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Köszönetnyilvánítás 
 

Elsőként szeretném megköszönni témavezetőm sokrétű támogatását. Köszönöm, hogy 
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támogatásukkal járultak hozzá munkámhoz. Az olvadékzárványok geokémiai mérésekhez 
való előkészítésében Pető Mária tapasztalatai megosztásával nyújtott segítséget. Czuppon 
Györgynek köszönöm a mikroszonda mérések során nyújtott segítségét. A geokémiai 
vizsgálatok során T. Ntaflos, F. Kiraly, P.R.D. Mason, Balla Márta, P. Nagl, F. Koller, K. 
Lengauer adtak segítséget. 

A dolgozat létrejöttéhez a következő ösztöndíjak és pályázatok nyújtottak anyagi 
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1. Bevezetés és célkitűzés 
 

A szilíciumgazdag (SiO2>65t%) magmákhoz kapcsolódnak a Föld legnagyobb erejű 

(pliniusi, ultrapliniusi kitörések) és a legnagyobb vulkáni anyagmennyiséget (akár 1000 km3-

nél több vulkáni anyagot) szolgáltató kitörései (Miller és Wark, 2008). Ezeknek a vulkáni 

kitöréseknek és a kapcsolódó folyamatoknak az ismerete az emberiség számára elsősorban a 

veszélyességük miatt fontos. Egy ilyen kitörés nem csak a közvetlen környezetre gyakorolna 

megsemmisítő csapást, hanem globális méretekben okozhatna klímaváltozást. A 

szilíciumgazdag magmatizmusnak ezenkívül lényeges szerepe van a Föld fejlődésében, 

ezenbelül a kontinentális kéreg gyarapításában. E kőzetek vizsgálata tehát sokrétű, a 

vulkanológiai folyamatok rekonstruálásától kezdve a magmakamra folyamatok feltárásán át a 

Föld fejlődésének nagy léptékű megértéséig nyújt kutatási lehetőséget a szakembereknek.  

A szilíciumgazdag vulkáni kőzetek eredetére irányuló vizsgálatok azonban nem 

egyszerűek. Ennek egyik oka, hogy ezeknek a képződményeknek a magmája összetett és több 

folyamat eredményeként alakul ki a földkéregben. A szilíciumgazdag magmák keletkezésére 

két szélső modellt ismerünk, miszerint képződhetnek a földkéreg (általában az alsó kéreg, 

ritkábban a felső kéreg) kőzetanyagának megolvadásával vagy földköpenyből származó 

bazaltos kőzetolvadékok differenciációjával (Brophy, 2008). Mindkét esetben azonban, a fő 

hajtóerő a földköpenyből származó hőhozzáadás. A magmafejlődés folyamatáról, miszerint 

zárt-rendszerű kristályosodás vagy nyílt-rendszerű folyamatok jelentik a fő hajtóerőt, sokáig 

megoszlottak a vélemények, jelenleg azonban egyre inkább az utóbbi álláspont kerekedik 

felül. Ebben az esetben a kitörő magma összetételét változatos folyamatok alakítják ki, mint 

például a frakcionációs kristályosodás, magmakeveredés, asszimiláció és kristályosodás, 

kontamináció, újraolvadás, kristálypép remobilizáció. Ezek a folyamatok kisebb magmás 

rendszerek esetében 103-104 év, nagyobbak esetében pedig 105-106 év hosszúságú időtartam 

alatt mennek végbe (Bachmann és Bergantz, 2004, 2008a, de Silva és Gosnold, 2007; Kaneko 

et al., 2007; Reid, 2008). Tovább bonyolítja a helyzetet az is, hogy a szilíciumgazdag magmás 

területek akár több millió éven keresztül is aktívak lehetnek. A Snake River Plain-

Yellowstone magmás rendszerben, vagy az Andokbeli Altiplano Puna magmás rendszerben 

jóval több mint 10 millió éven keresztül zajlottak a szilíciumgazdag magmákhoz kapcsolódó 

vulkáni kitörések (de Silva és Gosnold, 2007; Schnurr et al., 2007; Hanan et al., 2008; 

Leeman et al., 2008). E komplex mélybeli folyamatoknak a nyomai azonban a kitörő 

magmákban (vagy a megszilárdult plutonokban) sok esetben nem láthatók vagy nem 
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egyértelműen láthatók. A vizsgálatokban ezért nem csak a klasszikus kombinált petrográfiai 

és geokémiai elemzéseknek van nagy szerepe, hanem a fluidfizikai és egyéb elméleti 

kutatásoknak is. Az elmúlt években és jelenleg is egy paradigmaváltás zajlik a 

szilíciumgazdag magmás rendszerekre vonatkozóan, amelyek alapvetően új szemléletbe 

helyezik a mélybeli folyamatok eseményeit (Glazner et al., 2004; Hildreth, 2004; Bachmann 

és Bergantz, 2004; 2008a; 2008b; 2008c; Hildreth és Wilson, 2007). 

A szilíciumgazdag vulkáni tevékenység a Pannon-medence területén is meghatározó 

jelentőségű volt és ennek hossza (mintegy 8 millió év) összevethető a nagy szilíciumgazdag 

kontinentális magmás területekre jellemző értékekkel. E robbanásos vulkáni kitörések 

fontosságát továbbá az adja, hogy egy változó geodinamikai környezetben folytak (pl. 

Harangi és Lenkey, 2007), mégpedig a Pannon-medence kialakulásának kezdeti (pre-

extenziós) és középső (szin-rift) szakaszában. A szerkezetkutató mélyfúrások nyomán tudjuk 

(több mint ezer méter vastagságú riolittufa az Alföld aljzatában), hogy a Pannon-medence 

jelenlegi földkérgének felépítésében is nagy szerepe lehet ezeknek a magmás 

képződményeknek. Bár a szilíciumgazdag piroklasztitok regionális korrelációs jelentőségét 

rétegtani szempontból már korán, mintegy egy évszázada felismerték (Noszky, 1912; 1931; 

1936), petrogenetikai eredetükről nem sok információnk van. Ennek egyik oka az, hogy a 

köztudatban „riolittufa” néven ismert kőzetekre a Pannon-medence kialakulásának késői, 

medencesüllyedéses (poszt-rift) szakaszában nagy vastagságban üledékek rakódtak, és ezért 

felszínen csak kevés helyen jelennek meg. Az egyik (és talán az egyetlen igazán jól 

tanulmányozható) ilyen terület, a Bükk előtere (Bükkalja), ahol egy kb. 40 km hosszú és 10 

km széles sávban helyenként több 10 méter vastagságban tárul fel szilíciumgazdag 

piroklasztit. Az itt található vulkáni képződmények koradataik alapján egy közel 8 millió éves 

vulkanizmusról árulkodnak (Márton és Pécskay, 1998), azaz alapvetően átfedik a Pannon-

medence szilíciumgazdag vulkáni tevékenységének idejét. A vulkáni kőzetek viszonylag idős 

koruk (13-21 Ma) ellenére is többnyire üdék, még a kevéssé stabilis vulkáni üvegek is, ezért 

kiváló lehetőséget adnak a kutatómunkára.  

A doktori dolgozatom tárgyát képező vizsgálatok célja a Bükkalja területén megjelenő 

piroklasztitok petrogenetikai feldolgozása volt egy-egy kiválasztott lelőhely 

képződményeinek részletes vizsgálata alapján. A petrogenetikai vizsgálatok alapvetően a 

magmás rendszer sekély magmatározóiban lezajló folyamatok feltárását célozták meg. 

A Bükkalját felépítő piroklasztitok időben három szintet képviselnek (Schréter, 1939; 

1950; Balogh, 1963, 1964; Márton és Pécskay, 1998; Szakács et al., 1998; Less et al. 2005), 

petrogenetikai szempontból azonban több egység is felismerhető (pl.: Póka et al., 1998; 
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Harangi et al., 2005; Lukács et al., 2007). Vizsgálataim során három képződmény, célterület 

petrogenetikai vizsgálatára koncentráltam. A három célterület kiválasztásában elsősorban arra 

törekedtem, hogy különböző korú és jellegű képződmények legyenek, és lehetőleg így a 

szilíciumgazdag magmás rendszerek sokszínű folyamatait képviseljék, továbbá, hogy 

alkalmat nyújtsanak minél több számomra elérhető vizsgálati módszer alkalmazására a 

megismerési lehetőségek tágítása érdekében.  

Az egyik célterület a Szomolya falu északi és északnyugati részén található feltárások 

képződménye (későbbiekben szomolyai ignimbrit), amely litosztratigráfiai (Less et al., 2002) 

és a geokémiai (Harangi et al., 2005) vizsgálatok eredményei alapján a legidősebb, alsó 

vulkáni szintbe sorolható. Ennek a riolitos piroklasztitnak a többi alsó vulkáni szintbe sorolt 

riolithoz képest különlegessége, hogy nagy mennyiségben tartalmaz kogenetikus litikus 

kőzeteket (Harangi, 2002). Ezek, a teljes kőzet elemzések adatai alapján főként andezites 

litoklasztok feltehetően ugyanabból a magmatározóból származnak, amelyből a vulkáni 

kitörést tápláló riolitos olvadék is. Ezért, vizsgálatukkal különleges lehetőség nyílik 

bepillantani a mélybeli folyamatok eseményeibe. Továbbá, a piroklasztit és a litikus kőzetek 

ásványaiban nagy számban jelennek meg szilikátolvadék zárványok, amelyek vizsgálata egy 

újszerű megközelítést jelent a petrogenetikai folyamatok megértéséhez.  

A másik célterület a Bogács falu északi részén, a Vén-hegyen feltáruló 17 millió éves 

riolitos-dácitos piroklasztit-sorozat volt, amely a középső vulkáni szint jellegzetes, több 

helyen teljesen hasonló rétegsorral felismerhető képződménye (Czuppon, 2003). Az itt 

megjelenő vulkáni sorozat (későbbiekben bogácsi ignimbrit) kőzetei a rétegsorban felfelé 

jelentős petrográfiai és geokémiai változatosságot mutatnak, amely miatt több kutató is (pl.: 

Póka et al., 1998; Czuppon et al., 2001; Harangi et al., 2002; Czuppon, 2003) felvetette a 

képződmény magmakeveredéssel való keletkezését. Ennek a képződménynek részletes 

petrogenetikai vizsgálatával egykori kutatótársam, Czuppon György foglalkozott, akinek 

vizsgálati eredményei a jelen munka alapjául szolgáltak. Vizsgálati szempontból a kőzetek 

ásványaiban előforduló szilikátolvadék zárványok főelem geokémiai, valamint a változatos 

összetételű kőzetüvegek in-situ fő- és nyomelem geokémiai vizsgálatai adtak perspektívát új 

petrogenetikai következtetések levonására. 

A harmadik célterület a Bükkalja keleti részén, Harsány és Tibolddaróc falvak 

területén feltáruló riolitos ignimbrit, amely radiometrikus kora (13,5 millió éves; Lukács et al, 

2007) alapján a legfiatalabb, azaz a felső egységbe sorolható. Ennek a képződménynek 

(későbbiekben harsányi ignimbrit) petrogenetikai szempontból a jelentősége többek között 
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abban rejlett, hogy korábbi vizsgálataim (Lukács, 2002) a piroklasztitban két riolitos, de eltérő 

nyomelem geokémiai összetétellel jellemezhető horzsakőpopulációt mutatott ki. 

A magmatározó rendszerek petrogenetikai célú vizsgálataihoz különböző módszereket 

alkalmaztam, amelyek összességében adtak alapot következtetések levonására. A 

legalapvetőbb módszer a vulkáni kőzetek juvenilis üvegére és ásványaira vonatkozó szöveti 

és in-situ főelem- és (bizonyos esetekben) nyomelem geokémai vizsgálatok eredményeinek 

együttes kiértékelése volt. Ezen kívül a piroklasztit horzsaköveinek és litikus kőzeteinek teljes 

kőzet geokémiai, valamint az ásványokban lévő szilikátolvadék zárványok geokémiai 

vizsgálatai segítségével igyekeztem a kitűzött célhoz közelebb jutni. A magmatározókban 

zajlott folyamatok pontosabb feltárása érdekében a kapott geokémai adatok felhasználásával 

kvantitatív modellszámításokat végeztem, valamint összehasonlítottam az adatokat más, 

hasonló jellegű képződmények adataival.  

Mindezen vizsgálatok eredményein keresztül nem csupán a Bükkalja 

képződményeinek petrogenetikai megismeréséhez és így a kitörés előtti magmatározó 

rendszerek jellegének, fejlődésének megismeréséhez juthatunk közelebb, de további, a 

Pannon-medencében lévő szilíciumgazdag piroklasztitok magmájának és általában a 

szilíciumgazdag magmák keletkezésének körülményeire is kaphatunk példákat, modelleket és 

alapadatokat. Vizsgálati eredményeim a szilíciumgazdag magmatározók nyílt-rendszerű 

folyamatainak jelentőségét hangsúlyozzák és adnak ezekre különböző esettanulmányokat. 

Dolgozatom első részében röviden ismertetem a bükkaljai vulkáni terület geológiai 

hátterét, kutatásának összefoglaló történetét. A háttérinformációk sorát a szilíciumgazdag 

magmás rendszerek magmatározóiról szóló régebbi és új modelleket összegző fejezet, majd a 

munkám során felhasznált analitikai módszereket és a mérési körülményeket bemutató 

fejezetek követik. Mindezek után a dolgozat magját képező három, önállóan is értékelhető 

petrogenetikai tanulmány bemutatására kerül sor. Végül a disszertációt az említett 

tanulmányokból levont összefoglaló következtetéseim zárják. 
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2. Geológiai háttér 

 
2.1. A Pannon-medence neogén-kvarter vulkanizmusa 

A Kárpát-Pannon területen a korai miocéntől a pleisztocénig (kb. 21 millió évtől 

néhány 10000 évvel ezelőttig; Pécskay et al., 1995; 2006) változatos vulkáni működés zajlott 

(Szabó et al., 1992; Lexa és Konecny, 1999; Harangi, 2001, Seghedi et al., 2004; 2005; 

Harangi és Lenkey, 2007), amely a régió nagy részén, több mint 100000 km2-es területén 

nyomozható (2.1. ábra). Ezen időszak alatt a térség különböző területein, részben egymást 

átfedve szinte mindig történt vulkáni működés. Mintegy 21-18 millió év között volt az első 

vulkáni periódus (2.2. ábra), ami hozzávetőleg megfelel a Pannon-medence pre-extenziós 

(Horváth, 1995; Tari et al., 1999) időszakának. Ez a vulkáni tevékenység elsősorban a 

Pannon-medence belső területeit (pl. Mecsekben, Cserhátban, a Bükk előterében vannak 

felszíni előfordulások) érintette, és szilíciumgazdag (>65t% SiO2) piroklasztitokat hozott 

létre. A neogén vulkáni tevékenység fő időszaka 18-10 millió év között volt, amely során a 

térség számos területén zajlott egyidőben vulkanizmus (2.2. ábra). Ez a vulkáni működés 

egybeesik a Pannon-medence alatti litoszféra elvékonyodásának idejével (szin-rift fázis; 

Horváth, 1993; 1995; Fodor et al., 1999; Tari et al., 1999). Ekkor képződtek a mészalkáli 

vulkanitok a Pannon-medence északi és északkeleti részén (pl. Börzsöny, Visegrádi-hg., 

Közép-Szlovákiai terület, Cserhát, Mátra, Tokaj-Szalánci-hg., Vihorlát), valamint az Erdélyi-

érchegységben, folytatódott a szilíciumgazdag magmák robbanásos vulkáni kitörése a belső 

területeken, helyenként pedig káli-ultrakáli vulkanitok jelentek meg és megkezdődött az alkáli 

bazaltos vulkanizmus is (2.2. ábra). A harmadik magmás időszak 7-2 millió év közé tehető. 

Ekkor már véglegesen befejeződtek a mészalkáli andezit, dácit és riolit magmák kitörései a 

Pannon-medence északi és északkeleti részén, és megkezdődött az alkáli bazaltos vulkáni 

tevékenység. A bazaltos magmatizmus kiterjedt monogenetikus vulkáni területeket alakított 

ki, részben a korábbi mészalkáli vulkáni komplexumok közelében, részben a medence 

belsejében (2.1. ábra). Ugyanebben az időszakban mészalkáli andezit és dácit magmák 

kitörései jellemezték a Keleti Kárpátok előterét. Az elmúlt 2 millió évben még mindig 

tucatnyi vulkáni kitörés történt, káli-ultrakáli magmák, valamint alkáli bazaltos magmák 

törtek a felszínre, alapvetően a Pannon-medence peremi részein.  
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2.1. ábra - Neogén-kvarter vulkáni kőzetek elterjedése a Kárpát-Pannon térségben Harangi (2001) 

nyomán. 
 

 
2.2. ábra – A Kárpát-Pannon térség fő tektonikai eseményei és a kapcsolódó neogén-kvarter vulkáni 

működés időbeli kapcsolata Harangi (2001) és Harangi és Lenkey (2007) nyomán. 
CA=mészalkáli, K-HK=káli-ultrakáli 
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A vulkáni kőzetek kialakulása mind időben mind térben szorosan kapcsolódott a 

térség geodinamikai fejlődéséhez, amelyben nagy szerepe lehetett az ALCAPA blokk 

oldalirányú mozgásának, a területen zajló szubdukciónak, a litoszféra extenziónak és egyéb 

tektonikai mozgások (pl. blokk-forgások) által kialakított gyengeségi zónáknak.  

A kutatók a Kárpát-Pannon térség vulkáni képződményeit különböző módon 

csoportosították. Lexa és Konecny (1974; 1999) és Lexa et al. (1993) elsősorban a vulkanitok 

elterjedése, tektonikai és genetikai kapcsolatai alapján 4 vulkáni sorozatot különített el: 1. 

areális típusú (‘areal type’), szilíciumgazdag, az ív-mögötti medence extenziójának kezdeti 

fázisához kötődő vulkanitok; 2. areális típusú andezites vulkanizmus, ami az ív-mögötti 

medence extenziójának előrehaladottabb fázisához kötődik; 3. ív típusú (‘arc type’), 

szubdukcióhoz kötődő andezites vulkanizmus; 4. ún. konvergencia utáni extenziós 

környezethez kötődő alkáli bazalt vulkanizmus. Szabó et al. (1992) a neogén vulkáni 

kőzeteket geokémiai jellegük alapján 3 csoportba sorolták: nagy SiO2-tartalmú piroklasztitok, 

mészalkáli vulkanitok és alkáli bazaltok. Harangi (2001) ehhez egy negyedik csoportot is 

hozzátett, mégpedig a káli-, ultrakáli vulkáni tevékenység (Harangi et al., 1995, Klébesz et al., 

2009) képződményeit. Seghedi et al. (2004) alapvetően területi és időbeli megfontoláson 

alapuló felosztást használtak a vulkanitok csoportosítására. A vulkáni kőzeteket a Kárpát-

Pannon térségen belül 4 szegmensre osztották: nyugati szegmens, középső szegmens, dél-

keleti szegmens és belső szegmens. A vulkáni kőzetek eltérő besorolása a kutatók ezekről 

vallott különböző petrogenetikai felfogását is tükrözik.  

A dolgozat témájául szolgáló szilíciumgazdag vulkáni kőzetek az említett besorolások 

szerint az areális-típusú, nagy SiO2-tartalmú piroklasztitok részei, amelyek Seghedi et al. 

(2004) besorolása szerint a nyugati szegmenshez tartoznak. A következő fejezetekben már 

leszűkítve, csak az e képződményekre vonatkozó eddigi ismereteket foglalom össze. 

 

2.2. A miocén SiO2-gazdag explozív vulkanizmus elterjedése és petrogenetikai modelljei  

A Pannon-medence első neogén vulkáni folyamatai szilíciumgazdag magmák 

robbanásos kitörései voltak, amelyek nagy mennyiségű piroklasztitot hoztak létre a térségben. 

Ez az időben ismétlődő vulkáni tevékenység elsősorban összesült és nem összesült horzsakő-

gazdag piroklaszt-ár üledékeket (ignimbriteket), valamint hozzájuk kapcsolódó szórt 

piroklasztit rétegeket eredményezett (Pantó, 1962; Varga, 1976; 1981; Cappaccioni et al., 

1995; Szakács et al., 1998; Harangi et al., 2000; 2005, Pentelényi, 2005). A vulkáni 

termékeket településük és koruk alapján a regionális rétegtani szakirodalom hagyományosan 
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három, illetve négy szintbe sorolta és litosztratigráfiai nevekkel látta el (Noszky, 1936; 

Schréter, 1950; Ravasz, 1987, Hámor et al., 1980, Póka, 1988; Császár, 1997; Gyalog és 

Budai, 2004): 1. alsó riolittufa szint, Gyulakeszi Riolittufa Formáció, 19,6±1,4 M év; 2. 

középső riolittufa szint, Tari Dácittufa Formáció, 16,4±0,8 M év; 3. felső riolittufa szint, 

Galgavölgyi Riolittufa Formáció, 13,7±0,8 M év, valamint 4. „legfelső” riolittufa szint, 

Csereháti Riolittufa Formáció (kb. 10 millió év; Radócz, 1969; Jámbor, 1996; Császár, 1997). 

Ezeken kívül definiáltak még egy ún. legalsó, eggenburgiba sorolható riolittufát is, amelyet 

Istenmezejei Riolittufa Formáció néven neveztek el (Gyalog és Budai, 2004). 

Az alsó riolittufa elterjedése általában délnyugat-északkelet irányú övet követ, és a 

Közép-Magyarországi tektonikai zónához és annak szerkezeti mellékágaihoz köthető (Ravasz, 

1987; Póka, 1988; Széky-Fux et al., 1991; Hámor et al., 2001). A vulkanitok vastagsága a 

fúrások alapján Észak-Magyarországon 100-200 méter, a Duna-Tisza közén bizonytalan, a 

dunántúli előfordulásokban akár több száz méter is lehet (Szenta, Tamási, Paks; Hámor et al., 

2001). Az alsó riolittufa szinthez sorolják többek között a mecseki 19,6 millió éves, a 

Kisújszállási fúrásmintából előkerült 18,25 millió éves, a Nógrád-Novohrad térségben és a 

Bükkalján felszínre bukkanó 17-21 millió éves piroklasztitokat (pl. Hámor et al., 1978, 1987; 

Vass et al., 1988; Szakács et al, 1998). Korábban úgy vélték, hogy idetartozik az ipolytarnóci 

ignimbrit is, azonban Pálfy et al. (2007) U-Pb és Ar-Ar izotópos vizsgálatai szerint ennek 

kora 17,4 millió év, azaz inkább a középső vulkáni szintbe tartozik. Az alsó riolittufa szint az 

Erdélyi-medencéből ezidáig nem ismert. 

A középső riolittufa jóval nagyobb területen nyomozható, a Pannon-medence szinte 

egészére kiterjed. Az Alföld aljzatában helyenként több száz méter vastagságban fordul elő. 

Felszínen jellemző feltárásai a Mátra környékén (Varga et al., 1975; Póka et al., 2004) és a 

Bükkalján (Szakács et al., 1998; Pentelényi, 2005) található. A Mecsekben, a Bükkalján, a 

Duna-vonalában, a Tiszántúlon (Tószeg-Tiszagyenda-Kunhegyes-Kunmadaras környékén), 

továbbá a Száva-völgyében, a Bácskában és a Dinaridák ÉK-i szegélyén szintén kimutatták a 

középső riolittufa szint vulkanitjait (Hámor et al., 2001). A litosztratigráfiai egység 

típuslelőhelyének korábban a Mátra északnyugati részén található tari Fehérkő-bányát jelölték 

meg, újabban azonban ezt számos kutató megkérdőjelezte (Mártonné, Pécskay, Harangi, 

Zelenka, 2002, Magyarhoni Földtani Társulat előadóülése; Zelenka et al., 2004; Harangi et 

al., 2005). A geokronológiai, a paleomágneses, valamint a geokémiai adatok egyértelműen azt 

mutatják, hogy ez a kőzet a felső vulkáni szinthez tartozik. Zelenka et al. (2004) ezért új 

típuslelőhelyként a Tar-35 fúrás 375-471 méter mélységben feltárt középső dácittufát, vagy a 

tari Gömör-hegy régi kőfejtőjét javasolta. A középső riolittufa szinthez sorolhatók a kelet 
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szlovákiai Hrabovec tufa és az ukrajnai Novoselica tufa (Lexa és Konecny, 1999), valamint az 

Erdélyi-medencében megtalálható Dej tufa is (Szakács et al., 2000). 

A felső riolittufa szint képződményei főként a Pannon-medence keleti-északkeleti 

területén fordulnak elő. Néhol (Tokaji-hg., Polyána) a tufa a vele egykorú intermedier 

(andezites-dácitos) vulkanitok közé települ. A riolittufa sok helyen csupán néhány deciméter-

méter vastagságú, de Hámor et al. (2001) szerint a feltételezhető kitörési központjai mentén 

akár az 1000 méter vastagságot is eléri (pl. D-Cserhát, Szatmári-árok, Tokaj és a Kőhát(Oas)-

Gutin vulkáni terület). A kelet szlovákiai Rankovske Skaly formáció, az erdélyi Hadareni 

Tufa és a Ghirisi Tufa szintén a felső riolittufához sorolható (Mészáros, 1993; Hámor et al., 

2001). A korábban a középső riolittufa szinthez sorolt tari Fehérkő-bánya dácittufáját is 

újabban a felső riolittufa egységbe teszik (Zelenka et al, 2004; Harangi et al., 2005).  

A nagy kiterjedésű Si-gazdag piroklasztitok mellett riodácit és riolit lávakőzetek 

fordulnak elő a mészalkáli vulkáni területeken, pl. a közép-szlovákiai és kelet-szlovákiai 

vulkáni területen (Konecny et al., 1995; Kaliciak és Zec, 1995), a Visegrádi-hegységben 

(Harangi et al., 2001; 2007), továbbá a Mátrában (Varga et al., 1975) és a Tokaji-hegységben 

(Gyarmati, 1977; Downes et al., 1995). Harangi (2001; 2002) ezeket a felzikus vulkáni 

kőzeteket a mészalkáli sorozatba sorolja a térbeli, időbeli és a genetikai kapcsolat alapján. 

Seghedi et al. (2004) ugyancsak a mészalkáli sorozatba helyezi a medencebelseji 

szilíciumgazdag piroklasztitokat. Ezzel szemben, Lexa és Konecny (1998), valamint Harangi 

(2001; 2002), továbbá Harangi és Lenkey (2007) egyértelműen elkülönítette a medence 

belsejében megjelenő Si-gazdag vulkáni kőzeteket, mint önálló csoportot, hangsúlyozva, hogy 

ezek a dácitos-riolitos vulkanitok nem mészalkáli sorozatok szélső differenciációs termékei. 

Dolgozatomban ezt az elkülönítést használva nevezem a Bükkalja területén megjelenő 

képződményeket összefoglalóan szilíciumgazdag vulkáni kőzeteknek. 

A Pannon-medence szilíciumgazdag vulkáni kőzeteinek keletkezésére a többi neogén 

vulkáni képződményhez képest csak igen kevés, modern geokémiai adatokon (nyomelemek, 

radiogén izotópok) nyugvó petrogenetikai modell jelent meg. A közel 8 millió éves vulkáni 

működés a Pannon-medence fejlődésének kezdeti szakaszára tehető és egy változó 

geodinamikai környezetben (kőzetlemez kiszökés, litoszféra kivékonyodás, blokk-forgás) 

zajlott. 

A legtöbb kutató szerint a riolitos vulkáni kőzetek szülőmagmái a kontinentális kéreg 

parciális olvadásával keletkeztek. Lexa et al. (1993), valamint Lexa és Konecny (1999) az ún. 

areális típusú szilíciumgazdag vulkanitok eredetét hozzájuk kapcsolódó mafikus vulkanitok 

jelenléte hiányában kéreganatexissel magyarázta. Kőzettani és geokémiai bizonyítékokat erre 
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munkájukban nem közöltek, értelmezésük főleg elméleti megfontolásokon és más publikált 

példákon nyugszik. A kéreganatexist, modelljük szerint, az extenzióhoz kapcsolódó 

köpenydiapír hőhatása okozta, amelyhez köpenyeredetű, illógazdag bazaltos magmának a 

köpeny-kéreg határzónába való benyomulása is kapcsolódhatott. Feltételezték továbbá azt is, 

hogy ezek a bazaltos magmák alárendelt mennyiségben részt vehettek a petrogenetikai 

folyamatokban. Downes (1996) ugyancsak elméleti megfontolásokon alapulva értelmezte a 

riolitos magmák genezisét az alsó kéreg részleges olvadásával. Az alsó kéregben történt 

olvadást a litoszféra alsó - földköpeny - részének teljes leválásával, ezáltal a forró 

asztenoszféra feljebb, közvetlenül a földkéreg alá kerülésével, és így erős hőhatásával 

magyarázta. Póka et al. (1998) petrogenetikai modelljét a bükkaljai vulkanitok vizsgálata 

alapján fejtette ki, elsősorban teljes kőzet nyomelem geokémiai összetétel alapján. Szerintük 

az alsó és a felső riolittufa szintek vulkanitjai a felső kéreg anatexisével származtathatók. Az 

alsó, középső és felső riolittufa szintek képződményeinek geokémiai különbségeit a 

megolvadó kéreganyag összetételbeli változékonyságával magyarázták. A középső riolittufa 

szint petrogenezise esetében szerintük andezites olvadék is keveredhetett a felső kéreg eredetű 

parciális olvadékhoz, a modellt részleteiben azonban nem tárgyalták. Az andezites magmát az 

egyidejű mészalkáli vulkanitokkal hozták kapcsolatba. A felső szinthez tartozó két bükkaljai 

lelőhely (Demjén, Nagyeresztvény és Harsány környéke) kőzeteinek eltérő geokémiai 

bélyegeit két különböző vulkáni központból kitörő magmával magyarázták, az eltérő 

magmagenetikai folyamatot azonban nem fejtették ki részletesen. Harangi et al. (2000), 

Harangi (2001), valamint Seghedi et al. (2004) e modellekkel szemben a köpenyeredetű 

magmák jelentőségét hangsúlyozták. A bükkaljai piroklasztitokban lévő cirkon kristályok 

morfológiai jellege (Szabó, 2000) hibrid, mészalkáli magmából való kristályosodásra, 

valamint bizonyos lelőhelyek esetében alkáli, köpenyeredetű magmák jelenlétére utalnak. 

Harangi et al. (2000) szerint mindez összhangban van a kőzetek ásványkémiai (ortopiroxének 

és biotitok kémiai összetétele) és teljes kőzet geokémiai jellemzőivel is. A szerzők szerint a 

köpenyeredetű mafikus magmák feltörésük során különböző mértékben asszimilálhattak 

kéreganyagot. A horzsakövek Sr és Nd izotóparányai nagy változékonyságot mutatnak 

(Harangi, 2001), amit a szerző köpenyeredetű magmának különböző mennyiségű 

metaüledékes alsó kéreg anyaggal való kontaminációjával magyarázott. Figyelemre méltó, 

hogy a Bükkalja vulkáni kőzeteinek izotópösszetételei átfednek a Pannon-medence északi 

részén megjelenő bádeni mészalkáli vulkanitokkal. Harangi és Lenkey (2007) szerint a 

szilíciumban gazdag miocén vulkanitok és a Pannon-medence északi részének mészalkáli 

andezites-dácitos kőzetei hasonló geodinamikai környezetben, alapvetően litoszféra 
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extenzióhoz kapcsolódóan jöttek létre. A szerzőpáros szerint a vulkanizmus kezdeti 

szakaszában a köpenyeredetű mafikus magmák és alsókéreg eredetű olvadékok keveredéséből 

keletkezett szülőmagma frakcionációs kristályosodása játszhatott fő szerepet, majd idővel, a 

litoszféra-vékonyodással párhuzamosan a kéregeredetű olvadékok szerepe egyre csökkent. A 

kőzetek szubdukciós geokémiai jellegét egy korábbi (paleogén, korai miocén vagy esetleg 

régebbi) szubdukciós folyamathoz kapcsolható metszomatizációs eseményhez kötötték. Az 

átöröklött szubdukciós geokémiai jelleget hangsúlyozta Kovács és Szabó (2008) is. 

 

2.3. A bükkaljai vulkáni terület  

2.3.1. A vulkáni kőzetek kutatása 

A Bükk előterében mintegy 250-300 km2–es területen helyezkedik el a miocén 

szilíciumgazdag piroklasztitokat a Pannon-medencében egyedülállóan feltáró bükkaljai 

vulkáni terület (BVT, 2.3. ábra). A terület vulkáni kőzeteinek kutatása már a múlt század 

elején elkezdődött Schréter (1939; 1950) és Balogh (1963, 1964) térképező munkájával. Az 

általuk meghatározott piroklasztit és lávakőzeteket három fő szintbe sorolták. Pantó (1962; 

1963) ismerte fel elsőként a korábban lávának minősített kőzetek explozív vulkáni eredetét és 

követve Marshall (1935) definícióját alkalmazta az ignimbrit kifejezést e kőzetekre. A 

későbbiekben Varga (1976; 1981) földtani térképezéseinek eredményeképpen a vulkáni 

képződményeket elsősorban ásványtani és kőzettani tulajdonságaik szerint nyolc csoportba 

sorolta.  

Az 1990-es évekkel kezdődően Márton Emő és munkatársai (Márton, 1989; 1990; 

Márton és Fodor, 1995; Márton és Márton, 1991; 1996; Márton et al., 2007) paleomágneses 

méréseket végeztek a területen és két forgási eseményt határoztak meg a vulkáni kőzetek 

képződési ideje alatt: egy idősebb (kb. 18 millió évvel ezelőtti) 50-60°-os és egy fiatalabb (kb. 

15-16 millió évvel ezelőtti) 30°-os óramutató-járással ellentétes rotációt. A vulkáni kőzeteket 

mindezek alapján három csoportba sorolták és megfeleltették a Pannon-medence három 

neogén tufaszintjével (Márton és Pécskay, 1998).  

1996-ban megindult a Bükk területének földtani térképező újravizsgálata, amelyen 

belül a Bükkalja miocén vulkáni képződményeit Pentelényi László dolgozta fel. 

Megfigyeléseit kéziratos jelentésekben közölte (Pentelényi, 1996; 2001a; 2001b; Less et al, 

1996; Gyalog et al., 2001), majd az összefoglalt eredményeket a 2002-ben kiadott Bükk-

hegység 1:50000-es méretarányú földtani térképen (Less et al, 2002) és a később kiadásra 

került térképmagyarázóban (Pentelényi, 2005) közölte. E munka során elkészült a vulkáni 

terület (a nyugati részen csak Egerig tartó) litosztratigráfiai szemléletű részletes, esetenként a 
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helyi jellegek alapján tagozat szintű leírása és definiálása, valamint a formációk területi 

pontosítása. Újraértékelték és digitalizálták a terület teljes fúrási adatbázisát, átmentve ezzel 

az utókornak egy nagyon fontos kutatási ismeretanyagot. A földtani térkép számos helyen 

módosította a vulkanitok korábbi, Balogh (1963)-féle területi elterjedését. A felső 

tufaszintnek megfelelő időszakban keletkezett vulkanitokat Pentelényi (2005) egységesen a 

Harsányi Riolittufa Formációba sorolta, felülírva a Sajóvölgyi Formáció és Galgavölgyi 

Riolittufa Formáció korábbi használatát. E formáció korát meglehetősen hosszú időszakra, 

bádeni-kora-pannóniai időintervallumra tette. Ezen kívül, a Bükkalja nyugati részén egy új 

formációt is leírtak (Less et al., 2005), Felnémeti Riolittufa Formáció néven, amelyet a 

térképükön a középső miocénbe (bádeni-szarmata) jelöltek. Ezzel markánsan elkülönítették az 

általuk némileg idősebbnek vélt Tari Dácittufa Formációtól. Megjegyzik azonban, hogy 

később ez a formáció összevonható lehet a Harsányi Riolittufa Formációval.  

