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MAGYARORSZÁG MEDENCETERÜLETEINEK KUNSÁGI 
(PANNÓNIÁI S. STR.) EMELETBELI VULKANIZMUSA

Balázs E ndre* —N usszer A ndrás*

Bevezetés

A magyarországi nagy neogén depressziók kunsági emeletbeli (pannóniai 
s. str.) üledékeit a szénhidrogénkutatás közel ötven éve hozza jelentős meny- 
nyiségben a felszínre, az üledékképződéssel egyidejű vulkáni működést mégis 
csak az elmúlt években sikerült egyértelműen bizonyítani. A dunántúli és a 
nagyalföldi vulkánitok jellegükben, ill. genetikájukban is eltérnek egymástól.

A nagyalföldi pannóniai vulkánitokat először Cserepesné Meszéna B. 
ismerte fel, majd részletes kőzettani vizsgálatukat Nusszer András végezte 
el, míg a dunántúli medencebeli vulkánitok feldolgozója Balázs Endre. 
Balogh K adosa mindkét területről több mintán végzett radioaktív korhatá
rozást K/Ar módszerrel.

A Nagyalföld kunsági (pannóniai s. str.) emeletbeli vulkanizmusa

A Nagyalföldön eddig a Duna—Tisza közén ismertünk meg — a szén
hidrogénkutató fúrások révén — a kunsági emeletbe sorolható bazaltos kőze
teket. Ezek zömmel a terület déli felén találhatók Kecel, Szánk, Kiskunhalas, 
Sándorfalva, Pusztamérges, Üllés, Rúzsa és Bordány helységek közelében. 
Újabban azonban a korábban ismerteknél jóval északabbra, Nagykörűnél is 
előkerültek (1. ábra).

Rétegtani viszonyok és általános jellemzés

A legvastagabb és legkiterjedtebb vulkáni sorozatot Kecelnél fúrták meg. 
A több mint 600 m ossz vastagságú teljesen átfúrt összlet főleg piroklaszti- 
kumból áll, amelyet helyenként bazalt lávapadok tagolnak (sztratovulkáni 
szerkezet). A sorozat alsó szakasza pannóniai s. str. barnásszürke mészmárga, 
homokkő, valamint bazalttufa rétegek váltakozásából áll. Bázisán közvetlenül 
középső-miocén üledékes kőzetek találhatók. A vulkáni összletet az egyes fúrá
sok a következő vastagságban tárták fel: Kecel 1. sz. fúrás: 540 m; Kecel 2. 
sz. fúrás: 616 m; Kecel 3. sz. fúrás: 120 m; Kecel 4. sz. fúrás: 559 m. A pan
nóniai s. str. üledékes összlet legalján levő ún. barnásszürke mészmárga szint
ben települ közbe a Pusztamérges ÉNy 1. sz. fúrás 47 m vastag bazaltagglo
merátuma. A Rúzsa 4., Sándorfalva I., Bordány 2. sz. fúrások piroklasztiku- 
mai — amelyeket 174,44 és 139 m vastagságban harántoltak a pannóniai

* M. Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő Intézet Százhalombatta, H —2443 Pf. 32.
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s. str. üledékes rétegsor alatt — a középső-miocén összlet felszínén települnek. 
Az Üllés 28. sz. fúrás bazaltlávái részben telérek formájában bádeni (?) üle
dékes kőzetekben, részben bazaltpadként (testként) a bádeni (?) összlet fel
színén helyezkednek el. A középső-miocén összlet felszínén települő lávakőzet- 
test pannóniai s. str. barnásszürke mészmárga zárványokat tartalmaz, ezek 
a mészmárga zárványok maguk is tartalmaznak szórt vulkáni anyagot. Fel
tehetően a kiömlő láva a tófenék részben konszolidált üledékét magába „gyűr
te” és így jöttek létre e zárványok. A Nagykörű 11. sz. fúrás (több mint 45 m 
vastag), a Szánk 108. sz. fúrás (feltehetően néhány cm vastag) és a Kiskunha- 
las-Ny 3. sz. fúrás (2 m vastag) lávakőzetei bádeni, ill. pannóniai s. str. üledé
kes képződményekben helyezkednek el.

