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Alsópannóniai bazaltvulkanizmus Balástya 
és Üllés—Rúzsa—Zákányszék térségében 

Pap Sándor 
(2 ábrával, 2 táblázattal, 2 táblával) 

Ö s s z e f o g l a l á s : A Balástya—Forráskút—Üllés—Rúzsa—Zákányszék térségében 
folyó kőolaj-földgázkutatások során 1974—1980. között négy fúrás 2219,0—3728,0 m 
mélységben, 44—173 m vastag bazaltagglomerátum és tufaösszletet harántolt. A man
dulaköves alsópannóniai bazalt valószínűleg két kitörési centrumból származik. 

Szegedtől ÉNy-ra Balástya—Forráskút—Üllés —Rúzsa—Zákányszék tér
ségében az első kőolaj-, földgázkutató fúrást a Sándorfalva (S)-l-et 1942-ben 
mélyítették. Üllésen 1 9 6 2 — 1 9 6 6 között intenzív kuta tás folyt, amelyet azóta 
többször felújítottak, illetve napjainkban is folytatnak a különböző szerkezeti 
indikációkon. 

A fúrások közül 1 9 8 1 . szeptember l-ig 7 8 érte el a pannóniai fekvőt. Közülük 
a S-l., a Ruzsa-4., az Üllés (Ü)-28. és a Bordány-2. a pannóniai képződmények 
alján, közvetlenül a miocén rétegek fölött olyan bazaltagglomerátumból, 
tufából és alsópannóniai márgából, mészmárgából álló összletet t á r t fel, 
amelyben a vulkáni kőzetek vannak túlsúlyban. 

A fúrások földrajzi helyzetét az 1. ábra, az általuk feltárt képződmények 
földtani korbeosztását az I . táblázat, a bazaltagglomerátumos összlet elő
fordulási mélységét, vastagságát és a belőlük fúrt magokat a I I . táblázat 
tartalmazza. 

A négy fúrásban 4 4 — 1 7 3 m vastagságban harántolt összlet bázikus vulkáni 
kőzetének nagyobb része zöldesszürke színű, néhol barnás árnyalatú, kemény, 
rétegzetlen, egyenetlen, darabos, helyenként szilánkos, kagylós törésű, erősen 
zúzott, töredezett bazaltagglomerátum, kisebb része szürke, sötétszürke, 
rétegzetlen, egyenetlen földes törésű, viszonylag laza bazalttufa. Az összletből 
mindegyik fúrásban egy-egy, 2 , 2 0 — 1 1 m közötti hosszúságú magmintát vet
tek (II. táblázat). 

A bazalt lapillik világos zöldesszürke színű, repedezett, változó mértékben 
bontott , sötétzöld és fehér mandulaköveket, kitöltetlen, vagy részben kitöltött 
apró üregeket tar talmaznak. 

Vékonycsiszolatban vizsgálva a sándorfalvai bazalt az épebb. Porfiros, 
folyásos szövetű alapanyaga főtömegében apró plagioklász lécekből áll, az 
üveges rész alárendelt (I. tábla, 1.). Gyakori benne az idiomorf augit és az apró, 
zárványos apati t . Az Üllés—Ruzsa-bordányi bazalt bontott , interszertális, 
pilotaxitos vagy mikroholokristályos szövetű. Alapanyaga apró, tűs, iker
lemezes plagioklászokból, augitból, ezek finomszemcsés, nagyrészt szub-
mikroszkópikus átalakulási termékeiből: szericitből, agyagásványból, kloritból, 
szerpentines anyagból és kriptokristályos üvegből áll. A fenokristályos elegy-
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1. ábra. Alsópannóniai bazaltagglomerátumot és tufát feltárt fúrások földrajzi helye. J e l m a g y a r á z a t ; 
1. Település (város, község). 2. Bazaltagglomerátumot és tufát feltárt fúrás 

Fig. 1. Geographie locations of boreholes that uncovered Lower Pannonian basalt agglomerates and tuffs. 
L e g e n d : 1. Settlement (town, village). 2. Borehole with basalt agglomerate and tuffs 

A bazaltagglomerátumot és tufát feltárt fúrások képződményeinek földtani korbeosztása 
Geologica age classification of the boreholes that have intersected basalt agglomerate and tuff 

/. táblázat — Table I. 

Fúrás jele, száma 1 S-l. Euzsa-4. Ü-28. Bordány-2. 

