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Abstract 
The highly altered mafic dykes in the Villány Mts (SW Hungary), near the villages of Beremend 

and Máriagyűd, crosscut Aptian-Albian limestones. They contain clinopyroxene (of an augitic com
position) and carbonated olivine phenocrysts; the groundmass consists of clinopyroxene, basic 
plagioclase, Fe-Ti-oxides (magnetite, ilmenite), apatite, altered volcanic glass, calcite and secondary 
clay minerals (nontronit). The texture of the basalts contains numerous spheric structures, ocelli, 
which are of carbonatic or silicic composition and were probably formed with the solidification of the 
volatile rich melt, in the late stage of the crystallisation. Using trace element chemical data and 
pétrographie observations with regard to the presence and properties of crustal quartz xenocrysts 
and upper mantle spinel Iherzolite xenoliths, we can suggest plate alkali basalt volcanism as the 
petrotectonic setting. Among basic magmatic events of the Cretaceous age known in the Tisia Unit 
(Mecsek, Slavonia), the basalt dikes of the Villány Mts seem to be more similar to the Upper 
Cretaceous back-arc basin type volcanism in Slavonia. 

Összefoglalás 
A Villányi-hegységben Beremend és Máriagyűd mellett az apti-albai mészkőrétegeket kis méretű, 

erőteljesen átalakult mafikus telérek szelik át. A vizsgált bazaltok augitos klinopiroxén és 
karbonátosodott olivin fenokristályok mellett az alapanyagban klinopiroxént, bázikus plagioklászt, 
Fe-Ti-oxidokat (magnetit, ilmenit), apatitot és kőzetüveget tartalmaznak, melyeket nagyrészt 
másodlagos agyagásványok (nontronit) és karbonát (kalcit) helyettesít. A szövet sajátossága a 
gömbszerű szilikátos és/vagy karbonátos anyagú ocellumok jelenléte az alapanyagban, amelyek 
valószínűleg a magmás kristályosodás késői fázisában, az illódús maradék magma kikristályo
sodásával jöttek létre. A nyomelem kémiai adatok figyelembevételével, valamint a kéreg eredetű 
kvarc xenokristályok és a felső köpeny eredetű spinell lherzolit xenolitok jelenléte és kifejlődése 
alapján lemezen belüli alkáli bazalt vulkanizmus határozható meg a magmás tevékenység 
petrotektonikai helyzeteként. A Tiszai egységen belül ismert több eltérő jellegű kréta korú vulkáni 
esemény (Mecsek, Szlavónia) közül a Villányi-hegység vizsgált telérei a szlavóniai felső-kréta ív 
mögötti bazaltokkal mutatnak a legtöbb rokonságot. 

Bevezetés 

A Beremend, Babarcszőlős és Máriagyűd melletti bazalttelérek mennyiségileg 
alárendelt szerepet játszanak a Villányi-hegység karbonátos tömegében, a Tiszai 
egységben petrológiai, geokémiai értelemben mégis különleges képződmények. 

1 S Z T E TTK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2-6 . 
e-mail: mtoth@geo.u-szeged.hu 
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1. ábra. A Villányi-hegység földtani szerkezete és a vizsgált bazalttelérek földrajzi elhelyezkedése 
(FÜLÖP, 1 9 6 6 után) 

Fig. 1 Geological sketch map of the Villány Mts (SW Hungary) and the position of the basalt dykes (after FÜLÖP, 
1966). Inset: Location of the Villány Mts within the Alpian-Carpathian system 

Ezek a vulkánit előfordulások (1. ábra) fontos információt hordoznak a hegység 
földtörténetéről, a régió alatti, egykori földkéreg és köpeny összetételéről, 
mélységéről. A hegység legnagyobb magmás kőzet előfordulása a babarcszőlősi 
teleptelér az 50-es, 60-as években került leírásra (RAKUSZ & STRAUSZ 1953; FÜLÖP 
1966). Szintén évtizedek óta ismert, ám kevésbé kutatott a máriagyűdi Vízügyi 
kőfejtő felérje (HARANGI 1993). A beremendi cementgyári mészkőfejtőben talál
ható bazalttelér viszont csak a 90-es évek közepén tárult fel, a bányászat ered
ményeként. Kutatása jelenleg is folyik (MOLNÁR & SZEDERKÉNYI 1996; NÉDLI & M . 
TÓTH 1999), a bányaművelés előrehaladtával egyre újabb információkat kapunk 
a kőzettestről. Az elmúlt években végzett kutatások célja a máriagyűdi és 
beremendi bazalttelérek kőzettani, geokémiai vizsgálata, koruk, petrogene-
tikájuk, lehetséges magmás kapcsolataik meghatározása volt. A dolgozat a vizs
gálatok első eredményeinek bemutajpsát célozza. 

A Villányi-hegység tágabb környezetében két területen találunk a felszínen 
nagyobb vulkánit előfordulást; a Szlavóniai-szigethegységben és a Mecsekben. 
Az kora-kréta mecseki vulkanizmus nagy kiterjedésű, kutatása jelentős múltra 
tekint vissza. A mecseki vulkánitok két eltérő fejlődésű kőzetsorozatba tartoznak, 
amelyek nem származtathatók ugyanazon magma frakcionált kristályosodásával 
(HARANGI 1993). A vulkanizmus paroxizmusa K/Ar radiometrikus vizsgálatok 
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alapján 100-135 millió évre tehető (HARANGI & ÁRVÁNÉ SÓS 1993). A mecseki alkáli 
bazaltok gránát-peridotit köpeny forrásanyag 4-6%-os parciális olvadásával ke
letkeztek (HARANGI 1994); az elsődleges O-izotóp összetétel alapján kontinentális 
alkáli bazaltok (DEMÉNY et al. 1997). 