A pannóniai s. str. bázisán levő üledékes kőzetekkel bizonyíthatóan egy
korú vulkánitok (Kecel, Üllés, Pusztamérges) közül az üledékes rétegek ős
marad vány tartalma alapján eddig egyedül Kecelnél lehetett a vulkán izmus 
korát pontosan megállapítani a pannóniai s. str. felső részében. A vulkánitok 
felett elhelyezkedő, ill. az azokkal váltakozó üledékes kőzetekből a következő 
ősmaradványokat határozta meg K őváry J. és Széles M .:

Congeria czjzeki M. H orn., Gongeria sp., Limnocardium abichi R. H oern. var., 
L. cfr. abichi R. H oern., L. desertum Stol., L . cf. desertum Stol., L. triangul costatum 
Mal ., Limnocardium sp., Amplocypris sp., Gandona (Pontoniella) acuminata Zalán yi, 
G. ( Bacunella) sp., G. (Pontoniella) sagíttosa K rstic, G. (Gamptocypria) sp., Gyprideis 
ex gr. macrostigma K ollmann, G. Heterostigma obesa R euss, Hemycytheria pejinovicensis 
(Zalán yi), Hemicytheria sp., Leptocythere andrusovi Livental , L. cf. egregia (Méhes), 
L. aff naca Méhes, Silicoplacentina majzoni K őváry, S . hungarica K őváry, Silicoplacen- 
tina sp. Méhes

A Kiskunhalas-Ny 3. sz. fúrás lávakőzete — mely faunával bizo
nyítottan a pannóniai s. str. felső-középső részébe tartozó üledékes réte
gek közt helyezkedik el — valószínűleg a keceliéhez hasonló korú. A többi elő
fordulásnál a vulkánitok pannóniai s. str.-n belül elfoglalt helyzete nem pon
tosítható, így kőzettani analógiák, valamint a radiometrikus adatok alapján 
sorolhatók egyáltalán a pannóniai s. str. vulkanizmushoz.

Kőzettani jellegek

Legnagyobb mennyiségben piroklasztikumok fordulnak elő, melyek közt 
a mm-nél kisebb szemcsékből álló portufáktól a 6 —8 cm-es törmelékdarabo
kat is tartalmazó tömbtufákig minden típus megfigyelhető. Valamennyi 
szinte kizárólag bazalt lávakőzet lapillikből ill. vulkáni tömbökből áll. Szem
cseközti terükben sok esetben igen nagy mennyiségben vált ki utólag kalcit, 
valamint zeolit (főleg analcim), ezek cementálják a kőzetet.

A lávakőzetek — teléres formában vagy lávatakaróként, tufában láva- 
padként előfordulva — lényegesen kisebb tömeget jelentenek, kb. 20%-át a 
vulkánit összmennyiségének.

A tufák lávakőzet lapillijeinek és a lávakőzeteknek makroszkopikus és 
mikroszkopikus vizsgálata során kitűnt, hogy valamennyi könnyenillók hatá
sára erősen átalakult magmából kivált ún. hipovulkanit, pontosabban hipo- 
bazalt.

Az átalakulás jellege szerint két típus különíthető el: az ún. karbobazal- 
tok (karbo-hipobazaltok) és az ún. klorobazaltok (kloro-hipobazaltok). Ez a
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két típus primer ásványos összetételében is némiképp eltér egymástól. Meg- 
jegyezzük, hogy az elkülönítés a domináns átalakulási jelleg alapján történt, 
enyhe klorovulkánit jelleget a karbobazaltok is mutatnak és fordítva.

A karbobazaltok (Sándorfalva I. sz. fúrás: bazalt tömbtufa és tufa; 
Kiskunhalas-Ny 1. és Nagykörű 11. sz. fúrás: lávakőzetek) általában szürke, 
zöldes árnyalatú szürke kőzetek, melyek elsősorban a magma által felvett C02 ha
tására történt átalakulást mutatnak. A plagioklászok erősen kalcitosodtak és az 
alapanyagban is sűrűn váltak ki — sokszor kolloidális szerkezetű — karbonát
szemcsék. A hólyagüregek (mandulakövek) zömmel karbonáttal, kisebb meny- 
nyiségben zeolit ásványokkal és klorittal töltődtek ki.