Mélyítés ideje 1974. IV. 12— 1978. XII. 24— 1979. VII. 6—XI. 4. 1980. XI. 13— Mélyítés ideje 
1975. I. 14. 1979. III. 17. 1981. 1.16. 

Eleváció 95,0— 103,0 m 107,0— 107,5 m 108,5 m 105,5— 106,5 m 
Holocén-Pleisztocén 0.0— 524,0 ш 0,0— 420,0 m 0,0—kb. 340 m 0,0— 358,0 m 
Felsőpliocén 524,0—1190,0 m 420,0— 764,0 m kb. 340,0— 782,0 m 358,0— 855,0 m 
Felsőpamióniai 1190,0—2235,0 m 764,0—1415,0 m 782,0—1416,0 m 855,0—1503,0 m 
Alsópannóniai 2235,0—3728,0 m 1415,0—2831,0 m 1416,0—2341,0 m 1503,0—2658,0 m 
Miocén (bádeni) 
Középsőtriász 

372S.0—3812,0 m 2831,0—2914,0 m 2341,0—3034,0 m 2658,0—3148,0 m Miocén (bádeni) 
Középsőtriász — — 3034,0—3323,0 m 3148,0—3161,0 m 
Alsó triász 3812,0—3852,0 m — 3323,0—3340,0 m 3161,0—3185,0 m 
Paleozóikum-prekamb-

rium 3852,0— m 2914,0— m 3340,0— m 3185,0— m 
Talp 4015,0 m 3000,0 m 3400,0 m 3280,0 m 

A bazaltagglomerátumok és tufák helye, vastagsága és a belőlük fúrt magok száma, hossza az egyes fúrásokba^ 
Location of the basalt agglomerates and tuffs, their thickness and numbers of the recovered cores and their length 

per borehole 
II. táblázat — Table II. 

Fúrás jele, Bazalt agglomerátum tufa 

helye j vastagsága 
Magfúrás Magnyereség 

S-l. 3684,0—3728,0 m 44,0 m 16. 11,0 m 
Buzsa-4. 2658,0—2831,0 m 173,0 m 2. 8,35 m 
Ü-28. 2219,0—2341,0 m 122,0 m 1. 2,20 m 
Bordány-2. 2503,0—2658,0 m 155,0 m 1. 6,0 m 
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részek max. 1 — 2 mm nagyságú, idiomorf lécek, pálcika alakú, általában iker
lemezes, korrodált, karbonátosodott, agyagásványosodott, helyenként zeoli-
tosodott , labradoritos plagioklászok (I. tábla, 2.). Az alapanyagban néhány 
apró augit és apatit kristály is előfordul. Mindegyik magminta bazaltjában 
gyakoriak az apró gömb, vagy ovális alakú mandulakövek, üregek. A mandula
kövek anyaga általában kristályos kalcit (I. tábla, 3.), sugaras, rostos, kalcedon 
és kova (I. tábla, 4.), valamint kristályos kalcit és kalcedon keveréke (II. 
tábla , 1.). Ezeken a helyeken jól megfigyelhető a kovásodást követő és a kovát 
kiszorító karbonátosodási folyamat (II. tábla, 1.). Altalános, hogy kalcit 
kitöltésű mandulakövek falát is kova, illetve kalcedon borítja (I. tábla, 3.). 
Alárendelten kis mennyiségben sziderit, klorit, zeolit és szerpentin is elő
fordul. Az apró üregek falát különböző elrendeződésben szintén a mandula
kövekben levő ásványok borítják. 

A tufából vékonycsiszolatot nem lehetett készíteni, ezért részletesebb is
mereteink nincsenek róla. A bazaltagglomerátum és tufa is repedésekkel át
járt , sokszor breccsásodott. A repedéseket az üregekhez hasonlóan általában 
kalcit és kalcedon tölti ki. Az üregekben, repedésekben egy-egy pirit és mag-
netit szemcse is előfordul. A bazaltagglomerátum rétegtanilag a pannóniai és 
a miocén üledékek határán helyezkedikel (I. —II. táblázat, 2. ábra). Fekvője 
bádeni emeletbe tartozó homokkő-aleurolit, amelynek felső részében már néhánv 
10 cm vastagságú agglomerátumos telér is van. Az agglomerátum középső és 
felső részén a magfúrások és a lyukgeofizikai szelvények alapján barnásszürke 
mészmárga (tótkomlósi mészmárga formáció) beágyazásokat tartalmaz. Ezek 
lehetnek kis töredékek, vagy vastagabb rétegek. A Bordány-2. fúrásban egy 
kb. 15 m vastag réteg is van. Igen érdekes a Ruzsa-4. fúrás magmintájából 
készült csiszolat, ahol a bazalt kis lekerekített gömbök formájában tartalmazza 
a mészmárgát (II. tábla, 2.). A mészmárga-betelepülések is tartalmazzák 
a bazalt és bazalttufa vékonyabb-vastagabb csíkjait, kisebb-nagyobb tör
melékeit (II. tábla, 3.). A mészmárgában gyakoriak az Ostracoda héjmetszetek. 
Az agglomerátum fedője minden esetben a marosi főformáció csoportba tartozó 
mészmárga, márga, kavicsos márga, agyagmárga (2. ábra). 