A Szlavóniai-szigethegységben található felsó-kréta-paleogén bazaltok K/Ar 
radiometrikus kora 72-76 millió év (PAMIC 1997) és 48-66 millió év (PAMIC 1993) 
közé tehető. A bazaltok magas illótartalmú, vezikuláris szövetű alkáli bazaltok, 
amelyek geokémiailag egy modern ív mögötti medencében képződött 
bazaltokhoz hasonlíthatók (PAMIC et al. 2000). PAMIC (1997) szerint a PoDega és 
Vocin környéki felső-kréta-paleogén bazaltok, az egykori Tethys északi peremén 
elhelyezkedő szubdukciós vulkáni szigetív mögötti medencében, metaszoma-
tizált spinell-lherzolit felsőköpeny anyag feláramlásával keletkeztek, majd a 
vulkáni rögök a legészakibb Dinaridák vonulatáról leszakadva a Pannon-meden
ce poszt-szubdukciós, kollíziós folyamatai során helyeződtek át mai helyükre. 

A Villányi-hegység legnagyobb magmás kőzet előfordulása a babarcszőlősi 
teleptelér, az 50-es, 60-as években került leírásra (RAKUSZ & STRAUSZ 1953; FÜLÖP 
1966). FÜLÖP (1966) vizsgálatai alapján a felső-anisusi dolomitba nyomult telep
telér a települési mód, a kőzettani összetétel és a hegység fejlődéstörténetéből 
levezethetően a mecseki diabáz- (trachidolerit-) vulkanizmus villányi-hegységi 
megnyilvánulásának tekinthető és képződése a valangini emeletre tehető. FÜLÖP 
(1966) szerint a Turony-1 fúrás alsó-anisusi dolomitösszletében harántolt diabáz 
telér kőzettani megjelenése, ásványtani és kémiai összetételbeli hasonlósága 
alapján a Babarcszőlősnél feltáruló teleptelérrel hozható összefüggésbe. Szintén 
évtizedek óta ismert, ám kevésbé kutatott a máriagyűdi Vízügyi kőfejtő dájkja. 
Az egyetlen publikált vizsgálat a telér alkáli bazaltjának 69±3,6 millió éves K/Ar 
kormeghatározása (HARANGI & ÁRVÁNÉ 1993). 

A beremendi cementgyári mészkőfejtő dájkját a bányászati robbantások tárták 
fel a 90-es évek közepén. Az dájk első petrográfiai, geokémiai leírásában MOLNÁR 
& SZEDERKÉNYI (1996) a kőzetet pikrobazaltként értelmezik és a bazalt K/Ar korát 
erős bizonytalansággal 76 ±3 millió évben, a xenolitok korát még nagyobb 
bizonytalansággal 129,5±14,2 millió évben adják meg; következtetésként felvetik 
a beremendi dájknak a Popovac környéki miocén andezit vulkanizmussal vagy a 
Podravska Slatina és Vocin környéki bazalt és andezit-bazalt vulkanizmussal való 
petrogenetikai kapcsolatának lehetőségét. A bányamüvelés előrehaladtával 
előkerült újabb kőzetek vizsgálatát NÉDLI (1999) folytatta, leírta a dájk egyes 
részein gazdagon előforduló felső köpeny eredetű spinell lherzolitokat és alkáli 
bazaltként értelmezte a xenolitok anyakőzetét. Elfogadva a korábbi K/Ar kor
meghatározás adatait, lehetségesnek tartotta a beremendi és a máriagyűdi dájkok 
késő-kréta korát és a Szlavóniai-szigethegységben található bazalt előfordulá
sokkal való kapcsolatát. NÉDLI & M. TÓTH (1999) szubdukciós zónához kapcso
lódó tektonikai helyzetet határozott meg a beremendi bazalt képződési 
környezeteként és a Vocin és PoDega környéki felső-kréta-paleogén bazaltokkal 
hozta kapcsolatba őket. 

A Mecsek és a Villányi-hegység között Somberek-1, Báta-3 és Nagykozár-2 
fúrásokban feltárt camptonit, trachit, tinguait telérjeinek K/Ar izotópos vizsgálata 
(ÁRVÁNÉ & RAVASZNÉ 1992) megállapította, hogy a hegységek közötti telérvulká-
nosság azonos genetikájú és korú a mecsekivel. 
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Vizsgálati módszerek 

A Dunamenti Cementművek beremendi mészkőbányájának jelenleg is aktív 
működése miatt a vizsgált telér mintázása esetleges volt. A máriagyűdi telér 
anyagáról régebben begyűjtött kőzetmintákat bocsátott rendelkezésünkre 
RÁLISCHNÉ FELGENHAUER E. (MÁFI) és PÉRÓ CS. (MTA-ELTE Geológiai Kutató
csoport) 

A kőzetminták, illetve egyes ásványszeparátumok röntgen vizsgálata a SZTE 
Ásványtani Geokémiai és Kőzettani Tanszékén, pormintákról, DRON UM1-
típusú röntgendiffraktométerrel 2-75° tartományban, 0,03-0,05° lépésközzel Cu-
K a sugárforrással történt. Itt végeztük a LOI méréseket is. A vizsgált minták teljes 
kémiai és nyomelem összetételének meghatározása az XRAL Laboratories 
ontarioi laboratóriumában készültek pormintákról, XRF és neutronaktivációs 
módszerrel. 

Kőzettan, geokémia 

A bazaltok petrográfiája 

A beremendi és a máriagyűdi kőfejtők magmás telérei 1-3 m szélesek, EENy-i 
csapással, 80-90°-os dőléssel apti-albai korú (CSÁSZÁR, személyes közlés) mészkő
rétegeket törnek át (2. ábra). A teléreket kontakt udvar nem, vagy csak vékonyan 
övezi. A máriagyűdi bazalttelér nagymértékben átalakult sárga-vörös-zöld színű 
mállékony, magas karbonát- és agyagtartalmú anyaga kaotikusan gyűrt. Mivel a 
bányaművelés már befejeződött és üde minták előkerülésére nincs esély, a 
mikroszkópos és kémiai vizsgálatok a MÁFI által évekkel ezelőtt gyűjtött minták
ról készültek. A beremendi telér anyagának üde darabjai ritkán, főleg robban
tások után kerülnek elő. Az üde kézipéldányokon szürkésfekete, apró szemű 
vulkánitban 5-10 cm átmérőjű, gömbölyded, csepp alakú, világoszöld, erősen 
mállott xenolitok figyelhetők még (3. ábra). A telér kőzetanyaga másodlagos 
karbonáterekkel sűrűn átjárt. 