 

 
2.3. ábra – Miocén piroklasztitok elterjedése a bükkaljai vulkáni területen Balogh (1963), Szakács et 

al. (1998), Harangi et al. (2005) és Less et al. (2002) térképei alapján. 
 

Az 1990-es évek közepétől két kutatócsoport is dolgozott a Bükkalján. Az ELTE és az 

olasz Urbino egyetem kutatói elsősorban modern vulkanológiai szempontból vizsgálta a 

képződményeket és az ignimbrit besorolást kiterjesztette az összesülést nem mutató 

horzsaköves piroklasztitokra is (Capaccioni et al., 1995). A másik, magyar-román akadémiai 
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együttműködésben dolgozó kutatócsoport egy átfogó vulkanológiai, kőzettani, geokémiai, 

geokronológiai és paleomágneses vizsgálatot végzett, amelynek eredményeit három cikkben 

jelentette meg (Szakács et al., 1998; Póka et al, 1998; Márton és Pécskay, 1998).  

A 2000 után folyó kutatások a földtani térképezés befejező munkálatait foglalták 

magukba és tovább folytak az ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék vulkanológiai 

csoportjának (amelyben jómagam is részt veszek) vulkanológiai, kőzettani és geokémiai 

szemléletű vizsgálatai. Ez utóbbiak részben a vulkáni szintek kőzettani és geokémiai adatokon 

nyugvó korrelációjára (Lukács, 2000; Szabó, 2000; Lukács és Harangi, 2001; Lukács et al., 

2001b; Lukács 2002; Harangi et al., 2005; Lukács et al., 2007; in press_a; Harangi és Lukács, 

in press), a szilikátolvadék zárványok osztrák együttműködésben való vizsgálatára (Lukács et 

al., 2000; 2001a; 2002) továbbá petrogenetikai kérdések megválaszolására (Czuppon, 2000; 

Harangi et al., 2000; 2002; Harangi, 2001; Czuppon et al., 2001; Lukács, 2002; Czuppon, 

2003; Lukács et al., 2007; in press_b) irányultak. Dolgozatom részben ezeket az 

eredményeket is tartalmazza. 

 

2.3.2. A vulkáni kőzetek kora, vulkanológiai és kőzettani jellemzői 

A Bükkalja területén jó feltártságban, de egymástól elszakítva jelennek meg a miocén 

szilíciumgazdag piroklasztitok, többnyire más kőzetekkel való kontaktus nélkül. Mindez 

megnehezíti az egyes feltárások korrelációját. A földtani térképező munka során műszeres 

analitikai vizsgálatok a teljes kőzet geokémiai elemzéseken kívül nem készültek, a feltárások 

besorolása, a litosztratigráfiai osztályozás alapvetően a terepi megfigyelések és petrográfiai 

vizsgálatok alapján, valamint a fúrások értékelése alapján történt (Pentelényi, 2005). A 

vulkáni kőzetek korára pontosabb adatokat nyújtottak a radiometrikus kormeghatározási 

elemzések. A terület nagy részére kiterjedő K/Ar radiometrikus kormeghatározási 

eredményeket Márton és Pécskay (1998) publikálták le. Ezt szervesen kiegészítették a 

paleomágneses forgási adatok, amelyek megalapozták a vulkáni képződmények hármas 

felosztását. E kombinált módszerrel a kutatók sikeresen behatárolták az alsó és középső 

vulkáni szint képződményeit, azonban csupán néhány megbízható adatot kaptak a felső 

vulkáni szint kőzeteire. Ezeket az ismereteket Lukács et al. (2007) és Márton et al. (2007) 

munkája egészítette ki. 

A Márton és Pécskay (1998) munkájában bemutatott hármas felosztás adta meg a 

keretét Szakács et al. (1998) vulkanológiai, illetve Póka et al. (1998) kőzettani és geokémiai 

értelmezéseinek is. Szakács et al. (1998) a tufakomplexum elnevezést vezette be a hármas 

felosztásban elkülönített vulkáni kőzetegységekre, amely elnevezés szerintük jól tükrözi a 
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területen megjelenő képződmények jellegét, miszerint nem jól követhető, alapvetően egy 

vulkáni kitöréshez kapcsolható tufa szinteket alkotnak, hanem egy összetett litosztratigráfiai 

egységet, amely számos litosztratigráfiai alegységet és fáciest tartalmazhat. Egy 

tufakomplexumban így akár több vulkáni kitörési fázis képződményei is beletartozhatnak. 

Ennek a felosztásnak az előnye, hogy szilárd adatokon (elsősorban paleomágneses forgási 

adatokon) nyugszik, hátránya viszont, hogy ezeknek az adatoknak a száma korlátozott, így 

több előfordulás esetében a besorolás nem egyértelmű. A két miocén forgási esemény alapján 

Szakács et al. (1998) három tufakomplexumot különített el. Az alsó tufakomplexum (ATK) az 

idősebb (18 Ma körüli; Márton et al. 2007) forgási esemény előtt keletkezett kőzeteket 

tartalmazza (a paleomágneses deklináció értékek 80-90° forgást jeleznek; Márton és Pécskay, 

1998), amelyek radiometrikus kora 21.0-18.5 millió év közötti. A középső tufakomplexum 

(KTK) képződményei a fiatalabb (15-16 Ma körüli; Márton et al. 2007) rotáció előtt 

keletkeztek, koruk 17.5-16.0 millió év. A felső tufakomplexum (FTK) kőzetei pedig 

jellemzően nem mutatnak paleomágneses rotációt, ezek fiatalabbak 15 millió évnél. 

Mindazonáltal, Márton és Pécskay (1998) a három tufakomplexumot megfeleltették a 

klasszikus litosztratigráfiai egységekkel, azaz a Gyulakeszi Riolittufa Formációval, a Tari 

Dácittufa Formációval és a Galgavölgyi Riolittufa Formációval.  

 A részletesebb vizsgálatok azt is felfedték, hogy a tufakomplexumokon belül további 

egységek különíthetők el. Szakács et al. (1998) két alegységet külöböztetett meg mind az alsó, 

mind a középső tufakomplexumon belül. Az ATK alsó egységének kora a vele összefogazódó 

üledékes kőzetek alapján eggenburgi, amit a K/Ar radiogén kormérési adatok is 

megerősítettek (kb.19,7 millió év; Márton és Pécskay, 1998). Az ATK felső egységének 

keletkezése az eggenburgi-ottnangi határra tehető a K/Ar koradatok alapján (kb. 18,7 Ma; 

Márton és Pécskay, 1998). A KTK alsó egységének kora 17 millió év körül szór, míg a felső 

egységé 16,4 millió év körüli (Márton és Pécskay, 1998). A felső tufakomplexum esetében 

Márton és Pécskay (1998) csupán a demjéni Nagyeresztvény piroklasztitját tudta 

egyértelműen besorolni, amely nem mutatott paleomágneses rotációt, a K/Ar adat pedig felső 

bádeni kort adott (13,84 Ma). A Bükkalja keleti részén azonban 15,66 millió évet mértek egy 

riolitos horzsakövön. Lukács et al. (2007) újravizsgálta e képződményeket és pontosította 

korukat. A K/Ar módszerrel kapott koradatok (13,5 Ma) egyértelműen a felső 

tufakomplexumba helyezik a Harsány és Tibolddaróc környéki összesülést nem mutató 

ignimbriteket, amit Lukács et al. (2007) harsányi ignimbrit egységnek nevezett el. E 

vulkanitok élesen különböznek kőzettani és geokémiai tulajdonságaiban a hasonló korú 
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Demjén, nagyeresztvényi ignimbrittől, amely utóbbi geokémiailag a tari Fehér-kőbánya 

piroklasztitjával mutat rokonságot (Harangi et al., 2005). 

Márton et al. (2007) újabb mérési adatokat közölt a Bükkalja és környékének 

képződményeire. Az új paleomágneses adatok több (pl. a deklinációs adataik alapján a 

középső szinthez sorolható) minta esetében is normál polaritásúak voltak, szemben a korábbi 

kizárólagos reverz polaritású adatokkal. Ezek az eredmények megerősítik, hogy a 

tufakomplexumok keletkezési időintervallumán belül több vulkáni kitörési időszak 

különíthető el. Továbbá, az eredmények több esetben is módosították egyes feltárásokból 

származó kőzetek korábban litosztratigráfiai alapon meghatározott (Balogh, 1964; Pentelényi, 

2005) korát. A harsányi ignimbrit esetében felmerülő ellentmondásokat Harangi és Lukács (in 

press) igyekezett feloldani. 

A következőkben tömören összefoglalom a bükkaljai miocén vulkáni 

képződményekre vonatkozó kőzettani és vulkanológiai ismereteket. A vulkanitok 

beosztásában Szakács et al. (1998) tufakomplexum besorolását követem.  

A mintegy 7 millió éven keresztül tartó vulkáni működés kizárólag csak vulkáni 

törmelékes kőzeteket (piroklasztitokat) hozott létre, lávakőzetek nem ismertek. Megjegyzem 

azonban, hogy Pentelényi (2005) a piroklasztitokban megjelenő andezites litoklasztok alapján 

nem zárta ki egy idősebb (ottnangi előtti) piroxénandezit és riolit lávafolyást, Lukács (2002) 

pedig a harsányi ignimbritben jellemzően előforduló obszidián litoklasztok alapján 

feltételezte, hogy ezek esetleg a kitörési központ közelében képződött lávafolyásból 

származhattak. 

Az alsó tufakomplexum kőzetei főként a Bükkalja északi részén találhatók meg (2.3. 

ábra). Elsősorban összesült és nem összesült piroklaszt-ár üledékeket (ignimbriteket), kisebb 

részben freatomagmás, pliniusi szórt horzsakő-tartalmú üledékeket és áthalmozott tufát 

tartalmaz (Pantó, 1963; Capaccioni et al., 1995; Szakács et al., 1998; Harangi et al., 2000, 

Pentelényi, 2005). A Bükkaljáról ismert kaptárkövek jellemzően e tufakomplexum 

ignimbritjeihez kapcsolódnak. Az ATK-ra jellemző riolitos összetételű piroklasztitok és a 

bennük lévő horzsakövek kvarcot, plagioklászt és biotit kristályokat tartalmaznak. Szakács et 

al. (1998) akcesszórikus mennyiségű amfibol kristályt is leírt, ezt azonban saját vizsgálataink 

nem erősítették meg. Litikus kőzetként elsősorban andezitek, kisebb mennyiségben riolitok 

jelennek meg, egyéb kőzetek pedig nagyon ritkák. Egyes előfordulásokban a litoklasztok 

viszonylag gyakoribbak és méretük is nagyobb (pl. Szomolya; Lukács et al., 2005), a 

horzsakövek nagysága és mennyisége szintén feltárásonként változó. Geokémiailag az ATK 

vulkáni kőzetüvegei riolitosak és egységes összetételt mutatnak (2.4. ábra; Harangi et al., 
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2005), izotópösszetételüket pedig nagy Sr- és alacsony Nd-izotóparány jellemzi (Harangi, 

2001; Harangi és Lenkey, 2007). Szakács et al. (1998) két alegységre bontotta az ATK-t, egy 

alsó és egy felső alegységre. Az alsó alegység valószínűleg eggenburgi korú, agyagos mátrixú 

vörös konglomerátummal fogazódik össze, vagy oligocén üledékek paleofelszínén jelenik 

meg. Az alsó egységhez tartozó kőzetek biotit-gazdag, nem összesült tömeges ignimbritek. 

Az ATK felső alegysége diszkordanciával települ az alsó alegységre vagy idősebb üledékekre 

és változatosabb litológiájú. Az alsó részen áthalmozott üledékek, felette pliniusi szórt 

horzsakő és freatomagmás szórt üledékek váltakozó megjelenésű egysége, majd nem 

összesült ignimbrit és összesült ignimbrit következnek. Pentelényi (2005) az ATK-nak 

megfelelő képződmények kőzettani jellegét a Gyulakeszi Riolittufa Formáció bükkaljai 

leírásában adja meg. A formációt szerinte zömében hullott, lavina-, áthalmozott vagy 

freatomagmás riolittufák alkotják, az ártufák (piroklasztárból keletkezett kőzetek) mennyisége 

véleménye szerint alárendeltebb. A területen jellegzetes összesült ignimbriteket Kisgyőri 

Ignimbrit Tagozat néven különítette el. A fúrások feldolgozása alapján a formáció vastagságát 

150-450 m-re tette és az üledékes közbetelepülések alapján 4-7 vulkáni kitörést is 

feltételezett. Az ATK képződményét nagy vastagságban (150-250 méter) tárta fel a Bükkalja 

keleti részén mélyült Miskolc-7 és Miskolc 8 sz. fúrás, ahol összesülést nem mutató és 

összesült egységek figyelhetők meg (Lukács et al., in press_a). A vastag vulkáni összleten 

belül üledékes közbetelepülés nem figyelhető meg, azaz elképzelhető, hogy akár egyetlen 

vulkáni kitörés terméke lehet. 

A középső tufakomplexumot néhány feltárásban folyóvízi kavics üledék, illetve 

kőszénréteg választja el az ATK-tól (Szakács et al., 1998). E tufakomplexumot Szakács et al. 

(1998) szintén két alegységre bontotta, egy alsó vörös, összesült ignimbritet és felette 

freatomagmás üledéket tartalmazó, valamint egy felső alegységre, amit egy eróziós 

diszkordancia választ el egymástól. A felső alegység fiamme tartalmú szürke-rózsaszín 

összesült ignimbrittel indul, amit folyamatos átmenettel vöröses-sötét szürke nem összesült, 

kevert horzsakő és salak tartalmú ignimbrit követ és végül egy akkréciós lapilli tartalmú 

freatomagmás egység zár. Pentelényi (2005) egységesen Tari Dácittufa Formációként kezeli 

ezeket a képződményeket, amelyeknek legfőbb ismérve a dácitos jelleg. Vulkanológiailag 

különböző mértékben összesült dácit ártufaként, alárendelten hullott és áthalmozott 

dácittufaként értelmezi. Az összesült ignimbriteket Bogácsi Ignimbrit Tagozatként különítette 

el. A formáció vastagsága a területen átlagosan 30 méter körüli, maximum 50 méter. A 

földtani térképen (2.3. ábra) e tufakomplexum kőzeteinek szembetűnő az előfordulása, 

jellemzően egy délnyugat-északkelet irányú csapásban tárulnak fel az ATK és FTK határán. A 
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terület középső részén ez a sáv tektonikusan megkétszereződik. A KTK kőzeteiben előforduló 

ásványok diagnosztikusak, az uralkodó plagioklászok mellett jellemzően előfordul a piroxén 

(általában ortopiroxén) és viszonylag gyakoriak a zöldamfibolok is. A kvarc jóval 

alárendeltebb, mint az ATK és FTK képződményeiben. Geokémiailag szintén jól 

azonosíthatók a KTK kőzetei, mind az ásványkémiai, mind a teljes kőzet összetétel adatok 

alapján (Czuppon, 2003; Harangi et al., 2005). A juvenilis törmelékek között megjelennek 

andezites salakok is (Póka et al., 1998; Czuppon et al., 2001; Czuppon, 2003). Szabó (2000) 

cikronmorfológiai vizsgálatai szerint a KTK kőzetei a többi képződmény cirkonjaitól 

jellemzően elkülönülő cirkonpopulációt tartalmaz, ami segíthet a regionális korrelációban. 

 

 
2.4. ábra – Geokémiai korreláció a bükkaljai tufakomplexumok képződményeire a vulkáni üvegek 

nyomelem tartalma (balra), illetve a biotit összetétel (jobbra) alapján (Harangi et al., 2005 nyomán). 
ATK=alsó tufakomplexum, KTK=középső tufakomplexum, FTK-HI=felső tufakomplexum, harsányi 

ignimbrit, FTK-DI= felső tufakomplexum, demjéni ignimbrit 
 

A felső tufakomplexum kőzetei foltokban jelennek meg a Bükkalján, nyugaton az 

ATK-ra, keleten a KTK-ra települve (2.3. ábra). Pentelényi (2005) Harsányi Riolittufa 

Formációként foglalta össze e képződményeket, amelyek a keleti területek mellett a Bükkalja 

középső részén is gyakoriak. Továbbá, ehhez a formációhoz sorolja a KTK legfelső, akkréciós 

lapilli tartalmú rétegeit is. A formáció szerinte zömében hullott, lavina-, freatomagmás és 

áthalmozott riolittufa-tufit változatokból áll. A formáción belül három tagozatot különített el: 

Kőkötőhegyi, Bábaszéki és Szorosvölgyi Tagozatok. A Kőkötőhegyi Tagozat (bádeni korú) 

feltehetően a KTK felső részével azonosítható, gömbkonkréciós (akkréciós lapillit tartalmazó) 

tufát és hullott tufát tartalmaz. A Bábaszéki Tagozat (szarmata korú) hullott és áthalmozott 

tufából, míg a Szorosvölgyi Tagozat kizárólag áthalmozott tufából, tufitból és diatomitból áll. 

Az FTK-n belül Lukács et al. (2007) harsányi ignimbrit egység néven elkülönítette a Bükkalja 



 

20 - 

keleti részén, a Tibolddaróc (egyes részein) és Harsány környékén megjelenő kőzeteket 

vulkanológiai, kőzettani és geokémiai hasonlóságuk alapján. Ugyancsak megjelenik ez a 

vulkáni egység a Bükkalja keleti részén mélyült Nyékládháza-1 sz. fúrásban is, ahol két 

alegységre tagolható (Lukács et al., in press_a). A Bükkalja nyugati részén Demjén 

közelében, a nagyeresztvényi kőfejtők ignimbritje tartozik még az FTK-hoz, azonban ez mind 

kőzettanilag, mind geokémiailag élesen elkülönül a harsányi kőzetektől (2.4. ábra; Póka et al., 

1998; Lukács, 2002; Harangi et al., 2005; Lukács et al., 2007). Az FTK vulkanitjai alapvetően 

összesülést nem mutató, riolitos ignimbritből állnak, Szakács et al. (1998) szerint azonban 

alárendelten áthalmozott tufa és freatomagmás tufa is megjelenik a Bükkalja keleti részén. Az 

FTK-n belül a harsányi ignimbrit kvarcot, plagioklászt, káliföldpátot és biotitot tartalmaz, míg 

a nagyeresztvényi ignimbritben jóval kevesebb a kvarc és káliföldpát nem jelenik meg, 

valamint jellemzően előfordul amfibol is. A két vulkáni egység élesen különbözik a vulkáni 

üvegek nyomelem összetételében és a biotitok összetételében is (2.4. ábra; Harangi et al., 

2005). A geokémiai és kőzettani vizsgálatok szerint a nagyeresztvényi kőzethez kapcsolható a 

bogácsi vastag, akkréciós lapilli-tartalmú tufa (Harangi et al., 2005), amit azonban Pentelényi 

(2005) a földtani térképezés során a Harsányi Riolittufa Formációba sorolt. Továbbá, a bükki 

térképmagyarázó (Pentelényi, 2005) szerint a Harsányi Riolittufa Formációval később 

összevonható lesz a Bükkalja nyugati részén, alapvetően Egertől északra definiált Felnémeti 

Riolittufa Formációval, ami áthalmozott riolittufából (tufit), valamint hullott és összesült 

riolittufából (zeolitosodott ignimbrit) épül fel. 

A piroklasztitokat létrehozó kitörési centrumok meghatározása a jelenlegi feltártsági 

körülmények mellett nem egyszerű feladat. Szakács et al. (1998) a Bükkaljától délre, a Vatta-

Maklár árok mentén feltételezte a központokat. A KTK esetében egy délről jövő szállítást 

feltételeznek a mágneses anizotrópia vizsgálatok alapján. Harangi (2002) az ATK esetében 

több kitörési központot feltételez, egyet Eger környékére, amire a horzsakövek irányítottsága, 

valamint egy repített bomba bezsákolódás utal; egyet Szomolya környékére, amire a 

litoklasztok nagy mennyisége és mérete utal; valamint Cserépváralja közelébe, ahol szintén 

egy bezsákolódás utal kürtő közelségére. Az Eger környéki központ meglétére Szakács et al. 

(1998) vizsgálatai is utalnak. Pentelényi (2005) szerint a Gyulakeszi Riolittufa Formáció 

anyagát szolgáltató kitörések centruma a Bükkalja DK-i előterében lehetett. A Harsányi 

Riolittufa Formáció esetében a fúrási adatok alapján a kitörési központokat K-ÉK irányban 

érdemes keresni (Pentelényi, 2005), amihez hasonló következtetésre jutott Lukács et al. (in 

press_a) is. 
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3. Szilíciumgazdag magmás rendszerek és magmatározók – definíció, 
jellemzés, fizikai és kémiai folyamatok 

 

A vulkáni kőzetek kémiai és fizikai tulajdonásai alapvetően a magma keletkezése, 

felemelkedése és a földkéregben való megakadása során lejátszódó folyamatoktól függ. A 

szilíciumgazdag magmatizmus esetében ez bonyolult események sorát jelenti. 

Magmaképződés a földköpenyben és/vagy a földkéreg alsó részén, frakcionációs 

kristályosodás, asszimiláció, magmakeveredés, kristályok beolvasztása és ezek számtalan 

kombinációja vezet ahhoz, hogy aztán létrejöjjön egy összefüggő olvadéktömeg, ami képes a 

felszínre törni. Ez a folyamatsor érinti a litoszféra jelentős részét. A következőkben a 

szilíciumgazdag magmás rendszerekre vonatkozó folyamatokról adok rövid irodalmi 

összefoglalást. Szilíciumgazdag magmáknak a 65 t% feletti SiO2 tartalmú magmákat nevezik, 

amelyek nagyobb viszkozitásuk, ugyanakkor kis sűrűségük miatt alapvetően eltérően 

viselkednek a bazaltos rendszerekhez kötődő magmákhoz képest. 

Hildreth és Wilson (2007) összefoglalóan magmás rendszernek definiálta ezt a több 

egységből álló rendszert, amely mind hozzájárul a magma alapvető jellegzetességeinek 

kialakításához (3.1. ábra). A magmás rendszerbe beletartozik a forrásrégió, azaz a 

magmaképződés helye, a magmafeláramlási zóna és a magmatározók (más néven magma 

rezervoárok), végül a magmakamra, ami vastag kristálypép zónát és összefüggő olvadékot 

tartalmazó lencséket foglal magába. A magma elsődleges keletkezési területe a forrásrégió, 

ahol a kőzetolvadékok létrejönnek és kialakul azok kezdeti geokémiai és izotópos jellege. Már 

a forrásrégióban igen összetett folyamatok zajlanak le, mint például a földköpeny vagy a 

földkéreg, esetleg mindkettő anyagának részleges olvadása, a különböző jellegű olvadékok 

mélybeli kristályosodása, keveredése és homogenizációja (MASH folyamat, Hildreth és 

Moorbath, 1988). Ebből az átfűtött zónából időszakonként kis sűrűségű magmacsomagok 

emelkednek fel, majd akadnak el a felső kéregben. Hildreth és Wilson (2007) 

magmatározónak nevezi a magmakamrákat és az azokat közvetlenül tápláló zónákat, amely 

utóbbiban függőleges telérek és permeábilis kristálypép zónák tartoznak, mindazok, amelyek 

részt vesznek a sekély magmakamrák időszakos utántöltődésében. A magmakamra a 

magmatározó azon része, ahol a kőzetolvadékok zárt vagy nyílt rendszerű fejlődése 

végbemegy. Magába foglalja az összefüggő olvadékot tartalmazó lencsét vagy lencséket, 

továbbá a körülötte lévő kiterjedt krisálypép zónát is.  

Ettől kissé eltérő nevezéktant javasol Bachmann és Bergantz (2008a), aki 

magmakamrának csak azt a területet nevezi, amelyben kitörésre alkalmas magma van. Ez 



 

22 - 

olyan kőzetolvadékból állhat, amelynek kristálytartalma nem több mint 50 tf%. Ekörül, főleg 

ezalatt nagy kiterjedésű magmás zóna található, amelyben a kristálytartalom meghaladja az 50 

tf%-ot, ami azt jelenti, hogy a rendszer már mereven vagy közel mereven viselkedik. A 

kristályok összeérhetnek, a köztük lévő olvadék nehezen távozik el, sőt létrejöhet egy közel 

szilárd módon viselkedő kristályháló is, ami már egyáltalán nem mobilizálható. Azt a részt, 

ami még bizonyos körülmények között részt vehet a kitörésben kristálypépnek nevezik. 

Bachmann és Bergantz (2008a) a magmakamra és kristálypép együttesét nevezi 

magmatározónak (3.1. ábra). Dolgozatomban ezt a nevezéktant használom, ami mellett még 

megjelenik az olvadéklencse elnevezés is, ami a kisebb méretű magmakamra szinonímája.  

 
3.1. ábra – Szilíciumgazdag magmás rendszer nevezéktana Hildreth és Wilson (2007), valamint 

Bachmann és Bergantz (2008a) nyomán (alapábra: Miller és Wark, 2008) 
 

A szilíciumgazdag magmás rendszerekben lezajló folyamatok megértésében nagy 

előrelépés, mondhatni forradalmi változás történt az utóbbi években, amely jelentősen 

megváltoztatta a magmakamrákról korábban kialakult nézeteket. Korábban, az intermedier–

Si-gazdag magmakamrákat úgy tekintették, mint a litoszférának azon területeit, ahol 

olvadékállapotú (vagy ahhoz közeli) anyag nagy mennyiségben van vagy volt jelen, azaz egy 

hatalmas üreg, ami összefüggő kőzetolvadékkal van kitöltve és amelyben zajlik a 

kristályosodás folyamata. Az aktív vulkáni területek alatti szeizmikus megfigyelések azonban 

nem mutattak ki nagy mennyiségű olvadékot tartalmazó anyagot a sekély földkéregben 
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(legalább 30-50% olvadékfázis; Sinton és Detrick, 1992; Miller és Smith, 1999; Schilling és 

Partzsch, 2001; Zandt et al., 2003). További ásványkémiai (pl. Davidson et al. 2007), 

valamint a plutoni és vulkáni rendszerekből származó geokronológiai és geokémiai adatok 

(pl. Glazner et al., 2004; Hildreth, 2004; Charlier et al. 2007; Bachmann et al, 2005; 2007) 

egyaránt megkérdőjelezték a korábbi elmélet helytállóságát. Az új elméletek szerint az 

intermedier-Si-gazdag magmás rendszerek magmakamráinak nagy részét időszakosan 

fennálló, több kilométer kiterjedésű kristálypépzónák alkotják (Nakamura, 1995; Civetta et 

al., 1997; Signorelli et al., 1999; Hildreth, 2004; Bachmann és Bergantz, 2004; 2008a; Smith 

et al., 2004; Shane et al., 2005; 2007; 2008; Larsen et al., 2006; Pabst et al., 2007; Hildreth és 

Wilson, 2007; Charlier et al. 2007; Walker et al., 2007), amelynek felső régióiban egy vagy 

több olvadéklencse raktározza az olvadékállapotú fejlettebb magmaanyagot (3.2. ábra). Az 

olvadéklencsék azok az egységek, amelyek a kitörések során leginkább képesek kiürülni. A 

kristálypép zóna (kristályosodás fő zónája) kristályokban gazdag, de tartalmaz annyi köztes 

olvadékanyagot (időszakosan), amely lehetővé teszi a pépzónába érkező újratöltő magmákkal 

való keveredést és hibridizációt. Különlegesebb esetekben a kitörés során a kristálypép zóna 

is részben megcsapolódhat (pl.: Crater Lake ignimbrit; USA, Bacon, 1983; Bacon és Druitt, 

1988; Katmai-Novarupta ignimbrit, Alaszka, Hildreth és Fierstein, 2000; Purico ignimbrit; 

Andok, Lindsay et al., 2001). 

 

 
A magmatározóban, és azon belül a magmakamrában a magmák differenciációját 

okozó fő folyamat az olvadék és az olvadékból kristályosodó ásványok folyamatos vagy 

ismétlődő elkülönülése. Ennek oka különböző lehet. A legrégebbi modell szerint a 

differenciációt a kristályok sűrűség szerinti elkülönülése, alapvetően a leülepedésük miatti 

olvadék-kristály elkülönülés okozza (Bowen, 1928). A Bowen-féle kristályleülepedéses 

differenciációt (különösen a nagyobb szilícium tartalmú rendszerek esetében) azonban a 

3.2. ábra – A Föld egyik legjobban 
tanulmányozott kaldera rendszere, 
a Long Valley kaldera és alatta a 
Bishop tufa kitörést megelőző, 
rekonstruált, egyszerűsített 
magmatározó rendszere (Hildreth, 
2004; Bachmann és Bergantz, 
2008a) 
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kutatók többsége nem tartja jelentős mechanizmusnak. Ennek oka az, hogy a kristályok 

elkülönülése e magmás rendszerekben igen lassú folyamat, elsősorban a kristályok kis mérete 

és az olvadék nagy viszkozitása miatt (pl. McBirney, 1980; Sparks et al., 1984; Reid et al., 

1997). A kristályok elkülönülését ezeken kívül az olvadékokban zajló konvektív keveredés is 

hátráltathatja (Martin és Nokes, 1989). Egy másik modell szerint az olvadék-kristály 

elkülönülés fő oka a magmakamra fala mentén történő kristályosodás és az e folyamat során 

keletkező kisebb sűrűségű maradékolvadék – felhajtó erejéből fakadó – eltávozása (Chen és 

Turner, 1980; Turner, 1980; McBirney, 1980; Sparks et al., 1984; Marsh, 2000).  

A hagyományos értelemben vett magmakamra fala mentén történő kristályosodás a 

peremi részeken megnyilvánuló jelentős hőmérsékleti gradiens miatt következik be. Mivel a 

legnagyobb hőmérsékletkülönbség a függőleges oldalfalak mentén jelentkezik, ezért ez a 

falmenti kristályosodás fő színtere (de Silva és Wolff, 1995). A magmakamra fala mentén a 

kristályosodás során egy határrétegben keletkező maradékolvadék a felhajtó ereje révén 

konvektív áramlást indít el, amely során a felzikus, kisebb sűrűségű olvadékok a 

magmakamra felsőbb részében gyűlnek össze. Huppert és Sparks (1984) ezt a folyamatot 

konvektív frakcionációnak nevezte el. A maradékolvadékok sűrűségük és összetételük alapján 

rétegeket hozhatnak létre, amelyek a későbbiekben önállóan fejlődhetnek, kristályosodhatnak 

tovább. Hildreth és Wilson (2007), valamint Bachmann és Bergantz (2008a,b) szerint a 

konvektív kristályosodás szerepe azonban alárendelt a szilíciumgazdag magmás rendszerek 

esetében. A legfontosabb érv erre az a megfigyelés, miszerint a Si-gazdag magmák általában 

vékony horizontális teléreket alkotnak a földkéregben (Miller et al., in press). A kis 

függőleges vastagságot mutató, azaz a nagy oldalarányú (szélesség/magasság>>1) telérek, 

magmakamrák esetében pedig a konvektív kristályosodás jelentősége elhanyagolható (de 

Silva és Wolff, 1995). Továbbá, kevés olyan bizonyítékról tudunk a plutoni kőzetek 

vizsgálatából, amelyek alátámasztanák a falmenti kristályosodást (pl. Eichelberger et al., 

2006; Walker et al., 2007). A kristályokon gyakran megfigyelhető komplex zónásság 

Bachmann és Bergantz (2008b) szerint szintén nem magyarázható a monoton oldalfalmenti 

kristályosodás folyamatával. 

Az összefüggő olvadékkal kitöltött, nagy kiterjedésű magmakamrák létét a szeizmikus 

vizsgálatok egyre inkább elvetik és ehelyett az aktív vulkánok alatt olvadékot is tartalmazó, 

de alapvetően szeizmikusan szilárd magmás rendszereket mutatnak ki. Marsh (2000) szerint 

ennek oka az, hogy a magmás rendszerek még az aktív tűzhányók alatt is több-kevesebb 

fejlettséget mutatnak, azaz a magmakamrákban viszonylag gyorsan kialakul egy a 

magmakamra belseje felé növekvő kristálypép zóna (3.3. ábra). A legtöbb magmatípus 
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esetében az olvadék kis mértékű, mintegy 25oC-os hőmérsékletcsökkenése már több-kevesebb 

kristály megjelenésével jár. Ez azt jelenti, hogy különösen a telér vagy magmakamra fala 

mentén hamar létrejön egy kristálygazdag zóna. Marsh (1996) részletesen jellemezte ezt a 

kívülről befelé haladó megszilárdulási frontot („Solidification Front”) és elkülönítette fő 

részeit. A megszilárdulási front egy zónás egység, amelynek legkülső része a merev kéreg 

(ahol a kristályosodási fok 55-100% közötti), amelyen belül elkülöníthető egy úgynevezett 

merev „kristály-szivacs” egység, ahol a kristályok összefüggő hálózatot alkotnak. Ezt követi a 

kristálypép zóna, ahol a kristályosodási fok 25-55% közötti. Az 55%-os kristályossági fok egy 

olyan kritikus értéket jelent, ami után a kristály helyzete lényegesen már nem változik, azaz 

közel merev tulajdonságú. A pépzónától tovább beljebb, az elfogási zóna (25%-os 

kristályosodási fok) után jelenik meg a szuszpenziós zóna. A szuszpenziós zónában 

(kristályosodási fok 25% alatti) a kevés és kis méretű kristályok szabadon mozognak és 

feltehetően a kristályok eltávozhatnak a kristályosodási zónából a magmakamra belseje felé. 

Itt jelentős szerepe lehet a konvektív keveredésnek. 

 
3.3. ábra – A magmakamra klasszikus felfogása és Marsh (1996) szerinti modellje a megszilárdulási 

fronttal és annak egységeivel. Merev „kristályszivacs” elnevezés Hildreth (2004) után. 
 

Marsh (2000) modelljében a maradékolvadék összetételében a kritikus kristályossági 

fok (50-55%) felett várható ugrásszerű változás. Ekkor az olvadék a pépzónában, illetve a 

merev „kristályszivacsban”, azaz kristályok hálózatában található. A kristályközi térben lévő 

differenciált olvadék elkülönüléséhez fizikailag fel kell bomlania a megszilárdulási frontnak. 

