
A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2008 63

A „felső riolittufa” magyarországi előfordulásainak 
általános földtani jellegei

General Geological Features of the “Upper Rhyolite Tuff” 
in its Hungarian Occurrences

JÁMBOR ÁRON

Magyar Állami Földtani Intézet, H–1143 Budapest, Stefánia út 14.

Tárgyszavak: értelmezés, felhalmozódás, gördülőfelhők, kitörési központ, kutatástörténet, Magyarország, piroklasztit, riolittufa,
területi felosztás, vulkanizmus.

KIvonat

A dolgozat a magyarországi szarmata emelet beltengeri, illetve hordalékkúp kifejlődésű rétegsorainak alsó harmadában az ország nagy
területein jelenlévő, korábban felső riolittufának (SCHRÉTER 1923), ma többnyire Galgavölgyi Riolittufa Formációnak (HÁMOR 1985) nevezett
(egy vagy több) vékony, riodácittufa-betelepülés elterjedését, szabad szemmel észlelhető kifejlődési jellegeit, rétegtani jelentőségét ismerteti.

Tárgyalja a Bükk D-i és NyDNy-i előterében, továbbá a Tokaji-hegységben felszínen, valamint a Nyírség aljzatában lévő, ezer métert
meghaladó vastagságú, a kora-pannóniai elejéig terjedő korú, andezittufa-betelepüléseket is tartalmazó riodácit-piroklasztit összletnek az előbbivel
párhuzamosítható szarmata litosztratigráfiai egységeit is. A dolgozat a több ezer, túlnyomórészt kéziratos szilárd ásványi nyersanyag-,
szénhidrogén-kutató és tudományos céllal mélyített fúrások, mások (KÁRPÁTINÉ RADÓ 1986, GYALOG et al. 2007) és a szerző saját értékelése, saját
fúrásdokumentációi és terepi megfigyelései közben előkerült vonatkozó adatok, valamint a nagyszámú publikáció, továbbá az Magyar Állami
Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárban lévő jelentések feldolgozása során összegyűjtött ismeretek alapján készült. Az elvégzett munka
lehetővé tette a mára már több formációelnevezést kapott felső riolittufa tíz kifejlődési területének elkülönítését, három, már korábban is felismert
kitörési központja létezésének megerősítését és néhány vulkanoszedimentológiai jelenség — a fő tufaszint vastagságváltozásai, esetenkénti
kimaradása, a sok kísérő vékony tufaréteg megjelenése, egyes bentonitosodott tufarétegek breccsás szerkezetének kialakulása — értelmezését.

Keywords: accumulation, eruption centre, Hungary, interpretation, nuée ardent, pyroclastite, regional division, research history,
rhyolite tuff, volcanism

Abstract

The Upper Rhyolite Tuff is extended virtually all over the Sarmatian sequences in the Neogene basins of Hungary (Figure 1). It developed in
the Sarmatian series of both inland-sea and debris-cone facies. Its main bed occurs predominantly in the middle part of the lower third of the
Sarmatian assemblage accompanied by some other auxiliary tuf layers. The latter occur first of all along one-time basin margins. The ratio and
thickness of acidic pyroclasts in the Sarmatian sequences exhibits a decreasing tendency from several hundreds metres in Nyírség to 3 cm in
Fertőrákos.

Its stratigraphic significance was first recognised by SCHRÉTER (1923). Subsequently, its extent and sequences were revealed by several
thousands exploratory boreholes (KÁRPÁTINÉ RADÓ 1986, GYALOG et al. 2007). On the basis of the acquired new knowledge and the adoption of
HEDBERG’s (1958) stratigraphic principles the Upper Rhyolite Tuff was assigned in different litho-stratigraphic units (HÁMOR 1985, PENTELÉNYI

2002, GYALOG 2005). The Galgavölgy Formation is the most extensive of them which considering the 10 sequence units recognised and
distinguished in the frame of this work (Table 1) occurs in the units 1–4 and 6 as well as in the central and eastern parts of the unit 8.

It was succeeded to identify the following three main eruption centres of the Upper Rhyolite Tuff: Nyírség–Tokaj Mountains, Bükkalja–West
Bükk and Cserhát – West Mátra. 

In the thick units consisting mainly of rhyodacite the “Upper Rhyolite Tuff” was given a separate litho-stratigraphic name. In the Bükkalja, the
western margin of Bükk and in the Nyírség–Tokaj Mountains it was identified as the Bábaszék Member of the Harsány Formation, the Felnémet
Formation and the Szerencs Formation, respectively.

In the western part of the Borsod Basin and in the Egercsehi Basin the upper sequences of the Badenian–Sarmatian Lénárddaróc Formation
correspond to them.

The main features of its regional units can schematically be characterised as follows:



Bevezetés 

A felső riolittufa fogalmát SCHRÉTER (1923) alkotta meg,
majd ezt NOSZKY ID. (1927) később megerősítette. Hazai
rétegtani jelentőségét — a két idősebb miocén riolittufa
szintjével együtt — a felismerés óta egyre növekvő számú
adat alapján VADÁSZ (1953) a Magyarország földtana egye-
temi tankönyvében általános érvényűvé emelte. A felső
riolittufa előfordulási adatai az ország területének az
1950–1990 közötti évek felfokozott mértékű földtani kuta-
tása során, amikor sor került a hegyvidékek 1:10 000–
1:25 000-es földtani újratérképezésére, a neogén medence-
területeken pedig nyersanyagkutató fúrások tízezrei mélyül-
tek, nagymértékben megsokasodtak.

A rétegtanban HEDBERG (1958) nemzetközi kezdemé-
nyezésének elfogadása nyomán, 1970 után hazánkban is
végbement a rétegtani nevezéktan megújulása. Miocén
tufaszintjeink is új nevet kaptak, de ezek földtani, rétegtani
ismertetésére csak vázlatosan került sor.

Ebben a dolgozatomban a felső riolittufa vonatkozá-
sában szeretném ezt a hiányt pótolni.

A felső riolittufa ma már nem érvényes elnevezés a
neogén korú Pannon-medencében nagy elterjedésű szarma-

ta riolittufára. Hámor G. a Magyar Rétegtani Bizottság
Miocén Albizottságának vezetője elsősorban a cserháti és a
nyugat-mátrai tapasztalatai alapján 1985-ben adta a Galga-
völgyi Riolittufa Formáció (glMs) nevet a „paroxizmus
idején Kárpát-medencei elterjedésű”, a beltengeri és a hor-
dalékkúp kifejlődésben is vékony tufarétegként megjelenő
felső riolittufának. Mai ismereteink alapján úgy tűnik, hogy
Galgavölgyi Formációként célszerű elkülöníteni a dunán-
túli, nyugat-alföldi, borsodi-medencei és csereháti egy vagy
két fő réteget akotó tufaréteget.

Néhány évvel később azonban a kérdéssel foglalkozók
úgy találták, hogy a miocén savanyú vulkanizmus két nagy
kitörési központja — a Bükk hegység D-i és NyDNy-i elő-
tere, valamint a Nyírség–Tokaji-hegység környéke —,
továbbá a Borsodi-medence Ny-i részén is célszerű további
litosztratigráfiai egységeket felállítani, amelyek egy —
esetenként még bizonytalanul kijelölhető része — párhuza-
mosítható a Cserhát–Nyugat-Mátrai kitörési központ kör-
nyéki Galgavölgyi Formációval (PENTELÉNYI 2002,
GYALOG 2005, GYALOG, SÍKHEGYI 2005).

PENTELÉNYI (2002) a Bükk D-i előterében a Harsányi
Formációnak elkeresztelt piroklasztitösszlet Bábaszéki
Tagozatát tartja a Galgavölgyi Formációval párhuzamo-
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1. West and Southwest Transdanubia: one or several, 1–20-cm-thick fine-grained rhyodacite beds of atmoclastic origin are intercalated in the
predominantly pelitic Sarmatian inland-sea assemblage occurring in the deepest part of the Neogene basin.

2. East Transdanubia and Pest Plain: a distinct, 10–150-cm-thick main level of fine- and small-grained, upward-fining and lime-free rhyodacite
tuff extends all over the region in the middle of the lower third of the non-volcanic, basinal Sarmatian sequences. In the environs of Budapest it
crops occasionally out on the surface. In two mountain foreland regions — in the Várpalota and Hidas Basins — some 3–10 thin tuff intercalations
can additionally be observed. It is not yet clear whether they formed by marginal redeposition or by some smaller volcanic eruptions.

On the basis of its westward fining grain-size tendency and thinning the tuff material of the units 1 and 2 is suggested to be derived of the
Nyírség–Tokaj Mountains eruption centre through atmoclastic processes.

3. In the northern part of the Danube–Tisza interfluve some definitively Sarmatian rhyodacite occurrences are known at depth in the Neogene
basin exceeding occasionally the thickness of 10 metres. Due to the non-coring drilling technique the knowledge of these sequences is quite
incomplete. Their origin is therefore uncertain. They may have derived of any of the 3 eruption centres.

4. In the southern part of the Danube–Tisza interfluve merely some thin (1–10-cm-thick) rhyodacite intercalations were revealed by hydrocarbon
exploratory boreholes in the deep zones of the Neogene basin within the Sarmatian inland-sea assemblage. They are thought to derive of the
Nyírség–Tokaj Mountains eruption centre by atmoclastic processes as well.

5. The northern part of the Great Hungarian Plain is poorly explored by boreholes. Nevertheless, some thin — several-decimetres-thick — and
some thicker, more-than-100-m-thick rhyodacite interbeds are known in the deep zones of the Neogen basin within the Sarmatian inland-sea
assemblage. They derive presumably of the nuée ardent rolled down of the eruption centre in the Bükk margin.

6. In the Cserhát–West Mátra region the Galgavölgy Formation is known of surface outcrops as well as deep boreholes. Its several-metres- to
several-ten-metres-thick bed occurs both in inland-sea and debris-cone facies of the Sarmatian assemblage. It derives unambiguously of the
eruption centre between the Cserhát and Mátra Mountains.

7. In the South Bükk and West Bükk region the Sarmatian rhyodacite tuff assigned in the Bábaszék Member is several hundreds metres thick.
It originates from the nuée ardent rolled down of the volcanic centre formed along the faults extending there. As a result of its formation nearby,
its beds have more or less been welded and hardened.

8. In the Egercsehi–Borsod Basin–Cserehát unit two main beds of the Sarmatian rhyodacite tuff have formed. From the east to the west their
thickness decreases from 20-30 metres to 4-5 metres. Commonly they are only slightly welded, featuring occasionally accretion lapilli. They are
thought to derive unambiguously of the nuée ardent rolled down of the Nyírség–Tokaj Mountains eruption centre.

9. In the Nyírség–Tokaj Mountains unit an enormous — approximately 25 000–30 000 km3 — predominantly pyroclastic rhyodacite-andesite-
volcanic mass surged up to the surface. In the Tokaj Mountains it can be studied on the surface, whereas in the Nyírség it is buried beneath
Pannonian and Pleistocene basin sediments. The large eruption centre formed in the basement of the basin. Additionally, the presence of some
26 smaller ones has been proven in the area of the Tokaj Mountains (ZELENKA 2008). To a certain extent the Sarmatian rhyodacite tuffs of the unit
assigned in the Szerencs Formation have been welded. Additionally, lava rocks and their special types including obsidian and perlite also occur
sporadically.

10. In the South Great Hungarian Plain unit in spite of the high number of hydrocarbon exploratory wells penetrating the Neogene assemblage
neither Sarmatian nor other Miocene – Upper Pannonian volcanic sequences were observed.



síthatónak. A Nyírség–Tokaji-hegységi területen a Sze-
rencsi Formáció egy része, a nyugat-borsodi Lénárddaróci
Formációnak és a Felnémeti Formációnak pedig a felső
része párhuzamosítható a Galgavölgyi Riolittufával
(GYALOG 1985).

A dolgozat címében a felső riolittufa megnevezést (ha-
bár nevezéktanilag meghaladott volta miatt a címben
idézőjelbe tettük), továbbra is indokoltnak látjuk használni
mert összefoglaló megnevezését jelenti a mára már öt
nagyobb litosztratigráfiai egységbe sorolt szarmata riolitos
vulkanizmusnak.

A szarmata rétegsorokat részletesen ismerő szakembe-
rekben azonban joggal merülhet fel a kérdés, hogy mely
formációkba tartoznak, hová sorolandók a szarmata össz-
letben az egy vagy két fő tufarétegen túl gyakran észlel-
hető, milliméterestől pár centiméteresig terjedő vastag-
ságú riodácittufa-, illetve bentonitrétegek. Úgy tűnik, ezek
környezetük kifejlődésétől függően a Kozárdi, a Tinnyei, a
Gyulafirátóti vagy a Sajóvölgyi Formációba sorolandók,
mivel kronosztratigráfiai jelentőségük egyelőre nem bizo-
nyítható, mert tufaszórásból, illetve áthalmozásból való
származásuk egyaránt elfogadható vagy kétségbevonható.