A vizsgált mintákban mikroszkóposán 0,5-1 mm nagyságú klinopiroxén 
(augit) fenokristályok ismerhetők fel, amelyek közül néhánynak optikailag eltérő, 
reliktum jellegű, rezorbeált magja van (4. ábra). Egyes augit szemcsék magja 
teljesen átalakult, másodlagos ásványokkal kitöltött, míg a szegélyük optikailag a 
kisebb piroxen fenokristályokhoz hasonló. A klinopiroxéneken kívül, a feno
kristályok között előfordulnak olivin utáni pszeudomorfózák, amelyeket szer
pentinásványok, kalcit, magnetit tölt ki. Jellegzetes „mesh" szerkezetük alapján 
egyértelműen azonosíthatók. Bázisos plagioklász változó mennyiségben fordul 
elő a mintákban, néhol a mátrixot szinte kizárólagosan plagioklász alkotja, 
máshol az átalakult kőzetüveg mellett minimális a mennyisége. Az alapanyagban 
uralkodnak a fenokristályoknál jóval kisebb méretű, 0,2-0,5 mm nagyságú 
idiomorf klinopiroxén (augit) szemcsék. Szintén nagy mennyiségben fordulnak 
elő idiomorf Fe-Ti-oxid (magnetit, ilmenit) szemcsék (4. ábra), 0,1-0,5 mm-es 
apatittűk és másodlagos ásványok. Utóbbiak között röntgen vizsgálatok alapján 
kalcit és nontronit dominál. 
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2. ábra. A beremendi kőbánya erősen átalakult bazalt telérje 

Fig. 2 The highly altered basalt dike in the quarry near Beremend (Villány Mts) 

3. ábra. Kalciterekkel sűrűn átjárt, xenolitos bazalt (Beremend) 

Fig. 3 Hand specimen of the basalt with xenoliths, crosscut by calcite veins (Beremend) 
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Fig 4 Augitic phenocryst with pyroxene xenocryst core in basalt (Máriagyűd, +N,72x) 

Fig. 5 Ocellum filled with carbonate, ilmenite, amphibole in basalt (Máriagyűd \ \N, 72x) 

4. ábra. Piroxen xenokristály magú augitporfír bazaltban (Máriagyűd, + N , 7 2 x ) 
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A kőzet szövete porfíros, szöveti sajátossága, hogy egyes ásványok csak 
elszeparáltán, az alapanyagtól élesen elkülönülő, 1-5 mm-es kerek vagy ovális 
cseppekbe, ocellumokba (5. ábra) tömörülve jelennek meg az alapanyagban. 
Az ocellumok szilikátos vagy karbonátos összetételűek, sok esetben 
összetettek. A szilikátos összetételű ocellumokat idiomorf biotit, amfibol 
szemcsék, ilmenit vázkristályok, az alapanyagban plagioklász és kőzetüveg 
alkotja. Klinopiroxének nem fordulnak elő bennük, az alapanyagból az 
ocellum belsejébe nyúló klinopiroxének mindig amfibolba alakulnak át, más 
ásvány nem nyúlik át az ocellum-alapanyag határon. A karbonátos 
összetételű ocellumokat kalcit alkotja, az összetett ocellumokban az alaktalan, 
amőbaszerű karbonát magot vagy magokat plagioklász, amfibol, ilmenit, 
kőzetüveg zóna veszi körül (5. ábra). Az ocellumokon belül a szemcseméret 
jellegzetesen nagyobb, mint az ocellumokat övező alapanyagban. Az 
ocellumok éles elkülönülését az alapanyagtól helyenként a klinopiroxéneknek 
a határon történő dúsulása és irányított, tangenciális elhelyezkedése is 
hangsúlyozza. A mintákban előfordulnak a komplex ocellumokéval 
megegyező összetételű erek is. 

A xenolitok és xenokristályok petrográfiája 

A beremendi és máriagyűdi bazaltokban számos ultramafikus xenolit és 
felzikus xenokristály található, amelyek a magma keletkezésének mélységére, 
feláramlási sebességére, a köpeny és a kéreg kontaminációjának jellegére vonat
kozó információt hordoznak. 

A beremendi bazalttelér helyenként nagy (akár a térfogat 1/3-át is elérő) 
mennyiségben tartalmaz 5-10 cm átmérőjű, világoszöld, csepp vagy gömbölyded 
alakú, erősen átalakult xenolitokat (3. ábra). Makroszkóposán ásványok nem 
ismerhetők fel bennük, a vékonycsiszolati és a röntgenelemzések alapján 
azonban a xenolitok összetétele ultramafikus; modális ásványos összetételük 
alapján eredetileg spinell lherzolitok voltak, jelenleg túlnyomóan másodlagos 
ásványokból állnak. A xenolitokban ortopiroxén (ensztatit), klinopiroxén 
(diopszid), Fe-Cr spinell (krómit-pikotit) (6. ábra) jelenléte bizonyítható. Számos 
minta szövete azonban tisztán hálós (mesh) textúrát mutat (7. ábra). Ez arra utal, 
hogy az átalakulás előtt a kőzet túlnyomó részét olivin alkotta, amiből az 
átalakulást követően szerpentinásványok, kalcit és magnetit-hematit alkotta 
pszeudomorfózák maradtak vissza. A xenolitok és a vulkánit között kontakt zóna 
nem található, jellemző vizsont a xenolitot és a befogadó bazaltot is átszelő 
kalciterek megjelenése, utólagos, C02-tartalmú fluidumok átalakító hatására 
utalva. 

