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Összefoglalást A nagybátonyi helvétkezdeti riolittufából előkerült szenesedet̂  
fadarab sokoldalú együttes vizsgálatával megállapítható volt, hogy az izzó vulkáni tör
melékbe temetett fa először faszenesedett, a sejtek karbonátos kitöltésével egyidejűleg 
majd kovaanyag vált ki krisztobalit jelleggel. ' 

Magyarországi kövesedéit famaradványok földtani kérdései" c. kritikai össze
foglaló tanulmányban,* Tokaj-Hegyalján, Füzérradványon riolittufából előkerült darabok 
vizsgálata nyomán megállapítottuk azoknak vulkáni törmelékbe temetés égető hatása 
útján szingenetikus faszénné válását. Ezt követőleg a faszén darabok epigén kováso-
dását, egyes darabokon Б á r d o s s y Gy. szerint, krisztobalit képződéssel is. A faszénné 
lett darabok kovásodását vulkáni működés közben vagy utóhatásokból eredő illó anya
gok (gőz, gáz) hatásával magyaráztuk. Régészeti irodalmi közlésekből és a múzeum 
anyagának ismeretéből kitűnt, hogy a Vezúv pHniuszi kitörése során vulkáni törmelékkel 
(azóta tufa) betemetett faanyag csak égett, szenesedett, kovásodás nélkül. Utaltunk 
B á r d o s s y Gy. vizsgálatai nyomán a krisztobalit jelenlétére más lelőhelyről szár
mazó kovásodott famaradványok anyagában is (Várpalota tortonai; Pásztó alsópannóniai 
Ulmus ; Megyaszó alsópannóniai). 

Tanulmányunk megjelenése óta, a vulkáni tufa zárt közegében történt faszene-
sedésre vonatkozó megállapításunkat igazolta R i t t m a n n professzor, a Cataniai 
Vulkanológiai Intézet igazgatója, a két év előtt hozzáintézett kérdésünkre adott levél
beli válaszában: , , . . .nirgends — weder in Pompei, noch in Herculanum — Verkieselung 
von Holz stattgefunden hat, nicht einmal in geringsten Spuren. Alle Bäume, oder hölzer
nen Gegenstände sind ausschliesslich teilweise oder vollständig verkohlt. Dasselbe gilt 
für viele andere Ausbrüche des Vesuvs; des Aetnas und zahlreicher anderer Vulkane, 
bei denen Baumstämme durch Laven bedeckt wurden. W o , wie z. B. auf Ischia oder in 
den Phlegräischen Feldern, Bäume und Sträucher von Lockermaterial bedeckt worden 
sind, findet die Verkohlung erst mit der Zeit statt, ist aber immer vollständig nach eini
gen Jahrhunderten. Verkieselung von Holz wurde nie beobachtet. Ich wage nicht zu 
entscheiden, ob eine solche durch Thermalwasser verursacht werden kann; Kiesel
krusten bilden sich jedoch oft." 

Hivatkozott tanulmányunkban az idevonatkozó szakirodalom legnagyobb részé
nek széleskörű áttekintésével, a kovásodás kérdését nagyon megoldatlannak találtuk. 
Egyetértünk tehát a R i t t m a n n professzor levelében foglalt kijelentéssel: „Der 
Vorgang der Verkieselung von Holz ist wohl noch nicht geklärt." A magyarországi 
leletek elindított üledékföldtani módszeres vizsgálataival azonban már eddig is előbbre 
jutottunk, s további leletek vizsgálati eredményeivel megismeréseink gazdagodni fognak. 
Ilyen vizsgálati eredményről számolunk be röviden, az alábbiakban is. 

* Interprétation géologique des résultats paléophytologiques de l'examen des arbres silicifiés-
en Hongrie. (Földt. Köz]. 9 3 . 4. 1396 . ) 
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Dr. В a r t к ó Lajos főgeológus, a nógrádi kőszénterület érdemes kutatója, 
1 9 6 4 . április elején a nagybátony-szorospataki alsóhelvéti emelet alsó határán köz
ismert ún. alsó riolittufából származó, 3 5 cm hosszú, 1 5 cm széles, 1 0 cm magas, kissé 
lapított, olyan faágdarabot küldött be az Egyetemi Földtani Tanszékre, ami felületes 
megtekintésre nemcsak szenes-kovásodottnak, hanem kokszosodottnak látszott. A leletet 
a kérdés jelentőségének ismeretében a Tanszék tudományos kutatóival azonnal mik
roszkóposán megvizsgáltuk. Kitűnt, hogy nem kokszosodott, ami a környezetében levő 
sűrű andezit-áttörések és telérbenyomulásokból eredhetett volna, hanem a faágdarab 
a maga egészében faszén jellegű, fuzitosodásra utal. Dr. S ó о s László mikroszkópos 
szénkőzettani vizsgálata szerint ,,a szenesedéit sejtfalú fuzit túlnyomókig kalcittal 
van kitöltve. Keresztmetszetben kisebb részek kovásak. Makroszkóposán is lát
ható egyes sávokban kvarc és zónás vagy ikerlemezes, helyenként kalcitosodott 
plagioklász észlelhető. A földpát korábbi, mint a kalcitosodás. A mészkiválással ki
töltött repedésekben finom tufaanyag törmelékes elegyrészként, köztük a földpát 
is, észlelhető." 