Erre a következő lehetséges mechanizmust határozza meg: (1) Instabil megszilárdulási zóna 

és a szilíciumgazdag olvadék elkülönülése: A magmakamra még nem kristályos részéhez 

képest a megszilárdulási frontnak nagyobb a sűrűsége, és ezért gravitációsan instabil. A 
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megszilárdulási front instabilitása miatt felszakadhat, és így a helyi köztes olvadékok 

kiáramolhatnak és szilíciumgazdag lencséket alkotva, elkülönülhetnek a magmakamrában. (2) 

szilíciumgazdag olvadék kinyomása a pépzónából, illetve a „kristályszivacsból”: a 

magmakamrába időszakosan új kőzetolvadék érkezhet, a megszilárdulás front részlegesen 

felszakadhat, és az új magma kinyomhatja a köztes frakcionált olvadékot a permeabilis 

kristályhálózatból (pépzóna vagy „kristályszivacs” egységből). Az eredeti kristályhálózat 

anyaga kémiai és hőmérsékleti szempontból is nem egyensúlyi állapotba kerül. Marsh (2000) 

szerint azonban e folyamat eshetősége nem nagy. (3) Megszilárdulási frontok újraolvadása: új 

magmabenyomulás hőhatása miatt a megszilárdulási front részlegesen vagy teljesen 

újraolvadhat, és így a kristályok közötti szilíciumgazdag olvadék szabaddá válik, majd 

összegyűlik a magmakamra felsőbb részeiben. (4) Kompakció: A magmakamra alsó fala 

mentén történő felfelé hatoló megszilárdulási front nagyobb vastagságot elérve növekvő 

önsúlya következtében összeesik, kompaktálódik, a köztes olvadék pedig kipréselődik.  

A szilíciumgazdag magmás rendszerekre vonatkozó utóbbi néhány évben megjelent 

magmakamrán belüli folyamat-modellek Marsh (1996; 2000) magmafejlődési modelljeit 

gondolják tovább. Az új elképzelésekben a fő különbség azonban az, hogy nem egy közel zárt 

rendszerű magmakamra táplálja a szilíciumgazdag vulkáni kitöréseket, hanem a magma-

tározó újabb és újabb magmabenyomulásokkal fokozatosan növekszik és így heterogén 

kristálypép zónák együttesévé alakul (3.4. ábra; Glazner et al., 2004; Lipman, 2007). 

                    
A felső kéregbe nyomuló magmák többnyire dácitos-riodácitos összetételűek, amelyek 

a mafikus-tonalitos alsókéreg részleges olvadása során keletkeznek. Ebben az olvadási 

folyamatban lényeges szerep jut a földköpeny-eredetű bazaltos magmáknak (Huppert és 

Sparks, 1988). Időszakonként bazaltos magmák is elérhetik a magmatározót, amelyek 

Hildreth és Wilson (2007) szerint fenntartják a magas hőáramot, ezáltal biztosítják a teljes 

magmás rendszer termális stabilitását, a kristályközi térben lévő olvadékfrakció 

fennmaradását. A szilíciumgazdag magmás rendszerek esetében a földköpeny eredetű 

mafikus magmáknak különösen nagy a jelentősége, mivel elegendően nagy térfogatú riolitos 

3.4. ábra – Folyamatos magmafelnyomulással 
növekvő magmatározók modellje (Glazner et 
al. 2004). 
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magma létrehozásához jelentős kiterjedésű forrásterület szükséges. A megfelelő mennyiségű 

elsődleges dácitos-riodácitos kéreg-olvadékot pedig csak nagy hőmérsékletű dehidratációs 

olvadási folyamat tudja létrehozni, amihez a termális energiát a földkéreg alá nyomuló 

bazaltos magmák biztosítják (Hildreth és Wilson, 2007). 

 
 

A nagy szilíciumtartalmú riolitos olvadékok csak a sekély földkéregben fejlődhetnek 

ki, azaz dácitos-riodácitos olvadék frakcionációs kristályosodásával. Lényeges pont, hogy a 

magmatározóba nyomuló kőzetolvadékok horizontálisan terjednek szét (Miller et al., in 

press), ami megakadályozza a konvekciós frakcionáció folyamatát. A magmatározóban zajló 

differenciációt a kristálypép zóna köztes olvadékának elkülönülése okozza (3.5. ábra; Hildreth 

és Wilson, 2007; Bachmann és Bergantz, 2004; 2008a). Marsh (2000) és Bachmann és 

Bergantz (2004) szerint a kristálypép zónában 45-50%-os kristálytartalom elérése után 

viszonylag stabil kristályháló jön létre, amelyben erősen differenciált felzikus olvadék van a 

kristályok között. Ebben a permeábilis rendszerben a konvekciós áramlások már nem 

játszanak jelentős szerepet. A köztes olvadékanyag eltávozását főként kompakcióval és kis 

mértékben (sűrű, viszkózus folyadékban történő) hátráltatott leülepedéssel és 

mikroleülepedéssel (kristályok mikronméretű átrendeződése; Miller et al., 1988) 

magyarázzák. Az eltávozott riolitos olvadékanyag a magmarezervoár felső részében gyűlik 

össze, ahol a tetőrész hűtő hatása miatt történő kristályosodás jelentősen hátráltatott, mivel a 

maradékolvadék illótartalma igen jelentős.  

Riolitos vulkáni kitörések esetében gyakoriak a kristály-szegény piroklasztitok 

képződése, ami azt jelenti, hogy a vulkáni kitörést egy kristályszegény magmakamra, 

másnéven olvadéklencse táplálta. Az olvadéklencsék térfogata a vulkáni kitörés során 

3.5. ábra – Egy horizontálisan elnyúlt 
kristálypép tartalmú magmás benyomulás 
fejlődésének általános menete (Bachmann és 
Bergantz, 2004; 2008a): A. Mindaddig, amíg a 
kristályossági fok kicsi (<45 tf% kristály), a 
rendszerben lassú konvekció történhet, ami 
szuszpenzióban tartja a kristályokat. B. kb. 45-
60 tf% kristály esetében már nem mehet végbe 
konvekció, azonban a nagy permeabilitású 
kristályhálóból a kis sűrűségű felzikus 
maradékolvadék felfele migrál, miközben a 
kristályháló összeroskad és kiterjedt 
olvadéklencsét alakíthat ki. C. Erős 
kristályossági fok (>60 tf%) esetében a 
kristályháló permeabilitása jelentősen 
lecsökken, ami megakadályozza a hatékony 
olvadékelkülönülést. 



 

28 - 

felszínre került tefra térfogata és a kalderák mérete alapján becsülhető meg (Bachmann és 

Bergantz, 2004). A nagy kalderák felszíni kiterjedése (kb. 1000 km2) megadja a magmalencse 

horizontális elterjedését. Egy Bishop tufa méretű kitörés esetében ez azt jelenti, hogy az 

olvadéklencse vastagsága 600 méter körüli lehet! Ezalatt azonban még több kilométer vastag 

kristálypép zóna terülhet el. 

Bachmann és Bergantz (2004) számításokat végzett arra vonatkozóan, hogy mennyi 

idő szükséges egy ilyen méretű olvadéklencse kialakulásához és arra jutottak, hogy zárt 

rendszer esetében ehhez 10000–100000 év szükséges, amit megerősítenek különböző 

ásványokon (pl. cirkonon) végzett magmás rendszerben való tartózkodási idő számítások is 

(Halliday et al., 1989; Reid et al., 1997; Hawkesworth et al., 2000; Jellinek és DePaolo, 

2003).  

A természetben a legtöbb vulkáni kőzet nyílt rendszerű folyamatok során keletkezik. 

A magmakamrát érintő nyílt rendszerű folyamatok között szerepel a friss magmabeáramlás (a 

forrásrégióból vagy a magmarezervoár mélyebb zónáiból) és az ehhez kapcsolódó 

magmakeveredés, gázbekeveredés, időleges, ismétlődő alulról jövő termális hatások valamint 

a magmakamra tető részének beszakadása, ami a tetőt alkotó kőzetek részleges vagy teljes 

beolvadását eredményezheti. Ezek a folyamatok a magmakamra olvadéklencséinek 

összetételét, homogenitását, valamint a kristálypép zóna összetételét, állapotát nagyban 

befolyásolhatják. Az említett alulról jövő hatások például a kristálypép zónát részben 

újraolvaszthatják (Bachmann et al., 2002), a köztes olvadékanyagot átalakíthatják 

(kinyomhatják és helyére az új olvadék áramlik, vagy az új olvadékkal keveredik a korábbi). 

A magmakamra kristálypép zónája újra és újra megváltozhat vagy kiújulhat és mindezzel 

lehetőség teremtődhet az újonnan létrejövő kristálypép köztes olvadékának ismételt 

eltávozására. Ebben az esetben a köztes olvadék összetétele különbözhet a korábban 

elkülönült köztes olvadékok összetételétől. A kristálypép zóna feletti olvadéklencsékben vagy 

olvadéklencse-sorokban ezért akár összetételbeli rétegződés is kialakulhat. A fentiek alapján 

látható, hogy a nyílt rendszerű folyamatok felelősek leginkább azért, hogy a vulkáni kitörések 

során milyen összetételű, geokémiai és kőzettani felépítésű vulkáni képződmények 

keletkeznek. Az új modellekre alapozva Bachmann és Bergantz (2008b) a szilíciumgazdag 

vulkáni képződményeket három fő csoportba osztotta (3.1. táblázat). Felosztásukban a vulkáni 

képződmények vagy képződménysorozatok homogenitás változását vették figyelembe, amely 

beosztásuk szerint nagy vonalakban tükrözi a magmakamrában vagy magmarezervoárban 

lezajló folyamatokat.  
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Az első csoporthoz a hirtelen változást (hőmérséklet és/vagy összetétel) mutató 

vulkáni sorozatok tartoznak, amelyekre jellemző, hogy egy rétegsoron belül a vulkáni kőzetek 

között több tömegszázalékot is elérő összetételhiány tapasztalható. A második csoportot a 

lineáris vagy fokozatos változást mutató vulkáni sorozatok alkotják, ahol a kőzetek 

összetételváltozásai (pl: fő-, nyomelem, izotópos, kristálytartalom) egy réteges felépítésű 

magmakamrának a megcsapolódására utalnak. A harmadik csoportba pedig a homogén, vagy 

jelentős vertikális változás (hőmérséklet és/vagy összetétel) nélküli vulkáni képződményeket 

sorolták.  
 Hirtelen változást mutató 

vulkáni sorozatok 
Lineáris változást mutató 

vulkáni sorozatok 
Homogén vulkáni egységek 

Példák Purico ignimbrit, Caspana 
ignimbrit, Crater Lake 
ignimbrit, Katmai 1912, Los 
Humeros, Timber 
Mountain/Oasis Valley 
kaldera komplexum, 
Whakamaru ignimbrit, 
Bonanza Tuff 

Bishop Tuff, Bandelier Tuff, 
Huckleberry Ridge Tuff, La 
Primavera Tuff, Taylor Creek 
Rhyolite, Loma Seca Tuff, 
Laacher See ignimbrit, 
Campaniai Ignimbrit, Aso 
Ignimbrit 

Fish Canyon Tuff, Lund Tuff, 
Cerro Galan ignimbrit, Atana 
ignimbrit, Oruanui ignimbrit 

3.1. táblázat: Szilíciumgazdag vulkáni képződmények osztályozása a kémiai összetétel belső 
változékonysága alapján (Bachmann és Bergantz, 2008b) 

 

A hirtelen változást mutató vulkáni összletek legtöbbször már terepen könnyen 

felismerhetőek. A vulkáni kitörés kristály-szegény riolit ignimbrit képződésével kezdődik, 

amit hirtelen változással kristály-gazdag, kevéssé differenciált összetételű (pl. andezites) 

vulkáni anyag felszínre kerülése követ. A szelvényekben vagy a juvenilis törmelékekben 

(horzsakő, salak) jelentkező hirtelen és gyakran több tömegszázalékot is meghaladó főelem-

geokémiai változások a kőzetek színében is megnyílvánulnak (3.6. ábra). A hirtelen 

összetételbeli változást többnyire a frakcionációs kristályosodás körülményeivel magyarázzák 

(Bacon és Druitt, 1988; Brophy, 1991; Hildreth és Fierstein, 2000). Az összetételbeli 

ugráshoz az szükséges, hogy a felzikus magma hatékonyan el tudjon különülni. Ennek egyik 

lehetséges mechanizmusa a konvektív frakcionáció lehet (de Silva, 1991; 2001). 

Az újabb elméletek szerint ezt a változékonyságot zárt rendszerben történő in-situ 

kristályosodáson áteső magma is létrehozhatja. A modell szerint az 50-60 tf% kristályosodási 

fokot elérő kristálypép zónából az alacsony sűrűségű köztes olvadék elsősorban a kompakció 

hatására feláramlik és egy szinte kristálymentes sapkát hoz létre a pépzóna felett (pl. 

Thompson et al, 2001; Bachmann és Bergantz, 2004). A fejlettebb olvadékot tartalmazó 

sapkának és az azt követő kristálypép zónának egymás utáni kitörése létrehozhatja a két 

különböző összetételű és kristályosodási fokú, kogenetikus képződmény-sort (Bacon és 

Druitt, 1988; Bachmann és Bergantz, 2004; Hildreth és Wilson, 2007; Walker et al, 2007). A 
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hirtelen összetételbeli ugrást mutató összletekre iskolapéldát a 7700 évvel ezelőtti Crater Lake 

ignimbritje adhat, ahol a szinte teljesen afíros riodácitot követően kristálygazdag andezit 

került a felszínre (3.6. ábra; Bacon és Druitt, 1988; Druitt és Bacon, 1989). Az erősen 

differenciált riodácit frakcionációs kristályosodással származtatható az andezitből, amelynek 

az alapanyagüveg-összetétele a riodácit összetételéhez hasonló. Mindezek a jellegek 

összhangban vannak a vázolt kristály-olvadék elkülönülési modellel. 

 
3.6. ábra – A Crater lake ignimbrit (Mazama ignimbrit, Oregon , USA) éles összetételbeli változása 

(balra; Bacon és Lanphere, 2006; Bachmann és Bergantz, 2008b) terepen is jól megfigyelhető 
színváltásban nyilvánul meg (jobbra; kép: Schmincke, 2004)  

 

A lineáris változást mutató vulkáni összletek juvenilis elegyrészeinek összetételei a 

geokémiai diagramokon lineáris trendeket alkotnak (pl. Hildreth, 1979; Streck és Grunder, 

1997; Wolff et al., 1999). A kevésbé fejlett összetételektől a fejlettebb összetételek felé tartó 

trendek általában folyamatosak, bár néhány esetben kisebb összetételbeli hiányok is 

előfordulnak (pl. Streck és Grunder, 1997). A tapasztalható kémiai változások általában a 

nyomelemek esetében a leglátványosabbak, azonban a folyamatos változás a főelemek, az 

izotóparányok, a kristályosodási fok, a hőmérséklet és gáztartalom tekintetében is 

megfigyelhetők. Az egyik legjobban tanulmányozott lineáris változást mutató képződmény a 

kaliforniai (USA) Bishop tufa (3.7. ábra; Hildreth, 1979; Hildreth és Wilson, 2007, Wark et 

al, 2007), valamint az új-mexikói (USA) Bandelier tufa (Wolff és Ramos, 2003).  

A vulkáni képződmények lineáris geokémiai változása réteges felépítésű 

magmakamrára utal, amelynek kialkulása jelenleg is élén viták tárgya (Hildreth és Wilson, 

2007). Lineáris összetételbeli gradiens létrehozható in-situ differenciációs folyamattal (pl. 

Hildreth, 1981; McBirney et al., 1985; Marsh, 2000) vagy magmakeveredéssel (pl. Sparks és 

Marshall, 1986; Frost és Mahood, 1987; Hervig és Dunbar, 1992; Jellinek et al., 1999; 

Eichelberger et al., 2000). Ez utóbbi esetben a keveredett magmák sűrűség szerinti 

elkülönülése hozza létre a lineáris összetételgradienst a magmakamrában. Hildreth és Wilson 

(2007) szerint a Bishop tufa kőzeteiben tapasztalható nyomelem-trendek, a kb. 100oC fokot 
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elérő hőmérséklet-változás és a kristályosodási fokban az illótartalom csökkenésével 

mutatkozó fokozatos erősödés a kezdeti kitörési termékektől a végső termékekig in-situ 

differenciációs folyamattal és a kristálypép zónában kialakuló különböző fejlettségű 

olvadékok fokozatos elkülönülésével magyarázható. Elméletük szerint a kristálypép zóna 

fejlődése során képződő, folyamatosan változó összetételű köztes olvadék a kristálypép zóna 

felett, a magmatározó felső részében gyűlik össze. A folyamatosan érkező, egyre 

differenciáltabb olvadékok sűrűség szerint rendeződnek el a kristálylencsében, ami lineárisan 

változó összetételbeli gradienst eredményez. Bachmann és Bergantz (2008) szerint azonban, 

mindezek mellett egy forró magma benyomulás okozta kései konvekciós keveredés is felelős 

lehet az olvadéklencsék elsősorban hőmérsékletben megmutatkozó rétegességének 

létrejöttében (3.7. ábra). Fontos megjegyezni, hogy Simakin és Botcharnikov (2001) szerint a 

magmatározókban az olvadék jelenléte miatt a konvekció szinte minden esetben 

elkerülhetetlen. A konvekció jellege azonban a szilíciumgazdag, viszkózus magmás 

rendszerekben általában lassú és sokszor kaotikus, hatására csupán csak részleges keveredés 

jöhet létre két szélső tag között (Bachmann és Bergantz, 2008b). A részleges keveredés 

eredménye a két szélsőtag között lineárisan változó keverék. Bachmann és Bergantz (2008b) 

szerint a kristályosodás előrehaladtával, így 50-60 tf% kristálytartalom mellett és felett a 

konvekciónak már nem lehet nagy szerepe, mert a viszonylag merev kristályháló 

megakadályozza a konvekciót. A kristályszegény olvadéklencsékben azonban nagy 

fontossága lehet a konvekciós keveredésnek, amely létrehozhat lineáris összetételgradienst. 

 
3.7. ábra – A kaliforniai Bishop tufa felfelé folyamatos összetételbeli változást mutató képződménye 

(balra; Schmincke, 2004) és a mélybeli magmakamra folyamatok rekonstruálása (jobbra; Bachmann és 
Bergantz, 2008b)  

 

A homogén vagy jelentős vertikális változás nélküli vulkáni képződmények nagyfokú 

teljes kőzet homogenitást mutatnak fő- és nyomelemek, izotóparányok, kristályosodási fok és 

hőmérséklet tekintetében. A szakirodalom monoton intermedier vulkanitoknak („Monotonous 
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Intermediates”) nevezi e vulkáni képződményeket (Hildreth, 1981). Ezek általában nagy 

térfogatú (>1000 km3), kristálygazdag (45 tf% kristálytartalomig), dácitos összetételű vulkáni 

kőzetek és az érett kontinentális ívekhez kapcsolódnak. Az egyik legrészletesebben 

tanulmányozott példa a Fish Canyon tufa, amely az eddig ismert legnagyobb méretű 

szupervulkáni kitörés terméke (Bachmann et al., 2002). Mindezek mellett találunk példákat 

homogén, riolitos, kristályszegény egységekre is (pl. Oruanui ignimbrit, Taupo vulkáni 

terület; Dunbar et al., 1989; Wilson, 2001; Wilson et al., 2006). Az új modellek szerint 

(Bachmann et al., 2002; 2005; Bachmann és Bergantz, 2003; Bachmann és Bergantz, 2008b) 

a nagy térfogatú homogén magmaanyag kialakulása nyílt magmás rendszerekben képzelhető 

el, ahol az újonnan érkező magmák összetétele hasonló a magmatározóban fejlődő 

magmáéhoz (feltehetően az alsó kéreg MASH zónájában keletkező homogén magmatömegből 

emelkednek fel újabb és újabb magmacsomagok; Hildreth és Moorbath, 1988), vagy a 

magmaanyagok közötti keveredés elegendően hatékony a homogenizációhoz. Bachmann és 

Bergantz (2008b) modellje szerint a felső kéregbe történő új magmabenyomulások esetén a 

magmaanyag a hideg és alacsony nyomású környezetben kristályosodni kezd. Ahogy a 

kristályosodási fok növekszik a hőmérsékletcsökkenést kompenzálja a kristályosodás során 

felszabaduló látens hő, és ezzel fokozatosan csökken a konduktív hűlés hatékonysága. Ezért, a 

magmaanyag kristálypép formájában (50 tf%-nál nagyobb kristályosodási fok mellett) hosszú 

időn keresztül megmaradhat. Mindennek azért van jelentősége, mert a homogén magmaanyag 

kialakulásához hosszú ideig fennálló kristálypép zóna szükséges. Időszakonként mafikusabb 

összetételűek (forróbb, kevésbé viszkózus és nagyobb sűrűségű) magmák is a feltörhetnek és 

ezek a szilíciumgazdag, kisebb sűrűségű kristálypépzóna alá rétegződnek. Ez utóbbi esetben a 

forró magmaanyag alárétegződés a magmatározóban jelenlévő magmaanyag belső 

keveredését idézheti elő és így elősegíti a homogenitás kialakulását (3.7. ábra), valamint 

hozzájárulhat a kristálypép zóna permeabilitásának fenntartásához.  

A szilíciumgazdag magmás rendszerek megismerésében az elmúlt években 

paradigmaváltásnak vagyunk tanúi. Új modellek jelennek meg, ezt követően pedig újabb és 

újabb tanulmányok vizsgálják ezek helyességét (pl. Smith et al. 2004; Shane et al. 2005; 

2007; 2008; Larsen et al., 2006; Pabst et al. 2007). Ehhez a kutatási területhez hozzájárulni a 

Kárpát-Pannon térség képződményeinek vizsgálatával önmagában is izgalmas feladat. A 

Bükkalja vulkáni képződményeinek változatossága, kiváló megtartása beemelheti e térséget is 

a nemzetközi kutatói gondolkodás körébe, az újfajta kutatási megközelítési mód pedig új 

elemeket adhat e magmás rendszerek megismeréséhez. 
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4. Vizsgálati módszerek 
 

4.1. Vizsgált területek 

Kutatómunkám során a Bükkalja területén számos feltárásból gyűjtöttem mintákat és 

végeztünk petrográfiai és geokémiai vizsgálatokat. Ezeknek az adatoknak a segítségével 

igyekeztünk korrelálni a területen elszórtan megjelenő piroklasztitokat (Lukács et al., 2001; 

2002; 2007; in press_a; Harangi et al., 2005; Harangi és Lukács, in press). A továbbiakban 

munkám elsősorban a vulkáni kőzetek eredetére, a magmakamra folyamatok feltárására 

koncentrált. A jelen munkában a Szakács et al. (1998) által definiált alsó, középső és felső 

tufakomplexumok egy-egy kiválasztott vulkáni képződményének részletes petrogenetikai 

vizsgálati eredményeit mutatom be. A feltárások kiválasztása és a mintavétel elsődleges 

szempontja a petrogenetikai folyamatok, ezen belül a magmakamrában zajlott változatos 

események rekonstruálása volt. Szerencsére, a Bükkalja miocén vulkáni képződményeinek 

többsége üde, lényeges átalakulást nem mutat, ezért ritka lehetőséget ad az elsődleges 

bélyegek alapján petrogenetikai következtetések levonására. Az előzetes vulkanológiai, 

kőzettani és geokémiai adatok alapján igyekeztem olyan feltárásokat kiválasztani, ahol 

várhatóan a szilíciumgazdag magmatározó rendszer különböző vonásai ismerhetők meg. Így 

esett a választás a következő területekre (4.1. ábra): (1) Szomolya, összesülést nem mutató 

ignimbrit (szomolyai ignimbrit), alsó tufa szint; (2) Bogács, Vénhegy, összesült és összesülést 

nem mutató ignimbrit sorozat (bogácsi ignimbrit); középső tufa szint; (3) Tibolddaróc és 

Harsány, összesülést nem mutató ignimbrit (harsányi ignimbrit); felső tufa szint. 

A szomolyai ignimbritre azért esett a választás, mert nagy számban tartalmaz magmás 

litoklasztokat, amelyek feltehetően ugyanabból a magmatározóból származtak, mint a kitörést 

tápláló riolitos kőzetolvadék. Továbbá, az ignimbritben és litoklasztokban megjelenő 

fenokristályok különösen nagy számban tartalmaznak szilikátolvadék zárványokat, amelyek 

jó lehetőséget adtak a magmafejlődés folyamatának újszerű vizsgálatára (Lukács et al., 2005). 

A középső tufakomplexumon belül egy olyan képződményt választottam, amit 

korábban Czuppon György kutatótársam diplomadolgozatában részletesen vizsgált, és 

amelyről számos adat állt rendelkezésre. A bogácsi ignimbrit egy különleges példáját mutatja 

a részleges magmakeveredésnek (’magma mingling’; Czuppon et al., 2001; Harangi et al., 

2002). A továbbkutatásban részletes, in-situ nyomelem, valamint szilikátolvadék zárvány 

vizsgálattal igyekeztem Czuppon (2003) petrogenetikai modelljét továbbgondolni, finomítani, 

illetve az új, szilíciumgazdag rendszerekre vonatkozó modellbe ágyazni. 
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A felső tufakomplexumból a harsányi ignimbrit képződményét választottam. A 

Bükkalja keleti részén megtalálható Harsány és Tibolddaróc falvak közelében feltárt 

ignimbritek jellegzetességét (két riolitos horzsakő populáció) már diplomadolgozatomban is 

megfogalmaztam. Az ezt követő kutatási munka (in-situ nyomelem és szilikátolvadék zárvány 

vizsgálatok) tovább finomította a petrogenetikai modellt (Lukács et al., in press_b).  

 

 
4.1. ábra – A jelen munkában részletesen vizsgált vulkáni képződmények lelőhelyei (térkép: Balogh 

(1963), Szakács et al. (1998), Harangi et al. (2005) és Less et al. (2002) alapján). 
1. szomolyai ignimbrit, 2. bogácsi ignimbrit, 3. harsányi ignimbrit 

 

A képződmények terepi vulkanológiai jellemzését követően teljes kőzet, egyedi 

horzsakő és litoklaszt mintákat vettem. A részletes petrográfiai elemzés alapján választottam 

ki a geokémiai vizsgálatokra a mintákat. Meghatároztam az önálló horzsakövek és 

litoklasztok teljes kőzet főelem és nyomelem összetételét, valamint a fő ásványfázisok és a 

kőzetüvegek kémiai összetételét. Az ásványfázisok geokémiai elemzéséhez szorosan 

kapcsolódtak a szöveti vizsgálatok, amelynek során vizsgáltam a kristályok alakját, peremét 

és belső zónásságát. A kőzetüveg szilánkok és kőzetüveges alapanyagok esetében 

pontméréssel elemeztem meg a nyomelem koncentrációkat. A szilikátolvadék zárványok 

esetében szintén gondos petrográfiai vizsgálat előzte meg a geokémiai elemzéseket. Ennek 

során elkülönítettem az elsődleges és másodlagos zárványokat, a további vizsgálatra pedig 

elsősorban a leányásványt nem tartalmazó és üde kőzetüveges zárványokat választottam ki. 



 

35 - 

Ezek közül a méretben megfelelő nagyságú (>40-50 μm) zárványoknak elemeztem a főelem 

és nyomelem tartalmát. Az analitikai vizsgálatok nagy részét a mintavételtől kezdve, a 

mintaelőkészítésen keresztül, egészen az elemzésig saját magam végeztem. A következő 

fejezetekben az alkalmazott analitikai eljárások mérési körülményeit összegzem. 

 

4.2. Teljes kőzet analitika 

A teljes kőzet (egyedi horzsakövek és litoklasztok) kémiai elemzése során az alábbi 

módszereket használtam: röntgenfluoreszcens spektrometria, ICP-atomemissziós 

spektrometria (ICP-AES), ICP-tömegspektrometria (ICP-MS), neutronaktivációs analitika.  

A röntgenfluoreszcens (XRF) spektrometriás méréseket a bécsi egyetem 

Litoszférakutató Tanszékének (Departments für Litosphärenforschung, Universität Wien) 

röntgenfluoreszcens laboratóriumában végeztem el magyar-osztrák pályázati 

együttműködések (Akció alapítvány, kétoldalú TéT) keretében. A minták előkészítését 

részben Magyarországon, az ELTE Kőzettan-Geokémia tanszék laboratóriumában végeztem 

(porítás), részben a bécsi egyetemen. A bécsi egyetem Litoszférakutató Tanszékén a minták 

elemzése három fázisban történt: izzítási veszteség meghatározás, főelem, majd nyomelem 

meghatározás. Az izzítási veszteséget (LOI) a minták 3 órás, 850oC-os kemencében való 

hevítésével keletkezett tömegveszteséggel mértem. A főelemeket magas hőmérsékleten 

újraolvasztott (homogenizált) üveglemezeken elemeztem. A kihevített minták 1,2 grammját 6 

gramm dilítium-tetraboráttal elkeverve 1200oC-on homogenizáltam, majd hibátlan felületű 

üveglemezeket öntöttem belőlük. A nyomelem mérésekhez a hevítetlen pormintákat (10 

gramm) vizes polivinil-alkohol oldattal (0,5 ml) kevertük, és sima felületű préselt pormintákat 

készítettem. A mintaelőkészítések után a mintákat Philips PW2400-as Rh csővel felszerelt, 

szekvens röntgenfluorszcens spektrométerrel Peter Nagl mérte. Munkámban felhasználtam 

korábbi mérések eredményeit is, amelyeket témavezetőm a Royal Holloway College (RHUL) 

Geokémiai Laboratóriumában Philips PW1480-as spektrométer segítségével üveglemezen és 

préselt pormintán végzett.  

A kőzetminták ritkaföldfém koncentrációját neutronaktivációs és ICP-MS módszerrel 

mértem. A neutronaktivációs analízis a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai 

Intézetében zajlott Balla Márta és Molnár Zsuzsa segítségével. A minták besugárzása 

medence típusú reaktorban 2,4x1012 ncm-2s-1 termális neutron fluxus mellett történtek, 8 órán 

keresztül. Minden mintát kétszer mértünk le, először 5-6 napos hűtési idő után, majd 25-30 

nappal később. A méréseket Canberra HPGe Well-type detektorral (1,95 keV felbontású, 

20,5% relatív hatásfokú) és Canberra S100 többcsatornás analizátorral végeztük. A 
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spektrumok kiértékeléséhez a SAMPO 90 szoftvert használtuk fel. A sztenderdizálásnál a 

komparátor módszert alkalmaztuk (DeCorte, 1987), ahol aranyat használtunk komparátor 

elemként. A termális/epitermális fluxusarányt cirkónium lemezzel vizsgálták. A mérések 

pontosságának bizonyítására az NBS SRM 1633a Coal Fly Ash referencia sztenderdet 

használtuk fel. 

Az ICP-MS vizsgálatot az AcmeLabs Ltd. (http://acmelab.com/) akkreditált 

vancouveri laboratóriumában végeztettük. A teljes kőzet főelem- és nyomelem elemzés lítium 

metaborát/teraborátos, illetve hígított salétromsavas feltárás után történt. Az eredmények 

ellenőrzése belső és nemzetközi standardokkal zajlott. 

Ebben az esetben is felhasználtam korábbi mérések adatait is, amit témavezetőm 

tudományos ösztöndíjas munka során végzett Eghamben a Royal Holloway College 

Geokémiai Laboratóriumában. Itt a ritkaföldfém elemek koncentrációjának meghatározása 

ICP-AES (induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria) módszerrel zajlott Walsh 

et al. (1981) módszere szerint. A ritkaföldfém elemek elkülönítése és feldúsítása az oldatba 

vitt minták ioncserélő oszlopon való átengedésével történt.  

 

4.3. Szilikátolvadék zárványok vizsgálata 

A különböző fenokristályokba zárt szilkátolvadék zárványokat petrográfiai 

mikroszkóp segítségével vizsgáltam áteső és ráeső fényben. A mikroszkópos szöveti 

megfigyelések során elsősorban olyan olvadékzárványokat különítettem el későbbi geokémiai 

vizsgálatokra, amelyek homogének (maximum két fázist, homogén üveget és gázbuborékot 

tartalmaztak) és zárványmentesek voltak. Az olvadékzárványok üvegfázisának homogenitását 

a visszaszórt elektronok által adott képeken, valamint ahol lehetséges volt ugyanazon zárvány 

több részén való elemzéssel is ellenőriztem. Az ortopiroxének viszonylag gyakran 

tartalmaztak szilárd ásványfázist (apatit, klinopiroxén, ilmenit) is tartalmazó 

olvadékzárványokat, amelyekről azonban kiderült az üvegelemzések során (hasonló 

összetételeket kaptunk a különböző zárványok esetében), hogy nem a csapdázott olvadékból 

kristályosodtak ki, hanem azzal egyidejűleg záródtak be. A szomolyai ignimbrit 

litoklsztjaiban, valamint a bogácsi ignimbritben található üveges szilikátolvadék zárványokat 

100 µm-es kétoldalt polírozott csiszolatban vizsgáltam. A szomolyai és harsányi ignimbritek 

esetében kvarc szeparátumból válogattam ki az olvadékzárvány tartalmú kristályokat, 

amelyeket polírozott felületükkel tárgylemezre ragasztottam, és a vizsgálandó olvadékzárvány 

szintjéig csiszoltam, políroztam. Az előkészített minták főelem és nyomelem összetételét 
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mikroszondás és LA-ICP-MS módszeres méréssel határoztuk meg a következő fejezetben 

részletezett körülmények között.  

 

4.4. Helyi (in-situ) analitikai vizsgálatok 

A fenokristályok és a kőzetüvegek (horzsakövek és litoklasztok alapanyaga, 

kőzetüveg szilánkok) kémiai összetételét pásztázó elektron-mikroszondával elemeztük. A 

mikroszondás elemzéseket a bécsi egyetem Litoszférakutató Tanszékének (Departments für 

Litosphärenforschung, Universität Wien) mikroszonda laboratóriumában készítettem 

CAMECA SX100 típusú berendezéssel. A fenokristályok esetében 15 kV feszültséget, 20 nA 

mintaáramot és fókuszált elektronsugarat használtam. A kőzetüvegek és nagy Na-tartalmú 

ásványfázisok esetében defókuszált, 5 μm átmérőjű elektronsugarat és rövidebb mérési idejű 

(10 mp) Na és K elemzést használtam a nátriumveszteség csökkentése érdekében. A többi 

elem esetében a mérési idő 20 mp volt. A mérési körülményeket, az elemek kalibrációját Prof. 

Theodoros Ntaflos és Franz Kiraly állította be és ellenőrizte végig a mérések során. Az 

ásványfázisok esetében a méréseket mindig a kristály belső zónásságának feltérképezése 

előzte meg. Lehetőség szerint igyekeztem minden felismerhető zóna kémiai összetételét 

meghatározni. A szilikátolvadék zárványok mérése kívánta meg a legnagyobb odafigyelést. 