A szarmata riodácitos vulkanizmusnak a három nagy
centrumon túl nyilvánvalóan több apró kitörési helye is
lehetett. Ezek kiszórt anyaga légi úton akár 100–250 km-es
távolságba is eljuthatott. Azonban a legnagyobb kitörésből
származó, a levegőből gyakorlatilag mindenütt egyidejűleg
lerakódott 20–50 cm vastag tufából sokkal később is
ismételten bemosódhatott az üledékgyűjtő egyes részeibe,
és idegen kőzetanyagtól szinte teljesen mentes — vagy
szabad szemmel nem észlelhető „szennyezést” tartalmazó
piroklasztanyag, s ezekből — tufa-, illetve tufitcsíkok, vé-
kony (1–5 cm-es) rétegek, „lencsék” jöhettek létre. A vulká-
ni tufarétegek szarmata emeletbe való sorolását a terepen
dolgozók számára megkönnyíti, illetve lehetővé teszi, hogy
a jellegzetes csökkent sós vízi faunaelemeket bezáró rétegek
közé települnek, illetve a tufasorozatokban ilyen faunát
tartalmazó vékonyabb-vastagabb beltengeri betelepülések
jelennek meg. A legjobb kapaszkodót itt a Mollusca-fauna
(BODA 1959, 1974; SZÉLES 1970) adja, de a jórészt terepen is
biztosan felismerhető Foraminifera-fauna (KORECZNÉ LAKY

1973, 1976) is hatékonyan segít a fekü badeni és a fedő alsó-
pannóniai rétegektől való elhatárolásban.

A szarmata Mollusca- és Foraminifera-faunát, továbbá a
mikroplanktonflórát (SÜTŐNÉ SZENTAI 1987, 1988) össze-
vetve a fekü- és fedőbeli faunával és flórával egyértelmű,
hogy a szarmata és az alsó-pannóniai fauna és a mikroflóra
is a beltengervíz sótartalmának éghajlati ingadozások
hatására bekövetkező, viszonylag gyors és drasztikus meg-
változása által kikényszerített s nem a normál sós vizű
tengerekben lezajló lassúbb biológiai fejlődés eredmé-
nyeként jött létre. Így a szarmata faunás képződményeink
alsó és felső határa is közel azonos időszintben fut,
ellentétben a többi harmadidőszaki emeletünkkel, ame-
lyeket az időhatárokat metsző fácieshatárok választanak el
egymástól (HÁMOR 1997b, 1998, 2006).

Kutatástörténeti áttekintés 

A kutatástörténeti fejezet elkészítéséhez a szarmata
riolittufával/-tufákkal tételesen foglalkozók munkáin túl
végignéztem az alábbi, a valós kép kialakításához szükséges
publikációkat is. SCHRÉTER (1912, 1913) és NOSZKY ID.
(1912) korai dolgozataiban valószínűsíthető volt, hogy
érintik a felső riolittufát. Tisztázni kellett, vajon vannak-e
maradványai a „felső riolittufának” a Bükk karsztos mélye-
déseiben (JÁMBOR 1961, SERESNÉ HARTAI 1983). Ellenőrizni
kellett a „felső riolittufa” mecseki előfordulásainak leírásait
is (HÁMOR 1964, FORGÓ et al. 1966, FÖLDI 1966, FÖLDI et al.
1967, HÁMOR 1970).

A Kárpát-medence egészét érintő munkák közül
BALKAY (1959, 1962), SZÁDECZKY-KARDOSS et al. (1967) és
STEGENA et al. (1975) publikációit is áttanulmányoztam.

Az egyes régiók előfordulásainak felderítéséhez a kuta-
tástörténeti fejezet időbeli sorrendjénél hivatkozottakon túl
értékeltem BÉLTEKY et al. (1962), RAVASZNÉ BARANYAI

(1962), STRAUSZ (1955), BALOGH (1964), VÖLGYI (1965),
BALOGH, RÓNAI (1965), BALOGH et al. (1966), BIHARI

(1971), WEIN, MOLDVAY (1973), RÓNAI et al. (1966, 1971,
1974, 1975), RÓNAI, SZENTES (1972), FORGÓ et al. (1976),
DEÁK et al. (1981), ELSTON et al. (1985), KÓKAY (1961,
1989), KORPÁS (1999), MAGYARNÉ NÁDAS (1987, 1989),
CHIKÁN (1991), HÁMOR (2006, 2007), KULCSÁR (1943,
1968), JÁMBOR (1966, 1971, 1996), KÓKAY (2002a, b) és
SZEGŐ, JÁMBOR (2006) munkáit is.

A regionális földtani kutatások kezdetén hazánkban
BEUDANT (1822) 1818. évi, az ország egész területére kiter-
jedő földtani térképén a vulkanitokat trachit és bazalt
elkülönítésben tüntette fel. Pontos korukat azonban nem
tudta megadni. Figyelemreméltóak azonban rétegoszlo-
pában a tokaji-hegységi perlit, horzsakő-konglomerátum,
alunitos kőzet és zöldkő fogalom megjelenése.

Az ország rendszeres 1:144 000-es méretarányú föld-
tani felvételezését a szabadságharc leverése után az oszt-
rák geológusok kezdték meg, majd 1869-et követően a
Magyar Királyi Földtani Intézet geológusai folytatták.
Munkájuk eredményeként alsó és felső trachittufát ismer-
tek fel az észak-magyarországi miocén rétegsorban. Az
alsót az alsó-miocén széntelepes összlet alatt, a felsőt a
helvéti slír rétegek fedőjében — azaz a később középső
riolittufának, ma pedig Tari Riolittufa Formációnak neve-
zett képződményt — felső trachittufaként különítették el
(ANDRIAN 1868a, b).

SZABÓ (1879) írta le először a tétényi és a törökbálinti
szarmata „cerithium mészkő” rétegei között, „azokkal
megegyező módon települő”, 30 cm vastag „zöldes agyaggá
mállott biotit-trachyttufa réteget”, majd ugyanezt később
(SZABÓ 1883) szó szerint megismételte. A felső riolittufának
tulajdonképpen ez az 1879-es publikáció az első irodalmi
említése, de rétegtani jelentőségét Szabó J. — érthető
módon — akkor még nem ismerhette fel. Erről az előfordu-
lásról ezt követően HALAVÁTS (1902, 1910), SCHAFARZIK

(1914), VENDEL (1920), SCHAFARZIK (1922), SCHAFARZIK,
VENDL (1929), FÖLDVÁRI (1929), VITÁLIS (1937), VENDEL
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(1938), FÖLDVÁRINÉ VOGL (1948), SZÉKYNÉ FUX (1948),
SZABÓ (1959), VIRÁGH et al. (1962) és SCHAFARZIK et al.
(1964) egyre újabb és újabb megfigyeléseket közöltek.

A tufaréteget igen nagy (70%-os) montmorillonittartal-
ma miatt, vékony volta ellenére, Nagytétény mellett évekig
fejtették, és többféle (mélyfúrási, élelmiszer- és textilipari)
célra is felhasználták.

Az első világháború után a Mátra részletes térképezését
NOSZKY ID. (1927, 1940) végezte, a Bükk hegységet és
előtereit SCHRÉTER (1923, 1934) tanulmányozta. A felső
riolittufa fogalmát SCHRÉTER Z. vezette be 1923-ban, amikor
Verpelét mellett, a Mátra DK-i előterében faunás szarmata
rétegek között talált vékony riolittufa-betelepülést.

A Tétényi-fennsík Ny-i szélén, továbbá a Bicskei-
medencében (Sóskút, Mány, Etyek, Vál) pedig JASKÓ (1943)
ismert fel — részben VADÁSZ E. kéziratos, a Tatabányai
Magyar Állami Kőszénbányáknál készített fúrási rétegsorai
alapján — szarmata dácittufa-előfordulásokat. Megjegy-
zendő, hogy a szarmata nem vulkáni eredetű összletébe
betelepülő piroklasztitrétegek megnevezésére a dácittufa,
riodácittufa és riolittufa kifejezést egyaránt használták a
szerzők mind kéziratos, mind publikált munkáikban; sokkal
többször említik azokat, semmint pontos kőzettani megha-
tározásukra sor került volna.

A dácittufa Egercsehi környéki megjelenéseit JASKÓ

(1952), SZENTES (1959), LÁNG (1959) és DÉR (1957), a borsodi-
medencebelieket BALOGH (1949) és SCHRÉTER (1952), a
budapest-kőbányait SZÉKYNÉ FUX (1948) jellemezték.

VADÁSZ (1953) először adott országos áttekintő ismer-
tetést a három miocén riolittufaszintről, aminek ered-
ményeként az ötvenes években nagy lendületet vett fúrásos
kutatások során a szakemberek egyre inkább figyelmet
fordítottak a miocén rétegek között megjelenő savanyú
piroklasztitok elkülönítésére és rétegtani jelentőségük
hangsúlyozására (JÁMBOR 1998).

A sok ezer fúrás mélyítése közben az adatok gyűjtése
és azok publikációban való megjelenése gyakorlatilag
elvált egymástól. Az előbbi munkát általában a fiatalabb, a
terepi nehézségeket még jobban bíró, az utóbbit pedig az
idősebb, nagyobb tapasztalattal rendelkező szakemberek
végezték.

A dunántúli szénhidrogén-kutató fúrásokkal kapcsola-
tos terepi megfigyeléseket főként Bíró E., Völgyi L.,
Németh GY., Bardócz B., Mészáros L., Szerecz F., Bodzay I.
és Bokor Cs. végezte. Az Alföldön Gajdos I., Pap S., Balla
K., Vadász E., Szentgyörgyi K., T. Kovács GY. és Gombos J.
nevét kell megemlíteni.

A Hidasi-medence miocénlignit-kutató fúrásait első-
sorban Földi M., a Várpalotai-medence ugyancsak mio-
cénlignit-kutató fúrásait Kókay J., Barabás A., Molnár I.-
né, Bodrogi I., Buda T. és Szilágyi A. dokumentálta, Mány,
Zsámbék, és Csákvár területén Modrovich GY., Muntyán
I.-né, Jámbor Á., Csajághy Zs. és Pópity J. vett részt a
neogén rétegsorok összeállításában. A borsodi-medencei
fúrások feldolgozásában Radócz GY., Káli Z., Szokolai
GY., Várhegyi P., Deák J. és Goda L. vállalt jelentős
szerepet.

A Galgavölgyi Formáció elterjedésére vonatkozó adatok
gyűjtésének lehetőségét erőteljesen befolyásolta a fúrások
mélyítésének mikéntje. A szénkutató, a nemérces ásványi
nyersanyagkutató és a földtani alapfúrásokat végig mag-
vételes, jobböblítéses (öblítőiszap a rudazaton lefelé, a
gyűrűstérben felfelé) módszerrel, a víz- és szénhidrogén-
kutató fúrásokat teljes szelvénnyel mélyítették. A magfúrá-
sok általában jó lehetőséget biztosítottak a részletes rétegsor
összeállításához, a vízkutató fúrások furadékanyagának
feldolgozása viszont a vízkivételre beszűrőzendő réteg kije-
lölésére általában elegendő volt, de részletes rétegsor össze-
állítását nem tette lehetővé.

A magyar állam által finanszírozott ún. kincstári
szénhidrogénkutató fúrások (SCHMIDT 1939) kiváló
rétegsorainak elkészítését a balöblítéses (öblítőiszap a
gyűrűstérben lefelé, a rudazaton felfelé) módszernek a
szakaszos előfúrással történő együttes alkalmazása és a
furadékanyag tapasztalt szakemberek általi helyszíni meg-
határozása biztosította. Így ugyanis a 20–50 cm-es elő-
fúrási szakaszokból felszínre hozott viszonylag nagy (1–3
cm-es) kőzetdarabokból egyrészt biztosan meg lehetett
mondani, hogy milyen kőzet(ek)et harántoltak, másrészt a
furadékanyaggal együtt felszínre került Mollusca-marad-
ványokból és kőzetdarabokból kiiszapolt mikrofaunából a
harántolt szakasz kora is meghatározható volt. Az elő-
fúrási szakasz feletti rétegekből ugyanis idegen furadék-
anyag gyakorlatilag nem kerülhetett a tisztára öblítéssel
elhatárolt szakaszba.

A szénhidrogén-kutató vállalatok (Eurogasco, Maort,
Manát, OKGT) fúrásaikat jobböblítéssel, folyamatos
teljesszelvényű előrehaladással kivitelezték. Ez a módszer
gyorsabb előrehaladást és biztonságosabb lyukfalat ered-
ményezett, de vékony (10–50 cm-es) rétegek helyének
megadását nem tette lehetővé. A jobböblítéses módszer
alkalmazásánál ugyanis a gyűrűstérben felfelé viszonylag
lassan áramló öblítőiszapban a furadékanyag erősen
keveredik, szelektálódik nagyság, fajsúly és alak szerint is.
A „tufacsíkoknak”, sőt egyáltalán a szarmata rétegeknek a
regisztrálása a terepi rétegsorban már a feldolgozó gondos
megfigyelő munkájáról tanúskodik. Így a furadékanyagból
ritkán előkerülő ősmaradványok a medenceterületek nagy
részén a badeni–szarmata, és a szarmata–alsó-pannóniai
határ kijelölését csak jelentős bizonytalansággal tették
lehetővé.