A bazaltagglomerátum-tufa rétegtani helyzete és a mészmárgában levő 
Ostracoda héjmetszetek alapján alsópannóniai kori, vagyis azonos a Kecelen 
és Kiskunhalas-Ny-3. fúrásban (Cs. MESZÉNA BERNADETTE 1978) megismerttel. 
A láva és a vulkáni törmelékanyag két kitörési centrumából származik. Az 
egyik Balástya térségében az Üllés-forráskúti 2000—3400 m mélységben levő 
tagolt , prekambriumi-paleozóos-mezozóos kőzetekből álló, bonyolult töréses, 
pikkelyes szerkezetű gerincsor EK-i részénél levő neogén diszlokációs térben 
tételezhető fel. Innen származhat a S - l . fúrásban feltárt bazaltagglomerátum. 
A másik a tető részén 2000 — 2400 m mélységben levő üllési és az 1800 — 2400 m 
mélységben levő Rúzsa— Kiskunmajsa-déli, szintén prekambriumi-paleozóos-
mezozóos kőzetekből álló pikkely-sor közötti, 3500 m-nél mélyebb, ÉNy —DK-i 
csapásirányú neogén süllyedek DNy-i részén lehet a Bordány-2—Ruzsa-4. 
fúrások térségében. Az említetteken kívül innen származhat még az Ü-28. 
fúrás vulkáni anyaga is. A vulkáni tevékenység a pannóniai emelet elején, 
a pannóniai fekvő tektonikus feldarabolódásával és egyenlőtlen lesüllyedésé
vel egy időben kezdődött és a mészmárga keletkezésének időszakában fejező
dött be. A vulkáni működés zömében lávát, kisebb mértékben törmeléket 
szolgáltatott, amely kezdetben a szárazföldre, később a vízbe, a pannóniai 
beltó üledékei közé ömlött, illetve hullt. A kőzet a felszálló gőzök, gázok és 
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2. ábra. A bazaltagglomerátumok és tufák sztratigráfiai helyzete és azonosítási szelvény a Huzsa-4— Bordány-2— 
Ü-28—S-l. fúrások között. J e l m a g y a r á z a t : 1. Prekambriumi-paleozóos metamorfitok, metamorf brèccsa, 
agyagpala. 2. Alsótriász vöröshomokköves rétegek, 3. Középsőtriász brecesásodott dolomit. 4—11. Miocén 
képződmények: 4. Dolomit breccsakonglomerátum. 5. Tarka polimikt breecsa-konglomerátum, 6. Polimikt konglo
merátum cs kavicsos homokkő aleurolií rétegekkel, 7. Kiolittufa, 8. Konglomerátum és homokkőtencsés aleurolit, 
9. Homokkőcsíkos aleurolit, 10. Aleurolit, kavicsfis homokkő, konglomerátum váltakozása. 11. Kavicsos-homokkő
csíkos aleurolit, agyagmárga, márga, 12—16. Alsópannóniai képződmények: 12. Bazaltagglomerátum és tufa, 13 
Mészmárga, 14. Márga, kavicsos márga, 15. Homokkőcsíkos márga, agvagmárga. 16. Agvagmárga, 17 JDtozkordan-
cia felszín, 18. Lyukgeofizikai szelvények: a) Természetes potenciál, b) Természetes gamma, c) Ellenállás, d) Keut-