E bazaltok szövete, ásványos összetétele nagyon hasonló egymáshoz. 
Valamennyit uralkodóan kb. azonos méretű, átlag 0,1—0,2 mm-es nyúlt 
plagioklászlécek alkotják (összetételük labradorit, An% 60 — 70), melyek gyak
ran „folyásosan” rendezettek. Ezen kívül jelentős mennyiségű opak szemcse 
(magnetit, ilmenit), kevés titánaugit (Kiha-Ny 3. sz. fúrás kőzetének alap
anyagában), kőzetüveg, nagy fénytörésű kristálycsírák és halványzöld klorit 
kiválások észlelhetők még az egyes kőzetekben.

Három jellegzetes minta térfogatszázalékos összetétele a következő:
K iha-N y 3. sz. fúrás 1162,0—1167,0 méterközből: kb. 48% plagioklász, 

3o% karbonát, 13% klorit, 7% zeolit, 2% augit.
Nagykorú 11. sz. fúrás 2763,0—2769,0 méterközböl: kb. 64% plagioklász, 

24% opakszemcse, 12% karbonát.
Sándorfalva I. sz. fúrás 3688,0—3699,0 méterközből: kb. 65% plagioklász, 

10% karbonát, 25% szubmikroszkópos kristálycsíra és kőzetüveg.

A klorobazaltok (Bordány 2., Kecel 1—4., Üllés 28., Pusztamérges-ÉNy 
1. és Rúzsa 4. sz. fúrások lávakőzetei, ill. a tufák lávakőzet lapillijei) zöld, 
zöldesbarna, barnásszürke színűek, gyakran igen kis keménységűét, kézzel 
morzsolhatok.

Itt a magma által felvett H.O hatására történt átalakulás a domináns. 
Az átalakultság foka sokszor erősebb a karbobazaltokénál, innen ered a min
ták jelentős részének morzsalékonysága.

Porfiros, folyásos szövetűek, a kevésbé átalakultak — kőzetüveg tartal
muk miatt — interszertális szövetűek. Fő — a könnyenillók felvétele előtt már 
részben kivált — ásványos elegyrészeik: plagioklász (56—75% anortit tarta
lom), a karbobazaltokénál némileg nagyobb mennyiségben és a fenokristályok 
közt is szerejüő augit, titánaugit, valamint a magnetit és az egyik mintából 
előkerült barnaamfibol és biotit is.

A szövetre és ásványos összetételre igen erősen rányomja bélyegét a 
hipomagmás átalakulás. Az alapanyagban szigetszerű foltokban vagy össze
függő mezőben — sokszor egyedüli alapanyagalkotóként — klorit-agyagásvá- 
nyok (limonit?) alkotta szubmikroszkópos ásványtömeg, illetve sugaras-tűs klo- 
rithalmazok figyelhetők meg. A klorit mandulakövekben is gyakori, némelyik 
kőzettípust szinte csak kizárólag mikroszkópi méretű klorit mandulakövecskék 
tömege építi fel.

A nagy mennyiségű könnyenilló felszínközeiben felszabadulva mintegy 
,,felfújta’ ’ a magmát, s megszilárdulva így keletkezett az apró kigázosodási 
hólyagüregekben gazdag ,,szivacsszerű” kőzet. Ezek különösen a piroklaszti- 
kumok lapillijei között gyakoriak.
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A korábban kivált ásványos elegyrészek közt megfigyelhető a színes 
elegyrészek kloritosodása, valamint kloritból és karbonátszemcsékből álló 
pszeudomorfózák, amelyek morfológiai bélyegeik alapján feltehetően olivinek 
voltak. A plagioklászokra szinte általánosan jellemző a gyakran pszeudomor- 
fóza-képződést is eredményező zeolitosodás. Főleg az analcim szorítja ki a 
földpátokat, de más zeolitfélék is megfigyelhetők bennük. Sűrűn fordulnak elő 
zeolit ásványok által kitöltött mandulakövek. Néhány jellemző minta térfogat 
%-os összetétele a következő:
Bordány 2. sz. fúrás 2525 ,0 -2 5 3 1 ,0  méterközből: kb. 57% plagioklász, 11% 
augit, 32% klorit-f-agyagás vány (+limonit?).
K ecel 1 . sz. fúrás 1495,0—1500,0 méterközből: kb. 21% plagioklász, 4% augit, 
75% klorit + agyagás vány ( + limonit?). A z 1432,0 — 1434,0 méterközből: kb. 46% 
plagioklász, 2% augit, 52% klorit-j-agyagás vány ( -flimonit?).
K ecel 2. sz. fúrás 1426,0—1426,5 méterközből: kb. 70% plagioklász, 15% augit, 
8% klorit, 4% magnetit, 3% üveg. A z 1461,5 — 1466,5 méterközből: kb. 29% 
plagioklász, 71% klorit + agyagásvány ( -flimonit?). A z 1063,0-1068,0 méterköz
ből: kb. 15% plagioklász, 85% klorit + agyagásvány (-flimonit?).