A megbízhatóbb rétegsorok előállítását már a negy-
venes évek elejétől a fúrások karotázsszelvényezése, majd
az 1970-es évek második felében már a műszerkabinok
alkalmazása, továbbá természetesen a gyér és elsősorban a
kutatás-termelés technikai kérdéseinek megoldásához
szükséges magfúrások segítették elő.

KŐRÖSSY (1956, 1957) az alföldi szénhidrogén-kutató
fúrások adatai alapján korán felismerte, hogy az Alföldön a
miocén riolittufák előfordulásának DK-i határát lényegében
a kréta–paleogén flisaljzat ÉNy-i széle rajzolja ki. Ezekben
a munkáiban a tisztabereki, nyíregyházai, debreceni,
túrkevei, sajóhídvégi fúrásokból együttesen említi a torton
és szarmata pelites, homokos, esetenként mészkőrétegek
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közötti riolittufák megjelenését, és vastagságvonalaikat is
így szerkesztette meg.

A Mecsek ÉK-i előterében a Hidas melletti badeni
barnakőszén-medence fúrásos kutatására a 20. század hat-
vanas éveinek elején került sor. A munkálatokról készített
előzetes jelentés (NÉMEDI VARGA et al. 1960) a fedő szarma-
ta rétegekből „valószínűleg átmosott bentonitsávokat”
említ, de FÖLDI (1966) — aki az itteni rétegsorok jelentős
részét összeállította — a szarmata összlet alsó felében
rendszeresen, feljebb pedig alkalomszerűen megjelenő,
egyaránt pár deciméteres, tiszta riolittufa-betelepülést írt le.

A hazai savanyú vulkanitok genetikájának forradalmian
új szemléletét PANTÓ (1961) vezette be, aki külföldi példák
nyomán felismerte, hogy a savanyú vulkanitok túlnyomó
része gördülőfelhőből lerakódott, összesült riodácittufa, s
lávaképződmények köztük csak ritkán fordulnak elő. Sokak
meglepetésére összesült riodácittufa szubvulkáni helyzet-
ben való megjelenését is reális lehetőségként írta le 
(PANTÓ 1964). Ő közölte először (PANTÓ 1965) vázlatos, 
1:4 000 000-s térképén a három miocén riolittufaszint
magyarországi elterjedését. Ez a vázlat a felső riolittufa
tekintetében lényegében elfogadta KŐRÖSSY (1956, 1957)
észak-alföldi térképét, de a Dunántúlon csak a Kulcs Ks–2
jelű, valamint a Sztálinváros Szt–1 jelű fúrásból leírt (CSÍKY

1963) és a régóta ismert sárszentmiklósi (VENDL 1913, 1927,
KISS 1951) előfordulásokat sorolta ide, bár ezeket RAVASZNÉ

BARANYAI L. már 1964-ben készített doktori disszertáció-
jában az alsó riolittufákhoz hasonlónak írta le. Ugyancsak
PANTÓ (1966) nevéhez fűződik a Gelénes G–1 jelű fúrás
lemélyítése alapján a Nyírség 1000 m-t meghaladó vastag-
ságú miocén riodácitos–andezites összetételű, uralkodóan
piroklasztitokból álló sorozatának felismerése. Ebből a
felső riolittufa a 608,0–1241,0 m közötti, tehát szokatlanul
vastag szakaszt tölti ki.

Az időközben egyre szaporodó publikációkban mind
gyakrabban találhatunk a felső riolittufára vonatkozó adato-
kat. Figyelemreméltóak az Országos Kőolaj- és Gázipari
Tröszt geológusainak (DUBAY 1962; CSÍKY 1963; JUHÁSZ,
KŐVÁRY 1964; SZEPESHÁZY 1967a, b, 1971; JUHÁSZ,
KRIVÁNNÉ HUTTER 1967; BODZAY 1966, 1968; BALÁZS,
JUHÁSZ 1969; JUHÁSZ 1970; T. KOVÁCS 1971, 1975;
SZENTGYÖRGYI 1978, 1989; KŐRÖSSY 1978, 1979, 1980,
1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 2004, 2005 és CSÍKY,
KŐRÖSSY 1979) cikkei, amelyek alapján jól kirajzolódott a
felső riolittufának a Dunántúl nagy részére és az Észak-
Alföldre való kiterjedése. Adatsoraikat az Magyar Állami
Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárban elérhető
jelentések (ERDÉLYINÉ, KŐRÖSSY 1962, 1963; ERDÉLYINÉ et
al. 1964, 1967; SZERECZ 1964; KŐRÖSSY 1966, 1978 és
TAKÁCS, KŐRÖSSY 1967) kiválóan egészítik ki.

Az összes hazai szénhidrogén-kutató fúrás rétegtani
tagolását tartalmazó hatalmas kéziratos táblázataiban
KÁRPÁTINÉ RADÓ (1986) a felső riolittufa előfordulásaira
vonatkozó kútkönyvi megfigyeléseket is feltüntette. RAVASZ

(1981, 1987) neogénvulkanit-térképei és táblázatai túlnyo-
mórészt KÁRPÁTINÉ RADÓ D. adatbázisára támaszkodva
készültek.

Közel az egész országra kiterjedt a KGST Földtani
Állandó Bizottsága által az 1960-as évek elején elhatározott
program, amelynek megfelelően 1965–1981 között a
Magyar Állami Földtani Intézet geológusai megszerkesz-
tették az 1:200 000-es Gauss–Krüger-szelvényezésű hazai
lapok földtani térképváltozatát, és összeállították a megelő-
ző földtani kutatások lehetőleg minden adatának figyelem-
bevételével azok magyarázó köteteit is. Ezek közül a
tatabányai (SZENTES et al. 1968), a budapesti (JÁMBOR et al.
1966), az egri (BALOGH, RÓNAI 1965), a miskolci (ALFÖLDI

et al. 1975), a sátoraljaújhelyi (PANTÓ in BOCZÁN et al. 1966),
a kisvárda–mátészalkai (MOLDVAY et al. 1975), a veszprémi
(DEÁK et al. 1972), a székesfehérvári (RÓNAI, SZENTES

1972), a szolnoki (RÓNAI et al. 1967), a debreceni (RÓNAI et
al. 1966), a zalaegerszegi (FRANYÓ et al. 1976) és a pécsi
(FORGÓ et al. 1966) lapon, illetve annak magyarázójában
vannak a felső riolittufára vonatkozó adatok, amelyek
túlnyomó része a korábbi kutatások eredményeinek össze-
gyűjtéséből származik.

A felső riolittufának a Tokaji-hegység D-i előterében, a
Szerencsi-öbölben lévő előfordulását ZELENKA (1964)
ismertette. Dolgozatában az északkelet-magyarországi neo-
gén vulkanizmus rétegtani tagolását sikerült máig érvényes
módon felvázolnia.

RADÓCZ (1969, 1971) alapfúrásai feltárták a Cserehát
felsőriolittufa-előfordulásait, és a szerző egyúttal felismer-
te, hogy afelett jelentős elterjedésben található egy újabb,
fiatalabb riolittufaszint, amelynek alsó-pannóniai korát és
nagy hazai elterjedtségét a Bicskei-medencerendszer két É-i,
a Mányi- és a Zsámbéki-öblében sikerült többoldalú fau-
nisztikai adatokkal is megerősíteni (JÁMBOR 1975, 1978a,
1991).

Ennek a felismerésnek jóval később döntő szerepe volt a
Tokaji-hegység és a Nyírség mélybeli vulkáni képződmé-
nyei legfelső részének szarmatából az alsó-pannóniaiba
való átsorolásában (JÁMBOR 1997).

HÁMOR (1970) megerősítette és területileg lényegesen
kiterjesztette FÖLDI (1966) felső riolittufa mecseki elterje-
désére vonatkozó korábbi megfigyeléseit.

VARGA et al. (1975) Tar, Hasznos, Pásztó, Visonta, Ver-
pelét és Tarnaszentmária környékéről említi a felső riolittufa
előfordulásait.

JÁMBOR (1976), továbbá RAVASZ, SOLTI (1981) meg-
figyelései szerint a zsámbéki neogén öböl DK-i részén,
Budajenő mellett mélyített kénkutató fúrások pelites, bel-
tengeri fáciesű szarmata rétegei alsó harmadának közepe
táján rendszeresen megjelenik 20–50 cm vastagságban a
felső riolittufa (BODA et al. 1985).

HÁMOR (1985) írta le először Galgavölgyi Riolittufa
Formáció néven a felső riolittufát. Részletesen jellemezte
annak cserháti előfordulásait, s ismertette, hogy az egyaránt
jól azonosítható betelepülésként van jelen a beltengeri Ko-
zárdi és a hordalékkúp fáciesű Sajóvölgyi Formációban. A
tufaszint fúrásokban való megjelenését táblázatos össze-
állításban közölte. Földtani irodalmukban egyedülálló mó-
don fotóval is dokumentáltan ismertette a Galgavölgyi
Riolittufa Formáció Mátraverebély melletti kitörési csator-
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náját. E munkájában, majd később ismételten is (HÁMOR

1997b, 1998) állást foglalt ennek a riolittufaszintnek gyakor-
latilag országos elterjedtsége mellett.

BENCE et al. (1990) a Nyirádi-medencében a badeni–
szarmata határhoz közeli helyzetben említ vékony bento-
nitréteget, s ezzel újabb területi előfordulását a felső riolit-
tufának.

BUDAI et al. (1999) a szarmata Tinnyei Formációban a
Galgavölgyi Formációhoz sorolható vékony, zöld–fehér-
tarka bentonitos agyagelőfordulást említ. HÁMOR T. (1992) a
Szirák Szi–2 jelű fúrás Budajenői Formációjában észlelt 10
cm vastag riolittufit–közbetelepülést.

PÜSPÖKI et al. (2001) dolgozata egész ÉK-Magyarország
vulkáni képződményeinek rétegtani szintézisét foglalja
magában. Munkája egyértelműen támaszkodik SZÉKYNÉ

FUX et al. (1986) munkájára, de táblázatuk méretaránya
sajnálatosan túlzottan kicsi, jelmagyarázata pedig kimaradt
a publikációból.

PÜSPÖKI (2002) átfogó szelvényében lényegesen ponto-
sította a Borsodi-medence DK-i részén a felső riolittufa
elterjedését, vastagságát és tagolódását.

Radócz későbbi javaslatában (in GYALOG, BUDAI 2004)
összefoglalta a Borsodi-medence vulkanitjainak rétegtani
helyzetét.

BUDAI et al. (2008) gondosan felsorolta a felső riolittufa
Vértes hegység környéki előfordulásait.

A Paratethys neogén rétegei időbeli helyzetének meg-
határozását riolittufa-szintjeink, így a felső riolittufa K-Ar
radiometrikus korának megmérése tette lehetővé. A korábbi
— a 20. század eleji — a mediterrán és a Paratethys-térségek
neogén képződményeinek a Molluscákra és a bentoszfora-
miniferákra alapozott korrelációjáról, a planktonforamini-
ferák, a nannoplankton-maradványok vizsgálata és a K-Ar-
korok meghatározása nyomán kiderült, hogy azokba mint-
egy 2-3 millió éves hiba csúszott; a mediterrán tortonai
emelet időben nem a Középső-Paratethys tortonjának, ha-
nem kb. a pannóniai emeletünknek felel meg.