Csak megfelelő méretű, lehetőség szerint >40 μm nagyságú zárványokat elemeztem. Ebben az 

esetben is, visszaszórt elektronképen ellenőriztem az összetételbeli homogenitást. A 

mikroszondás mérések előtt áteső és ráeső fényes optikai mikroszkópos vizsgálattal 

ellenőriztem a zárványok fázisösszetételét. A geokémiai elemzésre olyan zárványokat 

választottam, amelyek nem tartalmaztak leányfázist. Néhány esetben azonban ilyen 

zárványokat is elemeztem az összetételbeli változás feltárásának érdekében. A kőzetüvegek 

össz-főelem oxid tartalma szinte mindig 100t%-nál kevesebbet adott, amit elsősorban a 

riolitos rendszerben várható viszonylag magas víz-tartalom okozott. A kőzetüvegek víz-

tartalmát a főelem-oxidok összege és a 100t% közti különbséggel becsültük Devine et al. 

(1995) módszerét követve. Blundy és Cashman (2001) vizsgálata szerint ez a módszer jól 

alkalmazható és jó becslést ad a víz-tartalomra. A mikroszondás mérések pontosságát 

másodlagos standardokon ellenőriztük. 

A kőzetüvegek és szilikátolvadék zárványok nyomelem összetételét lézer-ablációs 

ICP-MS (LA-ICP-MS) módszerrel határoztuk meg. A minták mérésre való előkészítését, a 

mérési pontok kijelölését magam végeztem, míg az elemzéseket témavezetőm tudományos 

ösztöndíjas kutatása (NATO ösztöndíj és ISES kutatási projekt) keretében végezte el az 

Utrechti Egyetemen. A 193 nm-es ArF excimer lézer ablációs rendszer (MicroLas GeoLas 
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200Q) egy kvadropol ICP-MS-hez (Micromass Platform ICP) kapcsolódott (Mason és Kraan, 

2002). A mérésre kb. 100 μm vastagságú polírozott csiszolatokat használtunk. Az 

üvegszilánkok és horzsakőfalak felismerésében egy Zeiss kőzettani mikroszkóp állt 

rendelkezésre, amelyet az LA-ICP-MS műszerhez csatlakoztattak. A lézeres gerjesztés a 

minta rögzített pontján 0.2 GW cm-2 besugárzás mellett történt, a lézer pulzus ismétlési aránya 

10 Hz volt. A szilikátolvadék zárványok esetében azonban csak 7 Hz-es lézerpulzust 

alkalmaztunk. Az ablációs kráter átmérője a kőzetüveg szilánkok és a szilikátolvadék 

zárványok méretét figyelembe véve általában 40 μm volt. A fenokristályok és a litoklaszt 

alapanyag esetében 60-80 μm lézerátmérőt is alkalmaztunk. Az abláció közben folyamatosan 

ellenőriztük a készülék által adott jelet, hogy a kapott eredmények tisztán az üvegből 

származzanak, és azt ne befolyásolják zárványok és egyéb alkotórészek (Harangi et al., 2005). 

A kvantitatív koncentrációkat a NIST SRM 612 kalibrációs standard (Pearce et al. 1997) 

segítségével számoltuk a Ca mint belső standard elem felhasználása mellett (a Ca 

koncentrációját elektron mikroszonda méréssel határoztam meg). A USGS BCR-2G jelű 

referencia kőzetüveget folyamatosan mértük az üvegelemzések során. Az eredmények 

mindvégig a javasolt értékektől 5-10%-os eltérésen belül voltak (Lukács et al., 2005). A 

kimutatási határok jellemzően 0.01-1 μgg-1 közöttiek voltak, a belső pontosság pedig 1 μgg-1 

koncentráció fellett <5% RSD (1δ) volt, míg alatta <15% RSD (1δ).  
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5. Szomolyai ignimbrit 
 

 Szomolya falu a bükkaljai vulkáni terület déli peremén található (4.1. ábra). A 

település szomszédságában legalább három különböző megjelenésű vulkáni képződmény 

figyelhető meg, amelyek besorolása az irodalmi adatok alapján nem egyértelmű. Szakács et 

al. (1998) térképén mind a három kőzettípus ugyanannak a tufakomplexumnak a része 

(középső tufakomplexum), a falutól délre freatomagmás tufa jelenik meg, attól északra 

összesült ignimbrit, majd a település északi részén összesülést nem mutató ignimbrit található. 

Ugyanebben a kötetben Póka et al. (1998) munkájából az derül ki, hogy részletes vizsgálatra a 

falutól délre eső kőfejtőből vettek mintát, mégpedig riolitos salakot és andezites litoklasztot, 

továbbá az Ispán-hegyről egy összesült ignimbritet. A déli kőfejtő mintáját azonban az alsó 

tufakomplexum csoportjába helyezik, amit megerősít Márton és Pécskay (1998) cikkében 

közölt K/Ar koradat is (20,7±2,0 millió év). Az Ispán-hegyen előbukkanó összesült ignimbrit 

mind ásványos összetétele (Póka et al., 1998), mind a paleomágneses adatok (Márton és 

Pécskay, 1998) alapján egyértelműen a középső tufakomplexumba (Tari Dácittufa 

Formációba) tartozik. A bükki földtani térképezés során készült földtani térképen (Less et al., 

2002) Szomolyától délre a Harsányi Riolittufa Formáció van feltüntetve, amit észak felé a 

Tari Dácittufa, majd a Gyulakeszi Riolittufa Formáció követ, azaz három különböző korú 

képződmény található a területen. A Szomolyától délre eső vulkáni képződmény besorolását 

illetően (középső vulkáni szint; Szakács et al., 1998; alsó vulkáni szint, Póka et al., 1998; 

Márton és Pécskay, 1998; felső vulkáni szint; Less et al., 2002; Pentelényi, 2005) tehát 

további ellentmondást találunk. Sajnos a terület kérdéses képződményeiről paleomágneses 

vizsgálat nem készült, ami segíthet a pontosabb besorolásban.  

Munkám során, az Ispán-hegyen előbukkanó, egyértelműen a középső 

tufakomplexumba tartozó összesült ignimbrittől északra található, a Szomolya falu északi és 

nyugati részén kibukkanó vulkáni képződményeket vizsgáltam. A terület földtani térképe 

ezeket a képződményeket a Gyulakeszi Riolittufa Formációba sorolja, míg Szakács et al. 

(1998) térképén itt a középső tufakomplexum ignimbritje van jelölve. Az itteni feltárások kb. 

10 méter vastagságban tárnak fel piroklasztitot. A falu nyugati végén borospincék mélyülnek 

a horzsaköves vulkáni képződménybe. Az utat követve dél felé fordulva egy korábbi kisebb 

kőfejtő maradványa bukkan elő. A pincesor után északra fordulva a Kaptár-völgyben található 

Magyarország legtöbb fülkével rendelkező kaptárkő csoportja, ami 1960 óta védett terület 

(Szomolyai Kaptárkövek Természetvédelmi Terület; 5.1. ábra). A kaptárkövek kőzetének 
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megjelenése teljes mértékben hasonló a pincesor és a kis kőfejtő anyagához. A minták 

nagyobb része a kis kőfejtőből származik. Vettünk mintát a piroklasztit kőzetből, de 

gyűjtöttünk nagyobb horzsaköveket és jelentős számú litoklasztot. A védett területről külön 

mintát nem vettünk, összehasonlításként a törmelékből származó mintákból készítettünk 

vékonycsiszolatot. 

   
5.1. ábra – A szomolyai kaptárkövek (balra) és a szomolyai ignimbrit közelképe (jobbra; a képen 

látható terület valódi hossza 20 cm). A kőzet blokk tartalmú lapillitufa, amiben igen gyakoriak a sötét 
színű komagmás litoklasztok. 

 

A munkám során vizsgált feltárások kőzetének megjelenése egységes, a piroklasztit 

osztályozatlan, tömeges, kőzettani megnevezése blokk tartalmú lapillitufa (5.1. ábra). Alsó és 

felső kontaktusa nem látható. A képződmény megjelenése, szerkezete és juvenilis 

komponensei alapján összesülést nem mutató, horzsakő és hamu-tartalmú piroklaszt ár 

üledék, azaz ignimbrit. Fő ásványos elegyrészei a plagioklász, kvarc és biotit. Harangi et al. 

(2005) az ásványkémiai adatok és a kőzetüvegek nyomelem-tartalma alapján egyértelmű 

rokonságot talált a vizsgált ignimbrit és a bükkaljai alsó tufakomplexum egyéb piroklasztitjai 

között. Ezt megerősíti az egyik horzsakő radiogén izotóp aránya is. Mindezek alapján úgy 

vélem, hogy az általam vizsgált ignimbrit a Bükkalja alsó tufakomplexumába tartozik, annak 

egyik jellemző képződménye. A részletes vizsgálatra való kiválasztásának egyik fontos 

indítéka volt, hogy a képződmény viszonylag nagy mennyiségben és nagy méretben tartalmaz 

magmás litoklasztokat. Mindezek alapján Harangi (2002) feltételezte, hogy a kitörési központ 

a közelben helyezkedhetett el. Ezt a képződményt a továbbiakban szomolyai ignimbritnek 

nevezem. 

 

5.1. Vulkanológia és petrográfia 

Az ignimbritben 30-40% a horzsakövek és maximálisan 15% (átlagosan 5%) a litikus 

kőzetek aránya. A horzsakövek üdék, átalakulást a biotitok környezetét ért helyenkénti vas 
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oxidációs elszíneződéstől eltekintve nem mutatnak. A horzsakövek maximális mérete 10-15 

cm, átlagosan 1-5 cm-esek. Kristályban szegények, a fenokristályok mennyisége nem éri el a 

10tf%-ot. Az alapanyagban a kristályok mennyisége 20 tf% körüli, az üvegszilánkok és hamu 

méretű horzsaköveké 30 tf% körüli, a maradék pedig finom hamu (vulkáni üveg). Az 

üvegszilánkok és horzsakövek kőzetüvege üde, átalakulási jelenséget nem mutatnak. A 

fenokristályok között 40 tf%-ban kvarc, 45 tf%-ban plagioklász és 5-7 tf%-ban biotit 

található. A plagioklászok hipidiomorf-xenomorf megjelenésűek és homogének. A kvarcok 

szintén hipidiomorf-xenomorf megjelenésűek, szélük gyakran rezorbeált. A biotitok idiomorf, 

hipidiomorf, zöldesbarna pleokroizmust mutató kristályok. Akcesszórikus elegyrészként 

allanit, cirkon és apatit jelenik meg.  

A kvarc kristályokban gyakoriak a szilikátolvadék zárványok (Lukács et al., 2001a, 

2002), amelyek maximális mérete 100-120 μm közötti (5.2. ábra). Az üde kőzetüveget és 

buborékot tartalmazó zárványok általában negatívkristály vagy ritkán kerekded alakot vettek 

fel. Leányfázisokat nem találtam a kvarcok által bezárt zárványokban. A plagioklászok 

ritkábban tartalmaznak olvadékzárványokat, és ezek jóval kisebbek (max. 50 μm átmérőjűek), 

mint a kvarcokban találhatóak. Általában ovális, hosszúkás alakúak és buborékot 

tartalmaznak. Ritkán negatívkristály alakú és buborék nélküli zárványok is előfordulnak. 

 

 
5.2. ábra – Szilikátolvadék zárványok jellemző szöveti képei a szomolyai ignimbritben és 

litoklasztjában. A. lézer-ablációs ICP-MS mérés során visszamaradt kráterek kvarcban található 
zárványokban (horzsakő); B. és C. szilikátolvadék zárványok megjelenése andezites litoklasztban lévő 

plagioklászokban. D. szilikátolvadék zárványok idiomorf ortopiroxénben (andezit litoklaszt). 
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A szomolyai ignimbrit viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz magmás eredetű 

litoklasztot. A litoklasztok szinte kivétel nélkül magmás kőzetek, nagyobb részük sötét 

kőzetüveges alapanyagból és viszonylag sok (>35tf%) kristályból áll. A többnyire szögletes 

alakú litikus kőzetek átlagosan 1-5 cm-esek, de nem ritkák a 10-15 cm-es példányok sem. A 

magmás litoklasztok kristálytartalmuk alapján elsősorban sötétszürke vagy vöröses színű 

„andezitek” és 5-10%-ban „riolitok”. Az „andezitek” általában kristályokban gazdagok (40-50 

tf%), amely kristályok üde vagy különböző mértékben átalakult kőzetüveges és/vagy részben 

átkristályosodott üveges alapanyagban találhatók. A fenokristályok között eltérő 

mennyiségben fordul elő ortopiroxén, plagioklász, egyes példányokban klinopiroxén, amfibol 

és biotit.  

Lávakőzetek a területről és a környékről nem ismertek, ezért valószínűleg ezek a 

kőzetdarabok eredetük szerint járulékos litoklasztok és elképzelhető, hogy kogenetikusak a 

horzsaköves vulkáni anyaggal. Ez azt jelenti, hogy ugyanabból a magmatározóból 

származhatnak, ahonnan a riolitos magma kitört és ezért petrogenetikai szempontból fontos 

lehet a vizsgálatuk. 

A litoklasztokat először makroszkópos megjelenés alapján csoportosítottam, majd az 

üde kőzettípusokat válogattam ki. Petrogenetikai szempontból különösen érdekesnek tűntek 

az „andezites” litoklasztok, mivel amennyiben kogenetikusak a riolitos ignimbrittel, úgy a 

magmafejlődés egy korábbi fázisáról nyújthatnak információt. A vékonycsiszolatos elemzés 

után különítettem el a további részletes geokémiai vizsgálatra kiválasztott mintákat. Ezek 

közül az N38C jelű mintát a fenokristályokban megjelenő nagy számú szilikátolvadék 

zárványok, valamint az üde üveges alapanyag megléte miatt részletesen vizsgáltam. További 

három kiválasztott andezites litikus kőzetpéldány (SZP3, SZP4, SZP9) részletesebb 

vizsgálatát is elvégeztem, amely minták ásványtartalomban részben eltérnek az N38C 

mintától. 

Az N38C jelű andezites litoklaszt alapvetően üde kőzetüveges, kis mennyiségű (max. 

5 tf%) apró krisztallitot tartalmazó alapanyagában 50 tf%-t meghaladó mennyiségű 

fenokristály található. A fenokristályok között 50% plagioklász, 35% ortopiroxén, 10% 

klinopiroxén és 5% ilmenit fordul elő, akcesszórikus mennyiségben pedig apatit ismerhető 

fel. A piroxének és a plagioklászok általában homogén összetételűek, de előfordulnak zónás 

ásványok is. A piroxének sok esetben ép szegélyű, saját alakú kristályok (5.3A. ábra), de 

megjelennek lekerekített és rezorbeált szegélyű formák is. A plagioklászok ezzel szemben 

többnyire xenomorf alakúak, belsejük szivacsos megjelenésű, szegélyük általában erősen 

rezorbeálódott (5.3B. ábra). Az ortopiroxének és plagioklászok gyakran alkotnak 
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ásványcsoportokat, egymással összenőve jelennek meg (5.3D. ábra). Itt a piroxének 

jellemzően lekerekített szegélyűek. Ugyancsak gyakori az ortopiroxén és klinopiroxén 

összenövése is (5.3C ábra). 

A.           B. 

   
C.           D. 

   
5.3. ábra – Az N38C litoklaszt jellemző szöveti képe: A. idiomorf, esetenként kissé kerekített szélű 
ortopiroxének és erősen rezorbeált peremű, olvadékzárványban gazdag plagioklász fenokristályok 
találhatók kőzetüveges alapanyagban. B. jellemző plagioklász szövetek: szivacsos szövetű, nagy 

méretű fenokristályok és hipidiomorf, kevéssé rezorbeált mikrofenokristályok. C. Klinopiroxén és 
ortopiroxén összenövése; D. Ortopiroxén és plagioklász összenövése 

 

Az említett fenokristályok mindegyike számos szilikátolvadék zárványt tartalmaz. A 

legtöbb zárványt a plagioklászok fogadták be (5.2B és C. ábra, 5.3D ábra), amelyek olykor 

zónák mentén csapdázódtak. Méretük 20-100 μm közötti, és általában hosszúkás, kerekded 

vagy szögletes alakúak. Főként a kristályok belsejében, de ritkán a szegélyen is előfordulnak. 

A szilikátolvadék zárványok üde, általában barnás üveget és viszonylag nagy méretű 

buborékot tartalmaznak. Az orto- és klinopiroxének szintén sok olvadékzárványt tartalmaznak 

(5.2D. ábra), amelyek mérete 10-70 μm közötti és alakjuk általában kerekded, ritkán 

negatívkristály alakú. Némely ásvány nagy számú kerekded alakú olvadékzárványt tartalmaz 

(10-40 μm), amelyekben gyakran véletlenszerűen csapdázott ásványok is találhatóak (pl. 
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apatit, ilmenit). Csupán egy esetben figyeltem meg leányfázist az olvadékzárványokban, 

mégpedig plagioklászt. Ilmenitek szintén tartalmaznak kerekded, üveges olvadékzárványokat, 

amelyek mérete 20-50 μm közötti. 

A.           B. 

   
C.           D. 

   
5.4. ábra – Az SZP3 litoklaszt jellemző szöveti képe: A. szivacsos szövetű és kevéssé rezorbeált, 

kerekített szegélyű plagioklász fenokristályok és amfibol fenokristály plagioklász mikrolitos 
kőzetüveg alapanyagban; B. szivacsos szövetű ortopiroxén és plagioklász összenövése; C. rezorbeált 
szélű biotit, amfibol és ortopiroxén üveges alapanyagban; D. ortopiroxén és plagioklász kristályokból 

álló kumulátum. 
 

Az SZP3 jelű andezit litoklaszt alapanyaga többnyire üde üveges és kis méretű 

(főként plagioklász) krisztallitokat tartalmaz. Helyenként az alapanyagüveg devitrifikálódott 

és szferulitos csomókat alkot elsősorban a fenokristályok körül (5.4A ábra). A kőzetben a 

fenokristályok mennyisége kb. 40 tf%. A fenokristályok között 70% plagioklász, 10% 

ortopiroxén, 7-10% amfibol és 5-10% biotit fordul elő, akcesszórikus mennyiségben ilmenit 

(sok esetben ortopiroxének környezetében) jelenik meg. A plagioklászok megjelenésük 

alapján két csoportot alkotnak (5.4A ábra), az egyik csoport plagioklászai nagy méretűek 

(max. 2-3 mm), homogén összetételűek, de szivacsos szövetűek és rezorbeált szegélyűek. A 
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másik csoporthoz tartozó plagioklászok többnyire zónásak, általában kisebb méretűek (0.5-1 

mm) és rezorbciót nem mutatnak, szegélyük azonban kerekített. A plagioklászokban 

előfordulnak biotit és amfibol zárványok. Az első csoporthoz tartozó plagioklászok gyakran 

ortopiroxénnel együtt, velük összenőve, kummulátot alkotva jelennek meg (5.4D ábra).  

Az ortopiroxének kerekített vagy rezorbeált szegélyű fenokristályok, amelyek gyakran 

plagioklásszal összenőve jelennek meg. A belsejük gyakran szivacsos megjelenésű (5.4B 

ábra). Szegélyükön olykor amfibol kristályok figyelhetők meg. Zárványként apatitot, 

plagioklászt, valamint szilikátolvadék zárványt is tartalmaznak. A szilikátolvadék zárványok 

mérete 10-150 μm közötti és alakjuk általában kerekded, ritkán negatívkristály alakú. 

Gyakran véletlenszerűen csapdázott ásványok (pl. apatit, ilmenit), és buborék található 

bennük. Ilmenitekben szintén előfordulnak ovális, buborékot tartalmazó üveges 

olvadékzárványok, amelyek mérete 30-50 μm közötti. A kőzetben előforduló biotitok üdék, 

sokszor amfibolok közelében találjuk őket (5.4C ábra). A biotitok ezenkívül megjelennek 

amfibolban és piroxénben zárványként is. Az amfibolok üdék, világoszöld-sötétzöld 

pleokroizmust mutatnak és többnyire rezorbeált szélűek. Előfordulnak zárványként 

ortopiroxének szegélyén.  

 

Az SZP4 jelű andezit litikus kőzet alapanyaga kőzetüveges, ami azonban teljesen 

átalakult és helyenként másodlagos, üregkitöltő sugaras növésű kvarcot is tartalmaz. Az 

alapanyagban található fenokristályok mennyisége 50tf% körüli. A fenokristályok között 70% 

plagioklász, 10% amfibol, 8% ortopiroxén, 7-10% biotit és 1-2% oxid ásvány (ilmenit) 

található.  

A.           B. 

   
5.5. ábra – Az SZP4 litoklaszt jellemző szöveti képe: A. kerekített szélű, vékony reakció szegéllyel 
megjelenő amfibol fenokristály, gyengén szivacsos szövetű plagioklász fenokristály és kerekített 

peremű homogén plagioklász mikrofenokristály; B. Ortopiroxénből és plagioklászból álló kumulátum. 
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A plagioklászok gyakran alkotnak kumulátumokat, amelyben olykor ortopiroxének is 

megjelennek (5.5B ábra). A fenokristályokban gyakori a zónásság. Egyes kristálymagokban 

szivacsos visszaoldódás figyelhető meg, de a kristályok belseje többnyire ép. Kezdődő belső 

rezorbcióra utaló jelként megjelenő szilikátolvadék zárványok elszórtan (5.5A ábra), vagy a 

zónák mentén rendeződve jelennek meg. A kristályok pereme gyakran lekerekített, máskor 

sajátalakú. Az amfibol fenokristályok is gyakran összenőve mutatkoznak plagioklásszal, de 

megjelennek önállóan is. Általánosan jellemző rájuk a gyengén kerekített perem és a 

szegélyükön vékony (5-10 μm) aprószemcsés ásványegyüttesből álló reakciózóna (5.5A 

ábra). Nem ritkák azonban a sajátalakú amfibol kristályok sem, vékony reakciózóna 

körülöttük azonban itt is megfigyelhető. Az ortopiroxének elsősorban plagioklászokkal 

összenőve kumulátumokban fordulnak elő. Szegélyük általában rezorbeált, de előfordulnak ép 

szélű kristályok is. Gyakran tartalmaznak szilikátolvadék zárványokat, amelyek buborékot és 

homogén üveget, esetenként szilárd, feltehetően csapdázódott fázist (apatitot) tartalmaznak. A 

szilikátolvadék zárványok mérete 10-80 μm közötti és általában negatívkristály alakúak vagy 

izometrikusak. A biotitok üde megjelenésűek, gyakran plagioklásszal és/vagy amfibollal 

nőttek össze. Sok esetben plagioklászt tartalmaznak zárványként. Az alapanyagban 

előfordulnak oxid ásványok is, amelyek elsősorban ilmenitek. Az ilmeniteket megtaláljuk 

plagioklásszal, ortopiroxénekkel összenőve is. Az ilmenitek szintén tartalmaznak 

szilikátolvadék zárványokat. Akcesszórikus mennyiségben cirkon és apatit fordul még elő a 

kőzetben. 

A.           B. 

   
5.6. ábra – Az SZP9 litoklaszt jellemző szöveti képe: A. szivacsos zónát tartalmazó plagioklász 

fenokristály és hipidiomorf homogén plagioklász mikrofenokristályok erősen átalakult, eredetileg 
kőzetüveges alapanyagban; B. Ortopiroxén fenokristály és plagioklász mikrofenokristályok. 

 

Az SZP9 jelű litikus kőzet eredetileg kőzetüveges alapanyaga teljesen átalakult, 

agyagásványosodott. A kristályok 40-50 tf%-ban vannak jelen, ezen belül plagioklászok és 
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ortopiroxének mintegy 80:20 arányban. Az alapanyag kristályok alapvetően földpátok, de 

kvarc is előfordul. A plagioklász fenokristályok gyakran tartalmaznak szilikátolvadék 

zárványban gazdag, szivacsos szövetű belső zónát és sokszor rezorbeált szélűek, míg a 

mikrofenokristályok általában épek, idiomorf-hipidiomorf alakúak (5.6. ábra). Az 

ortopiroxének erősen repedezettek, általában zónásak. A visszaszórt elektronképek alapján a 

piroxének szegélye sokszor nagyobb magnéziumtartalmú, mint a kristálymag, szegélyük 

enyhén kerekített vagy rezorbeált. A kőzetben akcesszórikus mennyiségben (1-1 kristály 

csiszolatonként) előfordul amfibol és biotit.  

 

5.2. Geokémia 

A szomolyai ignimbritből vett horzsakő, valamint az N38C jelű litoklaszt teljes kőzet 

főelem-, nyomelem és Sr-izotóp összetétel adatait az 1. melléklet tartalmazza. 

 

 
 

A vizsgált horzsakő teljes kőzet kémiai összetétel alapján káli-jellegű riolit, míg az 

N38C litoklaszt andezitnek határozható. Figyelemre méltó, hogy nyomelem összetételük 

hasonló általános bélyegeket mutat (5.7. ábra). Mindkét kőzet gazdagodott a nagy ionsugarú 

litofil elemekben és ólomban, továbbá erős negatív anomáliát mutat Nb-ban. A horzsakő 

azonban erősebben kimerült Sr-ban, P-ban, Zr-ban és Ti-ban, illetve nagyobb koncentrációt 

mutat Rb-ban, mint a litoklaszt. Iniciális 87Sr/86Sr izotóparányuk kis mértékű különbséget 

mutat, a litikus kőzet esetében 0,70861, a horzsakő esetében pedig 0,70974 értékeket kaptam.  

Az ignimbrit és a litoklasztok (N38C, SZP3, SZP4, SZP9) fenokristályainak 

(plagioklász, piroxén, biotit, amfibol) és kőzetüvegeinek mikroszondás főelem-kémiai 

elemzési adatai, valamint a kőzetüvegek in-situ nyomelem adatai a 2. és 3. mellékletekben 

találhatók meg. Megmértük a piroklasztitban található kőzetüveg szilánkok, a horzsakövek 

alapanyagának és a fenokristályokban található szilikátolvadék zárványok összetételét, 

5.7. ábra – A szomolyai ignimbrit riolit 
horzsakövének és egy reprezentatív andezit 
litoklasztjának (N38C) primitív köpeny 
összetételre (McDonough és Sun 1995) 
normált nyomelem eloszlási diagramja. 
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továbbá a kiválasztott litoklasztok kőzetüveges alapanyagának (ahol lehetett), valamint a 

fenokristályokban lévő szilikátolvadék zárványok kémiai összetételét. Az adatok 

összehasonlíthatósága érdekében a kapott kőzetüveg összetételeket illómentes állapotra, 

100%-ra számoltam át. 

 
5.8. ábra – A szomolyai ignimbritben (N37 sz. minta), valamint litoklasztokban (N38C, SZP3, SZP4, 

SZP9 sz. minták) mért plagioklászok összetétele az Ab-An-Or diagramon. 
 

 

5.2.1. A bezáró ignimbrit ásványfázisainak és a kőzetüvegek geokémiai jellemzői 

Az ignimbritben található plagioklászok általában homogének, anortit tartalmuk 

viszonylag szűk tartományban mozog, 42,8-56,4 mol% közötti (5.8. ábra). A kőzetben 

található biotitok általában kissé átalakultak, csupán egyetlen üde biotit elemzést sikerült 

kapni. Ennek a biotitnak az összetétele beleesik az ATK piroklasztitjaiban mért biotitok 

viszonylag szűk összetételi mezejébe (5.13. ábra). 

   
5.9. ábra – A szomolyai ignimbrit kőzetüveg elemzési adatai az SiO2 vs. K2O diagramon, 

összehasonlítva az N38C litoklaszt kőzetüveges alapanyagával. smi=szilikátolvadék zárvány; 
plag.=plagioklász (balra). Az ignimbrit üvegszilánkjainak és kvarcban lévő olvadékzárványok primitív 

köpeny összetételre (McDonough és Sun 1995) normált adatai sokelemes nyomelem diagramon, 
összehasonlítva a teljes horzsakő nyomelem eloszlásával (üres háromszög; jobbra). 
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Az üvegszilánkok és a horzsakövek alapanyagüvege nagy szilíciumtartalmú (SiO2>75 

t%) riolitos összetételű. Kémiai összetételük homogén, nincs különbség a horzsakőüveg és 

üvegszilánk adatok között. Az üvegek víztartalma 1,9-5,6 t% közötti, jellemzően azonban 3 és 

5 t% között változik. A kvarcokban található olvadékzárványok összetétele hasonló a 

piroklasztit kőzetüvegéhez, azonban egy kissé magasabb SiO2 (5.9. ábra) és alacsonyabb 

Al2O3 tartalommal jellemezhetők. A plagioklászokban található olvadékzárványok összetétele 

hasonló az üvegszilánkok kémiai összetételéhez (5.9. ábra). Az ignimbritben mért 

üvegszilánkok és olvadékzárványok alacsony FeO, MgO és CaO koncentrációval 

jellemezhetőek és erősen káli-jellegűek (K2O>4,5 t%; K2O/Na2O>2).  

A vizsgált kőzetüvegek nyomelem összetétele szintén homogén (5.9. ábra). A 

kvarcokba zárt szilikátolvadék zárványok nyomelem adatai teljes átfedést mutatnak az 

üvegszilánkok adataival. A nyomelem eloszlási görbe lefutása hasonló a teljes horzsakő 

görbéjéhez, jellemző negatív anomália tapasztalható a Ba, Nb, Sr, Zr és Ti elemek esetében. A 

kis mértékű eltérés valószínűleg azzal magyarázható, hogy a teljes horzsakő minta 

fenokristályokat és járulékos ásványfázisokat is tartalmaz. 

 

 
5.10. ábra – A litoklasztokban mért egyedi plagioklász kristályok anortit (An) tartalmának változása, 

összehasonlítva a mintában elemzett összes plagioklász adattal. Szürke sáv: az ignimbritben lévő 
plagioklászok összetételbeli változékonysága (An=42-56 mol%) 

Üres kör: kristály magok, telt kör: szegély, szürke kör: kristály belsejében lévő zónák, üres négyzet: 
zárvány amfibolban, telt négyzet: alapanyag kristály, üres háromszög: az SZP3 mintában 

petrográfiailag elkülönített homogén összetételű plagioklász csoport. 
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5.2.2. A litoklasztok ásványfázisainak geokémiai jellemzői 

Az N38C jelű litoklaszt plagioklászai kémiailag többnyire homogének, azonban 

néhány zónás kristályt is mértem, ahol a mag és a szegély között akár 20mol% anortit-

tartalombeli különbség is volt (5.10. ábra)! A plagioklászok An-tartalma jellemzően nagyobb 

az ignimbritben található plagioklászokénál. A legtöbb adat egy szűk összetételi tartományba 

esik (An=70-75 mol%). Az orto- és klinopiroxének általában zónásságot nem mutató ferro-

ensztatitok, illetve Mg-gazdag augitok. Az ortopiroxének jellemzően En=65mol% 

összetételűek (5.11. ábra), csupán egy esetben mértem ettől jelentősen eltérő, Mg-gazdag 

kristálymagot (En=80mol%). Mindkét piroxén típusra a kis Al2O3 tartalom (általában <2,0 

t%) és TiO2 tartalom (<0,5 t%) jellemző. A két piroxén típus sok esetben egymással 

összenőve jelenik meg, ami arra utalhat, hogy egyensúlyban kristályosodhattak. Azonban az 

ortopiroxének mg-értéke (Mg2+/[Fetotal+Mg2+]) 0,67-0,69, míg a klinopiroxéneké 0,71-0,73 

között változik.  

 

 

 
5.11. ábra – A litoklasztokban mért egyedi ortopiroxén kristályok ensztatit (En) tartalmának változása 

összehasonlítva a mintában elemzett összes ortopiroxén adattal. 
Üres kör: kristály magok, telt kör: szegély, szürke kör: kristály belsejében lévő zónák, üres négyzet: 

zárvány amfibolban. 
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Néhány plagioklász és ortopiroxén kristálynak nyomelem tartalmát is meghatároztuk 

lézer-ablációs ICP-MS méréssel. Az ortopiroxén kondritra normált ritkaföldfém (RFF) elem 

eloszlásában nem tapasztalható lényeges könnyű RFF/nehéz RFF frakcionáció, azonban 

jellegzetes negatív Eu anomália figyelhető meg (5.12. ábra). A plagioklász könnyű RFF 

elemekben gazdagodott a nehéz RFF elemekhez képest és kifejezett pozitív Eu anomáliát 

mutat. 

 

 
5.12. ábra – A szomolyai litoklasztokban lévő ásványfázisok kondritra (Sun és McDonough, 1989) 

normált ritkaföldfém eloszlási diagramja. 
 

 

Az SZP3 jelű litoklasztban található plagioklászok anortit tartalma 43,71-85,32% 

között változik (5.10. ábra), azaz jóval nagyobb összetételbeli tartományt mutat, mint az 

N38C plagioklászai. A kőzetben előfordulnak homogén és (oszcillációs és normál) zónás 

kristályok is. A plagioklászok különböző zónáiban és a homogén plagioklászokban mért 

összetételek alapján két, anortit tartalomban különböző csoport különíthető el (5.10. ábra), 

egy anortitban gazdagabb (An>60mol%; An=62,87-85,32mol%) valamint egy anortitban 

szegényebb (An<60mol%; An=43,71-56,28mol%) csoport. Az utóbbi teljes átfedésben van az 

ignimbritben lévő plagioklászok összetételi tartományával. A petrográfiai vizsgálatok során 

felismert két plagioklász típus (1. nagy méretű, rezorbeált és homogén; 2. kisebb, rezorbciót 

általában nem mutató, zónás kristályok; 5.4A ábra) a főelem adatok alapján is elkülönülnek. 

A nagy méretű, rezorbeált és homogén plagioklászok (An=63,04-85,32mol%) minden esetben 

a nagyobb anortit tartalmú plagioklász csoportba estek. A zónás plagioklászok különböző 

zónái viszont mindkét, anortit tartalom alapján elkülönített mezőbe beleesnek. Figyelemre 

méltó, hogy egyes esetekben a mag és a szegély között >30mol% anortit-tartalombeli 

különbség figyelhető meg! 
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Az ortopiroxének a plagioklászokhoz hasonlóan széles összetételbeli változást 

mutatnak és ebben az esetben is egy bimodális eloszlás figyelhető meg (5.11. ábra). Az Al2O3 

tartalmuk 0,58-4,06 t%, mg-számuk 0,52-0,87, ensztatit tartalmuk pedig 51,1-85,1mol% 

között változik. Az ortopiroxének gyakran zónás megjelenésűek. A kisebb magnézium 

tartalommal jellemezhető csoport, ami zónás ásványok esetében mindig a szegélyt jelenti, 

ensztatit tartalma 51,1-59,9mol% közötti, a nagyobb magnéziumtartalmú csoport ensztatit 

tartalma 67,8-85,1 közötti (5.11. ábra). A nagy méretű, homogén és nagy anortit tartalmú 

plagioklászok a nagyobb ensztatit tartalmú piroxénekkel gyakran kummulátokat alkotva 

jelennek meg. Akárcsak a plagioklászok esetében, az ortopiroxének esetében is előfordul, 

hogy a mag és a szegély között igen jelentős összetételbeli különbség van (>30mol% En-

különbség!). 

Az amfibolok hasonló összetételűek, (nevezéktani besorolásuk alapján: magnesio-

hornblende, tschermakit, edenit, magnesio-hastingsit; Leake et al. 1997) mg-számuk 0,61-

0,72 közötti, Al2O3 tartalmuk 9,41-10,04 t% között változik. Nyomelem összetételüket a 

viszonylag nagy RFF koncentráció és a kifejezett negatív Eu-anomália jellemzi (5.12. ábra). 