K /A r  radioaktív kormeghatározások

A korvizsgálatok az erősen bontott külsejű mintákból is reális eredménye
ket adtak, ami megerősíti a kőzetek hipomagmatit jellegét, az átalakulás szin- 
genetikus és nem utólagos voltát (1. táblázat).

Genetikai értékelés

A Duna—Tisza közén feltárt bazalt hipovulkánitok, az összletek helyen
kénti igen nagy vastagsága és a piroklasztikumok dominanciája alapján, nagy 
volumenű és intenzív vulkáni tevékenységre utalnak.

A magma feltehetően az Alföld késő-miocén pannóniai s. str. süllyedése 
során kialakult, vagy kiújult mély törések mentén tört fel. Az ezáltal kiváltott 
vulkáni működés a pannóniai s. str. üledékképződés megindulása idején, illetve 
azt megelőzően, az erős hipomagmás jellegek alapján mindenképpen vízzel 
borított környezetben történt. A vulkáni tevékenység — mint a radioaktív 
koradatok is mutatják — helyenként kissé eltérő időben folyt, illetve — pl. 
Kecelnél — kisebb szünetekkel hosszabb ideig zajlott.

A felfelé hatoló magma a beltó vize és a vízdús üledékek hatására nagy 
mennyiségű könnyenillót vett fel. A már kivált ásványos elegyrészek ennek 
következtében erősen átalakultak, a még olvadék részből pedig primer hidro- 
szilikát, limonit, karbonát vált ki a megszilárdulás során. A vulkáni tevé
kenység intenzitása is a magma hipojellegéből következett, felszmközelben a 
hirtelen felszabaduló gáz—gőz fázis robbanásszerű kitörésekhez, tufaszóráshoz 
vezetett.

Az átalakulás miatt képződményeinknek a bazalt kategórián belüli pon
tosabb kőzettani megítélése igen nehéz. Egyes ásvány- kőzettani bélyegek— 
valamint itt nem ismertetett előzetes vizsgálati adatok alapján a kőzetek egy 
része feltehetően alkáli jellegű bazalt.

7*
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7. táblázat — Tabelle 1.

K /A r  radioaktív kormeghatározások 
K /A r  Radioaktive Altersbestimmungen

A dunántúli medencék kunsági (pannóniai s. str.) emeletbeli vulkanizmusa 

Rétegtani viszonyok és általános jellemzés

Szarmatánál fiatalabb vulkanizmust eddig a dunántúli medencék közül 
csak a Kisalföldön sikerült kimutatni.

A felszíni geofizikai felvételek — elsősorban a mágneses és a gravitációs 
anomália térképek — Szany és Pásztori között jelentős nagyságú, szabályosan 
záródó izovonalakkal jelentkező, erős anomáliát jeleznek, amelyet a mély
fúrásos kutatás megindulása előtt jelentős, felszín alatti bazalttömegnek tulaj
donítottak.