A beremendi bazaltban gyakoriak a kvarc xenokristályok is, amelyek kis 
méretűek (1-2 mm), erősen rezorbeált, lekerekített alakúak, és az esetek több
ségében augitos összetételű klinopiroxén korona övezi őket (8. ábra). A mária
gyűdi bazaltban is megjelennek 1-2 mm-es kvarc xenokristályok és nagyobb 
kvarc xenokristály csoportok, melyek rezorbeált szélű szemcsék 1-1,5 cm hosszú, 
megnyúlt alakú halmazát alkotják a kőzetben. 
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6. ábra. Fe-Cr spinell ultramafikus xenolitban (Beremend | |N, 72 X ) 

Fig. 6 Fe-Cr spinel in ultramafic xenolith (Beremend \ \N, 7 2 x ) 

7. ábra. Mesh szövetű olivin pszeudomorfóza spinell lherzolitban másodlagos ásványokkal (Fe-Ti-
oxidok, szerpentin, kalcit) kitöltve (Beremend + N , 3 6 x ) 

Fig. 7 Mesh textured olivine pseudomorph in spinel Iherzolite filled with secondary minerals (Fe-Ti-oxides, 
serpentine, calcite) (Beremend +N, 36x) 
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8. ábra. Klinopiroxén koronával övezett kvarc xenokristály (Beremend | |N, 36 x ) 

Fig. 8 Quartz xenocryst surrounded by clinopyroxene crown (Beremend | \N, 36x) 

A kvarc zárványok és a befogadó bazalt között különböző zónák kialakulása 
figyelhető meg (8. ábra). A magot közvetlenül üde vagy átalakult kőzetüvegből 
álló, 10-30 mikron széles zóna övezi, amelyben kisebb ásványszemcsék is elő
fordulnak. A • magtól távolodva a következő 50-100 mikron széles zónát 
klinopiroxén szemcsék alkotják, amelyek koronaként az üveg zónához, annak 
hiánya esetén pedig közvetlenül a kvarchoz kapcsolódnak. A piroxen korona 
minden kisebb kvarc zárvány körül megjelenik, egyes esetekben maga a kvarc, 
vagy annak egy része annyira felemésztődött, hogy már nem figyelhető meg, 
a piroxen korona azonban ebben az esetben is bizonyítja egykori jelenlétét. 
Egyetlen máriagyűdi mintában figyeltünk meg a többinél jóval nagyobb kvarc 
zárványt, melyet nem övez piroxen korona. A koronát alkotó klinopiroxén 
szemcsék mérete a magtól távolodva nő, 5-10 mikronos méret jellemző a belső 
részeken, ami kifele haladva eléri a 30-50 mikronos átlagméretet. A korona 
belső részén a szemcsék elhelyezkedése nem irányított, kifele haladva viszont 
jóval nagyobb méretű, a befogadó kőzet alapanyagába nyúló piroxen 
szemcsék kifejlődése jellemző. A korona klinopiroxénjei augitos összetételűek, 
optikailag hasonlóak az alapanyag klinopiroxénjeihez. Megfigyelhetők a 
máriagyűdi bazaltban teljesen beolvasztott xenolitok vagy xenokristályok is, 
amelyek helyét kizárólag kőzetüveg és igen apró kristálykezdemények 
foglalják el, piroxen korona nem övezi őket, alakjuk szabálytalan, rezorpcióra 
utaló. 
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Fő- és nyomelem geokémia 

A vonatkozó irodalomban (MOLNÁR & SZEDERKÉNYI 1996) rendelkezése álló 
beremendi bazalt főelemzések mellett egy máriagyűdi minta összetételét 
határoztuk meg (í. táblázat). Az egységesen 10% körüli könnyenilló tartalom, 
valamint a magas Ре2Оз/ТеО arány (3,6-4,5) a petrográfiai megfigyelésekkel 
összhangban a minták nagyfokú mállottságára utal, ezért a főelem összetételt 
genetikai következtetések levonására a továbbiakban nem használjuk. Való
színűleg a jelentős mértékű utólagos elemmobilizáció miatt igen alacsony a 
minták S i 0 2 (40%) és alkália tartalma N a 2 0 (0,2-1%), K 2 0 (0,6-1%); a CaO 
koncentráció a kőzeteket finoman átszövő, s a porítás során is 
eltávolíthatatlan kalciterek következtében igen magas. A viszonylag 
immobilisnak tekinthető (SHERVAIS 1982) T i 0 2 és P 2 0 5 magas értékei alapján 
mindezek ellenére a bazaltok alkáli jellegére következtethetünk. A magas 
P 2 0 5 tartalom az alapanyagban gazdagon előforduló apatittűkhöz 
kapcsolódik, a magas T i 0 2 (2-3%) tartalom pedig a klinopiroxének Ti-augitos 
összetételére utal. 

A bazalt mintákhoz hasonlóan hidratált jelleget mutatnak a spinell lherzolit 
xenolitok is, melyekben GRESENS (1967) és GRANT (1987) izokon módszere alapján 
jelentős mértékű utólagos MgO csökkenés és CaO dúsulás valószínűsíthető 
(NÉDLI & M. TÓTH 1999). 