A magyarországi riolittufák keletkezési idejének meg-
határozását azok kálium- és — a leülepedésük óta, abból a
radioaktív bomlás eredményeként keletkezett — argon-
tartalmának meghatározása tette lehetővé. A Hámor G. által
kezdeményezett, az ország egész területének neogén kép-
ződményeire kiterjedő vizsgálatsorozatban elsősorban a
Magyar Állami Földtani Intézetnek kutatási területük
szerint érintett terepi szakemberei — Hámor G., Halmai J.,
Hámor T., Jámbor Á., Kókay J., Ravasz Cs., Partényi Z.,
Solti G. és még sokan mások — vettek részt. Feladatuk a
neogén összletnek a helyi biosztratigráfia elemekkel jól
meghatározható szintjeiből származó, K-Ar-mérésekre
alkalmas vulkáni eredetű kőzetminták begyűjtése volt.
Ezeket a mintákat Ravaszné Baranyai L. kőzettani szem-
pontból ellenőrizte, hogy állapotuk szerint alkalmasak-e a
mérésekre, majd azok K- és Ar-tartamát a debreceni
Atomkiban Balogh Kad., Pécskay Z. és Árváné Sós E.
lemérte. Sok esetben nemcsak a kőzet, hanem az azokból
kiszeparált biotit- és földpátfrakciók K- és Ar-tartalmának
és így korának meghatározására is sor került (BALOGH KAD.,

RAKOVITS 1976; HÁMOR et al. 1978; HÁMOR et al. 1980;
ÁRVA–SÓS et al. 1983; BALOGH KAD. 1985; HÁMOR G. 1985;
HÁMOR G. et al. 1987; JÁMBOR 1991; SZÉKY FUX, PÉCSKAY

1987, 1991; SZÉKY FUX et al. 1991; KÓKAY et al. 1993;
HÁMOR G. 1996, 1997b, 1998; ZELENKA et al. 2004;
PÉCSKAY et al. 2006). A sok mérési eredmény tette lehetővé
neogén emeletrendszerünk, s egyúttal az egész Középső-
Paratethys emeletrendszerének a mediterrán térségekével
való időbeli korrelálását. Ennek táblázatos összefoglalója
CSÁSZÁR (1997) szerkesztésében jelent meg. LUKÁCS,
HARANGi (2002) pedig a miocén savanyú kemizmusú vulka-
nizmusnak az egész Pannon-medencére kiterjedő áttekintő
jellemzését készítették el.

Később a RÓNAI A. által (COOKE et al. 1981) az alföldi
pleisztocén képződmények kronosztratigráfiai helyzetének
meghatározására kezdeményezett, végig magvételes fúrá-
sok részletes (20–50 cm-enkénti) paleomágneses vizsgá-
latát Hámor G. ösztönzésére a hazai neogén képződmények-
re is kiterjesztették (ELSTON et al. 1985, 1990; POGÁCSÁS et
al. 1991).

Ezeknél megbízhatóbb eredményeket hoztak a bükkaljai
és a Tar környéki K-Ar mérésekkel kombinált felszíni
paleomágneses mérések és a riolittufák azonosítására
bevetett aprólékos geokémiai vizsgálatok (MÁRTON 1990,
MÁRTON, PÉCSKAY 1998, HARANGI 2001, LUKÁCS et al.
2002, ZELENKA et al. 2005, MÁRTON et al. 2007, HARANGI,
LUKÁCS 2008).

A Tari Dácittufa Formáció típusszelvénye ilyen mód-
szerekkel történt felülvizsgálatának eredményei (PÓKA et al.
2004, ZELENKA et al. 2005) jelzik, hogy a szarmata riolittufa
pontos azonosítására a terepen szokásos kőzetfelismerés és
a rétegek fúrásról-fúrásra, feltárásról-feltárásra való követé-
sének módszerén túl az aprólékos ásványtani, geokémiai
vizsgálatokat már a többi előfordulásnál is be kellett volna
vetni. Sőt a paleomágneses tér irányítottságát, további kibú-
vásokban (Budatétény, Galgaguta, Szentkút, Verpelét, Lád-
besnyő stb.) is meg kellene határozni, hogy biztosan meg-
állapítható legyen, vajon valóban ugyanazon kitörés
termékei-e ezek az előfordulások. Ezeknek a munkála-
toknak az elvégzésére azonban a közeljövőben aligha
számíthatunk. Mégis használni kellett a „felső riolittufa”
fogalmát, amit előbb alapjában véve uralkodóan terepi
sztratigráfiai módszerekkel szerzett ismeretekre támasz-
kodva tettünk meg, még akkor is, ha ezeket a terepi
módszereket egyes szakemberek jóformán semmire sem
használhatóknak vélik. Továbblépést azonban ezen a téren
csak úgy remélhetünk, ha a paleomágneses, geokémiai és
aprólékos ásványtani vizsgálati program elvégzéséig
elfogadjuk, a kétségkívül durvább terepi módszerekkel
nyert azonosítási koncepciót. 

Magyarország 1:100 000-es, interneten is elérhető tér-
képsorozata és a hozzá írt térképmagyarázó (GYALOG 2005,
GYALOG, SÍKHEGYI 2005) foglalja össze legtömörebben a
szarmata riolittufákra vonatkozó ismereteket. Eszerint a
szorosabb értelemben vett Galgavölgyi Riolittufa Formáció
a 82 db az egész ország területét lefedő 1:100 000-es
Gauss–Krüger-szelvény közül a felszínen összesen hat
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lapon fordul elő. A szendrői lapon Szakácsi, Irota, Gadna és
Ládbesnyő mellett összesen öt, a salgótarjáni lapon Szent-
kút (Cserhát) mellett egy, a váci lapon Galgagutától DK-re
négy, a gyöngyösi lapon Mátraverebély, Tar és Hasznos
közelében egy-egy, az egri lapon Kisnánánál egy foltja
szerepel. A miskolci lapon Edelény, Balajt, Sajópálfala és
Sajószentpéter közelében tüntetik fel kibúvásait.

Ezen túlmenően azonban a badeni–kora-pannóniai
korú bükkaljai Harsányi Riolittufa Formációban, a Fel-
németi és a Lénárddaróci Riolittufa Formációban is
szerepelnek csak szarmata korú, jól vagy kevésbé jól
elkülöníthető tagozatok. A Tokaji-hegységben megjelenő
sok, a részletes térképezést végzők (Pantó G., Erhardt GY.,
Gyarmati P., Ilkeyné Perlaki E., Molnár J., Pentelényi L.,
Zelenka T.) által elkülönített tagozata miatt lett önálló a
Galgavölgyivel többnyire azonosan kora-szarmata korú
Szerencsi Riolittufa Formáció.

A szarmata korú savanyú piroklasztit anyagú lito-
sztratigráfiai egységek hegyvidéki és medenceperemi fel-
szín alatti elterjedésének megismerését, nyomonkövetését a
Gyalog L. vezetésével a Magyar Állami Földtani Intézet
számos szakemberének bevonásával, a Mol Rt. anyagi
támogatásával 2002–2007 között kiépített fúrási adatbázis
nagymértékben elősegítette (GYALOG et al. 2007).

A felső riolittufa területi kifejlődési egységei 

A nagyszámú kutatási adat alapján a hazai miocén
vulkáni területeken a szarmata riolit vulkanizmusnak három
biztos — Nyírség–Tokaji-hegység, Dél-Bükk–Nyugat-Bükk,
Cserhát–Nyugat-Mátra — jelentős, a felsorolás sorrend-
jében kb. 600, 100, 50 km2-nyi kitörési központja körvona-
lazódott.

Az ország nagy területén a szarmata beltengeri és hor-
dalékkúp kifejlődésű rétegsorok alsó harmadának közepe
táján megtalálható riolittufa-főszint, amely a Galgavölgyi
Formációval párhuzamosítható, vastagságának Ny, illetve
DNy felé való fokozatos csökkenése alapján a Nyírség–
Tokaji-hegységi kitörési központból származtatható, de a
Cserhát–Nyugat-Mátrai és a dél-bükk–nyugat-bükki kitörési
központ szerepe még megfelelő mennyiségű adat hiányában
kellőképpen nem tisztázódott. Továbbá bár sikerült a
Mecsek ÉK-i peremén és a Dunántúli-középhegység DK-i
előterében a szarmata öszletben a vastagabb főszint mellett
jelenlévő sok vékony piroklaszt eredetű betelepülés
kialakulására egyéb szedimentológiai magyarázatot
valószínűsítenem, nem zárható ki, hogy azok a Közép-
Magyarországi tektonikai egység (HAAS, HÁMOR 1998) déli
peremén húzódó, egyelőre még kevéssé ismert neogén
vulkanitvonulat (BALÁZS et al. 1969) tufaszórásaiból is
származhatnak.

Értékelve a kutatási adatokat a szarmata riolittufáknak a
szarmata összleten belüli rétegtani helyzete, a főréteg
vastagsága, a tufarétegek darabszáma és lényeges kőzettani
tulajdonságai (szemcseméret, tisztaság, osztályozottság,
rétegzettség), továbbá a tektonikai elemek figyelembe-

vehetősége alapján, az alábbi tíz területi kifejlődési egységet
tudtam megkülönböztetni (1. ábra és 1. táblázat):

1. Nyugat–Délnyugat-Dunántúl,
2. Kelet-Dunántúl–Pesti-síkság,
3. Duna–Tisza köze É-i része,
4. Duna–Tisza köze D-i része,
5. Észak-Alföld,
6. Cserhát–Nyugat-Mátra,
7. Bükkalja–Nyugat-Bükk,
8. Egercsehi–Borsodi-medence–Cserehát,
9. Nyírség–Tokaji-hegység,
10. Délkelet-Alföld.

1. A Nyugat–Délnyugat-Dunántúl kifejlődési egység az
ország Ny-i határától kelet felé haladva a Dunántúli-
középhegység ÉNy-i, majd délen a Mecsek hegység nyugati
széléig, valamint a Balatonfőig terjed. Ezen a majd ötöd
országnyi területen csak három fúrásban láthattam a felső
riolittufa előfordulását. A Fertőrákos Frk–21 jelű térképező
fúrásban 55,7–173,1 m közötti szarmata Kozárdi Formáción
belül 165,70–165,73 m-ben alkotott alul és felül egyaránt éles
határú betelepülést. Olajzöld, kissé bentonitos, aprószemű,
jól osztályozott, felfelé finomodó rétege uralkodóan horzsa-
kőszemcsékből állt, amelyek mellett kevés földpát, víztiszta
tufakvarc- és fekete biotitszemcsék voltak észlelhetők. Réteg-
tani helyzete lényegében megfelel a Bicskei-medence É-i
részén (a mányi, zsámbéki, perbáli, budajenői fúrásokban)
általános elterjedésű, de ott egy nagyságrenddel vastagabb és
közép–aprószemű, tehát durvább kifejlődésű felső riolittu-
fának. Mindkét helyen a szarmata rétegsor alsó harmadának
közepe táján helyezkedik el a Galgavölgyi Formáció rétege.

Az ország nyugati határának közelében telepített Nagy-
lózs Nlt–1 jelű kisalföldi alapfúrás a pelites szarmata réte-
geket (Kozárdi Formáció) 1032,2–1070,0 m között harán-
tolta. 1044,8 m-ben egyetlen, mindössze 1 mm-es vastag-
ságú finomszemű, jól osztályozott, horzsakő-, földpát-,
tufakvarc- és biotitszemcsékből álló tufacsíkot észleltem,
amely a kelet-dunántúliaktól eltérően a szarmata rétegsor
felső harmadában települ.

A két dunántúli területi egység határának közelében
mélyítették a Nemesbük Nb–2 jelű fúrást, a Keszthelyi-
hegységtől Ny-ra kb. 2 km-re. A 252,0–283,2 m között
harántolt szarmata pelites rétegsorban (Kozárdi Formáció)
272,5–273,2 m között halványszürke bentonitos agyagot
észleltem, amelynek települési helyzete szerint ismét jól
megfelel a Kelet-Dunántúl Galgavölgyi Formáció előfordu-
lásainak. Szokatlan vastagsága és bentonitosodása koradia-
genetikus átalakulás és rövid távú, medencén belüli áthal-
mozás feltételezésével értelmezhető.

A Galgavölgyi Formáció többi nyugat-dunántúli elő-
fordulását publikációkból (KŐRÖSSY 1987, 1988, 1989,
1990; BODZAY 1966, 1968), továbbá adattári jelentésekből
(ERDÉLYINÉ, KŐRÖSSY 1962, 1963; ERDÉLYINÉ et al. 1964,
1967; KÁRPÁTINÉ RADÓ 1986; KŐRÖSSY 1978; RAVASZ 1980,
TAKÁCS, KŐRÖSSY 1967) gyűjtöttem össze.

A Kisalföldön az évek során kialakult 20 db szénhidro-
génkutatási terület (Borgáta, Bősárkány, Bük, Celldömölk,
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Gönyű, Ikervár, Káld, Mesteri, Mihályi, Mosonszolnok,
Nagyigmánd, Ölbő, Pásztori, Pér, Pinnye, Sótony, Tét,
Vaszar, Vát, Rábasömjén) közül 19-en tártak fel, illetve
ismertek fel szarmata rétegeket, s ezek közül csak a
bősárkányi, gönyűi, mosonszolnoki, ölbői, rábasömjéni és
vaszari fúrások némelyikében jeleztek riolittufacsíkokat, -
betelepüléseket a szarmatában. Ennél pontosabb megje-
lölést azonban nem közöltek.

A Kisalföld és a Dráva-medence közötti mintegy 160
szénhidrogénkutatási terület fúrásainak többségében a
feldolgozók jelezték a szarmata rétegek előfordulását, ural-
kodóan lemezes márga kifejlődésben, de csak az alábbi
területek egy-két fúrásában ismertek fel riolittufacsíkokat,
vékony betelepüléseket: Buzsák, Kutas, Magyarszent-
miklós, Nagylengyel, Nagyszokoly, Oltárc, Ortaháza, Pusz-
tamagyaród, Somogysámson, Táska, Újfalu, Újudvar,
Vétyem, Zalalövő és Zalatárnok.