A biotitok szintén homogén összetételeket adtak, 4,71-4,89 t%-os TiO2, 12,05-13,46 

t%-os MgO és 14,31-14,78 t%-os Al2O3 tartalommal jellemezhetők. Ezek a biotit összetételek 

eltérnek az ignimbritben található biotit összetételétől, annál magasabb titán, alumínium és 

magnézium tartalmúak (5.13. ábra). 

 
 

Az SZP4 jelű litikus kőzetben található plagioklászok hasonló összetételűek az SZP3-

ban előfordulókhoz (5.8. ábra). Anortit tartalmuk 44,24-86,90mol% között változik és szintén 

két összetételcsoportot alkotnak. Az egyik csoport anortit tartalma 44,24-58,05mol%, a 

5.13. ábra – A szomolyai ignimbritben és a 
litoklasztokban előforduló biotitok a TiO2 vs. 
MgO diagramon. 
ATK=Alsó Tufa Komplexum; 
KTK=Középső Tufa Komplexum; FTK-
Ny=Felső Tufa Komplexum, demjéni 
ignimbrit; HIE=harsányi ignimbrit (FTK),  
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másiké 68,32-86,90mol% közötti (5.10. ábra). A nagy méretű zónás plagioklászok magjai és 

egyes zónái a nagy anortit tartalmú csoporthoz tartoznak.  

Az ortopiroxének Al2O3 tartalma 0,58-1,70 t%, mg-értéke 0,54-0,81, ensztatit tartalma 

52,7-80,0mol% között változik (5.11. ábra). A piroxének esetében szintén megfigyelhetjük a 

két összetételcsoport jelenlétét, azonban túlnyomó részük a kisebb Mg-tartalmú csoportba 

tartozik (En=52,7-63,6mol%). A nagy Mg-tartalmú csoportba két mérés esett, mindkettő egy-

egy ortopiroxén magjában történt. Ezek ensztatit tartalma 79,2 és 80,0mol%.  

Az amfibolok nevezéktani besorolásuk alapján magnesio-hornblendék, edenitek vagy 

magnesio-hastingsitek (Leake et al. 1997), összetételükben nem mutatnak nagy 

különbségeket. Az mg-számuk 0,61-0,67 közötti, Al2O3 tartalmuk 8,33-9,85 t% között 

változik. Ritkaföldfém eloszlásuk teljesen azonos az SZP3 mintában található amfibollal 

(5.12. ábra). 

A biotitok összetételére jellemző a 4,94-5,33 t%-os TiO2, 10,79-11,72 t%-os MgO és 

13,62-14,12 t%-os Al2O3 tartalom. Ezek a biotit összetételek szintén nagyobb titán, 

alumínium és magnézium tartalmúak, mint az ignimbritben található biotitok (5.13. ábra). 

 

Az SZP9 jelű litikus kőzetben található plagioklászok összetételére az 56,83-

76,67mol% anortit tartalom jellemző (5.8. ábra), ami teljes átfedést mutat az N38C minta 

plagioklászaival. A homogén plagioklászok anortit tartalma, valamint az ép szélű zónás 

plagioklászok szegélye általában 70mol% alatti (5.10. ábra). Ezek között a plagioklászok 

között nem ritka a piroxénekkel összenőtt, vagy bennük zárványként előforduló kristály. A 

zónás ásványfázisok között található olyan, amelyek belső része szivacsos szövetű, nagyobb 

anortit tartalmú és csak kis mértékben változik az összetétele, azonban a legkülső (sajátalakot 

létrehozó) szegélye jelentősen kisebb anortit tartalmú (5.10. ábra). Egy mért nagy anortit 

tartalmú plagioklász szövete szintén szivacsos jellegű és erősen rezorbeált szegélyű, az 

összetétel azonban homogén.  

Az ortopiroxének Al2O3 tartalma 0,92-2,29 t%, mg-száma 0,62-0,88, ensztatit tartalma 

60,6-86,3mol% között változik. Az ensztatit tartalom szerint ismét két csoport különíthető el 

(En=60,6-73,4mol% és En=78,8-86,3%). A zónás piroxének közül az erősen rezorbeált 

szegélyű ásványok magjában alacsonyabb ensztatit tartalmú összetételt mértünk, a 

szegélyzónákban viszont magasabbat (5.11. ábra), azaz reverz zónásak. A kisebb ensztatit 

tartalmú homogén vagy szegélyrészen kis ensztatit tartalmú kristályok széle ép, és általában 

ezek saját alakúak. A homogén, kisebb anortit tartalmú plagioklászok a kisebb ensztatit 

tartalmú piroxénekkel nőnek össze.  
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A kőzetben nagyon kis mennyiségben található amfibol. Egyetlen amfibol mérést 

végeztünk a mintából, amely magnesio-hornblende a nevezéktan szerint (Leake et al. 1997). 

Az amfibol mg-száma 0,62, Al2O3 tartalma 7,72 t%. 

 

 
5.14. ábra – Az N38C litoklasztban elemzett szilikátolvadék zárványok (smi) és alapanyag kőzetüveg 

főelem összetétele összehasonlítva a bezáró ignimbrit kőzetüveg összetételével és az abban lévő 
plagioklászokba zárt szilikátolvadék zárványok üveg adataival. Opx=ortopiroxén, cpx=klinopiroxén, 

plag=plagioklász, qz=kvarc 
 

 

5.2.3. Alitoklasztok kőzetüveg fázisainak geokémiai jellemzői 

Az N38C litoklaszt fenokristályai nagy mennyiségben tartalmaznak szilikátolvadék 

zárványokat, amelyek jelentős részben kőzetüvegből állnak. Ezek összetételét az 5.14. ábra 

mutatja, ahol feltüntettem a kőzet üveges alapanyagának adatait is, valamint a bezáró 

ignimbrit kőzetüveg összetételbeli változását. A litoklaszt üveg elemzései jelentős 

változékonyságot mutatnak. Az alapanyag üveg inhomogén, azonban a harker diagramokon 

lineáris trendet adnak. Az SiO2-gazdag összetételek a bezáró ignimbrit kőzetüveg adataihoz 
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közelítenek, azonban jellemzően alacsonyabb Al2O3 és CaO és magasabb FeO, MgO és K2O 

koncentrációkat mutatnak. A plagioklászokban található olvadékzárványok egy viszonylag 

szűk kémiai összetételbeli változatosságot mutatnak és általában elkülönült csoportot alkotnak 

a harker diagramokon (5.14. ábra). Ezek az üvegek a leggazdagodottabbak K2O-ban (>5 wt%) 

és jellemzően magasabb MgO és FeO és alacsonyabb CaO, Na2O és Al2O3 tartalommal 

jellemezhetők. Meg kell jegyeznem azonban, hogy néhány olvadékzárvány összetétele az 

alapanyag üveg összetételzónájába esik. Ezzel szemben, az ignimbritben lévő plagioklászokba 

zárt olvadékzárványok nem különülnek el ilyen élesen, az összetételük alapvetően átfedést 

mutat az üvegszilánkok összetételével. Figyelemre méltó azonban, hogy az N38C litikus 

kőzet kalciumdús plagioklászaiban és az ignimbrit kisebb kalciumtartalmú plagioklászaiban 

található olvadékzárványok Si-tartalma hasonló, bár az összes többi elem tekintetében, 

különösen a vas- és magnéziumtartalomban eltérnek az adatok (5.14. ábra). A litoklaszt 

plagioklászaiban mért üvegzárványok mind riolitos összetételűek (SiO2=75,5-77,5t%), ami 

meglepőnek tűnik, figyelembe véve azt, hogy a befogadó plagioklászok viszonylag 

kalciumdús összetételűek (An=70-75mol%). Ez a jelenség azonban nem ismeretlen az 

irodalmi példák szerint. Az észak chilei Purico ignimbritben például 40-82 mol% anortit 

tartalmú plagioklászok nagy Si-tartalmú olvadékzárványokat tartalmaztak (SiO2=72-77 t%; 

Schmitt et al. 2001). Saito et al. (2001) szintén Si-gazdag olvadékzárványokat írtak le a 

Satsuma-Iwojima vulkán riolitos horzsakövében és lávájában található plagioklászokból, bár 

ezek a plagioklászok kisebb An tartalmúak voltak (An=47-65mol%), mint az általam vizsgált 

minták.  

Az ortopiroxénekbe zárt olvadékzárványok nagy összetételbeli változékonyságot 

mutatnak annak ellenére, hogy a bezáró ásványok homogén összetételűek (5.14. ábra). A 

harker diagramokon hozzávetőleg lineáris trendeket követnek az adatok, amelyek az 

ignimbritből származó üvegadatok felé mutatnak, és részben átfedik az alapanyagüveg 

adatait. A klinopiroxénből származó olvadékzárványok ezektől jellemzően eltérnek, 

magasabb SiO2 tartalmúak, mint az ortopiroxénből származók. A piroxénekben található 

olvadékzárványok nagy szilíciumtartalma is figyelemre méltó. Ehhez hasonló, riolitos 

összetételű olvadékzárványokat a Popocatépetl vulkán andezites horzsakövének piroxén 

fenokristályaiból Witter et al. (2004) publikáltak. 

Az N38C litoklaszt olvadékzárványai közül, méretükből fakadóan, csupán néhánynak 

sikerült megelemezni a nyomelem összetételét. Ezen kívül azonban, több helyen 

meghatároztam az üveges alapanyag nyomelem tartalmát. Az utóbbiak (10 mérési pont) 

meglehetősen homogén összetételt adtak (5.15. ábra), annak ellenére, hogy a főelem adatok 



 

56 - 

viszonylag nagy változékonyságot mutatnak. Ez azzal magyarázható, hogy a főelem mérések 

max. 5 μm átmérőjű sugárnyalábbal történtek, míg a nyomelem mérések 60 μm átmérőjű 

területről származnak, azaz az alapanyag heterogenitása kis léptékben jelentkezik. A bezáró 

ignimbrit üvegszilánkjaihoz hasonlítva, jóval kisebb mértékű negatív Eu-anomália jellemző rá 

(Eu/Eu*=0,45-0,55) és némileg nagyobb a könnyű ritkaföldfém tartalma és kisebb a Th-U 

koncentrációja. Az ortopiroxénekbe és plagioklászokba zárt olvadékzárványok az üveges 

alapanyag összetételéhez hasonló nyomelem összetételt adtak (5.15. ábra). A plagioklászok 

esetében azonban az olvadékzárványok jellemzően alacsonyabb Ba, Sr és Eu (Eu/Eu*=0,15-

0,3) koncentráció tartalmúak. 

 

  
5.15. ábra – Az N38C litoklaszt az üveges alapanyagának (10 mérési pont) primitív köpeny 

összetételre (McDonough és Sun 1995) normált adatok nyomelem eloszlása, összehasonlítva a bezáró 
ignimbrit üvegszilánkjainak és szilikátolvadék zárványainak nyomelem eloszlásával (balra). A 

plagioklász (üres háromszög) és ortopiroxén (telt háromszög) fenokristályaiba zárt olvadékzárványok 
primitív köpeny összetételre (McDonough és Sun 1995) normált nyomelem eloszlása. 

Összehasonlításként feltüntettem az üveges alapanyag nyomelem eloszlását is (szürke mező). 
 

Az SZP3 litikus kőzetben ortopiroxénekben, egy amfibolban és egy ilmenitben 

mértünk szilikátolvadék zárványt, emellett elemeztük az üveges alapanyag összetételét is. A 

kapott adatok lineáris trendet alkotnak az SiO2 vs. Al2O3 diagramon és átfedést mutatnak az 

N38C litoklaszt kőzetüveg adataival (5.16. ábra). Mind az üveges alapanyag, mind az üveges 

zárványok riolitos összetételűek (SiO2=71,9-77,0 t%), és nagy kálium (K2O=5,8-7,6 t%) 

tartalmúak. Az ilmenitben mért szilikátolvadék zárványok mutatják a legkisebb SiO2 

koncentrációt. Az ortopiroxénbe zárt olvadék zárványok némileg nagyobb SiO2 tartalmúak, 

mint az N38C litoklaszt hasonló zárványai. Az egyetlen, amfibolban mért olvadékzárvány az 

ortopiroxénben található zárványokhoz hasonló összetételű. Az üvegek számolt víztartalma 

(LOI*=100–mért főelemek összege) 0,8-5,9 t% közötti (5.16. ábra), ahol az ilmenitben mért 

üvegzárványok víztartalma a legalacsonyabb (0,8-1 t%). Az ortopiroxének olvadékzárványai 
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jellemzően nagyobb víztartalmúak (LOI*=3-5 t%), mint az N38C hasonló zárványai 

(LOI*<3,2 t%). 

 
5.16. ábra – Az SZP3 litoklaszt fenokristályaiban (opx=ortopiroxén, ilm=ilmenit, amf=amfibol) mért 

szilikátolvadék zárványok (smi) főelem összetétele összehasonlítva az N38C szilikátolvadék 
zárványaival és a bezáró ignimbrit üveg adataival. 

 

 

5.3. Következtetések 
 
5.3.1. Bevezetés 

A szomolyai ignimbrit kivételesen nagy számban tartalmaz magmás litikus kőzeteket. 

Az ilyen kőzetdarabok nem ritkák Si-gazdag magmák piroklasztit képződményeiben. Ezek 

általában a piroklaszt árak alsó részén jennek meg (ignimbrithez kapcsolódó breccsák), de 

kisebb mennyiségben feljuthatnak az ár törzsi részébe is. A magmás eredetű litoklasztok 

származhatnak a kitörési centrum (kaldera) közeli lávafolyásokból, idősebb lávakőzetekből 

vagy a felszínalatti magmás plutonok (korábbi magmakamrák) anyagaiból, illetve az 

ignimbrit anyagát tápláló magmatározóból. Ezek képviselhetik a magmakamra 

megszilárdulási zónáját (Marsh, 2000), lesodródhattak a kürtő faláról vagy lehetnek esetleg a 

kitörési hely közelében lévő lávakőzetek darabjai (Wright et al., 1980; Cole et al., 1998; 

2001) vagy az utóbbi években kidolgozott kristálypép-modellt (Hildreth, 2004; Hidreth és 

Wilson, 2007) tekintve ezek a kőzetdarabok származhatnak a kristálypép zóna különböző 

részeiből. Habár információ tartalmuk jelentős lehet, mégis kevés kőzettani és geokémiai 

vizsgálat irányult vizsgálatukra (Burt et al., 1998; Brown et al., 1998a; Cole et al., 1998).  
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A bükkaljai vulkáni területen lávafolyás nem ismert és a nagyszámú fúrás sem tárt fel 

bizonyítottan lávakőzetet (Pentelényi, 2005). A kőzetdarabok kristályokban gazdagok (40-

50% kristálytartalom), a kristályok pedig riolitos (üde és változatóan devitrifikálódott) 

kőzetüveges alapanyagban találhatók. Ez arra utal, hogy a kristálygazdag magma hirtelen 

szilárdult meg. Ez alapján kizárhatjuk, hogy egy mélyben megakadt andezites-dácitos 

magmás testből származnának. A szöveti megjelenés azonban összhangban van azzal a 

feltételezésessel, hogy a magmás litoklasztok a kitörő magma mélybeli magmatározó 

rendszeréhez tartozhattak. Ezek a kőzetek megjelenésük alapján képviselhetik a magmatározó 

kristálypép zónáját, ahol a kristályok (>40 tf%) között erősen fejlett, reziduális olvadék 

helyezkedett el.  

A magmatározó kristálypép zónájában, a kristályközi térben lévő viszonylag kis 

sűrűségű olvadék fokozatosan eltávozhat a magmatározó felsőbb részébe, ahol összefüggő 

riolitos olvadéklencséket hozhat létre. Ezekben az olvadéklencsékben aztán tovább 

folytatódhat a kristályosodás, de már egy lényegesen fejlettebb rendszerben. A robbanásos 

kitörés során felszínre kerülő magma-anyag elsősorban ezeknek az olvadéklencséknek a 

megcsapolódásából származik, azaz a vulkáni képződmények - mint például a szomolyai 

ignimbrit - a magmafejlődés legvégső fázisáról adnak információt. A kitörő anyagba 

bekerülhetnek azonban kristálypép darabok is. Ekkor a kristályközi térben lévő fejlett olvadék 

hirtelen szilárdul meg, azaz ezek a kristálypép zóna egy fejlődési állapotát tükrözhetik. A két 

magmás rendszer (olvadéklencse, kristálypép) időben és térben is külön fejlődik, de genetikai 

kapcsolat van közöttük.  

A szomolyai ignimbrit esetében a bezáró ignimbrit és a magmás litoklasztok közötti 

genetikai kapcsolatot alátámasztja a hasonló jellegű nyomelem görbe és a kőzetüvegek főelem 

és nyomelem tartalma is (5.7, 5.14 és 5. 15. ábrák). Az ignimbrit egyik horzsakövének és két 

litikus kőzetének hasonló (87Sr/86Sr)o izotóparányai (1. melléklet) szintén a genetikai 

rokonságra utalnak. Ezek az izotópértékek mind beleesnek a BVT alsó tufakomplexumának 

(ATK) piroklasztitjait jellemző Sr-izotóp összetétel tartományába (Harangi, 2001). A 

számértékbeli eltérés származhat a magmakamra felső részén történt kis mértékű 

kontaminációból (Duffield et al. 1995), és/vagy a plagioklászok és mátrix üvegek között 

gyakran megfigyelt nem egyensúlyi Sr-izotóp eloszlásból (Davidson et al. 1997; Duffield és 

Ruiz, 1998; Knesel et al. 1999) vagy esetleg egy új magmabenyomulás kontaminációjából. 

A következő fejezetekben a szomolyai ignimbrit piroklasztit, valamint magmás 

litoklaszt mintáinak részletes vizsgálatával igyekszem rekonstruálni az egykori 

magmatározóban és annak alrendszereiben zajlott folyamatokat. Következtetéseim a kőzetek 
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szöveti jellegzetességein, ásványos összetételén, az ásványok geokémiai összetételén, az 

ignimbrit kőzetüvegének (üvegszilánk és horzsakőüveg), és az egyes kőzetekben megjelenő 

fenokristályokba zárt szilikátolvadék zárványok összetételén valamint a teljes kőzet adatokon 

alapulnak. 

 

5.3.2. Petrogenetikai következtetések a litoklasztokban lévő ásványok szöveti és geokémiai 

jellemzői alapján 

Az ignimbritben található kogenetikus magmás litoklasztok közül 4 kőzetet (N38C, 

SZP3, SZP4, SZP9) vizsgáltam részletesen. Az SZP3 és SZP4 litoklasztok hasonló jellegűek 

mind szövetük, ásványtartalmuk és az ortopiroxének és plagioklászok összetételbeli 

bimodalitása alapján. Mindkét kőzetben ortopiroxén, plagioklász, amfibol és biotit jelenik 

meg (5.4. és 5.5. ábrák). A szöveti jellegzetességek közül kiemelendő, hogy a plagioklászok 

és ortopiroxének szegélye sokszor rezorbeált és mindkét ásványra jellemző a zónásság (5.10. 

és 5.11. ábrák). A biotitok és amfibolok ezzel szemben általában üde megjelenésűek és 

homogének. A homogén, illetve a zónás plagioklászok zónáinak összetételei két, anortit 

tartalomban elkülönülő csoportot adtak mindkét kőzetben (5.10. ábra). Az ortopiroxénekkel 

kumulátumot alkotó plagioklászok (5.4D ábra) minden esetben An-ban gazdagok, általában 

homogének. A rezorbeált kristályok magjai a homogén plagioklászok nagyobb anortit 

tartalmú összetételét mutatják, míg a szegélyek a bezáró ignimbrit plagioklászainak 

összetételéhez hasonlóak. A két mintában egy-egy nagyobb kristály esetében részletesebb 

kémiai összetétel meghatározást is végeztem. A szivacsos szövetű magok nagy An-

tartalmúak, azonban bennük több mint 20mol%-kal kisebb An-tartalmú foltok is 

megfigyelhetők. A szivacsos magot hasonlóan kis An-tartalmú zóna követi, majd egyes 

zónákban ciklikusan ismét megugrik az An-tartalom. Ez azt jelenti, hogy ezek a kristályok 

időszakonként eltérő összetételű olvadékkal kerültek kapcsolatba, ahol esetenként jelentősebb 

visszaoldódás is történhetett.  

Az ortopiroxének összetételére e két mintában szintén a bimodalitás jellemző (5.11. 

ábra). Egyes ásványok homogének, néhány azonban normál zónásságot mutat. Ez utóbbiak 

esetében a rezorbeált mag körül vékony szegély figyelhető meg, az átmenet éles. Ez jellemző 

a kumulátumokban előforduló piroxénekre is. A zónás kristályok magja és szegélye között az 

ensztatit-tartalombeli különbség eléri akár a 30 mol%-ot is (5.17. ábra). Néhány esetben 

megfigyelhető ortopiroxén és zöldamfibol összenövése, ezekben az esetekben a piroxén 

mindig kis ensztatit-tartalmú (En=50-55 mol%). 
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A Mg-gazdag ortopiroxének ensztatit-tartalma 75-85 mol%, a Ca-gazdag 

plagioklászok esetében pedig nem ritka a 70-85 mol% anortit tartalom. Ez az ásványos kémiai 

összetétel mafikus magmából való kristályosodásra utal. A plagioklászok nagy An-tartalma 

magyarázható lenne az olvadék víz-tartalmának változásával is, azonban ezek a plagioklászok 

sok esetben nagy Mg-tartalmú ortopiroxénekkel alkotnak kumulátumot, azaz együtt, 

alapvetően ugyanabból az olvadékból kristályosodhattak. Ezt az ásványegyüttest képviselik 

tehát a plagioklász-ortopiroxén kumulátumok és a zónás kristályok magjai. Grove et al. 

(1997) kísérletileg meghatározott Fe-Mg ortopiroxén-olvadék megoszlási együtthatójával 

(0,29) számolva a Mg-gazdag ortopiroxénekkel egyensúlyban lévő kőzetolvadék mg-száma 

0,60-0,66 közötti lehetett, ami a kevéssé differenciált bazaltos magmákra jellemző. A 

bimodális összetétel, továbbá az egyedi kristályokban megfigyelt rezorbció és éles zónaváltás 

arra utal, hogy ezek a kristályok hirtelen egy fejlettebb olvadékkal kerültek kapcsolatba, 

amelynek az összetétele közel állhatott a kitörő magmához. A riodácitos-riolitos olvadékba 

került ortopiroxének és plagioklászok rezorbeálódtak, majd az új olvadéknak megfelelő 

összetételben növekedtek tovább. Ekkor kristályosodtak az amfibolok is, amire egyértelmű 

szöveti bélyegek utalnak (5.17. ábra). Az amfibollal összenőtt vagy zárványként megjelenő 

ortopiroxén és plagioklász minden esetben a kisebb En-, illetve kisebb An-tartalmú csoportba 

tartozik. Az SZP4 kőzet egy amfiboljának és a benne található plagioklász zárvány 

összetételét felhasználva Holland és Blundy (1994) termométere alapján számítottunk 

kristályosodási hőmérsékletet, ami 900oC-ot adott 200-300 MPa nyomáson. Az amfibol 

fejlett, riodácitos-riolitos olvadékból való kristályosodására utal a nyomelem tartalmuk is, ami 

inkompatibilis nyomelemekben való gazdagságot és erős negatív Eu-anomáliát mutat (5.12. 

ábra). Ugyancsak ekkor jöhettek létre a 0,5-0,6 közötti mg-számú bitotit kristályok is. Mindez 

arra utal, hogy a magma illó-tartalma a korábbi mafikus rendszerhez képest megnőhetett.  

5.17. ábra – Zónás ortopiroxén az 
SZP3 mintában (keresztezett 
nikolokkal készült kép). Figyelemre-
méltó a kristálymag és a szegély 
jelentős összetételbeli különbsége. A 
kristály külső részén zöldamfibolok 
figyelhetők meg. 
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Az SZP4 litoklasztban előforduló amfibolok körül vékony reakciózóna figyelhető meg 

(5.5. ábra), ami arra utal, hogy az amfibol egy rövid ideig kikerült a stabilitási p-T területéről. 

Rutherford és Hill (1993) kísérleti adatai szerint a reakciózóna vastagsága utal arra, hogy az 

amfibol mennyi időt töltött a stabilitási zónáján kívül és adott esetben ez az adat a magma 

felemelkedési sebességét is megadja. Esetünkben ez az adat valószínűleg azt jelezheti, hogy 

az amfibol 100 MPa nyomás alatti (kb. 4 km mélységnél sekélyebb területre) zónába jutott. 

Mindez arra utalhat, hogy az SZP4 litoklaszt anyagát egy magma felnyomulás mobilizálhatta 

és sekélyebb (esetleg <4 km) mélységbe, esetleg az ignimbrit kitörést tápláló olvadéklencse 

közelébe juttatta nem sokkal a kitörés előtt. 

Az SZP3 és SZP4 litoklaszt ásványainak és a kőzetek üveges alapanyagának szöveti 

és geokémiai jellemzői a következőképpen magyarázhatók. A magmatározó egy riodácitos-

riolitos olvadéklencséjébe kevéssé differenciált mafikus olvadék nyomult, amelynek kristályai 

bekerültek a fejlettebb olvadékba, ahol megindult rezorbciójuk. A magmabenyomulás 

megnövelte a kőzetolvadék víztartalmát, így lehetővé vált amfibol és biotit kristályosodása is. 

Egy másik magyarázat szerint a szakaszos kőzetolvadék benyomulásokkal gyarapodó 

magmatározóba kevéssé differenciált bazaltos magma érkezett, ami megakadva horizontálisan 

szétterült. A hőmérsékletcsökkenés következtében megindult kristályosodás során Mg-gazdag 

ortopiroxének és Ca-gazdag plagioklászok váltak ki és alkottak egyre inkább egy kristálypép 

zónát. Ennek darabjait mobilizálhatta egy újabb magmafelnyomulás (ez lehetett akár egy 

fejlettebb, dácitos olvadék is), ami a kristályokat nagyobb Si-tartalmú olvadék, esetleg egy 

riodácitos-riolitos olvadéklencse környezetébe, alsó részébe helyezte (5.26D ábra). 

Feltehetően ez a folyamat nem sokkal a kitörés előtt történhetett, mivel a rezorbciót követően 

csupán egy vékony szegély nőhetett a kristályokra. A szomolyai ignimbrit az olvadéklencse 

riolitos rendszerét csapolta meg, amibe litoklasztok formájában bekerült az alatta lévő 

kristálypép zóna antekristály együttese és a körülötte lévő riodácitos olvadék. 

Az SZP9 sz. litoklaszt erősebben átalakult, azonban az ásványok szövete és kémiai 

összetétele megőrizte az eredeti bélyegeket. Ebben a kőzetmintában is előfordulnak 

plagioklász és ortopiroxén alkotta kumulátumok, a fenokristályok pedig itt is részben 

homogének, részben zónásak. A plagioklászok összetétele azonban nem mutat bimodalitást, 

An-tartalmuk jellemzően nagyobb a bezáró ignimbrit plagioklászaihoz képest (5.8. és 5.10. 

ábrák). Fontos megjegyezni, hogy az összetételi tartomány nem mutat átfedést az SZP3 és 

SZP4 sz. minták plagioklászainak Ca-gazdag csoportjával, hanem a két csoport közé esik. Az 

ortopiroxének esetében elkülönül két összetételbeli csoport, azonban ez nem azonos a másik 

két litoklaszt esetében azonosított két ortopiroxén populációval (5.11. ábra). További jellemző 
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különbség, hogy ebben a mintában jellemzően előfordulnak reverz zónás kristályok is, főleg 

az ortopiroxének között. A kristálymag és a szegély között viszonylag jelentős az 

összetételbeli különbség, ez akár 15-20 mol% ensztatit tartalom is lehet (5.18. ábra)! Egyes 

kristályok legkülső vékony szegélye azonban ismét kisebb En-tartalmú. A nagy Mg-tartalmú 

ortopiroxén csoport En-tartalma 78-86 mol% között változik, ami Grove et al. (1997) Fe-Mg 

megoszlási együtthatóival számolva 0,61-0,69 mg-számú olvadékból való kristályosodásra 

utal. Ez egy kevéssé differenciált bazaltos magma lehetett. Ebbe a csoportba mind homogén, 

mind zónás kristályok beletartoznak, az utóbbiak esetében azonban főleg a szegélyek. A 

kristálymagok En-tartalma 60 és 72 mol% között mozog, ezek egy jóval differenciáltabb 

olvadékkal tartottak egyensúlyt. Ez az összetétel azonban Mg-gazdagabb, mint az SZP3 és 

SZP4 En-tartalomban szegényebb csoportja.  

 
5.18. ábra – Ortopiroxén-plagioklász kumulátum (balra) és zónás ortopiroxén (jobbra) összetételbeli 

jellemzői az SZP9 litoklasztban (visszaszórt elektronképek). 
 

Mindezek alapján, az SZP9 sz. litoklaszt egy némileg különböző történet nyomait 

tartalmazza (5.26C ábra). Lényeges elem, hogy itt is nagy szerepet kap egy a magmatározóba 

nyomult, viszonylag primitív bazaltos magma. Ebben az esetben azonban, a bazaltos magma 

egy dácitos kristálypép zónába nyomulhatott, ahol plagioklász (An=58-66 mol%) és 

ortopiroxén (En=60-75 mol%) kristályok voltak. Ezek egy része belekeveredhetett a mafikus 

magmába, ahol a kristályok rezorbeálódtak, peremük lekerekítődött. Az ortopiroxén 

kristályokra egy Mg-gazdag zóna (En=78-86 mol%) növekedett. Néhány kristály 

visszajuthatott a dácitos olvadékba, ahol ez a zóna ismét rezorbeálódott, illetve vékony Mg-

szegény perem vált ki rajta. A plagioklászok esetében nem észlelhető ugrásszerű változás az 

összetételben, elképzelhető, hogy ezek a kisebb sűrűségű ásványok nem jutottak be a mafikus 

olvadékba.  
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5.19. ábra – Ortopiroxén (opx)-klinopiroxén (cpx)-plagioklász kumulátumok és összetételbeli 

jellemzőjük az N38C litoklasztban (visszaszórt elektronképek). A piroxének esetében a számok az 
mg-számot (100Mg/(Mg+Fetot)) jelentik, a plagioklászok esetében az An-tartalom mol%-ban. 

gl=kőzetüveg 
 

Az N38C litoklasztban jelentős mennyiségben vannak jelen kristályok (>50 tf%), 

főleg plagioklász és ortopiroxén. Megjelenik továbbá kis mennyiségben klinopiroxén is, a 

zöldamfibol viszont hiányzik, biotit pedig rendkívül ritka. A kristályok üde riolitos kőzetüveg 

alapanyagban vannak. A fenokristályok kémiai összetétele viszonylag szűk tartományban 

mozog, a szöveti bélyegek azonban bonyolultabb történetről árulkodnak. Az egyik feltűnő 

tulajdonság, hogy a kőzetben együtt fordulnak elő idiomorf (5.3C ábra) és rezorbeált 

(kerekített, esetenként zegzugos lefutású peremű) kristályok, leginkább az ortopiroxének 

esetében (5.3A ábra). A plagioklászokon belül szintén két szöveti populáció figyelhető meg 

(5.3A és 5.3B ábrák): nagy méretű kristályok, amelyek belseje gyakran szivacsos megjelenésű 

és sok szilikátolvadék zárványt tartalmaz, peremük pedig zegzugos lefutású, valamint 

jellemzően kisebb méretű plagioklászok, amelyek belsejében csak néhány szilikátolvadék 

zárvány található, szélük pedig ép vagy gyengén kerekített. Ez utóbbiak is azonban többnyire 

tört kristályok, azaz nem sajátalakúak. Ezek a szöveti bélyegek arra utalnak, hogy a kőzetben 

megjelenő kristályok különböző helyen jöttek létre, és utólag keveredtek össze. További 

lényeges megfigyelés, hogy gyakoriak a kristály összenövések (klinopiroxén-ortopiroxén, 

ortopiroxén-plagioklász, ortopiroxén-plagioklász-klinopiroxén; 5.3D ábra). Ezekben is 

felfedezhetőek azonban, az említett jellemző szöveti bélyegek, például a plagioklászok 

szilikátolvadék zárványban való gazdagsága, az ortopiroxének gyakori kerekített megjelenése 

(5.19. ábra). 

Kémiai összetételüket tekintve a plagioklász fenokristályok viszonylag nagy anortit 

tartalmúak (An=60-80mol%; 5.8. és 5.10. ábra), a szöveti megjelenésben való különbségek 
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ellenére is viszonylag homogének. Néhány esetben mértünk a bezáró ignimbrit 

plagioklászaihoz hasonló összetételt (An=52-53,4 mol%), főleg a fenokristályok legkülső 

szegélyén. A piroxénekkel együtt előforduló plagioklászok összetétele megegyezik a 

fenokristályok összetételével. Az ortopiroxének összetétele rendkívül homogén (En=65mol% 

körüli), függetlenül attól, hogy milyen a szöveti megjelenése. Csupán egy esetben mértünk 

erősen zónás kristályt, amelyben a mag Mg-ban jóval gazdagabb volt (En=79,3 mol%). A 

klinopiroxének szintén homogén összetételűek, mg-számuk (100Mg/Mg+Fetot)) 0,71 és 0,73 

közötti. 

Az ortopiroxén és klinopiroxén együttes előfordulása felveti az egyensúlyi 

kristályosodásukat. Grove et al. (1997) kísérletileg meghatározott Fe-Mg megoszlási 

együttható értékeit felhasználva azonban arra következtethetünk, hogy a két fázis nem volt 

egyensúlyban. Meg kell azonban jegyezni, hogy a megadott megoszlási együttható értékek 

jelentős hibahatárral terheltek, így ez nem használható fel egyértelmű bizonyítékként a nem 

egyensúlyi állapotra. Figyelemre méltó azonban, hogy az összenövések esetén is sok esetben 

az ortopiroxén kerekített szélű, ami felveti azt a lehetőséget, hogy korábbi kiválás lehet, ami a 

lekerekítődés után kapcsolódott a klinopiroxénhez. Lindsley (1983) két-piroxén termometriai 

ábrája szerint valóban, az ortopiroxének magasabb hőmérsékleti vonalra (≈850-900oC) esnek, 

mint a klinopiroxének (≈700-750oC). Továbbá, az ortopiroxének jellemzően kisebb SiO2-

tartalmú szilikátolvadék zárványokat tartalmaznak, mint a klinopiroxének (5.14. ábra). Ezek a 

megfigyelések tehát azt jelzik, hogy jóllehet gyakori a két ásvány együttes megjelenése, a 

klinopiroxén későbbi kiválási termék lehet. Ennek csupán a két ásvány Fe-Mg megoszlása 

mond ellen, azonban ez adódhat abból, hogy az Fe-Mg piroxén-olvadék megoszlási 

együttható értéke nem kellően ismert dácitos-riolitos rendszerben, de arra is van példa riolitos 

rendszerben, hogy a klinopiroxén Mg-tartalma nő a kristályosodás előrehaladtával (Streck és 

Grunder 1997). 