í. táblázat A villányi bazaltok főelem összetétele (%). (* MOLNÁR & SZEDERKÉNYI 1996 alapján); 

Table I. Major element composition of the basalts of the Villány Mts (* after MOLNÁR & SZEDERKÉNYI 1996) 

Lelőhely Beremend Beremend Beremend Máriagyűd Beremend Beremend 

Kőzettípus bazalt bazalt bazalt bazalt xenolit xenolit 

Minta 6819/a * 6819/b* 6819/c * VK13 6817/a* 6817/b* 

S i 0 2 40,59 40,56 40,34 40,10 52,81 54,80 

TÍO2 2,10 2,02 2,00 2,97 0,07 0,22 

A1 2 0 3 11,77 11,82 11,41 16,40 3,66 6,10 

F e 2 0 3 9,67 9,10 9,17 14,40 8,78 8,64 

FeO 2,19 2,65 2,53 n,d, 1,19 1,44 

MnO 0,11 0,15 0,14 0,19 0,21 0,10 

MgO 7,88 8,55 8,55 5,13 12,99 11,96 

CaO 10,65 10,09 11,21 9,49 3,31 3,31 

N a 2 0 0,67 0,90 0,87 0,21 0,09 0,18 

к2о 1,05 1,06 1,06 0,65 0,14 0,14 

P 2O 5 1,53 1,41 1,37 2,12 n,d, 0,10 

н 2о + 5,95 6,71 6,71 6,70 6,49 4,96 

н2о- 4,59 3,31 3,10 n,d, 5,71 4,66 

Summ, 98,75 98,33 99,94 98,76 95,45 96,61 
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II. táblázat. Nyomelem koncentrációk a beremendi és máriagyűdi bazaltokban (ppm) 

Table II Trace element concentrations in basalts of Beremend and Máriagyűd (vpm) 

Lelőhely Beremend Beremend Beremend Beremend Beremend Máriagyűd 

Kőzettípus bazalt bazalt bazalt bazalt bazalt bazalt 

Minta B28 B29 B30 B31 B32 VK13 

Cr (ppm) 297 436 360 425 436 354 

Co (ppm) 41 46 38 40 36 50 

Ni (ppm) 734 1290 577 302 302 318 

Sc (ppm) 15 18 18 18 19 24 

Ba (ppm) 1270 835 2820 1820 2350 1490 

Rb (ppm) 28 16 21 19 18 17 

Sr (ppm) 941 657 1040 825 798 660 

Ga (ppm) 12 9 13 16 15 n.d. 

Y (ppm) 24 24 23 19 20 31 

Zr (ppm) 191 170 171 149 . 144 264 

Nb (ppm) 66 56 54 38 37 82 

A mobilis L I L elemek nagyfokú szóródása (Ba: 8 3 5 - 2 3 5 0 ppm; Sr: 6 5 7 - 1 0 4 0 
ppm) megerősíti a minták elváltozottságáról korábban mondottakat (II. táblázat). 
Az immobilisnek tekintett (PEARCE & NORRY 1979) nyomelemek (Zr, Y, Nb, Ti, Ga) 
alapján ugyanakkor lehetséges a villányi bazaltok petrotektonikai minősítése és 
összevetésük a mecseki és szlavóniai vulkánitokkal. 

Következtetések 

Frakcionált kristályosodás a magmában 

A vizsgált bazaltok porfíros szövete összhangban áll teléres kifejlődésükkel, s a 
magma megszilárdulása során bekövetkezett frakcionált kristályosodásra utal. Az 
olvadékból, a kristályosodás kezdetén, a lassú hűlés során nagyméretű, kevés, 
idiomorf olivin és zónás klinopiroxén porfír (a klinopiroxének első generációja) 
vált ki. Egyes szemcsék reliktum jellegű, klinopiroxén, esetenként ortopiroxén 
magja vagy részben beolvasztott zárvány, vagy a korábbi kristályosodási fázisban 
kivált, majd átkristályosodott kristálymaradvány. A magma felfelé nyomulásakor 
az olvadék viszonylag rövid idő alatt jelentős mértékű hűlést szenvedett és 
kiváltak az alapanyagban a jóval kisebb méretű, második generációs klinopiroxén 
és a plagioklász kristályok, ezzel egyidőben kerülhetett sor a Fe-Ti-oxidok 
kiválására is. A felfelé áramló magma.kis mélységbe érve teléreket alkotott, amely 
folyamat során újabb hirtelen lehűlés érte az olvadékot, ami a maradék magma 
kőzetüvegben való megszilárdulásához és a könnyenillóknak elszeparált 
cseppekbe, ocellumokba tömörüléséhez vezetett. 
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Az ocellumok értelmezése 

Ocellumok elsősorban magas ülótartalmú kőzetekben fordulnak elő, leggyak
rabban lamprofírokban (FOLEY 1984; COOPER 1979; ROCK 1991) . Előfordulásuk 
bizonyítja a villányi bazaltok magas illótartalmát. Különböző szerzők több 
lehetséges magyarázatot fogadnak el a képződésüket illetően; mandulakövek
ként, leukokrata ásványok nukleációs magjaként, a kristályosodás késői fázisá
riak szegregációs termékeként vagy szételegyedő olvadékokként értelmezik őket 
(COOPER 1979; FOLEY 1984; PHILPOTTS 1976) . 

A beremendi és a máriagyűdi bazaltokban talált ocellumok vagy csak karbonát 
ásványokból állnak, vagy összetettek. Utóbbiakban az amőbaszerű karbonát 
magot vagy magokat idiomorf biotit és/vagy amfibol szemcsékből, ilmenit 
vázkristályokból és alapanyagból álló zóna övezi. Az ocellum belsejének 
alapanyagát különböző mértékben átalakult plagioklász és kőzetüveg alkotja. 
Klinopiroxének nem fordulnak elő az ocellumokban, viszont megfigyelhetők az 
ocellum-bazalt határát átütő klinopiroxének, amelyek az ocellumba érve 
amfibolba mennek át. 

Hasonló összetételű felzikus, gömbszerű szerkezeteket írt le az Aillik Bay 
(Labrador) szannait dájkjaiból FOLEY (1984) és a Monteregian vulkáni zóna 
(Quebec) lamprofír dájkjaiból PHILPOTTS (1976) . Ilyen zónás ocellumok SMITH 
(1967) szerint az olvadéknak buborékokba történő szegregációjával keletkezhet
nek a megszilárdulás késői fázisában, mikor az alapanyag nagy része már 
kikristályosodott. Ezen ocellumok belső magjában az eredetileg gázfázisú 
könnyenillók szilárdulnak meg, amíg a külső zóna a maradék olvadékot 
reprezentálja. A magok anyagának egykori gáz fázisként való értelmezését a 
jellegzetes amőbaszerű alakjuk is alátámasztja (SMITH 1967; FOLEY 1984) . 