A lemélyített mélyfúrások alapján kétféle, egymástól anyagában látszó
lag lényegesen különböző vulkáni működést sikerült rekonstruálni. A fiata
labb, bazaltos vulkanizmus központja a ,,Mihályi-hátság” és a Szany —Pász
tori tengely közé esik, míg az idősebb, trachitosé Pásztori környékén valószínű
síthető. A trachitos vulkanizmus törmelékszórása sokkal jelentősebb horizon-



Magyarország medenceterületeinek kunsági emeletbeli vulkanizmusa 1 0 1

tálisan és vertikálisan is, a trachitlapillis tufa É-on a bősárkányi, DK-en a téti 
fúrásban is megtalálható. Ez utóbbiak a vulkáni működés korára nézve szol
gáltattak jó támpontot.

A bazaltos kőzeteket a Szany 1., Pásztori 1. és 4. sz. fúrások tárták fel, 
míg a trachitösszlet a Pásztori 1., 2. és 4. sz. fúrásokban tanulmányozható.

A Pásztori 1. sz. fúrás 1760 m-től 3500 m mélységig több szintben tárt fel 
vulkáni képződményeket, melyeket változó vastagságú üledékes tömegek vá
lasztanak el egymástól. Legfelül közel 300 m vastag trachit-, ill. trachiande- 
zit agglomerátum helyezkedik el, 1880 m mélységben egy bázisos kőzettelérrel 
(dolerit), 2325 m és 2515 m körül trachittufa figyelhető meg, majd 2681 — 
2683 m között ismét egy bázisos kőzettelér. 2775 m mélységben egy véko
nyabb, majd 3030 m alatt közel 500 m vastag traehittömeg helyezkedik el. 
A vulkánit feküjét a fúrás nem érte el.

A Pásztori 2. sz. fúrásban 1800 m alatt közel 1000 m vastag trachitból, 
trachittufás agglomerátumból álló összletet harántoltak, majd a fúrás 2800 m- 
ben trachit agglomerátumban fejeződött be.

A Pásztori 4. sz. fúrásban vékony pannóniai s. str. üledékes összlet alatt 
2020 m-től lefelé 50 m vastag trachit agglomerátum, ill. tufa, majd 100 m 
vastag bazalt figyelhető meg, alatta több mint 600 m vastag trachit agglo
merátum található, melynek alsó részét vékonyabb-vastagabb agyagrétegek 
tagolják. Ebben az alsó, agglomerátumos sorozatban 2500 m mélységben igen 
durva szemcsés, szubvulkáni trachit, ill. szienit törmelék is megfigyelhető. 
A vulkánit feküjét itt sem érték el.

A Tét 1. sz. fúrásban a pannóniai s. str. rétegek alsó részén, 2030 — 
2086 m mélységben trachitlapillis, kevés kvarcot, biotitot és sok plagioklász, 
ill. szanidin kristályt tartalmazó tufaréteg helyezkedik el, melynek trachit- 
lapillijei minden kétséget kizáróan a pásztori tömegből származnak.

A Bősárkány 1. sz. fúrásban vastag szarmata összlet tetején, már a pan
nóniai s. str. üledékek között 3600 m mélységben 2 —8 mm nagyságú trachit- 
lapilliket tartalmazó, sok szanidinből és plagioklász kristályból álló tufaréteg 
van. A szakaszos mintavétel miatt a tufa pontos vastagságát nem ismerjük, 
feltételezésünk szerint nem túl jelentős, kb. 5 —10 m körüli.

Kőzettani jellegek

Bazaltok

A Pásztori 4. sz. fúrás 100 m vastag bazaltösszletének legfelső mintája 
mikroholokristályos-szemcsés, enyhén porfiros jellegű. Az elegyrészek átlagos 
nagysága 0,1— 0,4 mm közötti, de 2 mm-t is elérhet. Itt a legnagyobb feno- 
kristályok szinte kivétel nélkül augitok. Ezek között egy-két jellegzetes ibo- 
lyás színű, homokóraszerkezetű titánaugit is megfigyelhető (2V = 60 — 61°).

A nagyobb augit kristályoknál a külső szegély egirines augit jellegű. Az 
augitból, oxiamfibolból és bázisos plagioklászból álló alapanyagban egy-két oli- 
vin kristály is előfordul. Az összlet középső részén a szövet már közelít a 
mikroholokristályos porfiroshoz, a fenokristályok nagyobbak és fele-fele arány
ban állnak bázisos plagioklászból és augitból. A legalsó mintában a fenokris
tályok szinte kivétel nélkül bázisos plagioklászok.

