nagygumós mészkő, középsőtriász anizusi coenotbyríses szint a Bikal 2. sz. fúrásból 

szalatnaki területről) a hosszú ideig tartó vulkánosság átalakító — meta-
szomatizáló hatását (Szalatnak, Alsónána, Cserdi, Szilágy), fúrómagokon a 
szabadlevegőn hamarosan rozsdabevonat képződik. Kézenfekvőnek látszik a 
kőzetek vörös színének származtatása a kvarcporfír vulkánosságból. Ez több 
mint feltételezés, közvetett adatokkal bizonyítható és nagyon jól egyeztethető 
az aktualizmus elvével. 

A komlói amfibolandezit is vízben tört ki, a peremeken jól látható a bontot t
ság, elszíneződés. Helyenként a mélyreható repedéseiben halpikkelyek, 
Congeriák mutatkoznak. Itt szintén megjelenik a faunás pad. A máriagyűdi 
Rózsabánya faunás padja vörösbarna színű, kötőanyagában érdekes módon 
bauxit pizolitok találhatók. Ugyancsak elgondolkoztató a mecseki liász 
kőszenek magas kéntartalma, illetve szulfidásvány-tartalma, mely tömegénél 
fogva nem lehet növényi eredetű 

A sóképződésre ismert gátelmélet a Mecsekben a gipszre nem értelmezhető, 
mert általában vörös üledékhez kapcsolódnak. A szeizi emelet végén fokozato
san megjelenik egy mészkőbreccsa pad, amely gipszgömböcskéket tartalmaz. 
Ebben az esetben elképzelhető, hogy a karbonátos közeghez a vulkánosság 
szolgáltatta a ként, és mészkő helyett gipsz keletkezett. A felsoroltakból sok 
olyan adatot hagytam ki, amely még bizonyításra, magyarázatra szorul és sok 
olyan jelenséget elmondtam, amely közismert, azonban a jelenségek kapcsola
tának folyamatosságához szükség vol t rá. 

A z elmondottak alapján túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a DK-Dunántúlon 
az egyes korok törmelékes üledékei túlnyomórészt vulkáni eredetűek, figye
lembe véve a medencék peremein majdnem állandóan működő vulkánok 
anyagszolgáltatását. Az t is láthatjuk, hogy a kréta vulkánosság, bár nagy 
elterjedésű, nem a legintenzívebb volt , beletartozik a sorba. Ugyancsak kétsé-
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geket kell támasztanunk az ún. trachidolerit teleptelérek korát és kőzetminősí
tését, valamint teleptelérként való megjelenését illetően. 

A vulkánosság jellegének, ciklusainak, működési helyeinek anyagszolgál
tatása felismerésének, rendszerezésének gazdasági jelentősége van, mind az 
érc, mind a kőszén, hévíz és egyéb hasznosítható ásványi nyersanyagok fel
kutatásában . 