Az ocellumokon belül és a kőzet alapanyagában a karbonátásványok 
túlsúlyban vannak az OH-tartalmú ásványokhoz képest, ami utal arra, hogy a 
szegregálódott illódús olvadékban a C 0 2 dominálhatott a H 2 0-val szemben. 
Gyakori jelenség apró klinopiroxén kristályok tangenciális elrendeződése az 
ocellumok körül, amelyet PHILLIPS (1973) a gáz buborékoknak a félig megszilár
dult magmában való expanziójával magyaráz. A villányi bazaltokban is gyakran 
előforduló, ocellumokhoz hasonló kitöltésű, szabálytalan lefutású erek képző
dését FOLEY (1984) a megszilárdulás késői fázisában, a szegregálódott olvadéknak 
az alapanyagba történő benyomulásához köti. 

Karbonát-analcim ocellumok és mandulakövek gyakran előfordulnak a mecse
ki alsó-kréta vulkáni sorozatban is. Ezek az ocellumok petrográfiailag hasonlósá
got mutatnak az olvadék szételegyedéssel keletkezett szerkezetekhez, ameny-
nyiben gömbölyded alakúak, a befoglaló bazalttal éles határ mentén érintkeznek, 
a plagioklász lécek átnyúlnak a bazalt-ocellum határon és szálas szövetű, 
unduláló kioltású kalcit alkotja őket (DEMÉNY et al. 1997) . Makro-, mikroszkópos 
és C-, ill. О-izotópos összetételük alapján ezek az ocellumok magmás eredetű 
karbonát alacsony hőmérsékletű magmás fluidumokból való kicsapódásával 
keletkeztek, míg a mandulakövek keletkezése, eltérő szöveti és izotóp össze
tételük alapján, üledékes anyagnak a bazaltos kőzetbe való beépülésével magya
rázható (DEMÉNY & HARANGI 1996) . Karbonát-zeolit ocellumok szöveti tulajdon-
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ságai, kémiai és izotópos összetétele alapján valószínű, hogy az ocellumok 
analcimja elsődlegesen keletkezett karbonát-gazdag olvadék cseppekből, majd 
retrográd izotóp cserén ment át, egészen a záródási hőmérsékletig, amely kb. 
2 0 0 °C lehetett (DEMÉNY et al. 1997) . 

Mindezek alapján a mecseki és villányi bazaltok ocellumai között több eltérés, 
mint hasonlóság figyelhető meg. Analcimot számos villányi minta ocellumának 
vizsgálata során sem sikerült azonosítani, és a Mecsekből sem ismertek a villányi-
hegységi telérekben általánosan előforduló, komplex karbonátos/szilikátos 
szegregátumok. 

A xenolitok és xenokristályok petrológiai értelmezése 

Alkáli bazaltok gyakran hoznak a felszínre kéreg eredetű felzikus és felső
köpeny eredetű ultramafikus, mafikus zárványokat. Ezek a zárványok értékes 
információkat hordoznak a terület alatti kéreg és felső-köpeny ásványtani, kémi
ai viszonyairól, a bazalt keletkezési régiójáról, feláramlási körülményeiről. Puszta 
jelenlétükkel igazolják, hogy a magma feláramlása a lemezen belüli alkáli bazal
tokra jellemzően viszonylag nagy sebességgel történhetett, mert a zárványoknak 
nem volt idejük beolvadni. Kísérletek és megfigyelések alapján spinell 
lherzolitokra 10" 2 és 5 m/s közötti (SPERA 1984) felemelkedési sebesség becsülhető. 

A máriagyűdi bazalttelér nagyszámú karbonátos xenolitot és felzikus xeno-
kristályt tartalmaz. Alkáli bazaltok felzikus xenolitjai általában az alsó kéreg 
kontaminációjából származnak (LUHR et al. 1995 ; WATSON 1982; etc.). A villányi 
bazaltok kvarc xenokristályainak rezorpciós szegélyei részleges beolvasztásról 
tanúskodnak, a zárványok viszonylag nagy mérete és az a tény, hogy nem volt 
idejük beolvadni a felemelkedés során arra utal, hogy a magma feláramlása gyor
san történhetett. Bazaltok felzikus xenokristályait övező kőzetüveg-klinopiroxén 
diffúziós korona kialakulása jellemző a magma és a részlegesen megolvadt 
felzikus zárvány határán (SATO 1975) . A vizsgált kvarczárványokat övező koro
nában a piroxénszemcsék méretének növekedése a magtól távolodva arra utal, 
hogy a xenokristály, mint nukleációs mag szerepelt a reakcióban. A máriagyűdi 
bazaltban megfigyelhető teljesen megolvadt xenolit maradványok lehettek kéreg 
eredetű, felzikus (káliföldpát vagy plagioklász) zárványok, amely ásványoknak 
azonban kísérleti munkák alapján (DONALDSON 1985; WATSON 1 9 8 2 ) nagyobb a 
diffúziós együtthatójuk, mint a kvarcnak, ezért a teljes olvadásuk gyorsabban 
bekövetkezhetett, és a kialakult kőzetüvegből megindulhatott a kristályosodás, 
amit az apró kristályok jelenléte bizonyít a kőzetüvegben. 

A beremendi bazaltok kvarc xenokristályainak mérete kisebb és előfordulásuk 
ritkább, mint a máriagyűdi bazalt xenokristályaié, ami utalhat arra, hogy a két 
telér eltérő sebességgel áramlott fel, vagy a hőmérsékletük volt különböző, 
esetleg a magma feláramlás különböző szakaszaiból származó felérek. 