A Pásztori 1. sz. fúrás dolerites telér kőzetei lényegében hasonlók, azonban 
ásványos összetételüket tekintve alkáli jellegű plagioklász bazaltnak felelnek
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2. táblázat — Tabelle 2.

A  Pásztori 1. sz. fúrás dolerites telér- 
kőzeteinek kémiai összetétele (%)

Chemische Zusammensetzung der do- 
leritischen Ganggesteine der Bohrung 

Pásztori 1. (%)

Elemző: Soha I.-né, Guzy K.-né.

3. táblázat — Tabelle 3.

A  trachit kémiai összetétele

Chemische Zusammensetzung 
der Trachyte

Elemző: Soha I.-né, Guzy K.-né

meg. Elegyrészei a 4 —5 mm nagyságot is elérik. Uralkodó a bázisos plagiok- 
lász, mellette oxiamfiból, kevés barkevikit jellegű (2V = 38°) alkáli amfiból, 
bazaltos augit, titánaugit, magnetitből és augitból álló opacitos szegéllyel öve
zett biotit, magas Ti-tartalmú lepidomelános biotit és egy-két leucit fordul elő. 
Viszonylag gyakori a magnetit, illetve főleg zárványként a rutil. E kőzetek 
Si02-tartalma a CaCOg-tartalmat leszámolva sem haladja meg a 45%-ot. Igen 
nagy, 3,3%-ot is elérő ú T i02-tartalom. A 2 és 3 értékű vastartalom 10% körül 
mozog, ennek ellenére a K + Na mennyiség is viszonylag nagy, 5 —6% körüli.

Trachitok

A trachitok szövete vagy jellegzetesen fluidális, „trachitos” , vagy — a 
mélyebb szintek felé — holokristályos porfiros, egyenletesen kristályos-szem
csés alapanyagból és cm-t is meghaladó méretű fenokristályokból áll. Össze
tételére jellemző, hogy a kvarc csak a felsőbb szintekben jelenik meg, meny- 
nyisége alárendelt, általában 5% alatt van, de a 10%-ot egyetlen mintában 
sem haladta meg. A mélyebb szintekben nem is találtunk. A kőzetnek 70 — 
85%-a földpát, ezek között az alapanyagban és a fenokristályok között egy
aránt uralkodik a szanidin. Az alapanyag jellegzetes trachitos szövetét a sza-
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nidinlécek párhuzamos elrendeződése adja. Ezek, mivel közel egyszerre kristá
lyosodtak ki, egymástól nem válnak el éles határfelülettel. A táblás szanidin 
fenokristályok általában karlsbadi ikresek, harántrepedezettek, gyakran albit- 
orsókat tartalmaznak. A fenokristályok között gyakoriak a savanyú plagiok- 
lász (oligoklász-andezin), illetve a mélyebb szintekben az anortoklász táblák 
(2V —40°), ezek között albit-periklin ikres, ill. jellegzetes rombusz átmetszetű 
példányok is előfordulnak.

Színes elegyrészek ritkák, bontottak, mennyiségük általában 10% alatti. 
A kevés ép, határozható elegyrész zöld amfiból, oxi-amfiból, biotit, ill. igen 
kevés augit. Mellékes, ill. járulékos elegyrészként gyakori a magnetit, cirkon 
és a titanit. Másodlagosan erős kalcitosodás figyelhető meg. A K- és Na- 
tartalom 9 — 11% között változik, ezen belül a Na kissé több, ezt részben az 
anortoklász, részben a savanyú plagioklász megjelenése magyarázza. Viszony
lag nagy a T i02-tartalom, ez csak részben származik a titanittól, valószínű, 
hogy a bontott augit is Ti-tartalmú volt.

A  vulkáni működés kora

A kétféle vulkáni képződmény elhelyezkedéséből egyértelműen követ
kezik, hogy a trachitos vulkanizmus idősebb, a bazaltos fiatalabb.

A kisalföldi trachitok meta-vulkáni elváltozása elsősorban csak karbo- 
nátosodásban nyilvánul meg, a szanidin és a plagioklász túlnyomó többségé
ben még abban az állapotban van, ahogy a lávából kikristályosodott.