A plagioklász fenokristályok jellemzően rezorbeált szélűek, azaz nem egyensúlyi 

szövetet mutatnak, szemben a piroxének gyakori sajátalakú megjelenésével. Ebből arra 

következtethetünk, hogy a plagioklászok olyan olvadék környezetbe kerültek, amelyben 

visszaoldódtak, míg a piroxének alapvetően stabilisak lehettek. A piroxének összetétele 

valóban dácitos-riolitos olvadékból való kristályosodást sejtet, míg a plagioklászok An-

tartalma inkább andezites-dácitos olvadékra vall. A piroxéneket megelőző plagioklász 

frakcionációt jelezheti az ortopiroxének ritkaföldfém görbéjén tapasztalható negatív Eu 

anomália is (5.12. ábra). A plagioklászok tehát a magmafejlődés során korábban kivált 
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antekristálynak (Streck, 2008) tekinthetők. Az 5.19. ábrán bemutatott szöveti megjelenés azt 

sejteti, hogy az An=70-72 mol% összetételű plagioklász a piroxének kristályosodása után vált 

ki. Ez esetleg azzal magyarázható, hogy a piroxén együttes bekerült egy kevéssé differenciált 

olvadék környezetbe, ahol rezorbeálódtak, a köztük lévő résben pedig plagioklász 

kristályosodott.  

Az N38C litoklaszt kristályai tehát egy dinamikusan épülő kristálypép zónát 

jelezhetnek, ahol időszakonként friss magma benyomulás történik. Ez az esemény némileg 

megbolygathatja a kristályokban gazdag zónát (5.26B ábra). Egyes ásványok olyanok mellé 

kerülhetnek, amelyek némileg eltérő kristályosodási környezetben alakultak ki, rezorbció és 

kristályosodás zajlik egyidőben, majd újabb olvadékbenyomulás zavarja meg a rendszert és 

rendezi át az ásvány populációt. Fontos megemlíteni továbbá, hogy a litoklasztban lévő 

ásványfázisokban nem ismerni fel közvetlenül mafikus magma hatását úgy, ahogy ezt láttuk 

az SZP3, SZP4 és SZP9 minták esetében. Feltehető tehát, hogy ez a kristálypép zóna feljebb 

helyezkedhetett el, esetleg a szomolyai ignimbrit kitörést tápláló riolitos olvadéklencse 

közelében. Ezt alátámaszthatják a termometriai számolásokkal becsült hőmérséklet adatok is. 

Az SZP4 kőzetben található amfibol és plagioklász pár 900oC hőmérsékletet adott, míg az 

N38C piroxénjei 700-900oC között válhattak ki. Az amfibol megjelenésének hiánya ez utóbbi 

kőzetben az alacsonyabb nyomásra (ahol az amfibol már nem stabil) és/vagy a magma vízben 

való telítetlenségére utalhat. A szilikátolvadék zárványok víztartalma (5.16. ábra) alátámasztja 

az utóbbi lehetőséget. Az SZP3 litoklaszt ortopiroxénjeiben lévő olvadékzárványok 

jellemzően nagyobb víz-tartalmúak, mint az N38C mintában található ortopiroxének 

olvadékzárványai. 

A kőzetüvegek nyomelem elemzése során néhány esetben mértem az ásványfázisok 

összetételét is. Az N38C mintában ortopiroxén és plagioklász nyomelem tartalmát is 

meghatároztam. Az ortopiroxén esetében mértem a bezáródott szilikátolvadék zárvány 

nyomelem koncentrációját is. Ezek az adatok egyrészt lehetőséget adnak arra, hogy 

információt kapjunk az ortopiroxént kristályosító olvadék nyomelem tartalmára, valamint 

kémiai egyensúlyt feltételezve, adatot kapjunk az ortopiroxén-olvadék megoszlási 

együtthatóra. Az 5.20A ábra az ortopiroxén és a benne található olvadékzárvány ritkaföldfém 

eloszlását mutatja. Az olvadékzárvány nyomelem görbéje rendkívül hasonló az üveges 

alapanyag görbéjéhez, azaz feltételezhető, hogy az ortopiroxének a bezáró kőzetüveges 

alapanyag által képviselt olvadékból válhattak ki. Ezt megerősítheti az is, hogy e kristályok 

jelentős része sajátalakú, rezorbciót nem mutatnak (5.3. ábra). A számolt megoszlási 

együttható értékeket az 5.1. táblázat tartalmazza és az 5.20B ábrán mutatom be Bacon és 
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Druitt (1988) adataival együtt. A görbék lefutása párhuzamos, azaz a megoszlási együttható 

értékek egymáshoz képest hasonlóak, azonban a könnyű ritkaföldfém elemekre kisebb 

értékeket kaptam. Bacon és Druitt (1988) a megoszlási együtthatót ortopiroxén és mátrix 

szeparátumból nyert összetételekből számolták. A kapott és a publikált értékek közötti 

nagyságrendi különbséget magyarázhatja az alkalmazott módszerbeli különbség is, azaz a 

szeparátumból való mérés és a pontelemzés eredményei közötti különbség. A pontelemzés 

során kapott nyomelem adatokból számolt megoszlási együttható értékek pontosabbak a 

szeparátumokból nyert adatokhoz képest, hiszen az utóbbiak az ásványban jelenlévő 

zárványok (például oxid ásványok, apatit, cirkon) összetétel módosító hatásával és az 

esetleges szeparálási hibákkal is terheltek lehetnek. 

A.            B. 

  
5.20. ábra – A. Az N38C litoklasztban található ortopiroxén és a benne lévő olvadékzárvány (smi) 

kondrit összetételre (Sun és McDonough 1989) normált ritkaföldfém adatainak eloszlása. 
Összehasonlításként feltüntettem a kőzetüveges alapanyag RFF eloszlási változékonyságát. B. Az 

N38C litoklasztban mért adatok alapján számolt ortopiroxén/olvadék ritkaföldfém megoszlási 
együttható értékek összehasonlítva Bacon és Druitt (1988) adataival. 

 

 ortopiroxén-olvadék megoszlási együttható értékek 
 N38C   Bacon és Druitt (1988) 
 smi in opx opx Kd Kd_andezit Kd_riolit 
Sr 138.89 1.375 0.0099 0.01 0.01 
Zr 166.06 2.625 0.0158 0.11 0.11 
La 49.02 0.675 0.0138 0.26 0.4 
Ce 96.71 2.875 0.0297 0.31 0.46 
Nd 38 3.5 0.0921 0.47 0.6 
Sm 6.27 1 0.1595 0.46 0.78 
Eu 0.91 0.1125 0.1236 0.34 0.61 
Gd 4.94 1 0.2024   
Yb 2.57 0.54375 0.2116 0.77 0.91 
Lu 0.38 0.075 0.1974 0.71 0.9 
Hf 3.8 0.15 0.0395 0.11 0.11 
Th 19.19 0.00325 0.0002 0.14 0.14 

5.1. táblázat – Az N38C litoklasztban mért ortopiroxén (opx) és a benne lévő olvadékzárvány (smi) 
nyomelem adatai alapján számolt megoszlási együttható értékek, összehasonlítva Bacon és Druitt 

(1988) andezites és riolitos rendszerre publikált (fenokristály/mátrix) adataival 
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5.3.3. A szilikátolvadék zárványok petrogenetikai jelentősége és használhatóságuk 

5.3.3.1. Általános megfigyelések 

Az ásványokba bezárt szilikátolvadék- és fluidzárványok, valamint a kőzetüvegek 

részletes kőzettani és geokémiai vizsgálata nagyban hozzájárulhat a magmakamra kitörés 

előtti állapotának megismeréséhez (pl: Beddoe-Stephens et al., 1983; Chesner, 1998; 

Anderson et al., 2000; Blundy és Cashman, 2001; Straub és Martin-Del Pozzo, 2001; 

Frezzotti, 2001; Fedele et al., 2003). Az olvadékzárványok vizsgálata a segítségünkre lehet 

még az erősen átalakult képződmények esetében is (Chabiron et al., 2001), ahol például 

emiatt a kőzet alapanyagüvegének és a teljes kőzet összetétele nem ismert. 

A szilikátolvadék zárványok a kristályok növekedése során bezáródott és 

megszilárdult szilikátos olvadékcseppek, amelyek a kristálynövekedés során jelenlévő 

olvadékot képviselik (Anderson, 1974; Watson, 1976; Roedder, 1979; 1984). Az olvadék 

bezáródása történhet a kristály gyors növekedése miatt (például egy növekedési hiba 

kitöltéseként) vagy a kristály visszaoldódásakor keletkező egyenetlen felszínre való 

újranövekedés közben (Roedder, 1979). Ezek a különböző fenokristályok által bezárt 

zárványok tehát közvetlen információt nyújthatnak a magmafejlődés különböző szakaszaiban 

jelenlévő olvadékokról. Segítségükkel felismerhetők és rekonstruálhatók a végbement 

petrogenetikai folyamatok, mint például a frakcionációs kristályosodás, magmakeveredés 

vagy kontamináció, valamint információ nyerhető a magma kitörés előtti illótartalmáról 

(Wallace et al., 1985; Sobolev és Shimizu, 1993; Lowenstern, 1995; Sobolev, 1996; Fedele et 

al., 2003). A pontelemzések technikai fejlődése az utóbbi évtizedben jelentősen megnövelte a 

szilikátolvadék zárványokkal foglalkozó tanulmányok számát. Az egyik legfontosabb kérdés 

azonban továbbra is az, hogy az olvadékzárványok kémiai összetétele mennyiben képviseli a 

kristály növekedése során jelenlévő olvadék kémiai összetételét. Az üveges olvadékzárványok 

fő- és nyomelem összetételét jelentősen befolyásolhatják ugyanis a bezáródás utáni 

átalakulások („post-entrapment modification”). A bezáródást követően az olvadék 

összetételének módosulása történhet diffúzió útján azért, hogy a jelentős koncentrációbeli 

különbség kiegyenlítődjön a kristály és a bezárt olvadék között, vagy történhet az 

olvadékzárvány falára való utólagos kristályosodással, illetve az olvadékzárványon belül 

leányásvány növekedésével. Ez utóbbi eset könnyen felismerhető a leányásványok 

jelenlétéből, amelyek már a petrográfiai vizsgálat során szembetűnők. A diffúziós folyamatok 

egyes ásványok esetében különösen jelentősek lehetnek, így például az olivinek esetében az 

Fe diffúzió, vagy plagioklászok esetében az illó diffúzió. Az olvadékzárványok belső falára 

történő utólagos kristályosodás (PEC=”post-entrapment crystallization”) az irodalmi adatok 
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alapján szintén különböző mértékű lehet a különböző ásványokban (Kress és Ghiorso 2004). 

Ezeket a módosító folyamatokat nem könnyű felismerni, pedig mindez alapvető fontosságú az 

olvadékzárványok kémiai összetételének felhasználhatósága szempontjából.  

 

  
5.21. ábra – Szilikátolvadék zárványok a szomolyai ignimbrit litoklasztjainak fenokristályaiban. 
Baloldal: különböző méretű és alakú olvadékzárványok (piros nyíllal jelölve) plagioklászban és 

klinopiroxénben (N38C minta). Jobbra: rendezetten, zónahatárhoz kötve megjelenő olvadékzárványok 
plagioklász kristályban (SZP3 minta) 

 

A szomolyai ignimbrit jó lehetőséget adott arra, hogy egy szilíciumban gazdag 

magmás rendszert az ignimbrit és a benne található kogenetikus magmás litikus kőzetek 

különböző fenokristályaiban található olvadékzárványok (5.21. ábra) vizsgálatával kibővítve 

tanulmányozzam (Lukács et al. 2005). Mivel ezek az olvadékzárványok hirtelen dermedtek 

meg a bezáró kristályokban, ezért az üvegösszetétel közvetlen információt adhatnak a 

kristályosodás során jellemző magma összetételről. A következőkben elsősorban az 

olvadékzárványok, a mátrix üvegek (ignimbrit juvenilis üvege és a litikus kőzet alapanyaga) 

és a fenokristályok fő- és nyomelem pontelemzési adatain alapuló következtetéseimet 

mutatom be. A szilikátolvadék zárványok geokémiai elemzési adatai esetében vizsgáltam az 

olvadékzárványokat ért lehetséges, bezáródás utáni módosító folyamatok hatását, és így 

petrogenetikai célú felhasználhatóságukat. 

 

5.3.3.2. A vizsgált olvadékzárványok összetételének bezáródás utáni módosulása 

A bezáródást követően a bezárt olvadék és a bezáró ásvány között a hűlés során 

diffúziós koncentráció kiegyenlítődés történhet, mivel a bezáródással megszűnik a közöttük 

korábban fennállt egyensúlyi állapot (Qin et al., 1992; Danyushevsky et al., 2000; Cottrell et 

al., 2002; Michael et al., 2002). Amennyiben a hűlési sebesség lassú, a diffúziós gradiens a 

kristályban egészen a kristályt körülölelő magmáig is elérhet, ami miatt olyan összetétel 
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változás indul meg a zárványban, ami megfelel az olvadékzárvány és a fenokristály körüli 

olvadék közötti új egyensúlyi körülménynek (Gaetani és Watson, 2000). Mindezek mellett, az 

olvadékzárvány lassabb hűlése során leányásványok is létrejöhetnek. Gyors hűlés esetében 

(horzsakövek, salakok kialakulása esetében általában ez a helyzet) az olvadékcseppek hirtelen 

dermednek meg. Ilyenkor az olvadékzárványokban a leányásványok kialakulása ritka, és 

általában egy vagy két fázisú zárványok keletkeznek, amelyek üveget és esetenként gázt 

tartalmaznak. Bezáródás utáni kristályosodás (PEC) azonban a viszonylag gyors lehűlésű 

rendszerekben keletkező olvadékzárványok esetében is előfordulhat. A PEC folyamat a 

bezáró ásvány kristályosodását jelenti az olvadékzárvány falán. A kristályosodás a bezárt 

olvadék anyagából történik, azaz az eredeti zárvány zsugorodik. Ez a folyamat természetesen 

jelentősen megváltoztathatja az olvadékzárvány összetételét, ami sokszor csak részletes 

geokémiai vizsgálattal mutatható ki. Ez a hatás azonban korrigálható vagy kiküszöbölhető 

tömegegyensúly számolással (Watson, 1976; Danyushevsky et al., 2000; De Hoog et al., 

2001), termodnamikai modellszámítással (Kress és Ghiorso, 2004), az olvadékzárvány nagy 

hőmérsékletű fűthető tárgyasztal segítségével való újramelegítésével (Danyushevsky et al., 

2002), vagy esetlegesen az LA-ICP-MS méréssel kapott nyomelem beütések egyidejű vagy 

utólagos standardokkal vagy elemarányokkal való korrekciójával (Halter et al. 2002; Pettke et 

al. 2004; Zajacz és Halter, 2007).  

A szomolyai ignimbritben és a litoklasztokban az olvadékzárványok többsége 

kizárólag üvegfázisból és buborékból áll (5.2. és 5.21. ábrák), ezért ezek a zárványok 

feltehetően gyors lehűlés során dermedtek meg. A zárványok között előforduló beöblösödéses 

és az elsősorban kvarcban megfigyelhető homokóra üvegzárványok (Donaldson és 

Henderson, 1988) a kezdődő olvadékcsapdázódást jelzik, azaz az olvadéknak közvetlen a 

kitörés előtt való bezáródási folyamatát. Feltételezhetjük tehát, hogy a gyors hűlés 

megakadályozta a teljes diffúziós koncentráció-kiegyenlítődési folyamatot az 

olvadékzárványok és a bezáró kristály körüli magma között. Vizsgáltam a bezáró ásványok 

lehetséges összetételbeli változékonyságát az olvadékzárványok környezetében, azonban nem 

tapasztaltam összetételbeli gradienst a főelem összetétel adatok alapján. A magmás 

litoklasztokban lévő üvegzárványok a befogadó ásványok különböző részein jelennek meg. A 

legtöbb esetben azonban nem tapasztaltunk összefüggést az olvadékzárvány összetétele, 

mérete és az ásványon belüli elhelyezkedése között. Elemeztünk hasonló méretű zárványokat 

egymáshoz közel, de kissé különböző összetétellel, ami nem magyarázható a diffúziós 

kiegyenlítődési folyamattal. Mindezek arra utalnak, hogy a diffúziós kiegyenlítődés nem 

játszhatott jelentős szerepet a vizsgált olvadékzárvány kémiai összetételének kialakításában. 
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Előfordult azonban néhány plagioklászban lévő olvadékzárvány esetében, hogy a kristály 

szélein és magjában vizsgált üvegzárványok összetétele különbözött egymástól, a 

kristályperemen elhelyezkedő üvegzárvány összetétele pedig közelített az ásvány körüli 

mátrix üveg összetételéhez. A plagioklászok rezorbeált szövete arra utal, hogy nincsenek 

egyensúlyban a bezáró olvadékkal, ezért a széleken megjelenő olvadékzárványok az ásványt 

körülölelő olvadékból is származhat. Ezeknek a zárványoknak az összetétele valóban a 

közvetlenül mellette mért alapanyagüveg összetételéhez hasonlít, és a mellettük mért 

plagioklász összetétele is kisebb anortit tartalmú. Ezekben az esetekben tehát feltételezhető 

vagy az utólagos diffúzió vagy az alapanyaggal egyensúlyi összetételű plagioklász 

növekedése során történt olvadékcsapdázódás. Ezeket a zárványokat ezért nem használtam fel 

az értelmezésben. 

 
 

A leányásványok kialakulása szintén befolyásolhatja az olvadékzárványok kémiai 

összetételét. Néhány piroxénben találtam azonban csak olyan olvadékzárványt, amiben kis 

méretű ásványfázisok voltak, mint például Fe-Ti oxid (ilmenit), apatit és esetenként 

plagioklász. Az ilmenitek és apatitok azonban valószínűleg nem utólagos leányásványok, 

hanem az olvadékcsepp bezáródásával egyidejűleg csapdázódott, már korábban jelenlévő 

ásványfázisok. Ezzel szemben a plagioklászok leányásványként értelmezhetők (5.22. ábra). A 

plagioklász leányásványt is tartalmazó olvadékzárványok összetétele különbözik a 

leányásványtól mentes zárványokétól. Magasabb SiO2 és alacsonyabb CaO és Al2O3 

tartalommal jellemezhetőek, ami egyértelműen a plagioklász utólagos kristályosodására utal. 

A „leányplagioklászok” anortit tartalma (An=53 mol%) nagyon hasonló az ignimbritben 

található plagioklászokéhoz. A mért olvadékzárvány összetételéhez 10% plagioklász 

leányásvány összetételt hozzáadva megkaptam a leányásvány mentes zárványok átlagos 

5.22. ábra – Szilikátolvadék zárvány 
(smi) plagioklász leányásvánnyal 
ortopiroxénben (N38C minta). A 
plagioklász leányásvány összetétele 
(An=53 mol%) megegyezik a bezáró 
ignimbritben található plagioklászokkal 
(visszaszórt elektronkép). 
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összetételét. Az ilyen leányfázist tartalmazó olvadékzárvány azonban csak nagyon kis 

mennyiségben jelenik meg a vizsgált mintákban. A további következtetésekhez ezeket az 

adatokat nem használtam fel. 

A bezáródás után, de a megdermedés előtt a bezáró ásvány tovább kristályosodhat az 

olvadékból az olvadékzárvány falára. Ezt a folyamatot bezáródás utáni kristályosodásnak 

nevezik (PEC), amely jelentősen módosíthatja a bezárt olvadék eredeti összetételét. Watson 

(1976) becslése szerint a PEC mennyisége plagioklászokban lévő olvadékzárványok esetében 

7-26%-os lehet, míg a mafikus ásványokban található olvadékzárványok esetében kisebb 

mértékű (olivin, klinopiroxén; 7-14%). Termodinamikai modellszámítások alapján Kress és 

Ghiorso (2004) akár 30%-os PEC-et is feltételezett plagioklászok, míg ennél jóval kisebbet a 

mafikus ásványok (olivin, ortopiroxén) esetében (<5%). Chabiron et al. (2001) és Peppard et 

al. (2001) kis mértékű (<10%) PEC folyamatot írt le kvarcban található olvadékzárványok 

esetében. 

A szomolyai ignimbritben a kvarcokban található üvegzárványok nagyon hasonló 

főelem és ugyanolyan nyomelem összetételűek, mint az üvegszilánkok (5.9. ábra). Az SiO2 

tartalmuk átfedi az üvegszilánkok összetételét, sőt annál még kissé nagyobb is. Amennyiben a 

bezáródást követően kvarc kristályosodna tovább az olvadékzárvány falára, az SiO2 tartalom 

csökkenne és más elemek, mint például az Al2O3 mennyisége növekedne a reziduális 

olvadékban. Ezzel szemben a mátrix üveghez képest kissé magasabb SiO2 és alacsonyabb 

Al2O3 tartalmat tapasztaltunk a kvarcokban található olvadékzárványokban. 

Következésképpen véleményem szerint ebben az esetben nem történt PEC folyamat. 

Az N38C jelű litoklasztban mért olvadékzárványok kémiai összetétel 

változékonyságát az 5.14. ábra mutatja. A mért adatok túlnyomó része egy közel lineáris 

trendet alkot, aminek a végpontjában a bezáró ignimbrit üvegszilánkjainak és a kvarcban 

bezárt olvadékzárványok összetétele van. A litoklaszt plagioklászaiban mért 

olvadékzárványok azonban egy jellemzően elkülönülő csoportot alkotnak. Figyelemre méltó, 

hogy ez az elkülönülés nem tapasztalható a bezáró ignimbrit plagioklászaiban lévő 

olvadékzárványok esetében, ezek összetétele a mátrix üvegekéhez (üvegszilánk, 

horzsakőüveg) és a kvarcba zárt olvadékzárványokéhoz hasonlít. Figyelembe véve továbbá, 

hogy a két kőzetben (N38C sz. litoklaszt és N37 sz. ignimbrit) a plagioklászok anortit 

tartalma jelentősen különbözik egymástól (litikus kőzetben: An=60-82 mol%, ignimbritben: 

An=42-56 mol%), ezért az általuk bezárt olvadékzárványok összetételében is jellemző 

különbséget várunk. Ezzel szemben az olvadékzárványok SiO2 tartalma közel azonos. A 

litoklasztban lévő plagioklászok olvadékzárványai azokban az elemekben mutatnak 



 

72 - 

viszonylag kimerülést, amelyek kompatibilisek a plagioklásszal, így Al2O3 és CaO 

tartalomban, míg gazdagodottak FeO és MgO tartalomban, amely elemek inkompatibilisek a 

plagioklásszal. Ugyancsak relatív csökkenés tapasztalható Sr-ban és Eu-ban (5.15. ábra), 

amelyek szintén kompatibilisek a plagioklásszal. Ez az összetételbeli elkülönülés tehát a 

bezárt olvadékzárvány és a bezáró ásvány közötti utólagos kölcsönhatásra (PEC) utalhat, vagy 

esetleg határréteg hatásra („boundary layer effect”).  

Roedder (1984) szerint egy többkomponensű kristályosodó rendszerben a növekvő 

kristály körül egy határréteg alakul ki, amely kimerült összetételű a kristályos fázishoz 

kompatibilis és gazdagodott az inkompatibilis elemekben. Ekkor, a bezáródó olvadékzárvány 

ezt az összetételt képviselheti és nem általában a magmáét. A határréteg olvadékzárvány 

összetételt befolyásoló hatásának jelentőségével számos tanulmány foglalkozott (pl: 

Anderson, 1974; Bottinga et al., 1966; Evans és Nash, 1979; Lu et al, 1995; Thomas et al., 

2001; Kuzmin és Sobolev, 2004). A kutatások arra az eredményre jutottak, hogy a viszonylag 

gyors hűlésű rendszerekben a nagy, azaz 50 µm-nél nagyobb zárványok esetében a határréteg-

hatás nem mutatható ki (Lu et al., 1995). Anomális összetételek csak a 10-25 µm-nél kisebb 

zárványokban jelentkeztek (Anderson, 1974; Thomas et al., 2001; Kuzmin és Sobolev, 2004). 

Az N38C kőzetben a vizsgált zárványok mérete és kémiai változékonysága között nem 

találtam összefüggést, vizsgálatra pedig általában a 40 µm körüli és annál nagyobb 

zárványokat választottam ki. Továbbá, ez a jelenség csupán a plagioklászokba zárt 

olvadékzárványok esetében jelentkezik, amelyek mérete általában nagyobb a piroxénekben 

mértekhez képest. Az N38C litoklaszt plagioklászaiba zárt olvadékzárványok eltérő 

összetételét ezért véleményem szerint nem a határréteg hatás alakította ki, hanem a bezáró 

ásvány bezáródás utáni kristályosodása az olvadékzárvány falára. 

Az N38C litoklaszt plagioklászainak An-tartalma 70 mol% körüli. Az ilyen 

összetételű plagioklász andezites olvadékból kristályosodhat nagy (≈6-7 t%) oldott víz-

tartalom mellett (Sisson és Grove, 1993). Habár Schmitt et al. (2001) és Saito et al. (2001) is 

riolitos olvadékzárványokat írtak le nagy anortit tartalmú plagioklászban, Kress és Ghiorso 

(2004) megjegyezte, hogy ez termodinamikailag nem képzelhető el és ebben az esetben 

jelentős PEC hatást kell feltételezni. Kress és Ghiorso (2004) MELTS programmal számított 

30%-os PEC korrekciója An=57 mol% plagioklász esetében 66,7 t% SiO2 tartalmú olvadék 

összetételt adott H2O=2,9 t% mellett. Ez a PEC-korrekciós szám arra figyelmeztet, hogy 

különösen a plagioklászokban márt szilikátolvadék zárvány összetételek nem használhatók fel 
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közvetlenül petrogenetikai értelmezéshez, hanem elengedhetetlen a PEC hatás számszerűsített 

vizsgálata! 

 
 

Munkámban igyekeztem az N38C litoklaszt plagioklászaiban lévő szilikátolvadék 

zárványok összetételét korrigálni a PEC hatással, amihez modellszámításokat végeztem. A 

PEC visszaszámítási modellek során mindig a zárványok melletti plagioklász összetételét 

vettem alapul. Amennyiben az üvegzárványok mért összetételét 29%-os utólagos plagioklász 

kristályosodással korrigáljuk, úgy az összetétel adatok ráesnek a piroxének üvegzárványai és 

az ignimbrit kőzetüvegei által kirajzolt trendvonalra, ami frakcionációs trendként 

értelmezhető (5.23. ábra). Az így kapott olvadék összetétele kb. 68 t% SiO2, 17-18 t% Al2O3 

és 5 t% CaO tartalmú. A 29%-os PEC visszaszámolás esetleg még mindig kis mértékű a 

befogadó ásványösszetétellel való egyensúly tekintetében. Magasabb víztartalom (>5 t% 

H2O) mellett azonban nem zárható ki akár 70%-os anortit tartalmat megközelítő plagioklász 

kristályosodása egy 68%-os SiO2 tartalmú olvadékból. A PEC korrigált összetételek 

oxidösszegéből maximálisan 2-3%-os víztartalom feltételezhető. Ez a víztartalom nem tűnik 

különösen magasnak, de ez az érték mindenképpen minimálisnak tekinthető, ha figyelembe 

vesszük a plagioklászok által bezárt zárványok esetében gyakori illómobilizációt (Kress és 

Ghiorso 2004). A kapott eredmény összhangban van a korábbi megállapítással, miszerint a 

plagioklászok kristályosodása megelőzte a piroxének kiválását.  

Az ortopiroxének és klinopiroxének olvadékzárványainak mért összetétele nem ad 

okot arra, hogy PEC korrekciót kelljen végrehajtani. A klinopiroxénekbe zárt 

olvadékzárványok jellemzően nagyobb SiO2 tartalmúak, mint az ortopiroxénekben lévő 

5.23. ábra – A szomolyai ignimbritben és 
litoklasztokban mért kőzetüvegek 
összetétele SiO2 vs. Al2O3 diagramon. A 
litoklasztok plagioklászaiban lévő 
szilikátolvadék zárványok (smi) mért 
összetételében erősen tükröződik a 
bezáródás utáni kristályosodás (PEC). A 
29% PEC-korrigált adatok azonban ráesnek 
a piroxének üvegzárványai és az ignimbrit 
kőzetüvegei által kirajzolt trendvonalra, 
ami frakcionációs trendként értelmezhető. 
Minden üveg adat száraz összetételre 
átszámolt adat. 
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zárványok, ami szintén összhangban van az ásványfázisok kialakulásának viszonylagos 

sorrendjére tett korábbi következtetéssel. 

 

5.3.3.3. Összefoglaló következtetések 

A különböző ásványfázisokba zárt szilikátolvadék zárványok kiemelten fontos 

információt nyújtanak a magmafejlődés folyamatáról. A robbanásos kitörés során keletkezett 

felzikus összetételű piroklasztitokban ezek általában üvegesek, azaz hirtelen szilárdultak meg, 

leányásvány bennük nem alakult ki. Ez azt jelenti, hogy kémiai összetételük tükrözi a 

bezáródás során jelen lévő olvadék összetételét. A riolitos ignimbritben és az ugyanabban a 

kitörési termékben előforduló magmás litoklasztokban lévő olvadékzárványok együttes 

vizsgálata a magmatározóban zajlott szélesebb magmafejlődési folyamat rekonstruálását 

teheti lehetővé. Ehhez azonban fontos annak megállapítása, hogy (1) a kőzetüvegként 

megdermedt olvadékzárvány összetétele nem változott az ásványba történt bezáródást 

követően és (2) az olvadékzárványt tartalmazó ásványfázisok egyazon magmafejlődés során 

alakultak ki, azaz kogenetikusak, illetve egyensúlyi fázisok. Az N38C litoklasztban lévő 

fenokristályok olvadékzárványai alapján végzett vizsgálatok rámutatnak arra, hogy a 

szilikátolvadék zárványok mért kémiai összetétele a vulkáni rendszerekben nem értékelhetőek 

az ásványkémiai és szöveti megfigyelések nélkül!  

Az üvegzárványok utólagos összetételbeli módosulása az egyes kristályok esetében 

különböző mértékű lehet, nem csak a bizonyos elemeknek a befogadó ásványokban való 

különböző diffuzivitása miatt, hanem a különböző ásványok különböző olvadékokból való 

kristályosodása és származása miatt. Ez utóbbi eset a szöveti és ásványkémiai vizsgálatok 

nélkül nem biztos, hogy felismerhető. A vulkáni kőzetekben megjelenő ásványegyüttes 

egyensúlyi volta ezért sok esetben megkérdőjelezhető és csak alapos szöveti és ásványkémiai 

vizsgálat után dönthető el. 

A szilikátolvadék zárványok kémiai összetételének petrogenetikai értékelése előtt 

gondosan vizsgálni kell az esetleges bezáródás utáni összetételbeli változás lehetőségét, ezen 

belül különösen azt, hogy a bezárt olvadék összetétele vajon módosult-e a befogadó ásvány 

falmenti továbbkristályosodása miatt (bezáródás utáni kristályosodás, rövidítve PEC). A 

szomolyai ignimbrit és litoklasztjainak vizsgálata alapján kitűnik, hogy ez a folyamat 

különösen a plagioklászok esetében lehet lényeges. Az ortopiroxénekbe és klinopiroxénekbe 

zárt olvadékcseppek viszont úgy tűnik, hogy lényeges összetételbeli változáson nem mentek 

át. Ez azt jelenti, hogy ezek esetében a mért kémiai összetétel közvetlenül felhasználható 

genetikai értelmezésben. A piroxénekbe zárt olvadékzárványok összetételbeli 
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változékonysága (5.14. ábra) a kristályközi olvadék heterogenitását tükrözheti, amit az N38C 

sz. minta kőzetüveges alapanyagának változatos összetétele is tükröz. Az N38C plagioklászai 

esetében, ezzel szemben, a mért adat nem feltétlenül tükrözi a bezárt olvadékcsepp 

összetételét, ezért korrekciós számolást kell elvégezni. Az ignimbritben lévő ásványfázisok 

(plagioklász, kvarc) esetében azonban úgy tűnik, hogy lényeges PEC hatás nem mutatható ki. 

A kristálypép zóna korai kiválású plagioklászaiban hosszabb ideig magas hőmérsékleten lévő 

bezárt olvadékcseppek esetében tehát elképzelhető, hogy nagyobb az esély az utólagos 

összetétel változásra, mint a riolitos olvadékból kikristályosodott és utána nem sokkal a 

kitörési felhőbe került plagioklászok esetében. A plagioklász kristályok növekedése sok 

esetben lehetővé teszi olvadékcseppek bezáródását, azaz gyakran ezek az ásványok 

tartalmazzák egy kőzetben a legtöbb szilikátolvadék zárványt. Értékelésük során azonban 

fontos ezek szöveti vizsgálata (ami utal arra, hogy milyen folyamat okozta a bezáródásukat), 

valamint annak vizsgálata, hogy kémiai összetételük módosult-e a bezáródás után. 

 

5.3.4. Petrogenetikai következtetések a szomolyai ignimbrit magmájának kialakulására 

A Si-gazdag ignimbritek mátrix üvegei, azaz a horzsakő üvege és az üvegszilánkok 

közvetlenül a kitörésben részt vett, a robbanás során fragmentálódott és hirtelen megdermedt 

kőzetolvadékot képviselik. Ezért fontos információt adnak a kitörésben részt vett olvadék 

összetételéről (Pearce et al., 1999; Harangi et al., 2005).  

A szomolyai ignimbrit üvegeinek összetétel adatai nagy szilíciumtartalmú, káliumban 

gazdag (SiO2>76,5 t%, K2O/Na2O>2) riolitos olvadékra utalnak. A kvarcokba zárt 

olvadékzárványok fő- és nyomelem összetétele hasonló az üvegszilánkok összetételéhez, bár 

az előbbiek SiO2 tartalma kissé nagyobb, Al2O3 és Na2O tartalmuk pedig kisebb (5.9. ábra). A 

kvarcokba bezárt olvadék tehát némileg fejlettebb az üvegszilánkok és horzsakövek 

üvegeihez képest. Hasonló jelenséget más szilíciumgazdag vulkáni képződményben is leírtak, 

mint például a Bishop tufából, a Lower Bandelier tufából, valamint a Taupo vulkáni zóna 

Okareka kitörésének anyagából (Hervig és Dunbar, 1992; Dunbar és Hervig; 1992; Roberge 

et al., 2005; Shane et al., 2008). Az említett esetekben, a szerzők azt a magyarázatot adták, 

hogy közvetlenül a kitörés előtt a magmakamrába egy friss, kevéssé differencált olvadék 

nyomult, ami előidézte a robbanásos kitörést. A kvarcokban lévő olvadékcseppek azonban a 

korábbi állapotot rögzítik, amikor a kvarc kristályosodása során fennálló erősen 

differenciálódott olvadék csapdázódott. A szomolyai ignimbrit esetében a kvarcok mellett, 

Na-gazdag plagioklászok is tartalmaznak szilikátolvadék zárványokat. Az előbbi magyarázat 
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szerint ezeknek is viszonylag fejlett, az üvegszilánkok összetételénél differenciáltabb kémiai 

összetételt kellene adniuk, amit viszont nem tapasztalunk (5.9. ábra).  