A Dráva-medence 49 szénhidrogénkutatási területe kö-
zül mindössze kilencnek nehány fúrásában jeleztek
szarmata képződményeket. Ezek közül csak a medencerész
É-i szélén, inkább már a Közép-Dunántúli-zónába (HAAS,
HÁMOR 1998) tartozó Belezna, Pat, Semjénháza, Somogy-
udvarhely egy-két fúrásában találtak a Galgavölgyi For-
mációval párhuzamosítható tufacsíkokat, tufanyomokat.

Úgy tűnik azonban, hogy e nagy területnek a medence-
képződményeiről legalább a késő-badeni elejétől a késő-
pannóniai végéig terjedő fejlődéstörténeti szakasz rétegeit
néhány, végig magvétellel harántoló fúrás hiányában min-
den részletében megbízható elképzelést nem alakíthatunk
ki. A Dunántúli-középhegységben, illetve annak DK-i
előterében fúrásokkal feltárt fiatal neogén rétegsoraink és a
nyugat-dunántúli terület előbb ismertetett adatai alapján
valószínűnek látszik, hogy a Nyugat–Délnyugat-Dunántúli-
egység mélyebb medencerészeiben a késő-badenitől a késő-
pannóniai végéig terjedő időben folyamatos volt a belten-
geri üledékképződés. Az itt lerakódott szarmata sorozatok-
ba — talán a Dráva-medence középső és D-i részétől
eltekintve — légi úton eljutott a legnagyobb szarmata kori
riodácit-kitörésből származó piroklasztitanyag, és lerakód-
va itt is létrehozta a szarmata sorozat alsó harmadának
közepe táján a Galgavölgyi Formáció vékony (2–20 cm-es)
tufabetelepülését.

A medence belsejében lévő egykori aljzatkiemelke-
dések tetejét — a szénhidrogén-kutató fúrások túlnyomó
részét érthető módon ezekre telepítették — azonban elbo-
ríthatta akár a késő-badeni, a szarmata eleji, a kora-pannó-
niai közepi vagy éppen a késő-pannóniai eleji transz-
gresszió. Az utóbbi két esetben nyilvánvalóan hiába
keresnénk az ilyen rétegsort harántolt fúrásokban a Galga-
völgyi Formációt. Sőt a szarmata transzgresszió térhódítása
esetében is kétséges, hogy megtalálhatjuk-e azt a tufa-
réteget, mert a levegőből hulló piroklasztanyagot az
ilyenkor jellemző dinamikus körülmények a leülepedés
közben felismerhetetlen mértékben összekeverhetik a nem
vulkáni eredetű szarmata üledékanyaggal. Bár az is igaz,
hogy a Tétényi-fennsíkon, Fertőrákoson és a Hajdúhát
fúrásainak egy részében a szarmata parti vagy sekély

szublitorális fáciesű ooidos mészkő rétegei között kiválóan
megmaradt a tengervízbe hullott vékony tufa rétege, amely
leülepedése után a trasszhatás következtében azonnal meg-
szilárdulhatott. 

2. Kelet-Dunántúl–Pesti-síkság megnevezéssel a Duna
magyarországi É–D-i futású szakaszától Ny-ra, a Nyu-
gat–Délnyugat-Dunántúli-egységig terjedő körzetet különí-
tettem el. Ezen vannak a Galgavölgyi Formációnak a mecse-
ki, a mezőföldi, a tapolcai-, a nyirádi-, a várpalotai-, vala-
mint a csákvári–mányi–zsámbéki-medencei és a tétényi-
fennsíki előfordulásai. Továbbá a Tököl Tö–1 jelű fúrás
adata és a budapest-kőbányai raktár vágatbeli észlelése is
(SZÉKYNÉ FUX 1948), a kelet-dunántúliakhoz kapcsolódik,
mert jellegeiket tekintve a buda-tétényinek a Pesti-síkságon
való folytatásai.

A terület adatait elsősorban a Magyar Állami Földtani,
Geofizikai és Bányászati Adattár hidasi, várpalotai, csák-
vári, mányi, zsámbéki lignit-, barnakőszén- és bauxit-
kutató fúrási dokumentációiból gyűjtöttem, de a legtöbb
személyes tapasztalatot is itt szereztem az 1965–1990
közötti években, amikor mintegy 68 db ekkor mélyült
fúrásban figyeltem meg a felső riolittufa előfordulását és
jellegeit.

Összegyűjtöttem a publikációkban (SZABÓ 1879; BENCE

et al. 1990; BODA et al. 1985; BUDAI et al. 1999, 2008; DEÁK

1972; FORGÓ et al. 1966; JASKÓ 1943; GYALOG et al. 2007;
HÁMOR G. 1970; HÁMOR G. et al. 1987; JÁMBOR 1978a, b;
KÓKAY 1954, 1966, 1993, 2002a, b; KÓKAY et al. 1993; FÖLDI

1966; MAGYARNÉ NÁDAS 1987; 1989, RAVASZ 1980; RAVASZ,
SOLTI 1981; SELMECZI, FODOR 2008; SZEPESHÁZY 1962;
NOSZKY 1940; VIRÁGH et al. 1962; WEIN 1974) található
adatokat is.

Eltérően a Nyugat–Délnyugat-Dunántúltól itt négy he-
lyen — „Buda–Tétény” környékén (SZABÓ 1879), Törökbá-
lint (FÖLDVÁRI 1929) vidékén, a Benta-patak Ny-i partfa-
lában (JASKÓ 1943) és a zalahaláp–hegyesdi országút É-i
oldalán lévő szarmata mészkőbe mélyített kővágó gödörben
— a Galgavölgyi Formáció felszíni előfordulása is megfi-
gyelhető volt. Vastagságát mindegyik feltárásban 20–30
cm-esnek észlelték. További két területen — Gyulafirátót
(DEÁK 1972) és Szentendre (NOSZKY ID. 1940) — a szarmata
tarka agyagok között bentonitbetelepüléseket említettek a
szerzők.

A kelet-dunántúli területen mostani munkám során 255
db végig magvételes fúrásnak a Galgavölgyi Formációra
vonatkozó adatát sikerült összegyűjtenem.

Részterületenkénti megoszlásukat a 2. táblázat mutatja
be, amelyben feltüntettem, hogy a fúráscsoportokon belül
hány darabban észleltek egy, és hány darabban több tufa-,
illetve bentonit- és tufit- (nem vulkáni eredetű kőzet-
anyaggal kevert) réteg betelepülését a szarmata sorozatban.

A sűrűn felfúrt területeken (Hidasi-, tágabb értelemben
vett Várpalotai-, Csákvári-, Mányi-, Csabdi- és Zsámbéki-
medence) kívül is számos szórványfúrás tárta fel a
Galgavölgyi Formációt ebben az egységben. A területi
fedettséget bemutatandó ezeket a 3. táblázaton soroltam
fel.
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Az 1. táblázatból egyértelmű, hogy a fúrások jelentős
többsége egyetlen, a Galgavölgyi Formáció fő tufarétegével
jól azonosítható vulkanitréteget tárt fel a szarmata réteg-
sorban, annak is az alsó harmadában. Feltűnő, hogy az
egykori hegységperemi medencerészekben, különösen a
tágabb értelemben (az Inotai- és az Ősi-medencével együtt)
vett Várpalotai-medencében települ a rétegsorokban több
(2–9 db) vulkáni eredetű ásványi összetételt mutató réteg,
úgymint riolittufa, üvegportufa (horzsakő anyagú szem-
csékből álló, jól osztályozott aleurit), tufit, bentonit,
agyagos bentonit, bentonitos agyag. A fúrásleírásokból jól
látható, hogy több vulkáni eredetű réteg elsősorban az
uralkodóan a tengeröbölbe befutó folyóvízi hordalékkúp
kifejlődésű Gyulafirátóti Formációra jellemző. Ezek a
formáción belüli áthalmozások eredményeként alakul-
hattak ki, mert a hordalékkúp szárazföldi részei erre jó
lehetőséget biztosíthattak. Zelenka T. e dolgozat lektorálása

során hívta fel a figyelmemet arra, hogy egyes vékony,
kísérő tufarétegek kialakulásában a szél általi behordásnak
is lehetett szerepe.

A Hidasi-medence pelites sorozatában (Kozárdi For-
máció) a felső riolittufa feletti helyzetben települő vékony
vulkanitrétegek az egykor közeli dombokról, a középső(?)
vagy a felső riolittufa lepusztuló anyagának behordásából
származtathatók.

Célirányos és részletes ásvány-kőzettani vizsgálatokkal
lehetne eldönteni a vékony vulkanitrétegeknek tényleges
eredetét és genetikáját.

A szórványfúrások túlnyomóan egyetlen vulkáni tufaréte-
ge egyetlen nagy piroklasztterítés mellett tanúskodik. Az eze-
ken a területeken fellépő kettőződéseket a beltengeri áram-
lások által kiváltott belső áthalmozódások alakíthatták ki.

A Kelet-Dunántúlon szarmata rétegeket feltárt mag-
fúrások jelentős részében, mintegy 10-15%-ában azonban a
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2. táblázat. A Kelet-Dunántúlon Galgavölgyi Formációt harántolt fúrások részterületenkénti megoszlása

Table 2. Distribution of the boreholes penetrating the Galgavölgy Formation in East Transdanubia by regional units

3. táblázat. A Kelet-Dunántúl–Pesti-sikságon a sűrűn felfúrt területeken kívül Galgavölgyi Formációt feltárt szórványfúrások jegyzéke

Table 3. Catalogue of the sporadic boreholes revealing the Galgavölgy Formation in East Transdanubia – Pest Plain outside the areas with
dense drilling network



feldolgozóknak nem sikerült megfigyelniük a Galgavölgyi
Formációt. Ennek két oka is lehet. Egyrészt a medencében
kiemelt helyzetben lévő üledékképződési területekről az
áramlások a tufaszórással egyidőben vagy azt követően
teljesen elmosták a tufaanyagot, vagy a magképesebb fedő
és fekü között települő vékony tufaréteg fúrás közben
felőrlődött, és anyaga észrevétlenül az iszapgödörbe került.

A kelet-dunántúli Galgavölgyi Formáció rétegének vas-
tagsága általában 10–150 cm közötti, uralkodóan 20–30 cm-
es. Vastagságváltozásaiból több kitörési központ léte nem
valószínűsíthető. Viszonylag egymáshoz közeli, 200–1000 m
távolságban lévő fúrásokban általában csak 5–10%-nyi
vastagságkülönbségek figyelhetők meg, de időnként 100%-
os eltérések is észlelhetők. Ezek kialakulását az üledékgyűjtő
vizének áramlásaival értelmezhetjük. Ezt SZABÓ (1959)
megfigyelései egyértelműen alátámasztják. Ő a Tétényi-
fennsíkon azt tapasztalta, hogy a szarmata durva mészkőből
— keményebb voltuk miatt 50–70 cm-re kiemelkedő —
bryozoa-zátonytestek felett a környezetben átlagosan 50 cm
vastag riolittufaréteg 5–10 cm-re kivékonyodik.

A kelet-dunántúli Galgavölgyi Formáció általában hal-
vány-, illetve világosszürke színű. Gyakran észlelhető hal-
ványlila, halványzöld árnyalatú elszíneződése is. Ennek
kialakulását, okozóját jelenleg nem ismerjük.

A Galgavölgyi Formáció rétegei ásványtani-genetikai
szempontból egyneműek. Uralkodóan 0,01–1,0 mm átmé-
rőjű horzsakőszemcsékből állnak, azaz finom–aprószemű-
ek, jól osztályozottak, esetenként a réteg alulról felfelé nem
túl erőteljes finomodása észlelhető. A horzsakőszemcséken
túl valamivel nagyobb félig sajátalakú földpát, kevéssé re-
szorbeált, víztiszta kvarc és a feltűnő, fekete, barnásfekete, a
bázislap uralta kristálylapokkal határolt, a rétegzéssel több-
nyire párhuzamos helyzetű biotit fordul benne elő. A jellem-
ző sajátalakú cirkon csak mikroszkóppal figyelhető meg.

Keletkezési szempontból kiemelendő, hogy a tufa-
rétegek CaCO3-tól, továbbá Mollusca- és Foraminifera-
maradványoktól túlnyomórészt mentesek, ami azt bizo-
nyítja, hogy az agyagmárgás aleurit kifejlődésű Kozárdi, de
különösen a Tinnyei Formáció mészkőrétegei között a tufa
idegen eredetű, és a környezetéhez viszonyítva gyorsan
rakódott le.