A beremendi bazalt nagy mennyiségben tartalmaz felső köpeny eredetű 
ultramafikus xenolitokat, amelyek a Tiszai egységben alkáli bazaltból elsőként itt 
kerültek elő. A xenolitokban a gránátok és a plagioklászok teljes hiánya és a 
spinellek, mint kizárólagos Al-fázis jelenléte arra utal, hogy a zárványok a felső 
köpeny spinell lherzolit stabilitási tartományából, 6 - 1 5 kbar, 8 5 0 - 1 0 0 0 °C közötti 
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(BUCHER & FREY 1994) , 2 5 - 6 0 km mélységű (GREEN & RINGWOOD 1967) köpeny 
régióból származnak. A xenolitok jelenléte a bazaltban jelzi, hogy a magma 
forrása mindenképpen a köpeny mélyebb régiója volt, a magma feláramlási 
sebessége pedig kellően magas volt ahhoz, hogy a xenolitok az olvadék áthelye
ződése során nem tudtak felemésztődni, és megerősíti a lemezen belüli petro-
tektonikai képződési környezetet is. 

Alkáli bazaltok xenokristály- és xenolittartalma alkalmas lehet petrogenetikai 
következtetések levonására is. LUHR et al. (1992) megfigyelései alapján egy exten-
ziós vulkáni sorozat korai fázisának termékeiben a jelentős felzikus xenokristály 
tartalom és az ultramafikus xenolitok hiánya arra utal, hogy felemelkedés az 
extenzió korai szakaszában többször megszakított, lassúbb lehet, mint az érettebb 
fázisban. A lassúbb felemelkedés nagyobb fokú kéregkontaminációt eredmé
nyezhet, míg az extenzió előrehaladottabb fázisához a felmelegedett, elvékonyo
dott kérgen keresztül gyorsabb, megszakításoktól mentes, kisebb fokú kéreg
kontaminációval járó felemelkedés köthető, amelyre jellemző a peridotit/granulit 
xenolitokban való gazdagság és a felzikus xenolitok hiánya. Mindezen meg
figyelések alapján feltételezhetünk egy hasonló összefüggést a Villányi-hegység 
bazalttelérei között, amennyiben a beremendi, felső köpeny xenolit-tartalmú 
telér tekinthető a vulkanizmus legérettebb fázisának, míg a kéreg eredetű 
xenokristályokban gazdag máriagyűdi egy korábbi eseményt reprezentálhat. 

Geokémia 

A villányi bazalttelérek geokémiai jellegének meghatározása során a kőzetek 
elváltozott jellege miatt kizárólag immobilis nyomelemeket használunk. Irodalmi 
adatok figyelembevételével eredményeinket összehasonlítjuk a mecseki fonolit-
tefrit és alkáli bazalt, valamint a szlavóniai alkáli bazalt sorozatok jellemző 
értékeivel. 

A Nb/Y-ZrAri02 diagramon (WINCHESTER & FLOYD 1977) (9. ábra) a vizsgált 
villányi kőzetek egyértelműen alkáli bazaltok, a jellemző alkalinitás és a 
differenciáltsági fok tekintentében a mecseki alkáli bazalt sorozathoz a leginkább 
hasonlóak. A szlavóniai minták az alacsony Nb/Y értékkel, míg a mecseki fonolit-
tefrit sorozat kőzetei mindkét változó tekintetében jelentősen eltérő jelleget 
mutatnak. A Zr-Ti-Y (PEARCE & CANN 1973) , Zr-Nb-Y (MESCHEDE 1986) (20. ábra) 
valamint a Ti/Y-Zr/Y (PEARCE & GALE* 1977) (11. ábra) diagramok alapján mind a 
négy összehasonlított vulkáni sorozat lemezen belüli ( W P ) helyzetben keletke
zett. A villányi minták ismét alapvetően eltérnek a mecseki fonolit-tefrit sorozat
tól. A mecseki alkáli bazaltokra jellemző magas Nb-koncentráció kivételével az 
általuk kirajzolt trendek kissé magasabb Zr-értékek mellett a szlavóniai 
bazaltokéhoz hasonlóak. 

PAMIC et al. (2000) a szlavóniai bazaltok képződését kontinentális szubdukció-
hoz kapcsolódó ív-mögötti medencéhez kapcsolja. Ilyen helyzetben általános a 
viszonylag magas Zr-tartalom (JAKES & WHITE 1972) , és a Zr/Y arány is nagyobb a 
szigetívekre jellemző intervallumnál (BAILY 1981) . A villányi minták Zr/Y-aránya 
a mecseki és a szlavóniai bazaltok közé esik, ami akár ív-mögötti medence, akár 
kontinentális rift helyzetre is utalhat. 
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9. ábra. A villányi bazal
tok geokémiai besorolá
sa WINCHESTER & FLOYD 
( 1 9 7 7 ) alapján összeha
sonlítva a Mecsek 
(HARANGI 1 9 9 3 ) és a 
PoDeska Gora (Szlavó
nia) (PAMIC et al. 2 0 0 0 ) 
kréta vulkanitjaival 

Tig. 9 Classification of the 
basalt of the Villány Mis 
according to WINCHESTER 
& FLOYD (1977) compared 
to the Cretaceous volcanic 
series of the Mecsek Mts 
(HARANGI 1993) and the 
Poüeska Gora (Slavonia, 
Croatia) (PAMIC et al. 
2000) 

Szubdukcióhoz kapcsolódó magmatitok legkarakteresebb geokémiai jellem
zője a negatív Nb-anomália (EMMETT 1987; SAUNDERS et al. 1988; DEFANT et al. 
1991) , a szlavóniai minták primitív köpennyel (Nb p M : SUN & MCDONOUGH 1989) 
normált alacsony ( < 1 0 ) Nb értékei ennek megfelelőek. Jelentős mértékű Nb-
gazdagodás ugyanakkor kontinentális rifthez hasonlóan ív-mögötti medence 
iniciális felnyílását is jelezheti (SAUNDERS & TARNEY 1979) . Ezért, bár geokémiai 
jellegük alapján a villányi kőzetek kapcsolata a mecseki fonolit-tefrit sorozattal 