Fiff. 2. Stratigraphie position of the basalt agglomerates and tuffs and correlation profile between the boreholes 
Ruzsa-4, Bordány 2 Ű-28 and S-I. L e g e n d . 1. Precambrian to Paleozoic metamorphites, metamorphic breccia 
shale, 2. Lower Triassic red sandstone layers. 3. Middle Triassic brecciated dolomite. 4 — 11. Miocene formations í 
Dolomite breccia-conglomerate. 5. Variegated polymictic breccia-conglomerate, 6. Polymictic conglomerate ami 
gravelly sandstone with siltstone layers. 7. lihyolite tuff, 8. Conglomerate and siltstone with sand lenses, 9. Sand
stone-streaked siltstone, 10. Siltstone. gravelly sandstone and conglomerate, in alternation. 11. Gravelly, sandstone-
streaked siltstone. clay-marl and marl, 12—10. Lower Pannonian formations: 12. Basalt agglomerate a'nd tuff lh 
Calcareous marl, 14. Marl, gravellv marl. 15. Sandstone-streaked marl and clav-marl, 16. Clay-marl 17 Uiicou" 

formity, 18. Well-logs: a) Spontaneous potential, b) «anima ray, c) Resistivity, d) Neutron gamma 

tektonikus erők hatására ftldarabolódott, pszeudoagglomerátumosodott és 
erősen bontot tá vált. Később kovásodott, majd karbonátosodott. 

A kőzet vegyi és ásványos összetételét, abszolút korát, eredetét és a terület 
tektonikájával való kapcí-olatát további részletes vizsgálatok tisztázhatják, 
illetve pontosíthatják. 

Tábkiiicíjíyarázdt Explanations of Plates 

I. tábla — Plate I. 

1. Porfircs, folyásos szőve; ű bazalt. X N , N = 1 0 0 . S-l. fúrás Ki mf.: 3688,0—3699,0 m 
Poiphyric ta'salt of fluidal texture. X N , N = 1C0. Bcrthole S-l. 16.mf.: 3688.0—3699.0 m 

2. Interszertális, pilotoxitos szövetű bazalt, kriptokrislálvos üveges és porfiros placio-
klász részekkel. XN, N = 1 0 0 . C-28. fúrás ] . mf.: 2218,0 — 2221,5 m ^ 
Intersertal, pilotaxitic basalt with crvptocrystalline, glassy and porphyric plagioclase 
parts. XN, N=-100. Borehole Lv-28. 'l. mf.: 2218.0-222l' .5 m 

3. Kalcit anyagú manduláké, a falán kovával. XN, N = 1 0 0 . S-l. fúrás 16. mf.: 3688 0 
3699,0 m' 
Calcite-füled amygdale witli silica on its wall. XN, N = 1 0 0 . Borehole S-I. 16 mf • 
3688.0—3699.0 m 

4. Kaleedon és kova anyagú mandulakő. XN, N = 100. S-l. fúrás 16. mf. : 3688,0—3699,0 m 
Amygdale füled with chalcedony and silica. XN, N = 1 0 0 . Borehole S-I. 16 mf • 
3688.0—36.990 m 

II. tábla — Plate II. 

1. Kova és karbonát keverékből álló mandulakő. XN, N = 100. S-l. fúrás 16. mf.: 3688,0— 
3699,0 m 
Amygdale consisting of a mixture of silica and carbonate. XN, N = 1 0 0 . Borehole 
Ruzsa-4. 16. mf.: 3588.0—3699.0 m 

2. Mészmárga „gömböket" tartalmazó bazalt. XN, N = 1 0 0 . Ruzsa-4. fúrás 2. mf.: 
2657,0—2666,0 m 
Basalt with calcareous marl ,,globules". X, N = 1 0 0 . Borehole Ruzsa-4. 2. mf.: 2567.0— 
2666.0 m 

3. Bazalt-törmelékes mészmárga. X N , N = 1 0 0 . Ruzsa-4. fúrás 2. mf.: 2657,0—2666,0 m 
Calcareous marl with basalt detritus. XN, N = 1 0 0 . Borehole Ruzsa-4. 2. mf.: 2567.0— 
2666.0 m 
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Lower Pannonian basalt volcanism in the Balástya and Üllés — 
Rúzsa—Zákányszék areas 

S. Pap 

During oil- and gas prospecting in the neighbourhood of Balástya, Forráskút, Üllés, 
Rúzsa and Zákányszék, between 1974 and 1980 four boreholes intersected, in the interval 
of 2219.0—3728.0 m, a 44- to 173 m-thick basalt conglomerate and tuff complex. The 
amygdaloidal Lower Pannonian basalts seem to derive from two eruption centres. 
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I. Tábla-PJate I . 

3. 4 . 
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II. Tábla Plate II. 