A tufarétegek alsó és felső határa uralkodóan éles. A
réteghatár melletti 2–5 cm-es — esetenként ennél jóval
vastagabb — részük bentonitosodott, a bentonitosodás
mértéke a réteg belseje felé csökkenő mértékű. Általában a
felső réteghatár mellett alakult ki a vastagabb bentoni-
tosodott szakasz. Esetenként ez a felső bentonitosodott
szakasz a duzzadás miatt meggyűrődött szerkezetet mutat,
míg ugyancsak pelites fedője ilyenkor diszkordánsan települ
felette. Ez a bentonitosodás koradiagenetikus kialakulását
bizonyítja.

A bentonitosodott szakasz iszapolási maradékának vizs-
gálata a folyamat rendkívül agresszív voltát bizonyítja. A
bentonitban a riolittufa ellenálló ásványainak túlnyomó
többsége (földpát, tufakvarc, biotit, cirkon) már csak nyo-
mokban található meg. Különösen a nagyobb ásványszem-
csék hiánya a feltűnő.

A szarmata pelites rétegsorokban a Galgavölgyi For-
máció fő rétege felett néhány deciméterrel vagy méterrel
megjelenő vulkanitrétegek többsége már teljes mértékben
bentonitosodott. Ezek a bentonitok általában rétegzetlenek,
egyneműek, szabálytalan elválásúak. Néhány esetben azon-
ban breccsás szerkezetűek. Ennek a szerkezetnek a kialaku-
lása a fekü és a fedő egyaránt lemezes-kagylós elválású
agyagmárgás aleurit kifejlődése miatt víztükör feletti kiszá-
radással nem magyarázható; különleges folyamat hozhatta
létre.

Ezek a bentonitok általában belső áthalmozásból leüle-
pedett tufaanyagból alakultak ki a szokásos agyagásvá-
nyosodási folyamat során, amikor elsősorban a vulkáni üveg
montmorillonittá alakul át, de az átalakulás eközben az
agyagásvány kristályszerkezetének felépítéséhez szükséges
egyéb elemeket — Si, Al, Fe, Na, K, sőt Zr — tartalmazó
ásványokat is felemészti. Az agyagásványosodáshoz azon-
ban jelentős mennyiségű többletvíz szükséges, mert a ben-
tonitot alkotó agyagásványok a kiindulási kőzethez viszo-
nyítva lényegesen nagyobb tömegű kötött és pórusvizet
igényelnek. Mivel ez csak a feküből és a fedőből való (lassú)
beszivárgással biztosítható, ezért a bentonitosodás diagene-
tikus gyors szakaszában „kiszáradási”, zsugorodási folya-
mat lép fel az átalakuló tufarétegben. Az emiatt létrejövő,
1–4 cm3-es méretű breccsadarabok határain vékony (0,1–1,0
mm), az alapkőzetnél sötétebb zöldes árnyalatú felületek
képződnek. Mivel az ideiglenes vízveszteséget a feküből és
a fedőből lassan beszivárgó víz rövidesen pótolja, az egyéb-
ként is keskeny zsugorodási repedések hamar bezáródnak,
és idegen kőzetanyag, a különben is már szilárd fedőréteg-
ből, nem tud ezekbe lerakódni. Így a bentonitréteg „álkiszá-
radási breccsás szerkezete” jön létre. Jó vízvezető képes-
ségű fedő, illetve fekü esetében ennek kialakulására nem
kerül sor, mert a szükséges mennyiségű vizet a bentoni-
tosodási folyamat közvetlen környezetéből könnyen be tudja
szerezni.

A tufarétegek közvetlen feküjében ismételten megfi-
gyelhető volt 2–3 cm vastag Mollusca-héjakban gazdag
réteg. Ezt a felhalmozódást az alábbi diagenetikus folya-
mattal értelmezhetjük. A tufa alatti még laza iszapban az
üledékképződési felszín közelében élő csigák-kagylók a
tufa lehullása után megfulladtak, de bomlási gázaik már
csak a tufa aljáig tudták felemelni őket, s így ott halmo-
zódtak fel.

A tufarétegnek a beltengeri üledékgyűjtőben való gyors
lerakódása a bentosz faunaelemek nagy területeken való
kihalását eredményezhette, mert nem volt módjuk a tufa fölé
vándorolni. Mégis a rétegsorokban azt láthattuk, hogy a tufa
fedőjében már 3–5 cm-rel feljebb ismét megjelennek a
Mollusca-maradványok. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy
a tufaréteg nem fedte be hiánytalan takaróként az üledék-
képződés szintjét, hanem az áramlások miatt már lerakó-
dásával egyidejűleg maradtak tufa nélküli — nyilván
kiemeltebb — felszínek, s ezeken az élet tovább folyta-
tódott. Így az itt élő csigák-kagylók lárvái az áramlások
segítségével rövid idő alatt ismét meghódították a tufa fölött
ideiglenesen élettelenné vált üledékképződési területeket.
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A levegő magasabb (1000–2000 m) rétegeiben lebegve
szállítódott vulkáni finom törmelékanyag gyors lerakódása
ellenére sem tudott a kelet-dunántúli területen összesülni,
mert a nagy szállítási távolság (légvonalban 300–350 km a
Nyírségig) miatt már elegendő hőtartaléka nem maradt. Így
a Dunántúlon eddig egyetlen helyen sem került elő összesült
riolittufaréteg a Galgavölgyi Formációból. Bár a gömbszór-
ványos tufaszerkezet keletkezését a hazai tufaszedimen-
tológia még nem (teljesen) tisztázta, említésre érdemesnek
tartom, hogy a Mezőföld ÉNy-i szélén mélyített Polgárdi
P–2 jelű fúrásnak a 295,8–452,0 m között települő szarmata
sorozatában, a 418,3–420,0 m között harántolt, a Galga-
völgyi Formáció fő rétegével települési helyzete és vastag-
sága alapján jól párhuzamosítható tufabetelepülés gömbzár-
ványos szerkezetet (pelletes, galacsinos PANTÓ 1962, akkré-
ciós lapillis RADÓCZ 1976) mutatott. Amennyiben a gömb-
zárványos tufák elterjedési területének a ténylegesen, erő-
teljesen összesültek és a levegőből lehullott, általában laza
állapotúak közötti fácieshelyzetét elfogadjuk — s erre a
Galgavölgyi Formáció hazai kifejlődési képe (is) feljogosít
—, akkor ide a Mezőföld ÉNy-i szélére a gördülőfelhőnek
még a környezeténél magasabb hőmérsékletű része eljutott,
és az üledékgyűjtőnek ebbe a részébe a tufaanyag nem
belehullott, hanem belehömpölygött, majd kissé összesült.

Elérkezvén Ny-felől a Dunáig, szükségesnek látszik
megemlékezni a mecseki és a közép-magyarországi paleo-
zoos–mezozoos aljzati takaróegységeket elválasztó főtörés
mentén az egész országon végig húzódó neogén vulkáni
övről (BALÁZS et al. 1969). Ennek fő előfordulásait a
berzencei, szentai, bolhási, nagyatádi, kutasi, jákói, nagy-
bajomi, kaposfői, mesztegnyői, mezőcsokonyai, nagyszo-
kolyi, paksi, dunaújvárosi, kulcsi, majd a Dunától K-re az
örkényi, jászladányi szénhidrogén-kutató, illetve a Paks–2
és a Tengelic T–2 jelű alapfúrás tárta fel. E változatos
kifejlődésű, nagyobbrészt andezit-, továbbá andezit-, dácit-
és riolit-piroklasztit vonulat korviszonyairól a több tucat
feltáró fúrás ellenére ma még kevés pontos információnk
van. Az összesült riolittufa Duna menti három összesült
riolittufa-előfordulás (VENDL 1913, KISS 1959: Sárszent-
miklós, Kulcs, Dunaújváros) RAVASZNÉ BARANYAI (1964)
mikroszkópos vizsgálatai és KÓKAYNAK (2002b) a sárszent-
miklósi kibúváson végzett újabb faunisztikai elemzése
alapján ottnangi korú. RAVASZ (1980, 1981, 1987) értékelése
a körültekintő adatgyűjtés ellenére sem talált perdöntő
bizonyítékokat a többi előfordulás legalább részbeni
szarmata korára. Fedőjükben közvetlenül badeni, szarmata
vagy alsó-pannóniai beltengeri rétegek települhetnek, de
ezek csak a fedőnél idősebb korukat bizonyítják. Jóval
idősebb, az esetek többségében fel sem tárt feküjük miatt
analógiák alapján csak badeni vagy jóval idősebb neogén
koruk — lásd komlói ottnangi andezit (HÁMOR G. 1970) —
valószínűsíthető.

A kelet-dunántúli terület kétszázat meghaladó számú
egyéb — azaz nem szénhidrogén-kutató, végig magvételes
— fúrásában talált, nagy elterjedésű vékony kifejlődése az
előbb említett nagy vulkáni tömegek szarmata kora ellen
szól éppen úgy, mint a Galgavölgyi Formációnak a Paks–2

és a Tengelic T–2 jelű fúrás magasfedő szarmata réteg-
sorában jól azonosítható vékony, pár deciméteres főrétege,
amely azt sugallja, hogy ebbe a területi-kifejlődési egységbe
is a távoli Nyírség, esetleg a Bükkalja szarmata riolittufa-
paroxizmusa juttatta el piroklasztját.

Nagyon időszerű lenne aprólékos ásvány-kőzettani-
geokémiai vizsgálatokkal eldönteni ezeknek a tufáknak a
származási helyét.

3. A Duna–Tisza köze É-i része a közép-dunántúli
neogén vulkanitvonulat (BALÁZS et al. 1969) csapásirányú
folytatásába esik. Ide soroljuk a Dunától K-re a Jászság
közepéig, illetve a Tiszáig, a Pesti-síkságtól és a Gödöllői-
dombvidéktől D-re a Kapos-főtörésvonalig húzódó terü-
letet. Ezen számos szénhidrogén-kutatási körzet — Albert-
irsa, Bugyi, Cegléd, Farmos, Gödöllő, Jászladány, Kecske-
mét, Kerekegyháza, Lajosmizse, Nagykőrös, Sári, Szol-
nok–Hajtótanya, Táborfalva, Tápiószentmárton, Tóalmás,
Törtel, Tura, Újszilvás — néhány, de közel sem mindegyik
fúrásában állapították meg az egyes fúrásokból felszínre
hozott furadék, ritkábban maganyag alapján a terepi leírók,
majd ennek, továbbá saját laboratóriumi megfigyeléseik
ismeretében az összefoglaló értékeléseket készítő szak-
emberek (CSÍKY 1963, CSÍKY et al. 1966, KŐRÖSSY 1992,
2004, KŐRÖSSY et al. 1964, KÁRPÁTINÉ RADÓ 1986, JUHÁSZ

1970, SZEPESHÁZY K. 1967a, b, SZÉLES 1970, JUHÁSZ 1971,
HÁMOR G. et al. 1987) a szarmata pelites rétegek közé
betelepülő „riolittufacsíkok, vékony rétegek” jelenlétét.
Végig magvételes fúrások hiányában azonban kérdéses
maradt, hogy a Bugyi, Örkény, Újszilvás, Jászladány
környéki fúrásokban harántolt több tíz, sőt száz m-t is
meghaladó vastagságú riolittufarétegek pontosan milyen
korúak. Ezek a jelentős vastagságú tufák valószínűleg jog-
gal párhuzamosíthatók a Dunaújváros, Sárszentmiklós és
Kulcs környéki alsó (=Gyulakeszi Formáció) vagy a Buda-
pest területén több helyen — Budatétény (FÖLDVÁRI 1929),
Kőbánya (KISDINÉ, BULLA et al. 1983, SZENTES 1956 in
PÉCSI 1958) — előforduló, a szarmatabelieknél lényegesen
vastagabb középső (=Tari Formáció) riolittufával.

Sajnálatosan itt, a Duna–Tisza köze É-i részén mélyített
fúrások alapján sem tudunk pontosabb jellemzést adni a
szarmata riolittufacsíkok, vékony rétegek megfogalmazás-
nál. Szarmata korukat az őslénytani adatok (SZÉLES 1970) és
az Albertirsa B–60 jelű fúrás 14,3±0,5 millió éves radio-
metrikus kora (HÁMOR G. et al. 1987) bizonyítja. A vékony
szarmata tufák feltehetően ugyancsak a Nyírség–Tokaji-
hegységi nagy kitörésnek a légkörben nagy magasságban
szállított, majd onnan a beltengerbe lerakódott termékei. Az
itteni nagyobb vastagságú riolittufa-előfordulások azonban
esetleg a Cserhát–Nyugat-Mátrai kitörési központból is
származtathatók.