10. ábra. A villányi bazaltok petrotektonikai helyzetének meghatározása PEARCE & CANN ( 1 9 7 3 ) (A), 
MESCHEDE ( 1 9 8 6 ) ( В ) összehasonlítva a Mecsek (HARANGI 1 9 9 3 ) és a PoDeska Gora (Szlavónia) (PAMIC et 
al. 2 0 0 0 ) kréta vulkanitjaival 

Fig. 10 Determination of petrotectonic setting of the basalts of the Villány Mts according to PEARCE & CANN 
(1973) (A); MESCHEDE (1986) (В) compared to the Cretaceous volcanic series of the Mecsek Mts (HARANGI 1993) 
and the PoWeska Gora (Slavonia, Croatia) (PAMIC et al. 2000) 
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1 1 . ábra. A villányi bazaltok 
petrotektonikai helyzete PEARCE 
& GALE (1977) alapján, összeha
sonlítva a Mecsek (HARANGI 
1993) és a PoDeska Gora (Szlavó
nia) (PAMIC et al. 2000) kréta 
vulkanitjaival 

Fig. 11 Petrotectonic setting of the 
basalts of the Villány Mts according 
to PEARCE & GALE (1977) compared 
to the Cretaceous volcanic series of 
the Mecsek Mts (HARANGI 1 9 9 3 ) 
and the PoWeska Gora (Slavonia, 
Croatia) (PAMIC et al. 2000) 

valószínűtlen, a szlavóniai és a mecseki alkáli bazaltokkal való genetikai kap
csolat egyike sem zárható ki egyértelműen. 

Magmás rokonság 

A máriagyűdi és a beremendi bazalttelér mind petrográfiailag, mind geokémi-
ailag hasonló, valószínűsíthető, hogy képződésük azonos magmás eseményhez 
köthető. 

A Villányi-hegység földrajzilag azonos távolságban fekszik a Mecsek és a 
Szlavóniai-szigethegység között, amelyekben jelentős a kréta időszaki vulkánitok 
mennyisége. Egyéb felszíni bázisos vulkánit nem ismert a térségben. Felvetődik 
tehát a kérdés, hogy a Villányi-hegység bazalttelérei kapcsolatba hozhatók-e 
valamelyik ismert előfordulással, és ha igen melyikkel; esetleg egy eltérő magmás 
esemény lehetőségét jelenthetik-e? 

A Villányi-hegység bazalttelérjeinek keletkezését már RAKUSZ & STRAUSZ (1953) 
és FÜLÖP (1966) is a mecseki kora-kréta vulkanizmushoz, mint a térben legköze
lebbi, hasonló jellegű vulkáni aktivitáshoz kötötte; azóta ez az álláspont keveset 
változott. Azonban az újabban előkerült beremendi telér leírása és a máriagyűdi 
telér újravizsgálata során felmerült új információk ezen rokonság újraértelme
zését teszik szükségessé. A beremendi és máriagyűdi bazaltokról rendelkezésre 
álló bizonytalan K/Ar koradatok és a dájkok relatív kora (albainál nem idősebb) 
nem egyezik a mecseki vulkanizmus kora-kréta, 1 0 0 - 1 3 5 millió évre tehető 
(HARANGI & ÁRVÁNÉ SÓS 1993) paroxizmusával. A beremendi bazaltokban a felső 
köpeny eredetű, spinell lherzolit xenolitok jelenléte bár nem mond ellent a 
mecseki, riftesedéshez kötődő vulkáni eseménnyel való rokonságnak, de a me
cseki alsó-kréta vulkánitokból mindezidáig nem kerültek elő felső köpeny 
eredetű xenolitok (HARANGI 1993) . Szintén jelentősen eltér a mecseki és a villányi 
bazaltok ocellumainak összetétele, és így keletkezési körülményei is különbözőek 
lehetnek. 
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A Villányi-hegység bazaltjainak a szlavóniai késő-kréta-paleogén bimodális 
vulkanizmussal való kapcsolatát, mint lehetőséget M O L N Á R & S Z E D E R K É N Y I (1996) 

említi először. Jelen vizsgálataink a rokonság lehetőségét megerősítik. A Szlavó
niai-szigethegységben található felső-kréta-paleogén bazaltok K/Ar radiomet
rikus kora 7 2 - 7 6 millió év (PAMIC 1997) és 4 8 - 6 6 millió év (PAMIC 1993) közé 
tehető, ami jól egyezik a villányi bazaltok rétegtani adatokkal bizonyított korával. 
Szintén a kapcsolat mellett szól a beremendi bazaltban talált spinell lherzolit 
xenolitok nagy mennyisége, ami egyezik a szlavóniai kőzetek P A M I C (1997) által 
feltételezett forrásanyagával. A villányi kőzetek geokémiailag a két referencia 
terület között helyezkednek el, a rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen 
nem lehet eldönteni, hogy kontinentális rift, vagy kontinentális szubdukciós 
zóna mögött nyüó ív mögötti medencében keletkeztek-e. 

Bár a kőzettani, geokémiai és koradatok alapján a vizsgált villányi felérek 
regionális kapcsolatait nem sikerült egyértelműen tisztázni, az albainál fiatalabb 
kor, a köpeny zárványok nagy mennyisége és a mecsekitől eltérő ocellumok 
megjelenése a szlavóniai területtel való rokonságot hangsúlyozzák. Ennek a 
geokémiai adatok sem mondanak ellent. Mindezt feltételezve a jövő kutatásainak 
fontos kérdése lesz a Babarcszőlős melletti teleptelér, a Turony-1 fúrásban ( F Ü L Ö P 
1 9 6 6 ) és további, a Mecsek és a Villány között mélyült fúrásokban feltárt telérek-
nek ( Á R V Á N É & R A V A S Z N É 1992) az újravizsgálata, s annak eldöntése, hogy azok a 
villányi, vagy a mecseki sorozatba tartoznak-e. 
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