Véleményem szerint a kvarcokban található olvadékzárványok kis mértékű főelem 

geokémiai fejlettsége származhat abból, hogy a kvarcok kristályosodásuk során a 

magmakamra felső, differenciáltabb olvadékot tartalmazó részén kristályosodtak, a kitörésben 

részt vett magma azonban a magmakamra egészének hibridizált olvadékát képviseli. 

Figyelemreméltó mindezek mellett, hogy a kvarcokban található zárványok nyomelem 

tartalma nem különbözik lényegesen az üvegszilánkok nyomelem tartalmától (5.9. ábra). Ez is 

arra utal, hogy lényeges, új magma benyomulással nem kell számolnunk. A főelemek 

esetében tapasztalható enyhe differenciációbeli különbség, ami alapvetően a haplogránitos 

rendszerhez tartozó ásványok (kvarc+földpát) kristályosodásából adódik, nem, illetve a 

tapasztalt főelem-koncentrációváltozással számolva kimutathatóan kis mértékben változtatta 

meg a nyomelem összetételt.  

A szomolyai ignimbrit juvenilis kőzetüvegeinek nyomelem görbéjén jellemző negatív 

Eu és Sr anomália figyelhető meg (5.9. ábra). Mindez arra utal, hogy a kőzetüvegek által 

képviselt olvadékok plagioklász frakcionáción átesett magma maradékolvadékát képviselik. 

Ezt támasztják alá az ignimbrit alapanyagában nagy mennyiségben jelenlévő plagioklász 

kristályok is. Az olvadékzárványok és juvenilis üvegek könnyű ritkaföldfém (La<30 ppm), Zr 

(<80 pmm) és Ti (TiO2<0,1 t%) tartalma is viszonylag kicsi. Ezeknek az elemeknek a 

maradékolvadékban való kimerültsége akcesszórikus ásványok, úgy mint allanit, cirkon és 

Fe-Ti oxid ásványok korábbi kristályosodására utalhat. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek az 

elemek jóval nagyobb mértékben módosítják az olvadék nyomelem eloszlását, mint a 

nagyobb mennyiségben kiváló kvarc és plagioklász. A maradékolvadékot képviselő 

kőzetüvegek viszonylag nagy kálium tartalma (K2O=4,5-5,8 t%) és az SiO2 tartalommal való 

korrelációjának hiánya azt jelzi, hogy káliföldpátok kristályosodásnak nem volt szerepe a 

magmafejlődésben, amit alátámaszt az is, hogy az ignimbritben nem található káliföldpát. Az 

egyetlen káliumtartalmú ásvány az ignimbritben az alárendelt mennyiségben megjelenő biotit, 

amelynek a kristályosodása azonban jelentősen nem befolyásolta a maradékolvadék 

összetételét. 

A magma víztartalmára következtethetünk a juvenilis kőzetüvegek és a 

fenokristályokba zárt szilikátolvadék zárványok számolt víztartalmából (Blundy és Cashman 

2001). A két kőzetüveg csoport hasonló víztartalmat mutat, a számolt értékek túlnyomó része 

3-5 t% között mozog (5.16. ábra). Figyelemre méltó azonban ezen értékek viszonylag jelentős 
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változékonysága, ami utalhat arra, hogy az olvadékban már megindult a kigázosodás 

(buborékosodás), ami heterogén módon érintette az olvadéklencsében jelenlévő magmát. 

 

 
 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a szomolyai ignimbrit juvenilis üvegei és a 

fenokristályokban előforduló olvadékzárványok egy erősen differenciált olvadékot 

képviselnek, amely feltehetően a magmatározó felső részén elhelyezkedő olvadéklencsében 

gyűlt össze. Ez az erősen differenciált olvadék 76,5-79 t% SiO2 tartalommal jellemezhető. 

Ilyen szilíciumban gazdag magmák kis nyomáson alakulnak ki, azaz sekély mélységű 

magmakamrákban keletkeznek (Hildreth, 1981; Blundy és Cashman, 2001). A szomolyai 

ignimbrit kőzetüvegeinek normatív összetétele (q+or+ab>90 t%) nagyon közel van az 

elméleti haplogránitos rendszerhez (Tuttle és Bowen 1958). Blundy és Cashman (2001) egy 

olyan számolási és ábrázolási módszert javasolt, ami figyelembe veszi egyéb komponensek, 

mint például az anortit jelenlétét is. Követve ezt a módszert, az Ab-Q-Or diagramon ábrázolt 

normatív üvegösszetételek utalhatnak a minimális kristályosodási nyomásra, azaz a 

magmakamra mélységére. Ezt a nyomásbecslési módszert azonban csak kis (<1% alatti) 

normatív korund tartalmú üvegekre dolgozták ki. A szomolyai ignimbritben mért 

üvegösszetételek (üvegszilánk, horzsakőüveg és zárványüvegek) normatív korund tartalma 

viszont 1-3t% közötti, azaz kiesnek a Blundy és Cashman (2001) által kidolgozott 

összetételbeli tartományon. Az 5.24. ábrán ezért csak azokat az adatokat ábrázoltam, amelyek 

a legközelebb esnek a szerzők által megadott feltételhez, azaz üvegszilánkok esetében azokat 

az adatokat, ahol a c<2 t%. Az üvegek kis mennyiségű (általában <5 t%) normatív anortit 

tartalmát korrigáltam a Blundy és Cashman (2001) által javasolt séma szerint. A szomolyai 

5.24. ábra – A szomolyai ignimbrit üvegszilánkjai 
(négyzet) és az N38C litoklaszt ortopiroxénjeiben 
előforduló szilikátolvadék zárványok összetétel 
adatai (kör) a Qz-Ab-Or ternáris diagramon. 
Kotektikus vonalak és minimum olvadék 
összetételek Tuttle és Bowen (1958) és Blundy és 
Cashman (2001) alapján. Az ábrán csak azok a 
kőzetüveg minták szerepelnek, amelyekben a 
normatív korund <2 t% (kőzetüvegek), illetve 
<1,6 t% (üvegzárványok). Az előbbiek az 50 
MPa, az utóbbiak a 200 MPa kotektikus vonal 
minimum pontjára esnek. 
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ignimbrit juvenilis kőzetüveg adatai az 50 MPa-os kotektikus vonal minimum pontja körül 

csoportosulnak. Ebből arra következtethetünk, hogy a szomolyai ignimbrit magmája egy 

sekély, kb. 2-3 km mélységben lévő magmakamrában fejlődhetett, ami összhangban van az 

olvadék nagy SiO2 tartalmával.  

 

5.3.5. Az ignimbrit és a magmás litikus kőzetek közötti petrogenetikai kapcsolat 

Értelmezésem szerint az N38C, SZP3, SZP4 és SZP9 litoklasztok anyaga a szomolyai 

ignimbrit magmatározójában lévő heterogén kristálypép zóna különböző részeit képviselheti. 

Kérdésként vetődik fel, hogy ezeknek milyen genetikai kapcsolata lehet a kitörésben részt 

vevő riolitos olvadékkal? A teljes kőzet adatok (horzsakő és az N38C litoklaszt) már felvetik 

a genetikai rokonságot, mivel hasonló a két kőzet nyomelem eloszlási görbe lefutása (5.7. 

ábra) és hasonlók a Sr-izotóparányok is. A rokonságot megerősítik a kőzetüveg elemzési 

adatok is. A főelem adatok (N38C, SZP3 és ignimbrit minták) általában lineáris trendet 

alkotnak a harker diagramokon, amelyek egyik végpontja az ignimbrit üvegszilánkjai és a 

kvarcokba zárt szilikátolvadék zárványok. Ugyancsak közel hasonló nyomelem eloszlást 

mutat az ignimbrit üvegszilánkja és az N38C litoklaszt üveges alapanyaga (5.15. ábra). Az 

ásványkémiai adatok alapján azt látjuk, hogy az SZP3 és SZP4 minta plagioklászai 

összetételük alapján két csoportot alkotnak, amelyek közül a kis Ca-plagioklász csoport 

összetétele átfedést mutat az ignimbritben található plagioklászokkal. Ugyancsak ilyen 

összetételt mutat az N38C minta néhány plagioklász elemzése is. A litoklasztok további 

ásványkémiai adatai viszont bazaltos olvadék benyomulásának nyomait őrzik.  

A kőzetüvegek a magmatározóban jelenlévő olvadékfrakciók összetételeit képviselik. 

A sokelemes diagramokon (5.9. és 5.15. ábrák) hasonló lefutású görbék figyelhetők meg, az 

ignimbritben lévő kőzetüvegek azonban jellemzően kisebb könnyű ritkaföldfém, Zr, Hf, Ti, Sr 

és Eu tartalommal jellemezhetőek az N38C litoklaszt üvegeihez képest. Az 5.25. ábrán az 

ignimbritben lévő üvegszilánkok, kvarcban található szilikátolvadék zárványok, valamint az 

N38C litoklaszt üveges alapanyagának adatait ábrázoltam nyomelem arányok függvényében. 

A Zr/Nb és La/Th arányokat nem befolyásolja a kvarc, plagioklász, biotit és ortopiroxén 

kristályosodás, ennek ellenére az ignimbrit kőzetüvegei jellemzően elkülönülnek a litoklaszt 

kőzetüveg adataitól. Ez az erős elkülönülés akcesszórikus ásványok szerepét hangsúlyozzák, 

amelyek jelentősen befolyásolhatják a maradékolvadék nyomelem tartalmát (Bea, 1996; 

Chesner és Ettlinger, 1989; Thomas et al., 2002, Lukács et al., 2005). A horzsakövekben és az 

ignimbrit mátrixában valóban előfordulnak akcesszórikus mennyiségben cirkon és allanit 

kristályok. A petrogenetikai modellszámításokon alapuló ásvány frakcionációs vektorok 
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alapján akár 0,01% allanit és 0,05% cirkon kiválása magyarázhatja a két mintacsoport 

elkülönülését. A kőzetüvegek nyomelem tartalmát ezen kívül befolyásolta plagioklász 

kristályosodása is, ami a Sr és Eu koncentrációit változtatta meg érezhetően. A Sr/Y vs. Eu/Y 

ábra szerint mintegy 25% plagioklász frakcionáció magyarázza a nyomelem arányokban 

megfigyelt változást. 

 

  
5.25. ábra – Az ignimbritben lévő üvegszilánkok (üres kereszt), kvarcban található szilikátolvadék 

zárványok (telt kereszt), valamint az N38C litoklaszt üveges alapanyagának (csillag) nyomelem 
arányainak változása. Az ásvány vektorok adott mennyiségű ásványfázis kristályosodás esetén számolt 

maradékolvadék összetétel változást jelentenek (ásvány/olvadék megoszlási együtthatók: allanit – 
Mahood és Hildreth, 1983; cirkon és ortopiroxén – jelen munka (5.1. és 7.1. táblázat); plagioklász 

(riolitos rendszerben)– Bacon és Druitt, 1988). 
 

 

A litoklasztok származási helyéről információt adhat az üvegadatoknak az Ab-Q-Or 

diagramon való elhelyezkedése (Blundy és Cashman, 2001). Ebben az esetben csak a c<1,5t% 

adatokat használtam fel. Az N38C litoklaszt adatai a 200 MPa kotektikus vonal minimum 

pontjára esnek (5.24. ábra), azaz a szomolyai ignimbrit kitörést tápláló olvadéklencse alatt 

(maximálisan 5-6 km mélységben) helyezkedhetett el a kőzetdarab anyaga. Az SZP3 és SZP4 

litoklasztokban megjelenő amfibol szintén nagyobb nyomású (100 MPa feletti) keletkezési 

területre utal. Az SZP3, SZP4 és SZP9 kőzetekben a bazaltos magma benyomulásra utaló 

jelek és az N38C kőzetben ennek közvetlen hiánya utalhat arra, hogy az N38C kőzet egy kissé 

magasabb vagy peremibb helyzetben lehetett a magmatározóban.  

Az N38C kőzetből mért ortopiroxénekben lévő olvadékzárványok alacsony 

víztartalma (5.16. ábra), valamint ebben a kőzetben a víztartalmú ásványok hiánya szintén 

alátámasztja azt, hogy ez a kőzet a magmatározó azon részét képviseli, ahol a feltehetően illó 

dúsulást is okozó bazaltos magmabenyomulás hatása közvetlenül nem figyelhető meg. A 
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kristálypépben képződő maradékolvadék folyamatos eltávozása illótartalomban is 

fokozatosan csökkentheti a rendszert. Az illótartalmú felzikus maradékolvadék végül az 

olvadéklencsékben csapdázódik. 

 

5.3.6. A szomolyai ignimbritet létrehozó magmatározó modellje 

Az előző fejezetekben a szomolyai ignimbritben, valamint a bezárt litoklasztokban 

előforduló ásványfázisok részletes szöveti és geokémiai elemzése, az olvadékfázisokat 

képviselő kőzetüvegek kémiai adatai, valamint a fenokristályokba zárt szilikátolvadék 

zárványok összetétel adatai alapján vontam le következtetéseket. Ebben a fejezetben 

mindezek alapján összefoglalom azt, hogy megítélésem szerint milyen folyamatok 

játszódhattak le a szomolyai ignimbritet létrehozó mélybeli magmatározóban.  

A riolitos kitöréseket tápláló magmatározó modell kereteit Hildreth (2004), Hildreth és 

Wilson (2007), valamint Bachmann és Bergantz (2004) munkái adták meg (5.26. ábra). 

Eszerint a magmatározó többszörös magma felnyomulás eredményeként alakulhatott ki és 

kezdetben egy alapvetően heterogén kristálypép zóna alkotta (5.26A ábra), amelyben a 

kristálysűrűség függvényében helyenként történhetett konvektív mozgás, alapvetően azonban 

az in situ kristályosodás jellemezte. A szerzők modelljükben elsősorban a riolitos olvadék 

elkülönülésére (kompakció, mikroleülepedés) fektették a hangsúlyt. A szomolyai ignimbrit 

vizsgálata azonban részleteket árul el e dinamikus rendszer további folyamatairól is. A 

litoklasztok anyaga világosan mutatja, hogy a kristálypép zóna egyes részei olykor 

remobilizálódnak, az ásványfázisok esetenként hirtelen teljesen más olvadék környezetbe 

juthatnak. Másrészt, jelentős szerep juthat a bazaltos olvadékok benyomulásának is. Hildreth 

és Wilson (2007) szintén említi a bazaltos olvadékok benyomulását a kristálypép zónába, 

azonban ezeknek elsősorban csupán a hőfluxus szerepét emeli ki. Az SZP3, SZP4 és SZP9 

litoklasztok anyaga azonban egyértelműen jelzi, hogy a magmatározóban nem csak felzikus, 

földpát-kvarc kristálypép alakul ki (Hildreth és Wilson, 2007), hanem helyenként a bazaltos 

ásványok dominálnak. Mindegyik litoklasztban a plagioklászok uralkodóan nagy An-

tartalmúak (>70mol%), ami bazaltos olvadékból való kiválásra utal. A legegyértelműbb 

bizonyítékot azonban a Mg-gazdag ortopiroxének adják, amelyek a számolások szerint 0,6 

feletti mg-számú olvadékból, azaz egy csupán gyengén differenciálódott bazaltos olvadékból 

kristályosodhattak! Ez a bazaltos magma nyilvánvalóan a földköpeny részleges olvadása 

során keletkezett. Ez tehát az első, teljesen egyértelmű bizonyíték arra, hogy a szomolyai 

ignimbrit petrogenezisében (és feltehetően az alsó tufakomplexumhoz tartozó más 

ignimbritek esetében is) jelentős szerepe lehetett a földköpenyből származó bazalt 
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magmáknak is. A szomolyai ignimbritben található litoklasztok egy kevert kristály és olvadék 

együttesből épültek fel, a kőzet tehát nem képvisel egy zárt rendszerben fejlődő magmát! A 

részletes vizsgálatok alapján ezért a szomolyai ignimbrit keletkezése egy bazalt-riolit magmás 

rendszerhez kapcsolható. 

A kezdeti magmatározó kristálypép zónája véleményem szerint részben felső köpeny-

eredetű bazaltos olvadékok, részben az alsókéregből származó dácitos olvadékok felsőkéreg 

környezetbe való felnyomulása és megakadása során alakulhatott ki. Az uralkodóan 

plagioklász és ortopiroxén kristályosodása nyomán keletkező kisebb sűrűségű felzikus 

maradékolvadék dácitos-riolitos olvadéklencsé(ke)t hozhatott létre a magmatározó felső 

részén (5.26A ábra). Alatta egy kiterjedt kristálypép zóna volt, amelynek heterogén anyagát a 

magmatározóba nyomult friss magmák remobilizálhatták, összekeverhették, esetenként 

részben vagy egészen újraolvaszthatták. E folyamat során különböző magmafejlődési 

fázisban, különböző olvadékokból kivált ásványfázisok kerülhettek egymás közelébe, új 

olvadék környezetbe. Ennek példáját látjuk az SZP3 és SZP4 litoklaszt ásványegyüttesében. 

Mind az ortopiroxének, mind a plagioklászok bimodális összetételt mutatnak, amely közül az 

egyik csoport bazaltos magmából való kristályosodásra utal, a másik viszont riodácitos-

riolitos környezetben képződhetett. Az éles összetételbeli váltás azt jelzi, hogy az ásványok 

hirtelen kerülhettek az egyik rendszerből a másikba. Ennek magyarázata lehet az, hogy a 

magmatározó kristálypép zónájába intrudált friss kőzetolvadék magával ragadta egy bazaltos 

magma kumulátum ásványait és azokat sekélyebb mélységbe juttatta, esetleg egy riodácitos-

riolitos olvadéklencse környezetébe (5.26D ábra). Itt már az ignimbritre jellemző plagioklász 

összetétel vált ki a korábbi nagy Ca-tartalmú plagioklász kristálydarabokra. Az SZP9 

litoklaszt ásványegyüttese szintén közvetlenül jelzi egy közel primitív bazaltos magma 

benyomulását, azonban ebben az esetben a bazaltos magma már jelenlévő kristályokat 

keverhetett magába, ahol az ortopiroxénekre nagy Mg-tartalmú kristályzónák növekedtek, 

majd egyes kristályok visszakerültek a riolitos rendszerbe (5.26C ábra). Mivel a szomolyai 

ignimbritben litoklasztként ennek az anyaga is megtalálható, feltehető, hogy ez a folyamat is a 

kitörő vulkáni anyagot tápláló riolitos olvadéklencse közelében kellett, hogy elhelyezkedjen. 

Az N38C litoklaszt ásványfázisai nem mutatják közvetlenül bazaltos magma hatását. 

Ez a kőzetanyag azonban utal arra, hogy a már meglévő kristálypép anyaga olykor 

átrendeződhetett, esetleg egy közeli magmabenyomulás hatására (5.26B ábra). Itt a 

plagioklászok képviselhetik a korai magmatározó kristálypép anyagát, ami később feljebb 

mozgott és egy riodácitos-riolitos olvadék környezetbe jutott, ahol piroxének kristályosodtak. 

A plagioklászok a megváltozott környezetben erősen rezorbeálódtak. Az átrendeződés 
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érinthette a piroxén-gazdag zónát is, amelyek közül néhány kristály, esetenként akár kisebb 

kristályhalmazok kevéssé differenciált olvadék környezetbe kerülve visszaoldódtak, a piroxén 

kristályok peremére pedig Ca-gazdag plagioklász vált ki (5.19. ábra). Az ignimbrit 

kőzetüvegének és az N38C litoklaszt kőzetüveges alapanyagának összetételbeli hasonlósága 

alapján feltételezem, hogy ebből a kristálypép zónából is migrálhattak felfelé maradékolvadék 

adagok, amelyek gyarapították a sekély mélységben lévő riolitos olvadéklencsét (5.26B ábra). 

Az Egyesült Államokbeli Crater Lake 7700 BP kitörése során keletkezett bimodális andezites-

riodácitos ignimbrit (3.6. ábra) esetében Bacon és Druitt (1988), Druitt és Bacon (1989), 

valamint Bachmann és Bergantz (2008a) hasonló jelenséget írt le. A kitörés során a 

kristályszegény riodácitos magma mellett az olvadéklencse alatti „andezites” kristálypép zóna 

is mobilizálódott és részt vett a kitörésben. A jelentős összetételbeli különbség ellenére az 

„andezites” kristálypép zóna és a riodácitos olvadéklencse közti genetikai kapcsolatra utal 

többek között az, hogy az „andezites” kristálypépben, a kristályközi térben elhelyezkedő 

olvadék és a kitörésben elsőként részt vett, az összefüggő olvadéklencséből származó 

riodácitos olvadék hasonló kémiai összetételű. 

A domináns plagioklász és kvarc kristályosodás egy közel haplogránitos olvadékot 

hozott létre, amelynek nyomelem tartalmát az akcesszórikus ásványok (cirkon, allanit) kis 

mértékű kristályosodása alapvetően befolyásolta. Az olvadéklencsében a kristályok 

mennyisége nem lehetett több mint 10 tf% (elsősorban az olvadéklencse felső részén 

keletkező kvarc, lejjebb lévő plagioklász és biotit, valamint a kristálypépből kiszabadult 

cirkon és allanit), hiszen az ebből származó szomolyai ignimbrit anyaga alapvetően 

kristályszegény.  

Az olvadéklencse, illetve a magmatározó méretére nehéz becslést adni, mivel nem 

ismert a vulkáni kitörés során felszínre került anyag térfogata. A bükkaljai vulkáni területen 

az alsó tufakomplexumhoz tartozó, összesülést nem mutató ignimbritek juvenilis 

törmelékeinek és kőzetüvegeinek kémiai összetétele nagyon hasonló (Harangi, 2001; Lukács 

et al., 2001b; Harangi et al., 2005). Ez felvetheti szoros összetartozásukat, esetleg akár egy 

kitöréshez való kapcsolódásukat is, azonban ebben nehéz állást foglalni a pontos koradatok 

hiányában. Ha ezek valóban egy kitörés termékei, akkor a felszínre került tefra térfogata akár 

több száz km3 is lehetett, azaz kb. Bishop tufa (600-650 km3; Hildreth és Wilson, 2007) 

méretű. Ehhez közel megfelelő nagyságú lehet a kitörést tápláló olvadéklencse is, azaz ha egy 

átlagos kaldera méretet (10-50 km) veszünk alapul, akkor az olvadéklencse vastagsága 

némileg meghaladhatta az 1 kilométert. Ezalatt azonban még több kilométer vastag 

kristálypép zóna lehetett. A Bükkalja keleti peremén mélyített Miskolc-7 és Miskolc-8 sz. 
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fúrásokban 150-200 méter vastagságban tárul fel az alsó tufakomplexumhoz tartozó ignimbrit 

(Lukács et al., in press_a), ami akár egy kitöréshez is kapcsolódhat. Ha ez így van, akkor 

valóban jelentős méretű magmatározót és benne kiterjedt olvadéklencsét kell feltételeznünk. 

A szomolyai ignimbrit robbanásos kitörése nemcsak a riolitos olvadéklencsét csapolta 

meg, hanem felszakította az olvadéklencse környezetében lévő kristálypép zónát is, amelynek 

kisebb-nagyobb darabjai bekerültek a kitörési felhőbe. A kristályok közötti olvadékanyag 

hirtelen kőzetüveggé dermedt, így megőrizte az olykor heterogén ásványegyüttest litoklasztok 

formájában. 

 
5.26. ábra – A szomolyai ignimbrit mélybeli magmatározójának modellje 
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6. Bogácsi ignimbrit 
 

6.1. Korábbi kutatások eredményei 

A Bogács falu északi előterében húzódó dombsorokon felszínen megjelenő 

piroklasztitok többsége a Bükkalján megjelenő Tari Dácittufa Formáció jellegzetes 

képződménye (Less et al., 2005). A Tari Dácittufa Formációhoz tartozó, Pentelényi (2005) 

által bevezetett Bogácsi Ignimbrit Tagozat névadó előfordulása a Bogácstól északkeletre 

található Vén-hegyen előbukkanó vöröses színű összesült ignimbrit. Szakács et al. (1998) ezt 

a szürke-rózsaszín összesült és a vöröses-sötét szürke nem összesült kevert horzsakő és salak 

tartalmú ignimbritet az általuk elkülönített középső tufakomplexum (KTK) felső részébe 

helyezték. E képződmény kora biotit és piroxén szeparátumon végzett K/Ar mérések alapján 

17,2±2,3 millió év. A paleomágneses forgási adatok szintén a középső piroklasztit szint 

értékeit mutatják (Márton és Pécskay, 1998). Radócz és Gyarmati (2005) ismertette a Bogács-

9 sz. fúrás rétegsorát, aminek értelmezése szerint a Tari Dácittufa Formáció vastagsága kb. 

137 méter. Az alsó, horzsaköves vulkáni törmelékes egységre települ a kb. 6 méter vastagságú 

összesült, fiamme tartalmú piroklasztit, majd erre folyamatosan következik egy kb. 42 méter 

vastag nem összesült, két különböző összetételű (riolitos és dácitos-andezites) törmelékeket 

tartalmazó piroklasztit összlet. Erre átalakult, horzsaköves, bentonitos rétegek települnek. A 

Tari Dácittufa Formáció kevert összetételű piroklasztitja többek szerint is (Póka et al., 1998; 

Czuppon et al., 2001; Czuppon, 2003; Harangi et al, 2005; Radócz és Gyarmati 2005) két 

különböző magma keveredésére és együttes kitörésére utal.  

A bogácsi Vén-hegyen felszínen megjelenő kőzetek rétegsorát Czuppon (2003) a 

Tibolddaróc északi részén megjelenő kőzetek rétegsorával párhuzamosította, és részletesen 

jellemezte a két előfordulás kőzeteit vulkanológiai, petrográfiai és geokémiai szempontból. 

Czuppon (2003) elsőként végzett részletes petrogenetikai jellegű vizsgálatokat a kevert 

juvenilis törmelékeket tartalmazó piroklasztit és az alatta megjelenő összesült piroklasztit 

keletkezésére és jellemezte a magmakeveredés folyamatát.  

Munkámban Czuppon (2003) vulkanológiai és kőzettani értelmezéséből indultam ki, 

mivel ez a legrészletesebben leírt információ a területről, ami jó alapot nyújt a további 

petrogenetikai vizsgálatokra. A további elemzésekre kiválasztott minták az általa leírt rétegsor 

(6.1. ábra) főbb szakaszait képviselik. A változó mértékben összesült és kevert piroklasztitot 

tartalmazó képződményt bogácsi ignimbritnek nevezem el és a továbbiakban így hivatkozom 

rá. Az in-situ nyomelem és az ezt kiegészítő további ásványkémiai és kőzetüveg, valamint 



 

85 - 

szilikátolvadék zárvány vizsgálatok új lehetőséget adtak a magmatározóban zajló komplex 

folyamatok feltárására. Az alábbiakban először összefoglalom a vulkanológiai, petrográfiai és 

geokémiai ismereteket alapvetően Czuppon (2003), részben saját megfigyelések alapján, majd 

az új geokémiai adatokat mutatom be, amire alapozva vonom le a petrogenetikai 

következtetéseket és foglalom össze a magmakamra modellt. 

 

 
6.1. ábra – A bogácsi Vénhegyen feltáruló bogácsi ignimbrit értelmezett rétegsora (Czuppon, 2003) a 

kutatómunkám során részletesen vizsgált minták származási helyeivel. Alul: jellemző terepi 
megjelenés fotói. ÖPE = Összesült piroklasztit egység; KPE = Kevert piroklasztit egység 

 

 

 

6.1.1. Vulkanológia, petrográfia és geokémia 

A bogácsi ignimbrit Czuppon (2003) vizsgálatai alapján két fő alegységből áll (6.1. 

ábra), amelyeket összesült piroklasztit egységnek (ÖPE) és kevert piroklasztit egységnek 

(KPE) nevezett el.  



 

86 - 

Az alsó alegység (ÖPE) egy felfelé fokozatosan erősödő, majd gyengülő összesülést 

mutató szürke-vörös színű ignimbritből áll. A horzsakövek és/vagy fiammék mérete felfelé 

haladva reverz gradációt mutatnak egy magasságig, majd a legfelső részen az egység tetejéig 

méretük ismét csökken. A legnagyobb juvenilis törmelékek fiammék (6.1. ábra), amelyek 

mérete akár a 40 cm-t is elérheti.  

A felső alegység (KPE) egy kevert juvenilis törmelékeket tartalmazó piroklaszt-ár 

üledék. Alsó, lapilli méretű, juvenilis törmelékekben szegény vöröses színű kristálygazdag 

tufából álló része felfelé fokozatosan egyre nagyobb méretű és kevert juvenilis törmelékeket 

tartalmazó lapillitufába megy át. Az alsó részen a lapillik sötét színű, általában lapított 

salakok (a salak és horzsakő elnevezéseket a kőzettörmelékek szövete és a kőzetüveg kémiai 

összetétele alapján használom). A felsőbb részen a lapilli méretű juvenilis törmelékek sötét 

színű salakok, világos színű horzsakövek, sárgás-fehér színű salakos jellegű horzsakövek (a 

törmelékek szövete a salakokra jellemző, a kőzetüveg kémiai összetétele viszont riolitos), 

valamint sötét és sárgás-fehér színű zónákat tartalmazó összetett (sávosan vagy 

koncentrikusan felépülő, salak és horzsakő részeket tartalmazó) törmelékek, amelyek együttes 

jelenléte színes mintázatot ad a vöröses alapanyagú kőzetnek (6.1. ábra). A salakok 

viszonylagos mennyisége és a törmelékek maximális mérete fokozatos nő az alegység aljától 

a tetejéig. A világos színű horzsakövek és a sárgás-fehér salakos jellegű horzsakövek főként 

az alegység felsőbb részén jelennek meg. A sárgás-fehér horzsakövek maximális mérete 

felfelé nő, a fehér horzsakő mérete viszont nem változik jelentősen a rétegsorban felfelé 

haladva.  

 

  
6.2. ábra – Az ÖPE kőzetének reprezentatív mikroszkópos képe (baloldalt). Az ellapított 

üvegszilánkok mellett kvarc, plagioklász, ortopiroxén és ilmenit kristályok figyelhetők meg. 
Jobboldalt a KPE-ben előforduló salak jellegzetes mikroszkópos képe látható (mindkét fotó 

párhuzamos nikolokkal készült). A vörösbarna kőzetüveg alapanyagban többé-kevésbé átalakult 
plagioklász és ortopiroxén fenokristályok találhatók. 
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A két alegység kőzeteiben hasonló ásványegyüttes található, azonban az ásványok 

mennyisége változó a rétegsorban. A kőzetek főbb fenokristályai a plagioklász és ortopiroxén, 

a kvarc és a biotit (6.2. ábra). A plagioklász és biotit mennyisége körülbelül állandó, azonban 

az ortopiroxén mennyisége nő, míg a kvarcé csökken felfelé haladva a rétegsorban. Alárendelt 

mennyiségben amfibol, járulékos formában ilmenit, apatit, cirkon és allanit fordul elő. 

A juvenilis törmelékek részletes petrográfiai és geokémiai vizsgálata alapján Czuppon 

(2003) több törmeléktípust különített el mind az ÖPE-ben, mind a KPE-ben. Az ÖPE egyik 

törmeléktípusa, amely alapvetően csak az alegység alsó részén jelenik meg a nagy Si-tartalmú 

(SiO2=77,2-78,5 t%), és alacsony Al-tartalmú (Al2O3=12,5-13,4 t%), peralumíniumos és 

ultrakáli jellegű (K2O/Na2O=2,2-4,2) riolitos üvegösszetételű horzsakő (és üvegszilánk). Ezek 

a horzsakövek fenokristályként plagioklászt, kvarcot és biotitot tartalmaznak, akcesszóriaként 

allanitot, cirkont és apatitot. Az ÖPE-ben további két törmeléktípus különíthető el: nagy 

méretű, változatos összetételű riolitos, peralumíniumos, káli-ultrakáli jellegű A-fiamme 

(SiO2=70,0-77,5 t%; Al2O3=12,9-15,7 t%; K2O/Na2O>1,4), amely plagioklászt, ortopiroxént, 

biotitot, amfibolt és kvarcot tartalmaz, valamint kis méretű, szintén változatos összetételű, 

ultrakáli, peralumíniumos, riolitos B-fiamme (SiO2=73,3-77,7 t%; Al2O3=12,6-15,9 t%; 

K2O/Na2O>2), ami elsősorban plagioklászt és biotitot tartalmaz, ortopiroxén azonban nem, 

amfibolt pedig csak akcesszórikus mennyiségben. A KPE-ben szintén három törmeléktípus 

jelenik meg: horzsakő, sötét A-salak és a sárgás-fehér B-salak. A KPE horzsaköveinek 

összetétele az ÖPE horzsaköveihez képest változatosabbak (SiO2=76,1-76,9 t%; Al2O3=13,2-

14,6 t%), azonban a KPE-n belül a törmelékek között a legfejlettebb összetételeket mutatják. 

Ezek a horzsakövek is peralumíniumos, ultrakáli (K2O/Na2O=2,4-4,6) jellegű riolitok. Az A-

salak sötét színű, dácitos összetételű (SiO2=63,7-69,1 t%), nagy alumínium tartalmú 

(Al2O3=15,7-16,9 t%), metalumíniumos és nátriumos (K2O/Na2O<1) jellegű. 

Fenokristályként főként ortopiroxént, kisebb mennyiségben plagioklászt tartalmaz, ilmenit 

akcesszórikus mennyiségben jelenik meg. A B-salak világosabb alapanyagszínétől eltekintve 

mind ásványtartalomban, mind szövetében kőzettanilag az A-salakhoz hasonlít. A B-salak 

kémiai összetételében azonban jelentősen eltér az A-salaktól. A B-salak a többi 

törmeléktípushoz hasonlóan magasabb Si-tartalmú (SiO2=73,2-75,6 t%), peralumíniumos és 

káli-ultrakáli jellegű (K2O/Na2O=1,8-2,8). Czuppon (2003) leírt ezeken kívül összetett 

törmelékeket is, amelyek különböző színű zónáinak összetétele az A-salak és a B-salak 

összetételeit adják. 

Az üvegösszetételek alapján Czuppon (2003) két szélsőtagot határozott meg, egy 

dácitos, nátriumos, metalumíniumos salakok által képviselt tagot, valamint egy ultrakáli 
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jellegű, peralumíniumos, de változatosabb összetételű riolitos horzsakövek által képviselt 

tagot. A salakos szélső tag kémiai összetételben erősen elkülönül a többi törmeléktípustól, 

amelyek viszont egy folyamatos kémiai trendet alkotnak a Harker diagramokon. Ez az 

általában lineáris trend Czuppon (2003) szerint vagy frakcionációs kristályosodással, vagy 

egy kevésbé és egy erősebben riolitos magma keveredésével magyarázható. 