4. A Duna–Tisza köze D-i részén ritkán ugyan, de a
korábbi teljesen negatív állásfoglalás, miszerint a flis aljzat
ÉNy-i határától D-re nincsenek neogén vulkanitok
(KŐRÖSSY 1957), ellenére négy szénhidrogén-kutatási terü-
leten (Kecel, Tázlár, Kiskunhalas-É, Jánoshalma) egyes
fúrások szarmata pelites rétegeiben vékony riolittufacsíkok
jelenlétét észlelték (KÁRPÁTINÉ RADÓ 1986, KŐRÖSSY 1992).
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Összevetve ezt az adatot a környezetében — Mecsek, Kelet-
Dunántúl középső része, Duna–Tisza köze É-i része — lévő
előfordulásokkal, úgy tűnik, hogy az alföldi flisvonulattól
DK-re nem, míg DNy felé mérsékelten, Ny felé azonban az
egykori légáramlások a Nyírség–Tokaji-hegységi kitörési
központból bőségesen eljuttatták a riolitos klasztanyagot.

5. Az Észak-Alföldi-egységet nyugatról a Szolnok–Jász-
ladány–Hatvan, északról a Hatvan–Mátraalja–Domoszló–
Verpelét–Hajdúnánás, északkeletről a Hajdúnánás–Penész-
lek, DDK-ről pedig a Penészlek–Debrecen–Kaba– Szolnok
vonal határolja. Míg a DDK-i határt a Galgavölgyi Formáció
dél felé való elmaradása jelenti, addig az északi a Zagyva és
a Tarna völgye között az utólagos lepusztulás miatt alakult
ki, mert a környezeti képből nyilvánvaló, hogy a Mátra
badeni andezittömegére is lehullott az atmoszférában szállí-
tott savanyú klasztanyag, de az utólagos lepusztulás eltün-
tette egykori, valószínűleg csak pár deciméter vastag taka-
róját. Zelenka T. szóbeli közlése alapján legújabban a K-
Mátra gerincén a fedőandezitre települő biotitos riolittufa a
felső riolittufával azonosítható Pécskay K-Ar mérése
alapján.

Elsősorban adathiány miatt meglehetősen bizonytalan a
Bükkalja–Nyugat-Bükki területi egységtől való elhatá-
rolása, ahol vastagsága hirtelen 50–200 m-re növekszik
(PENTELÉNYI 2002), míg az Észak-Alföldön ez csak pár
deciméterestől négy méteresig (Domoszló, VARGA et al.
1975) terjed. ÉK-i határának kijelölését is a Galgavölgyi
Formáció vastagságának jelentős megnövekedése indo-
kolja.

Az így elkülönített területen felszínen csak a Mátra
lábának DK-i részén Verpelét (SCHRÉTER 1923) közelében
található, míg máshol csak a szénhidrogén-kutató (SCHMIDT

1939; KŐRÖSSY 1956, 1957, 1966; T. KOVÁCS 1967, 1969;
KÁRPÁTINÉ RADÓ 1986) — Balmazújváros, Debrecen, Ebes,
Görbeháza, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát,
Józsa, Kaba, Kisújszállás, Kerecsend, Kömlő, Kunmadaras,
Martfű, Nagyiván, Nagykörű, Nádudvar, Nyírábrány,
Nyírlugos, Nyírmártonfalva Penészlek, Sáránd, Tatárülés,
Tarnabod, Turgony, Verpelét —, illetve a Mátraalján egy-
egy lignitkutató — pl. Domoszló–2 — fúrás tárta fel.
Miként a Duna–Tisza köze É-i egységében, úgy a fúrási
rétegsorok egy részében itt is kis vastagságú betelepülései
voltak megfigyelhetők, elsősorban a szarmata pelites, a
Hajdúháton esetenként ooidos mészkő rétegei között. A
gyér adatokból is megállapítható, hogy a Galgavölgyi
Formáció piroklasztitrétegének/rétegeinek vastagsága,
megjelenési gyakorisága a szóbanforgó területen K felé
növekszik. Részletesebb jellemzésére végig magvételes
fúrás(ok) hiányában egyelőre nincs mód.

6. A Cserhát–Nyugat-Mátrai egységet K-ről a Mátra
idősebb vulkáni tömegét lezáró, közel É–D-i irányú főtörés,
É-ról az idősebb képződmények kibúvásai, Ny-ról a Cserhát
miocén képződményeinek a Galga völgyétől Ny-ra való
elvégződése határolja, míg D-en az a Duna–Tisza köze É-i
egységével határos. Környezetének jelenlegi képéből
egyértelműen látszik, hogy a Galgavölgyi Formáció az
egység Ny-i, É-i és K-i határán is messze túlterjedt, de

rétegét — elsősorban a negyedidőszakban lezajlott —
nagymértékű lepusztulások eltüntették.

Dél felé való elhatárolását a kifejlődésbeli különbségek
indokolják. A Duna–Tisza köze É-i részén sokkal véko-
nyabb, illetve rendszertelenebb a megjelenése. A Cserhát-
ban és a Mátra Ny-i peremén jószerivel minden olyan fúrás
rétegsorában megtalálható volt, amely nem vulkáni eredetű
szarmata sorozatot harántolt.

A Galgavölgyi Formációt, akkor még felső riolittufa
megnevezéssel a Cserhát területén először NOSZKY ID. (1940)
észlelte a részletes térképezés során, a beltengeri pelites és a
vegyes kifejlődésű folyóvízi szarmata fáciesegységben egy-
aránt. A Zagyva völgyében a Pásztó Psz–1 jelű fúrás
rétegsorában BARTKÓ et al. (1963) riolittufit-betelepüléseket
említ a szarmata rétegek között, de ez az akkori szóhasználat
szerint vízben ülepedett piroklasztikumot jelentett.

A terület Galgavölgyi Formációjának legrészletesebb
jellemzését az 1980-as évek elején itt elvégzett 1:10 000-es
földtani felvétel, a Salgótarjáni-medence ottnangi szén-
telepeit kutató, továbbá a részletes térképezéshez tartozó
fúrások alapján HÁMOR G. (1985) adta. Munkájában az
alábbi 21, a Galgavölgyi Formáció riolittufa-rétegét harán-
tolt fúrás vonatkozó adatait táblázatos formában közölte:
Alsótold At–1, At–3, Bercel Be–5, Be–6, Cserhátszentiván
Csi–1, Hasznos Ht–4, Ht–5, Kutasó Kt–2, Mátraszőlős
Ms–5, Ms–6, Ms–9, Sámsonháza Sh–1, Sh–3, Sh–4, Sh–6,
Sh–8, Sh–10, Sh–11, Tar–34, –35, –37.

HÁMOR G. (1985) ebben a munkájában írta le és jel-
lemezte formációként a Gyulakeszi (=alsó), a Tari (=közép-
ső) és a Galgavölgyi (=felső) riolittufát is. Egyedülálló
felismerése a Sámsonháza és Szentkút között a Galgavölgyi
Formáció riolittufának a badeni lajtamészkövet harántoló
kitörési csatornája, amely eddig az egyetlen felszínen is
észlelhető eleme a mélyben nyilvánvalóan jelentősebb
kiterjedésű kitörési hasadékrendszernek. Ennek jelenléte
indokolja a körzetben a tufa viszonylagos durvaságát, nagy
mennyiségű (10–30%-nyi) 1–10 cm átmérőjű vulkano-
klaszt-tartalmát, jelentős (1,4–119,0 m) vastagságát és DNy
felé való rohamos kivékonyodását, helyenként összesült
(Mátraszőlős Ms–6, Tar–35) és gyakrabban gömbzárványos
kifejlődését is.

HÁMOR G. (1985) fontos megfigyelése szerint a Galga-
völgyi Formáció ezen a területen a szarmata rétegsor felső
részében alkot közbetelepülést, azaz talán fiatalabb(?) lehet,
mint a kelet-dunántúli terület sok fúrásában rendszeresen a
szarmata rétegek alsó harmadában jelenlévő piroklasztit
szintje.

Egyelőre értelmezhetetlen különbséget tapasztalt Hámor
G. a Galgavölgyi Formáció kelet-dunántúli előfordulásaihoz
képest, ahol a tufaréteg fekü és fedő közeli része gyakran
bentonitosodott, de ez a fedő felőli oldalon mindig vastagab-
ban jelentkezett. A cserháti előfordulásaiban azonban a fekü
felőli oldalon észlelte a vastagabb bentonitosodást.

További vizsgálatok a Galgavölgyi Formáció meg-
jelenését a Mátraszőlős Ms–10, a Mátraverebély Mv–II/a, a
Püspökhatvan K–1, a Szirák Szi–2 és a Vonyarc V–1 jelű
fúrásban is kimutatták.
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A felszínen Szentkút, Mátraverebély, Hasznos, Tar, Szur-
dokpüspöki és Galgaguta mellett ismeretesek előfordulásai.

Legnevezetesebb feltárása a tari Fehérkő-bányában van,
amelyet korábban ugyan a középső riolittufa típusszelvé-
nyének jelöltek (HÁMOR G. 1985), azonban a részletes geo-
kémiai és paleomágneses vizsgálatok szarmata korát bizo-
nyították (ZELENKA et al. 2005).

7. A Bükkalja–Nyugat-Bükki-egységben a felső riolit-
tufát az eltérő kifejlődési viszonyai miatt nem Galgavölgyi
Formációként, hanem a Harsányi Formáció Bábaszéki
Tagozataként (PENTELÉNYI 2002), illetve a Felnémeti
Formáció részeként (GYALOG 2005) különítik el. Az egység
D-i és Ny-i, a Tarna völgye mentén húzódó határa a felső
riolittufa 50–200 m-es vastagságának hirtelen lecsökke-
nésénél jelölhető ki. K és É felé a Bükk hegység mezozoos
kibúvásai zárják le elterjedését. A szarmatában valószínű-
leg lefedte a Bükk hegység akkoriban környezetéhez képest
lényegesen alacsonyabb tömegét, bár az eddigi adatok
(JÁMBOR 1961, illetve SERESNÉ HARTAI 1983) csak a közép-
ső riolittufa (=Tari Formáció) lepusztulási maradékait
mutatták ki a Bükk-fennsík karsztos hasadékaiban, illetve a
Répáshutától DNy-ra lévő palaterületen SERESNÉ HARTAI

(1983) jelentős méretű, 150–300 m2-es „foltjait” jelölte ki.
A Bükk DK-i szélén Miskolctól D-re, továbbá a Takta-

köz É-i szélén (Miskolci-kapu) a riolittufa-rétegek hirtelen
vastagságcsökkenése adja északi határát a Borsodi-me-
dence–Csereháti kifejlődési terület felé.

A bükkaljai egység K-i és ÉK-i határa alig feltárt,
valószínűleg fokozatos vastagságcsökkenéssel fejlődik ki a
nyírség–tokaji-hegységi nagy kitörési központban már
Szerencsi Formációnak nevezett vulkanittömegből.

Úgy tűnik, hogy a Bükköt D-ről, illetve DNy-ról hatá-
roló törések mentén jószerivel az ottnangitól a kora-pan-
nóniaiig tartott a négy kitörési szakaszban erősen megélén-
kült savanyú vulkanizmus, amelynek anyaga tömegében a
Nyírség–Tokaji-hegység után a második legnagyobb ha-
zánk területén, és a Bükk hegység D-i és DNy-i előterében
nagy felszíni elterjedésben található.

A Bükkalja–Nyugat-Bükki kifejlődési terület első
részletes (1:25 000-es) földtani térképezését SCHRÉTER

(1913, 1923, 1934) végezte éveken keresztül, s a bükkaljai
miocén tufák megismeréséhez nagyban hozzájáruló kincs-
tári szénhidrogén-kutató fúrások — Bogács Bg–5–10, Tard
T–I–IX, Szomolya Szom–1–7 — kitűzése is az ő nevéhez
fűződik. Ezek a fúrások ugyan kevés szénhidrogént ered-
ményeztek, de a háború után előbb a mezőkeresztesi, majd
— különösen a demjéni oligocén kőolajtelepek megtalálása
után — a Bükk hegység peremvidékét — Andornaktálya,
Demjén, Eger, Egerlövő, Egerszalók, Egerszólát, Emőd,
Mezőkövesd, Mezőnyárád, Sajóhidvég — több száz
szénhidrogén-kutató fúrással tárták fel.

Az 1964-ig a pleisztocénnél idősebb képződményekre
összegyűlt földtani adatokat BALOGH K. (in: BALOGH K.,
RÓNAI 1965) foglalta össze. Leírása szerint a felső riolittufa
a szénhidrogén-kutatási területek nagy részén, továbbá a
felszínen Eger, Felnémet, Felsőtárkány és Szarvaskő
környékén is megtalálható.