A Bősárkány 1. sz. fúrásban a trachitlapillis tufa a vastag, faunás szarmata 
összlet felett következő pannóniai s. str. rétegsor alján települ. A Tét 1. sz. 
fúrásban a tufa a kunsági (pannóniai s. str.) korát az alatta levő agyagmárgák 
gazdag spóra-pollen együttese bizonyította. Részletes, összehasonlító vizsgá
lattal a bősárkányi és a téti tufák szoros genetikai kapcsolatát a Pásztori 
környéki magmás tömeggel szintén sikerült bizonyítani.

A Pásztori környéki fúrásokban a magmás képződményekre faunával is 
bizonyíthatóan pannóniai s. str. üledékek csak igen kis vastagságban települ
nek. Legvastagabb ez az összlet a Pásztori 4. sz. fúrásban, de a 200 m-t itt 
sem haladja meg. Ezek az üledékek az emeletnek csak a legfelső szintjét kép
viselik. Fontos, hogy a magmás tömegre közvetlenül települnek a pelites üle
dékek, a transzgressziós, durvább törmelékes képződmények hiányoznak. A 
pliocén elején a Pásztori —Szany körüli terület gyorsan süllyedt, itt az üledék
tömeg jóval vastagabb, mint a peremeken. Ez a viszonylag gyors süllyedés ezt 
megelőzően a kunsági (pannóniai s. str.) emelet során is valószínűsíthető, s a 
medence jelentős részben piroklasztikummal töltődött fel.

A Pá. 1. sz. fúrásban harántolt bazaltok biztosan telérek. A pliocén 
(balatoni) rétegsor tetején a Szany 1. sz. fúrásban bazaltos tufaszórást észlel
tek. A Pásztori fúrásban trachitagglomerátum rétegek között elhelyezkedő 
homokkőből Lithothamnium töredékek és Foraminifera töredékek kerültek 
elő. Megjelenési formájuk határozottan áthalmozásra utal. A mikrofauna fia
talabb rétegekbe való áthalmozódása itt a Kisalföldön már általunk is több
szörösen megfigyelt, viszonylag nem ritka jelenség, az áthalmozást a fauna- 
egyedek erősebb koptatottsága, töredezettsége alapján általában biztosan el 
lehet dönteni.



104 B a l á z s  E. — N u s s z e r  A.

A trachitos vulkanizmus legvalószínűbb ideje tehát a szarmata emelet 
vége, illetve a kunsági (pannóniai s. str.) emelet alsó része, míg a bazalt rész
ben kunsági, részben pliocén (balatoni) körű.

A  vulkanizmus jellege, magmatektonikai viszonyok

A vulkáni tömeg, a geofizikai térképek izo-vonalainak lefutását figyelve, 
egy nagy, gyűrűs, hengeres leszakadással állhat kapcsolatban, amelynek közép
pontja két nagyszerkezeti vonal kereszteződésénél van. Az egyik vonal D N y— 
ÉK-i, melynek DNy-i része a Rába-vonal néven ismertté vált diszlokációs 
zóna, a másik az ezt metsző tektonikai öv, amely mentén a Mihályi-hátság 
K-felé leszakadt. A Kisalföld ilyen egymást metsző törésekkel, mintegy sakk
tábla-szerű feldarabolódására már korábban többen rámutattak.

Az egész vulkáni tömeg vulkántektonikailag is egyetlen hatalmas besza- 
kadásos szerkezetként értelmezhető, a peremeken befelé dőlő rétegekkel.

A trachit egyhén alkáli jellege, viszonylag magas Fe és Ti tartalma, illetve 
a bazalt, de különösen a dolerites telérkőzetek alkáli jellege a két kőzet rokon
sága mellett szól. így valószínűsíthető, hogy ezek egy magmakamrának külön
böző differenciációs termékei. A bazaltok összetételüket tekintve kapcsolódnak 
a balatonfelvidéki alkáli bazaltokhoz és a sághegyi bazanitokhoz. A trachit 
a kisalföldi, Kisalföld-peremi és balatonfel vidéki bazaltos, bazanitos vulkaniz- 
musnak közvetlen előfutára.
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