Kiegészítik ezt Dr. O r a v e c z János mikroszkópos észlelései: a sejtfalak tel
jesen fuzitosodtak, a sejteket kalcit tölti ki, a sejtfalakat gyűrű alakban körülvevő 
módon. A kisebb-nagyobb repedéseket kitöltő tufaanyagban pohszintetikus ikresedésű 
plagioklász észlelhető, amelynek mentén ritkán mikrokristályos kovaanyag látszik. 
Dr. В á r d o s s y György röntgendiffraktométeres vizsgálata szerint a túlsúlyban 
levő karbonát anyagban 40 — 5 0 % kalcit, 20 — 3 0 % kristályos sziderit és kvarcanyag, 
5 — i о % krisztobaht és nyilvánvalóan a riolittuf ából eredő igen ke vés ( 1 — 2 % ) plagioklász 
volt kiértékelhető. 

Mindezekből az egymást igazolóan kiegészítő vizsgálati tényadatokból kitűnik, 
hogy a helvételeji riolitpiroklasztit-szórás tüzes anyagába temetett fatörzsdarabok, 
ebben a szabad levegőtől elzárt közegben hosszantartó, lassú égéssel faszenesedettek. 
A faanyag oxigénhiányos közegben lassú égéssel kiszabaduló nedvességtartalma, a hő
hatással együttesben, a porózus vulkáni kőzetanyag földpátját (plagioklász) C 0 2 és Ca-
ionok egymásrahatásával megbontotta, s a színes elegyrészek vastartalmával együtt 
kalcium és vaskarbonát kiválás történt. Nyilvánvaló hidrokarbonátos oldatból, a lehűlés 
során bekövetkezett kiválással. A kezdeti gyors égető hatással indult faszénné válás 
lelassuló folytonossága és a karbonátásványosodás-együttes elsődleges egyidejűsége 
üyen módon érthető, kezdeti - kőzettéválási (diagenetikus) folyamat. Fölvetődik 
azonban a kétségtelenül kisebb mennyiségű kovaanyag (Si0 2) eredetének, kiválási 
folyamatának kérdése, a szenesedés (más esetben a szénülés) viszonyában. A kova
savnak a lerakott piroklasztitból való származása nyilvánvaló, adott esetben a 
szárazulati, fölhalmozódásra utaló rétegzetten jelleg mellett az említett vegyi bomlás 
folyamatán túlmenőleg, a tufaanyag sok helyen észlelhető bentonitosodása jelentékeny 
nedvesség jelenlétére utal (legtöbb esetben meleg, sőt nagyobb hőfokú vízzel), amit a 
vulkáni működés közben vagy vulkáni működés szünetében gőzök, gázok és melegforrá
sok föltörése létesített. Ezekhez fűződhetik a kovaoldat származása, valamint a már 
említett földpát-bomlásból származó kova gél-alakban való kiválása is. A megelőzőleg 
képződött • karbonátok semlegesítették a kezdeti savas hatást, a kovakiválás oldatba 
kerülését biztosító p H tartalommal, amit a mindenütt jelenlevő Fe is elősegített. így 
a kovakiválás az ásványosodásban epigén folyamat. Ezt igazolhatná a szenesedéit fában 
a kovaanyag jóval kisebb mennyisége, szinte csak a megelőzőleg történt kalcitkiválásból 
kimaradt szövetrészeken. A z üres szövetrészek kvarckitöltése ugyancsak bizonyos ideig 
tartó huzamos folyamat, szerint krisztobaht anyaggal, majd szabálytalanul elosz-
tottan, az idevonatkozó kísérletek egynemű kvarcanyaggal, ami a folyamat tartamát 
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egyben lezárta. A kvarctartalom élő növényi állapotból való származása tel
jesen kizárt. 

Tisztázatlan még ebben az ásványosodási folyamatban, valamint a faszenesedés 
egészében a hőfok és az időtartam kérdése. A z utóbbi, R i t t m a n n professzor véle
ménye szerint, néhány évszázadra terjedhet (,,. . .findet die Verkohlung erst mit der 
Zeit statt, ist aber immer vollständig nach einigen Jahrhunderten"). A folyamat minden
képpen a hőcsökkenés, tehát a lerakódott vulkáni törmelék kihűlésének függvénye, 
messzemenően az ásványok (kvarc, földpát) olvadási foka alatt, mert a tufában újra-
oldási nyomok nem észlelhetők, a kőzetanyag kovásodása pedig kétségtelenül vulkáni 
utóhatásból ered. A krisztobalit képződés B á r d o s s y újabb tanulmányai szerint 
a kovásodott famaradványokban gyakori jelensége 

E x a m e n col lect i f d'un t r o n c carbonisé d a n s le t u f rhyo l i t ique 

Par DR. H. C. E. VADÁSZ 

Par l'examen collectif du tronc carbonné. récolté du tuf rhyolitique helvétien 
inf. de Nagybátony Hongrie du N, (Bassin de Salgótarján), on a pu établir que le bois 
enfoui dans les matériaux volcaniques élastiques incandescents s'est d'abord charbonné 
les cellules se remplissaient d'une substance fusitique, puis une substance silicieuse d'un 
caractère de cristobalite s'est ségrégée dans les interstices. 