A bükkaljai terület vulkanológiai szempontú újra-
vizsgálatát VARGA (1981) kezdte meg, majd PENTELÉNYI

(2002) és PELIKÁN, BUDAI (2005) folytatta. A több száz méter
vastag riolittufa-összlet formációbesorolását PENTELÉNYI

(2002) végezte el. Ezt követően az ELGI, az MTA Geokémiai
Kutatólaboratórium, az Atomki, az ELTE Kőzettan-Geo-
kémiai Tanszékének munkatársai, továbbá Zelenka T.
elvégezték a bükkaljai vulkanittömeg paleomágneses, részle-
tes geokémiai, ásvány-kőzettani vizsgálatát és radiometrikus
kormeghatározását is (MÁRTON 1990, MÁRTON, PÉCSKAY

1998, PÓKA et al. 1998, SZAKÁCS et al. 1998, LUKÁCS et al.
2002, MÁRTON et al. 2007, HARANGI, LUKÁCS 2008).
Munkájuk eredményei alapján világossá vált a savanyú
piroklasztit-összlet tagolási lehetősége, amelynek a terepi,
illetve őslénytani azonosításán túl a riolittufák geokémiai és
tektonikai párhuzamosítási lehetőségét is kidolgozták.

A területen eddig végzett vizsgálatok alapján a Bába-
széki Tagozat (=felső riolittufa) itt viszonylag nagy, 50–300
m-es vastagságú, 0,1–5 m vastag réteges, rétegei eltérő
szemcsenagyságúak az üvegportól az agglomerátumig,
többnyire erőteljesen keményre összesültek, sokszor gömb-
zárványos kifejlődésűek. Mindezek alapján a közeli, a
Bükköt DDK-ről és DNy-ról határoló szerkezeti vonalak
mentén kialakult kitörési hasadékokból származtatható
(HÁMOR G. 1997b).

8. Az Egercsehi–Borsodi-medence–Cserehát kifejlődési
egysége nyugati, délnyugati határait a miocénnél idősebb
képződmények kibúvásai, az északit az Aggtelek–Ruda-
bányai-hegység mezozoos és a Szendrői-hegység paleozoos
képződményeinek felszíni előfordulásai, illetve É-on a
Hernád völgyéig futó országhatár jelentik. Keletről a Her-
nád völgye, délről a Miskolci-kapu határolja. Figyelem-
reméltó vulkanológiai tény, hogy a Hernád völgyében
ugyan jelentősen vastagabb a Galgavölgyi Formáció, mint
az egység nyugatabbi részein, de a Tokaji-hegységihez
képest mégis sokkalta vékonyabb és egyhangúbb kifejlő-
désű.

Az így lehatárolt, mintegy 2000 km2-nyi területnek
főként a Ny-i felén ismertek a Galgavölgyi Formációnak
felszíni kibúvásai. BALOGH K. (1949), JASKÓ (1952),
SCHRÉTER (1952), SZENTES (1952) térképezése, valamint a
Cserehát újabban mélyített fúrásai (SZÉKY 1963; RADÓCZ

1969, 1971; BOHN-HAVAS et al. 1985) nyomán Balajt,
Edelény, Egerbocs, Gadna, Irota, Ládbesenyő, Mikófalva,
Miskolc-Dél, Sajószentpéter, Sajópálfalva, Szakácsi telepü-
lés körzetében tüntetik fel a legújabb 100 000-es térképek
(GYALOG, SÍKHEGYI 2005). Az ottnangi–kárpáti lignittele-
pek kutatására a területen lemélyített több száz fúrás közül a
MÁFI-adatbázisban (GYALOG et al. 2007) 17 település
(Alacska, Bánhorváti, Gesztely, Hidasnémeti, Kondó,
Nagybarca, Nagyvisnyó, Sajóbábony, Sajókaza, Sajószent-
péter, Sajóvelezd, Szikszó, Szirmabesenyő, Tardona, Vad-
na, Varbó) mintegy 50 db fúrásában különítették el a
Galgavölgyi Riolittufa Formációt.

SZÉKY (1963) Damak, Izsófalva és Ziliz egy-egy
fúrásából említi. RADÓCZ (1969, 1971) a Lak L–1, Felsőgagy
Fg–1, Alsóvadász Av–1 jelű csereháti alapfúrásainak
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ismertetésében közli a Galgavölgyi Formáció („felső
riolittufa”) előfordulásait. RAVASZ (1980) Alsóvadász,
Balaton, Borsodszirák, Damak, Edelény, Fáj, Felsőnyárád,
Izsófalva, Jákfalva, Lak, Mikófalva, Rakaca, Rakacaszend,
Sajómercse, Szászfa, Tornabarakony és Ziliz fúrásaiból
említi. Azaz a területnek szinte mindegyik olyan fúrásában
megtalálható a Galgavölgyi Formáció, amely nem vulkáni
eredetű szarmata sorozatot harántolt.

Említést érdemel, hogy PÜSPÖKI (2002) a Tardona és
Szirmabesenyő közötti medencerészen átfutó földtani
szelvényének szerkesztéséhez sikeresen használta rétegtani
markerként a „felső riolittufa” szintet.

A tágabb értelemben vett borsodi kifejlődési egység
területén a Galgavölgyi Formációt két, a szarmata összlet
alsó részében egymáshoz közeli településű 0,5–2,0 m
vastag réteg képviseli, de több, néhány centiméteres kísérő
rétege is megfigyelhető. A kettős szint itt mindkét szarmata
fő fáciesegységben (tengeri Kozárdi és Tinnyei Formáció,
szárazföldi Sajóvölgyi Formáció) végigkövethető.

Legészakkeletibb előfordulását a Hidasnémeti Hn–1
jelű alapfúrás az 54,2–1031,4 m között harántolt beltengeri
faunás szarmata összletében 726,9–754,5 m-ig (27,6 m
vastagságban), illetve 627,4–662,8 m-ig (35,4 m vastag-
ságban) tárta fel. Az idősebbik, miként a kelet-dunántúli
területen, itt is a szarmata összlet alsó harmadában települ,
amit aligha tekinthetünk véletlennek (1. táblázat).

A Borsodi-medence közepe táján a Galgavölgyi For-
máció („felső riolittufa”) két rétege már csak 4-5 m vastag-
ságú, s a Sajóvölgyi Formáció alsó részében települő
idősebb rétegét szórt, illetve áttelepített andezit-piroklasz-
titok és szarmata, túlnyomórészt folyóvízi üledékek fedik.
A felette néhány méterrel következő riolittufaszintről,
amelynek ugyancsak hasonló kifejlődésű a fedője, fauna
hiányában nem mindig lehet egyértelműen eldönteni,
hogy még a szarmatában, vagy már az alsó-pannóniaiban
rakódott le. A Sajóvölgyi Formációban környezetének
megfelelő módon áthalmozott, folyóvízi homok-kavics
anyaggal keveredett riolittufit-rétegek is jellemzőek.

Az egercsehi-medencerészben (SZENTES 1959) ugyan-
csak jelen van 2–5 db, a keletebbre lévőknél lényegesen
vékonyabb riolittufa-réteg, amelyek korbesorolása sokszor
nem egyértelmű. Ezért felső-badeni–szarmata korbesoro-
lással alkották meg ezek számára a Lénárddaróci Formációt
(GYALOG 2005).

Az Egercsehi–Borsodi-medence–Csereháti területen a
Galgavölgyi Formáció („felső riolittufa”) rétegei általában
többé-kevésbé összesült, sokszor gömbzárványos kifejlődé-
sűek. A Cserehát K-i részén valószínűleg a beltenger vizébe
jutott gördülőfelhőből (PANTÓ 1961) rakódott le.

Elsősorban földrajzi helyzete, vastagságviszonyai és
összesült voltának az Egercsehi körzetében való kisebb
mértéke alapján egyértelműnek tűnik, hogy az egész terület
két, szarmata korú riolittufa rétege a nyírség–tokaji-
hegységi két fő szarmata kitörési szakaszához kapcsolható
gördülőfelhőjéből keletkezett, s valószínűleg az idősebb
párhuzamosítható a kelet-dunántúli nagy elterjedésű, a
Galgavölgyi Formációt képviselő fő riolittufaszinttel.

9. A Nyírség–Tokaji-hegység egységében van az ország
legnagyobb, uralkodóan savanyú, alárendelten intermedier
piroklasztitokból és a hozzájuk tartozó, ugyan csak kevésbé
jelentős mennyiségű lávakőzetekből álló miocén vulka-
nittömege. Felszíni kibúvását jelenti a Tokaji-hegység egé-
sze, továbbá az ország ÉK-i szögletében a Barabás (Mező-
kászony) melletti riolittufa és a tarpai andezitfeltárás. Felszín
alatti elterjedése ennél jóval nagyobb, mert a Hernád-völgy-
től, továbbá a Bükkaljai és az Észak-Alföldi területi egység K-i
határától az ÉK-i országhatárig terjed Magyarországon. Az
országhatárok alatt azonban messze benyúlik az ukrajnai
Kárpátalja és a romániai Partium területére. Itt természetesen
csak a hazai résszel foglalkozunk.

A területegységre vonatkozó tokaji-hegységi földtani
adatok túlnyomó része a Tokaji-hegységben 1960–1975
között lezajlott és Pantó G. által irányított, így egységes
szemléletű részletes 1:25 000-es földtani térképezéssel kap-
csolatos publikációkból származik (PANTÓ 1961, 1964,
1965, 1966, 1968; ZELENKA 1964).

Az ország ÉK-i sarkában lévő két kibúvás vulkanitjait
KULCSÁR (1943, 1968) és MOLDVAY et al. (1975) jellemezte.

A terület vastag pannóniai és kvarter képződményekkel
fedett részein a hortobágyi ásott kutak gázszivárgásai
nyomán már az első világháború vége felé elkezdődtek a
szénhidrogén-kutatások (SCHMIDT 1939). Folytatásukra az
eredménytelenség miatt csak az 1960–1970-es éveiben
került sor. A geofizikai mérések alapján kirajzolódott szer-
kezeteket nagymélységű alapfúrásokkal (Komoró–1, Bak-
talórántháza Bakta–I, Nagyecsed Necs–1, Nyíregyháza
Nyi–1, Nyírlugos Nyíl–1, Nyírmártonfalva Md–1 stb.)
tárták fel. Sókutatási reményekkel került sor a Gelénes G–1,
vízkutatási céllal a Sátoraljaújhely Sau–8 és a Vásáros-
namény K–69 sugárzóanyag-kutatási céllal, a Karos K–2
jelű fúrás telepítésére.

A mélybeli vulkanizmusra vonatkozó adatok elemzését,
majd szintézisét SZÉKYNÉ FUX et al. (1985, 1985–1986),
SZÉKYNÉ, PÉCSKAY (1987, 1991), SZÉKYNÉ et al. (1991) és
ZELENKA et al. (2004, 2008), a rétegtani összesítést GYALOG

(2005) készítette el.
A tokaji-hegységi felszíni és a nyírségi mélybeli vulkáni

tömeg bonyolult felépítésű. Három savanyú piroklasztit
(középső, felső és legfelső ? Tari, Galgavölgyi és Csereháti)
több száz méteres vastagságban fejlődött ki, de legalább két
különböző korú (badeni, illetve szarmata–kora-pannóniai)
andezitkitörés rétegvulkáni, sőt szubvulkáni tömegei is je-
len vannak a területen. ZELENKA et al. (2008) csak a Tokaji-
hegység területén 39 db kisméretű kitörési központot, 10 db
kalderaszerkezetet és számos lávadómot azonosított űrfel-
vételek és helyszíni ellenőrzés alapján. Az ország nyugati
kifejlődési területeihez képest itt sokkal jelentősebb a riolit-
lávakőzetek (perlit, obszidián) részaránya, és a riolittufák is
lényegesen erősebben összesült állapotúak.

A vulkanitok nagy részét a beltengeri faunát tartalmazó
üledékek közbetelepülése alapján a szarmata korú Szerencsi
Formációba sorolják, bár ennek radiometrikus kora 11,7–
12,3 millió évesnek adódott (GYALOG 2005), s ez már inkább
alsó-pannóniaiba tartozására utal.
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A Nyírség mélybeli bonyolult vulkáni szerkezeteit a
komplex geofizikai mérések (BODOKY et al. 1977) nagy
vonalakban már felderítették.

10. A Délkelet-Alföld területén eddig még egyetlen eset-
ben sem észlelték riolittufa-réteg(ek) betelepülését a szarma-
ta összletben. Úgy tűnik ide nem jutottak ebben az időben a
piroklasztok (KŐRÖSSY 1966, 2005; BALÁZS et al. 1969;
SZEPESHÁZY 1971; RÓNAI et al. 1974, 1975; SZENTGYÖRGYI

1978, 1989; SZÉKYNÉ FUX 1985–1986; SZÉKYNÉ FUX,
PÉCSKAY 1991).

Összefoglalás

A fenti elemzésem nyomán a mára már több formá-
cióelnevezést kapott felső riolittufa tíz kifejlődési területét
különítettem el, három, már korábban is felismert kitörési
központjának létezését erősítettem meg és néhány vulkano-
szedimentológiai jelenséget — a fő tufaszint vastagság-

változásait, esetenkénti kimaradását, sok kísérő vékony
tufaréteg megjelenését és egyes bentonitosodott tufarétegek
breccsás szerkezetének kialakulását — értelmeztem.
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