Czuppon (2003) elvégezte a kőzetek alapanyagában és a törmeléktípusokban található 

ásványok főelem geokémiai jellemzését is. A plagioklászok általában homogének vagy 

normál zónásak, ritkán oszcillációs és reverz zónásak. A plagioklászok széles összetételbeli 

változatosságot mutattak az oligoklásztól a bytownitig (An=20-90 mol%), azonban 

törmeléktípusonként eltérő összetételeket adtak. Az A- és B-salakban és az A-fiamméban 

főként nagy anortit tartalmú (bytownitos), a KPE horzsaköveiben és a B-fiammében 

elsősorban oligoklászos-andezines összetételű plagioklászok jelennek meg. Az ortopiroxének 

összetételére jellemző, hogy többnyire homogének, ritkán azonban különböző típusú 

zónásságot mutató kristályok is megjelennek. Az ortopiroxének ensztatit tartalma széles 

tartományban változik (En=50-86 mol%), azonban az ÖPE-re általában jellemzőek a kisebb 

ensztatit tartalmú, míg a KPE-re a nagyobb ensztatit tartalmú piroxének. Biotitok és 

amfibolok az ÖPE kőzetek alapanyagában és a KPE horzsakövében találhatók. A biotitok mg-

értéke 0,2-0,5 között változik, TiO2 tartalmuk 3,5-5 t%, MgO tartalmuk pedig 5 és 9t% 

közötti. A horzsakövekben és B-fiammében található biotitok összetételei nem mutattak 

jelentős változékonyságot és ezek a biotitok adták a legnagyobb vas, és legalacsonyabb 

magnézium és titán tartalmú összetételeket. A többi, alapanyagból származó biotit adatok 

kisebb változékonyságot mutatnak FeO, MgO és TiO2 tartalomban. Az amfibolok mg-értéke 

az ÖPE-ben 0,6 körüli, míg a KPE-ben 0,8 körüli. Az amfibolok az IMA nevezéktan (Leake 

et al. 1997) szerint tschermakitok.  

A teljes kőzet adatok alapján a különböző törmelékek összetétele a következők: az A-

salak andezit, a B-salak és a B-fiamme andezit-dácit, a horzsakövek pedig riolitok. Nyomelem 

összetételüket tekintve a fluid-mobilis elemekben viszonylag gazdagok, Nb-ban pedig erős 

negatív anomáliát mutatnak. 

 

6.1.2. Czuppon (2003) petrogenetikai modellje 

Czuppon (2003) következtetései szerint az A-fiamme, a B-fiamme, a horzsakő és a B-

salak üvegösszetételei által kirajzolt trendek a főelemes Harker diagramokon differenciációs 

trendet jelenthetnek, azaz egy folyamatos frakcionációs kristályosodás eredményei lehetnek. 

Ezen törmelékek képződését egy réteges magmakamra modellbe illesztette be, amelyben a 
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konvekciós frakcionáció (Huppert és Sparks, 1984; Wolff et al., 1990) során a magmakamra 

felső részén egy SiO2-ben gazdagabb magma különült el az alsó, SiO2-ben szegényebb 

rétegtől. Az egyes magmarétegekben egyensúlyi feltételek között képződött kristályok 

(homogén piroxének és plagioklászok) és a juvenilis törmelékek egy rétegtani szinten belüli 

nagy összetételbeli változékonysága Czuppon (2003) szerint arra utal, hogy a magmakamra 

különböző rétegeiben elkülönült olvadékok és kristályaik a kitörés során keveredtek 

egymással. Vizsgálatai szerint az A-fiamme többsége petrográfiailag és geokémiailag a B-

salakkal, a B-fiamme pedig a horzsakővel rokonítható. A robbanásos kitörés során a réteges 

magmakamra fokozatos megcsapolódásával az egyes rétegeiben elkülönült magmák 

nagyjából fordított sorrendben, részben egymással keveredve jutottak a felszínre. Az A-salak 

Czuppon (2003) szerint egy különálló, egyedi összetételű magmát képvisel, amelynek 

benyomulása a riolitos magmakamrába idézte elő feltehetően a robbanásos vulkáni kitörést. 

Az A-salak magmája keveredhetett a réteges magmakamra egyes rétegeinek magmáival, 

azonban a keveredés során nem történt homogenizáció (’magma-mingling’). Így jöttek létre 

az összetett törmelékek, amelyek az A-salak és a B-salak magmáinak kitörés közbeni 

részleges keveredésére adnak bizonyítékot.  

 

6.2. Új geokémiai adatok bemutatása 

 

6.2.1. Célkitűzés és mintavételezés 

A bogácsi ignimbrit kialakulásához kapcsolódó petrogenetikai folyamatokat Czuppon 

(2003) a juvenilis törmelékek és az ásványfázisok főelem-geokémiai jellegei alapján 

vizsgálta. Az előző fejezetben röviden ismertetett modell az A-salak által képviselt magmának 

egy réteges, riolitos magmakamrába való benyomulását és különböző szintű keveredését 

tartalmazza. Czuppon (2003) azonban részleteiben nem vizsgálta azt, hogy milyen 

ásványfázisok kiválása vezetett a magmakamra összetételbeli rétegződéséhez. Felvetette azt 

is, hogy elképzelhető, hogy a lineáris trendeket nem frakcionációs kristályosodás, hanem 

magmakeveredés hozta létre, azonban ennek részleteivel szintén nem foglalkozott. 

Vizsgálataim ezért e kérdéskör pontosabb értékelését célozták meg, ami alapján jobban 

rekonstruálhatók a bogácsi ignimbrit változatos kőzeteit létrehozó magmakamra folyamatok. 

Ennek érdekében in-situ nyomelemzéseket végeztem a rétegsor fő egységeit képviselő 

kőzetminták kőzetüvegein, majd további mikroszonda elemzéseket készítettem ezeken a 

kőzetüvegeken. Az ortopiroxének és plagioklászok eredetének tisztázása érdekében 

vizsgáltam az ásványokba bezárt szilikátolvadék zárványok főelem összetételét is. Ennek 
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fontossága abban rejlik, hogy a szilikátolvadék zárványok az ásványok növekedése során, az 

ásványt körülvevő kőzetolvadékot képviselik, amellyel a kristály egyensúlyban lehetett. Ezek 

az olvadékcseppek a magma gyors felemelkedése és a robbanásos kitörés során hirtelen 

kőzetüveggé szilárdultak, így megőrizhették a magmafejlődés különböző szakaszainak 

kőzetolvadék összetételét. Fontos azonban annak vizsgálata is, hogy esetleges utólagos 

folyamatok, mint például bezáródás utáni kristályosodás, leányásványok kiválása mennyiben 

módosította ezt az összetételt. 

 
6.3. ábra – Juvenilis törmeléktípusok az ÖPE részletesen vizsgált mintáiban 

 

A megfogalmazott petrogenetikai célok érdekében a bogácsi ignimbritnek csak a 

bogácsi Vén-hegyen előforduló feltárásaiból választottam mintákat. Az ÖPE és a KPE 

rétegsorából különböző rétegtani magasságokból származó mintákat (6.1. ábra)készítettem elő 

nyomelem-geokémiai elemzésekre. Czuppon (2003) modellje szerint az ÖPE és KPE kőzetei 

egy réteges magmakamra egyre mélyebb részeinek fokozatos megcsapolásával jöttek létre, 

azaz a minták rétegtani helyzete közvetetten információt adhat a magmakamrában elfoglalt 

viszonylagos helyzetükre is. Igyekeztem minden, korábban elkülönített juvenilis 

törmeléktípus kőzetüvegének nyomelem összetételét meghatározni, hogy ezzel képet kapjak a 

magmás rendszerben jelen lévő olvadékokról. Az ÖPE alsó részéből származik a V30 jelű 

minta, amiben horzsakövek és üde kőzetüveg szilánkok találhatók. Ez a kőzet összesülést 

csak nagyon kis mértékben mutat. A rétegsor felsőbb, fiamme-tartalmú részét képviseli a V1 

és V34 jelű minta (6.1. és 6.3. ábra). Ezekben a kőzetüveg szilánkok már ellapultak, a 

horzsakövek és üvegszilánkok pedig fiammévé alakultak. A fiammék belső szerkezetében 

néhol még felismerhető az eredeti horzsaköves eredet, más esetben már csak homogén 

kőzetüveget találunk. A kőzetüveg gyakran mutat belső inhomogenitást. A KPE felső részből 
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származnak a V20, V23, V18, V2BA, V2A, V2B3 jelű minták (6.1. ábra). Ezek részben 

egyedi juvenilis törmeléket képviselnek (pl. V18 A-salak, V20 és V23 B-salak), a többiben 

vegyesen fordulnak elő különböző típusú juvenilis törmelékek az alapanyagban (6.4. ábra). 

A különböző rétegtani szintekből származó kőzetminták alapanyagában és a juvenilis 

törmelékekben megjelenő fenokristályok, valamint a kőzetüvegek kémiai összetétel adatait 

részben Czuppon (2003), részben saját, új mikroszondás mérések alapján vizsgáltam. Az 

alkalmazott analitikai körülmények megegyeztek a korábban Czuppon (2003) által 

használtakkal. A kőzetüvegek in-situ nyomelem összetételét LA-ICP-MS módszerrel mértük. 

A következőkben az általam vizsgált mintákat és a kapott geokémiai adatokat mutatom be. 

 
6.4. ábra – Juvenilis törmeléktípusok a KPE felső részén. 

 

 

6.2.2. Geokémiai eredmények 

A V30 sz. mintában a juvenilis törmelékeket a horzsakövek és kőzetüveg-szilánkok 

képviselik. A horzsakövek ásványtartalma 5-7% körüli, ezek elsősorban plagioklászok, kvarc 

és biotit. Ortopiroxén csak ritkán jelenik meg. Hasonló ásványegyüttes található a kőzet 

alapanyagában is. A V1 és V34 sz. mintákban mindkét fiamme típus (nagy méretű A-fiamme 

és kis méretű B-fiamme) előfordul (6.3. ábra). Az A-fiamme plagioklászt, ortopiroxént, ritkán 

és kis mennyiségben (<1-2%) biotitot, amfibolt, allanitot és oxid ásványt (ilmenit) tartalmaz. 

A B-fiamme ásványtartalomban az ortopiroxén hiánya alapján különül el az A-fiammétől. Az 

alapanyagban kvarc is található, a plagioklász, a biotit és az akcesszórikus mennyiségű 

amfibol, allanit és cirkon mellett jelentős mennyiségű ortopiroxén is megfigyelhető. 

A KPE felső részéből származó V20 és V23 sz. minták B-salakból állnak, míg a V18, 

V2B, V2A és V2B3 mintákban A-salak törmelékek vannak (a V18 sz. minta egy önálló 

salaktörmelékből készült). Mindkét salak típus és az alapanyag hasonló ásványokat tartalmaz: 

ortopiroxént, plagioklászt és kis mennyiségben oxid ásványt. 
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6.5. ábra – A részletesen vizsgált minták kőzetüveg (horzsakő alapanyag üveg, üvegszilánk, fiamme 

üveg, salak üveg) főelem adatai harker diagramon. 
 

Az egyes minták új kőzetüveg főelem-kémiai adatai ugyanolyan összetételbeli jelleget 

és trendet határoztak meg, mint amit Czuppon (2003) már korábban leírt. Az SiO2-tartalom 

növekedésével az Al2O3, az FeO, az MgO, a CaO és az Na2O csökken, míg a K2O növekszik 

(6.5. ábra). A számolt illó-tartalom az A-salakban 0-4 t%, míg a többi törmelék típusban ennél 

jellemzően magasabb (2-6 t%).  

A kőzetüvegek in-situ nyomelem adatai megerősítették a juvenilis törmelékek korábbi 

csoportosítását. Minden törmeléktípusból sikerült értékelhető nyomelem összetételt nyerni, 

kivétel a B-salak, aminek kőzetüveges alapanyagából nem sikerült elfogadható, tiszta 

nyomelem adatsort kapni. Ezért ez utóbbit csak tájékoztató jelleggel fogadtam el. A 

törmeléktípusok kőzetüvegeinek nyom- és főelem összetétel adatait a 4. melléklet 

tartalmazza. 
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6.6. ábra – A bogácsi ignimbrit fő juvenilis törmeléktípusainak reprezentatív, kondrit összetételre (Sun 

és McDonough, 1989) normált ritkaföldfém elem eloszlása. 
 

A juvenilis törmeléktípusok jellegzetes nyomelem eloszlással jellemezhetőek (6.6. 

ábra). Mind az öt törmeléktípus esetében a ritkaföldfém mintázat kis mértékű KRFF 

gazdagodással jellemezhető az NRFF értékekhez képest (KRFF=könnyű-, NRFF=nehéz 

ritkaföldfém elemek). A KRFF/NRFF arány az A-salak, A-fiamme és B-fiamme esetében 

hasonló, a horzsakövek esetében azonban csökken. Minden esetben negatív Eu-anomália 

figyelhető meg, azonban ennek mértéke törmeléktípusonként változó. Az A-salakban ez csak 

minimális, majd az A-fiammétól a horzsakövekig egyre nagyobb. A riolitos horzsakövek és 

kőzetüveg szilánkok RFF eloszlása jellemzően különbözik a többi törmeléktől, ami 

elsősorban az össz-RFF tartalom csökkenésében jelentkezik. 

A további nyomelemeket tekintve mindegyik törmeléktípus esetében erős negatív Nb-

anomália figyelhető meg, a fluid-mobilis nyomelemek (Rb, Ba, K) pedig gazdagodást 

mutatnak (6.7. ábra). Változó mértékű az Pb pozitív anomália és jellemző a negatív Sr-

anomália. Az A-salak esetében a pozitív Pb-anomália csak minimális, a riolitos törmelékek 

esetében azonban jellemzően nagy. A negatív Sr-anomália a riolitos horzsakövek és 

kőzetüveg szilánkok felé egyre kifejezettebb. Az A-fiammék hasonló nyomelem eloszlásúak 

az A-salakhoz, csupán kis mértékű Rb és Pb gazdagodás, illetve némileg nagyobb Sr negatív 

anomália különbözteti meg őket. A B-salakból mért nyomelem összetételek bizonytalanok, 
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mivel a mérés során csak nagyon rövid idejű beütésszámból lehetett adatot kinyerni. A kapott 

mérési adatok alapján ezek a minták az A-fiamméhoz hasonló nyomelem eloszlást mutatnak. 

 

 
6.7. ábra – A bogácsi ignimbrit fő juvenilis törmeléktípusainak primitív földköpeny összetételre 

(McDonough és Sun, 1995) normált nyomelem eloszlása. 
 

A sokelemes diagramon a B-fiamme nyomelem eloszlására jellemző, hogy Ba, Nb, Sr és Eu 

kifejezettebb negatív anomáliát mutat a korábban említett törmelékekhez képest. Továbbá, 

jellemzően kisebb Zr és Hf koncentráció jellemzi őket. A riolitos horzsakövek esetében 

szintén megfigyelhető a Zr és Hf viszonylagos szegényedése. Figyelemre méltó, hogy e 

törmeléktípus esetében két csoport különül el. Az egyik csoportra a kiugróan magas Rb 

koncentráció jellemző és általában magasabb a további nyomelemek koncentrációja is. 

Általánosságban a horzsakő nyomelem görbéinek lefutása azonban hasonló és erősen 

különböző az A-salak és A-fiamme (és B-salak) nyomelem eloszlásához képest. Ugyanakkor, 

hasonló bélyegek jellemzik a B-fiammék nyomelem eloszlását. 

A nyomelem összetételek alapján tehát két markánsan különböző jellegű csoport 

határozható meg, az egyik csoportot az A-salak, a B-salak és az A-fiamme, a másik csoportot 

a B-fiamme és a horzsakövek-üvegszilánkok adják. Ez az elkülönülés összhangban van a 

főelem összetételi bélyegekkel is. A geokémiai jellemzők alapján az A-salak egy erőteljesen 

elkülönülő csoportot ad, azonban nyomelem tartalmuk alapján rokonítható a B-salak és A-

fiamme csoportokkal. A riolitos B-fiamme, a horzsakövek és kőzetüveg szilánkok mind 
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főelem, mind nyomelem geokémiai sajátságaikat tekintve elkülönülnek a többi csoporttól. A 

főelem összetétel diagramokon kirajzolódó A-fiamme, B-salak, B-fiamme és horzsakő 

mintákból álló trendek tehát látszólagosak és nem feltétlenül jeleznek folyamatos, 

genetikailag összefüggő kapcsolatot. A harker diagramokon (pl. CaO-SiO2, Al2O3-SiO2, K2O-

SiO2; 6.5. ábra) egy kisebb hiátus figyelhető meg a B-fiamme-horzsakő csoport és az A-

fiamme-B-salak csoport között (6.8. ábra). A főelem diagramokon feltüntettem a bogácsi 

ignimbrit egyik Tibolddarócról származó összetett törmelékének főelem adatait (Czuppon, 

2003) is. A Harker diagramokon az összetett törmelék sötét része az A-salakhoz, a világos 

része pedig a B-salakhoz hasonló összetételt mutat (6.8. ábra). 

 
6.8. ábra – A bogácsi ignimbrit juvenilis törmeléktípusainak kőzetüveg összetétele SiO2 vs. Al2O3 

diagramon. 
 

Szilikátolvadék zárványok általában igen gyakoriak szinte minden ásványfázisban. 

Nagyobb mennyiségben főként ortopiroxénekben, ritkábban plagioklászokban, kvarcban és 

ilmenitben találhatóak (6.9. ábra). Az ortopiroxénekben lévő olvadékzárványok megjelenése 

változatos. A homogén üvegzárványok (üveg+esetleg buborék) mellett előfordulnak 

többfázisú, azaz szilárd fázist is tartalmazó zárványok is. A geokémiai vizsgálatra csak a 

petrográfiailag homogénnek látszó zárványokat választottam ki. Ezek az üvegfázison kívül 

csak buborékot tartalmaznak, valamint esetenként véletlenszerűen csapdázott ásványként 

apatit és apró oxidásvány (ilmenit?) jelenik meg bennük. Ezek az ásványfázisok az üvegek 

főelem összetétel adatai alapján valóban nem tűnnek leányfázisnak, mert az üvegek kalcium, 

vas és titán tartalmában nem látszik szisztematikus eltérés. A szilikátolvadék zárványok 

mérete általában 20-60 μm közötti volt, alakjukat tekintve leginkább kerekdedek, ritkán 

negatív kristály alakúak. A plagioklászok olvadékzárványai viszont általában elnyúltak, ovális 
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alakot vagy negatív kristályalakot (téglatest) öltenek, méretük 20-80 μm közötti. A 

plagioklászokban előforduló olvadékzárványok általában devitrifikálódtak, ezért csak a 

néhány, üde üvegnek látszó esetben mértem üvegösszetételt. A V1 és V34 sz. mintában lévő 

ilmenitek esetében gyakran megfigyelhető az olvadékzárvány csapdázódás. Gyakoriak a nem 

teljesen bezárt, óraüveg vagy beöblösödéses zárványok (6.9. ábra). Az ilmenitek 

olvadékzárványai mindig homogén üde üveget tartalmaztak buborékfázissal vagy anélkül.  

 

 
6.9. ábra – Szilikátolvadék zárványok mikroszkópos képe a bogácsi ignimbrit fenokristályaiban (balra 

ortopiroxénben; jobbra ilmenitben) 
 

A szilikátolvadék zárványok mikroszondás elemzése során ahol lehetett egy 

zárványon belül több elemzést is végeztem. Az így kapott üvegelemzési adatok nem mutattak 

egymástól jelentős eltérést, azaz az üvegzárvány összetételbelileg homogén. Az 

olvadékzárványok mérete sajnos nem tette lehetővé, hogy LA-ICP-MS módszerrel nyomelem 

geokémiai elemzéseket is végezzünk rajtuk. A zárványok főelem összetétel adatait a 4. 

melléklet tartalmazza. 

Az olvadékzárványok főelem összetétel változékonysága lefedi az A-salakon kívüli 

törmeléktípusok összetétel változékonyságát, sőt még annál nagyobb változékonyságot 

mutatnak (6.10. ábra). A harker diagramokon ugyanazt a geokémiai trendet adják, ami a 

juvenilis törmelékek üvegösszetételei esetében is tapasztalható. Mindezek alapján ebben az 

esetben nem valószínűsíthető lényeges bezáródás utáni kristályosodás (PEC), még a 

plagioklászok esetében sem. 



 

97 - 

 
6.10. ábra – A bogácsi ignimbrit fenokristályaiban (ortopiroxén, plagioklász, ilmenit) vizsgált 

szilikátolvadék zárványok összetétele SiO2 vs. Al2O3 diagramon. Összehasonlításként feltüntettem a 
salak üveg és az ÖPE kőzeteiben előforduló törmeléktípusok kőzetüvegeinek összetétel mezejét. 

 

A salakokban előforduló ortopiroxénekben lévő olvadékzárványok azonban kis 

mértékben eltolódnak a nagyobb SiO2 tartalom felé az ÖPE zárványokhoz képest. 

Elképzelhető, hogy ebben az esetben 1-2%-os PEC hatással számolhatunk, aminek 

korrigálásával a két trend átfedi egymást. A plagioklászokban lévő olvadékzárványok kémiai 

összetétele azonban nem mutat olyan anomális eltérést a többi ásványfázisban csapdázódott 

olvadékzárványhoz képest, mint ami a szomolyai mintákban tapasztalható volt, azaz ebben az 

esetben lényeges bezáródás utáni kristályosodással feltehetően nem számolhatunk. A 

szisztematikus elemzés azonban fontos további megfigyelést eredményez. Amennyiben a 

főelem összetétel változékonyságot mintánként vizsgáljuk, azt kapjuk, hogy a legalsó 

rétegtani szintből származó V30 sz. minta szilikátolvadék zárványai mutatják a legnagyobb 

SiO2 és legalacsonyabb Al2O3 tartalmat (SiO2 = 74,2-78,5 t%, Al2O3 = 12,5-14,7 t%; 6. 10. 

ábra). Ezen belül az ilmenitben lévő zárványok jellemzően kisebb SiO2 összetételűek, mint a 

plagioklászban és ortopiroxénben lévő zárványok. Az üvegzárványt tartalmazó plagioklász 

anortit tartalma 25 mol%, a benne lévő olvadékzárvány a nagy SiO2 és alacsony alumínium 

tartalmú horzsakő összetételekhez hasonló összetételű (6.11. ábra). Az 54 mol% ensztatit 

tartalmú ortopiroxénben található olvadékzárványok szintén ehhez hasonló összetételűek. A 

V34. sz. fiamme-tartalmú mintában jellemzően kisebb SiO2 tartalmú üvegzárványok vannak, 

amelyek részben jó átfedést mutatnak az e mintára jellemző A-fiamme kőzetüveg összetétellel 

(6.10. ábra). Az ortopiroxénekből származó üvegzárványok másik része viszont a B-fiamme 

üvegösszetételéhez esik közelebb, habár annál alacsonyabb SiO2 tartalmúak. Az ilmenitekben 
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lévő olvadék zárványok itt is jellemzően kisebb SiO2 és nagyobb Al2O3 tartalommal 

jellemezhetők.  

 
6.11. ábra – Plagioklászban (balra), illetve ortopiroxénekben (jobbra) megjelenő szilikátolvadék 
zárványok összetételbeli változékonysága az An-, ill. En-tartalom függvényében. Mintajelölés 

magyarázata a 6.10. ábrán 
 

A legnagyobb összetételbeli változékonyságot az A-salakból származó üvegzárványok 

adták (6.10. ábra). Ezek átfedik a teljes riolitos kőzetüveg trendet és figyelemre méltó az, 

hogy az A-salak üvegösszetételéhez hasonló összetételt egyetlen olvadékzárvány sem mutat. 

Az A-salakokból származó zárványok SiO2 tartalma 71-79 t% között, Al2O3 tartalma 13-17,5 

t% között változott. Az alapvetően homogén 55-59% anortit tartalmú plagioklászba zárt 

üvegzárványok között találjuk a legalacsonyabb SiO2 és legmagasabb Al2O3 tartalmú 

összetétel adatokat olyanokat, amelyeket nem tapasztaltunk a kőzetüveg elemzések során 

(6.11. ábra). Az olvadékzárványok elemzése során a legtöbb esetben a bezáró ásvány 

összetételét is megmértem közvetlenül a zárvány mellett. Ezek az adatok egyrészt a bezáródó 

olvadékkal egyensúlyt tartó ásványösszetételről adhatnak információt, másrészt további 

ásványkémiai adatokat szolgáltatnak. A legtöbb olvadékzárványt ortopiroxénben mértem. A 

bezáró ásványfázis ensztatit-tartalma és a zárvány összetétele között némi összefüggés 

állapítható meg (6.11. ábra). A csökkenő ensztatit tartalom mellett az olvadékzárványok SiO2 

tartalma nő, az Al2O3 pedig csökken. Hasonló összefüggés figyelhető meg a plagioklászok 

anortit tartalma és a bezárt olvadékzárvány összetétele között is (6.11. ábra). Csökkenő anortit 

tartalom mellett az olvadékzárványok SiO2 tartalma nő, az Al2O3 pedig csökken. 

 

A bogácsi ignimbritben lévő ásványfázisok jelentős összetételbeli változékonyságot 

mutatnak (Czuppon, 2003), amit az új adatok is megerősítenek. Az ásványfázisok többsége 
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homogén összetételű, csupán néhány esetben tapasztaltam jelentős zónásságot. A bogácsi 

Vén-hegyen feltáruló rétegsorból származó minták ásványkémiai adatait az 5. melléklet 

tartalmazza. Az ásványkémiai adatokat törmelékszármazásuk és a rétegtani helyzetük alapján 

értékelem. 

 

 
6.12. ábra – A bogácsi ignimbritből vizsgált minták plagioklászainak összetételbeli változékonysága. 
Az egyes mintákból egyedi kristályok összetételét mutatom be (az üres jelek a kristálymagokat, a telt 

jelek pedig a zónákat és szegélyeket mutatják), a diagram jobb oldalán pedig az összes kristály 
összetételbeli változékonysága látható. 

 

A plagioklászok összetétele nagy változékonyságot mutat a rétegsorban, az anortit 

tartalom 20-90 mol% között mozog (6.12. ábra). Az ÖPE alsó részén (V30 sz. minta) az 

alapanyagban és a horzsakövekben megjelenő plagioklászok túlnyomó részben Na-ban 

gazdagabb, 20-65 mol% anortit-tartalmú plagioklász összetételeket mutatnak, de emellett 

megjelenik egy nagyobb anortit tartalmú plagioklász csoport is (An=70-85%). Ez utóbbiakat 

minden esetben plagioklász kristályok magjában mértem. A mag és a szegély között többnyire 

csak kicsi az összetétel különbség, két esetben azonban 50, illetve 40 mol% anortit 

különbséget kaptam (6.12. ábra)! Az ÖPE erősebben összesült részéből származó mintákban 

(V1 és V34) a törmelékekben és az alapanyagban előforduló plagioklászok jellemzően két 

csoportba különülnek: egy Na-ban gazdagabb (An=30-60 mol%) és egy Ca-ban gazdagabb 

jellegű csoportra (An=70-90 mol%). Figyelemre méltó, hogy ez az elkülönülés a V30 sz. 

minta esetében is kirajzolódik, habár nem ennyire markáns. A plagioklászok alapvetően 

normál zónásak, a zónák között általában nincs nagy anortit-tartalombeli eltérés, csupán 

néhány esetben haladta meg a különbség a 20 mol%-ot. A KPE felső részén az A- és B-

salakból származó plagioklászok összetétele Ca-ban gazdagabb (An=70-90 mol%), azonban 

az A-salak esetében megjelennek kisebb Ca-tartalmú plagioklász összetételek is (An=25-35 

mol%; illetve An=45-60 mol%; 6.12. ábra). Fontos megjegyezni, hogy a 70-90 mol% anortit 



 

100 - 

tartalmú csoport megegyezik a rétegsor alsó részéből vett minták esetében felismert egyik 

plagioklász csoporttal. Az A-salakban mért plagioklászok többsége homogén összetételű. 

Az ortopiroxének összetételében kis mértékű, de szisztematikus változást látunk a 

különböző rétegtani szintből származó mintákban (6.13. ábra). A V30 sz. mintában és a 

fiamme-tartalmú mintákban (V1 és V34) többnyire kisebb ensztatit-tartalmú ortopiroxének 

fordulnak elő (En=50-60 mol%), míg az A-salakban lévő ortopiroxének ensztatit tartalma 

jellemzően magasabb (55-65 mol%). A kristályok nagy része homogén, de ritkán 

megjelennek normál zónásságot mutatók is. A zónás kristályok esetében a szegélyzónák 

összetételei, valamint a homogén kristályok összetételei többnyire az 55-60%-os ensztatit 

tartalommal jellemezhető mezőkbe esnek (6.13. ábra).  

 

 
6.13. ábra – A bogácsi ignimbritből vizsgált minták ortopiroxénjeinek összetételbeli változékonysága. 
Az egyes mintákból egyedi kristályok összetételét mutatom be (az üres jelek a kristálymagokat, a telt 

jelek pedig a zónákat mutatják), a diagram jobb oldalán pedig az összes kristály összetételbeli 
változékonysága látható. 

 

A kutatómunka során néhány ásványfázis nyomelem összetételét is meghatároztuk, 

így a korábban (Czuppon, 2003) főelem összetételre már vizsgált amfiboloknak is (5. 

melléklet). A V34 sz. mintában lévő amfibolok nyomelem összetétele homogén és teljesen 

azonos a szomolyai litoklasztokban elemzett amfibolok nyomelem tartalmával. A kondrit 

összetételre normált ritkaföldfém eloszlás KRFF-ben enyhén gazdagodott jelleget mutat 

hangsúlyos negatív Eu-anomáliával (6.16. ábra). Ez az amfibol nyomelem tartalom SiO2-ben 

gazdag magmából való kiválására utal. 
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6.3. Petrogenetikai következtetések 

A bogácsi ignimbrit a bükkaljai Si-gazdag piroklasztitok talán legsokszínűbb tagja. 

Akár egyetlen mintában is különböző típusú juvenilis törmelékek figyelhetők meg, az 

ásványok kémiai összetétele pedig nagyon tág határok között változik. Ez a nagy 

változékonyság nem magyarázható utólagos keveredéssel, a képződmények mind elsődleges 

vulkáni törmelékes kőzetek, azaz piroklasztitok. Czuppon (2003) egy réteges magmakamrát 

és kitörés előtti, illetve az alatti magmakeveredési modellt állított fel. Munkám során a 

Czuppon-féle (2003) petrogenetikai értelmezés és magmakamra modell további pontosítása 

érdekében kőzetüveg nyomelem, olvadékzárvány és további ásványkémiai vizsgálatokat 

végeztem. Ezek a vizsgálatok egyrészt lehetőséget adtak arra, hogy a juvenilis üvegek főelem 

összetételében mutatkozó lineáris trendeket és az A-salak szerepét a nyomelem tartalom 

tükrében is értékelhessem, továbbá vizsgáljam a frakcionációs kristályosodás és/vagy 

magmakeveredési folyamatok szerepét. A szilikátolvadék zárvány vizsgálatok segítettek az 

ásványfázisok eredetének tisztázásához. Ásványkémiai vizsgálataim további kiegészítő 

adatokat szolgáltattak a magmatározóban zajló folyamtok pontosításához. A következőkben 

értékelem az új eredményeket a petrogenetikai folyamatok tükrében, ami a Czuppon (2003)-

féle modell újraértelmezéséhez, majd egy új modell felállításához vezet. 

 

6.3.1. A juvenilis komponensek petrogenetikai kapcsolata 

A bogácsi ignimbritben Czuppon (2003) különböző juvenilis törmeléktípusokat (A-

salak, B-salak, A-fiamme, B-fiamme, valamint horzsakövek és kőzetüveg-szilánkok; továbbá 

előfordulnak összetett törmelékek is, amelyekben a korábbi törmeléktípusok keverednek) 

különített el, amelyek jellegzetes kőzetüveg összetétellel is jellemezhetők. A kőzetüvegek 

(salakok, horzsakövek, fiammék alapanyaga, valamint kőzetüveg-szilánkok) a hirtelen 

megdermedt kőzetolvadékot képviselik, amelynek összetételét különböző petrogenetikai 

folyamatok (pl. frakcionációs kristályosodás utáni maradékmagma, különböző olvadékok 

keveredése során létrejött hibrid olvadék) alakították ki. Ebben az olvadékban különböző 

eredetű ásványfázisok lehetnek, amelyek vagy a kőzetüveg által képviselt összetétellel 

tartottak egyensúlyt (fenokristályok) vagy átöröklött antekristályok, esetlegesen 

xenokristályok. Ehhez társulhatnak még kisebb-nagyobb kőzetzárványok, valamint a kiváló 

gázfázis, amelyek összességében létrehozzák a kitörő magma anyagát. 

A bogácsi Vén-hegy vulkáni kőzeteinek kialakulásában szerepet játszó olvadékokat a 

különböző törmeléktípusok kőzetüveg összetételéből ismerhetjük meg. A kőzetüvegek főelem 

tartalmukat tekintve két csoportba sorolhatók, ahol az egyik csoportba az A-salak és az 
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összetett törmelékek sötét, salakos része tartozik, míg a másik csoportot a főelem 

diagramokon általában lineáris trendet alkotó riolitos, káliumban gazdag törmelékek (B-salak, 

A-fiamme, B-fiamme, horzsakő) üvegei adják (6.5. ábra). A nyomelem összetétel alapján 

árnyaltabb képet kapunk. Ebből a szempontból az A-salak és az A-fiamme (valamint a B-

salak) mutat rokonságot, míg tőlük elkülönül a B-fiamme és a horzsakő csoport. Az 6.8 ábra a 

juvenilis törmeléktípusonként elkülönített kőzetüveg típusokat mutatja az SiO2-Al2O3 

diagramon. Az ábrán megfigyelhető, hogy az úgynevezett riolitos lineáris trend nem 

folyamatos, az A-fiamme és B-fiamme között egy kisebb összetételi hiány fedezhető fel. Ez a 

jelleg mind a folyamatos frakcionációs kristályosodási, mind a magmakeverdési értelmezés 

(Czuppon, 2003) felülvizsgálatát igényli. Az újraértelmezést nyomelem arányokkal és 

kvantitatív modellszámításokkal végeztem el. 

A főelemekkel szemben a nyomelemek jóval érzékenyebben tükrözik a petrogenetikai 

folyamatokat. Az értelmezésben nyomelem arányokat használtam egyedi nyomelemek 

helyett. Ennek előnye kettős: (1) kiküszöböli az LA-ICP-MS nyomelem elemzés során 

használt CaO referencia értékben esetlegesen megmutatkozó pontatlanságot; (2) megfelelő 

nyomelem arányok kiválasztásával bizonyos frakcionálódó ásványok szerepe a 

magmafejlődésben kiemelhető, másoké pedig csökkenthető. A Zr/Y vagy Sm/Y arányok 

például nem változnak lényegesen plagioklász vagy piroxén kristályosodása során, 

ugyanakkor érzékenyen változnak akár nagyon kis mennyiségű allanit vagy cirkon kiválása 

esetén. A kvantitatív modellezésben nagy szerepe van a megfelelő ásvány-olvadék megoszlási 

együtthatók kiválasztásának. A modellszámításokban figyelembe vettem a bogácsi 

ignimbritben előforduló összes, nyomelemeket is magukba építő ásványfázist (plagioklászok, 

piroxének, amfibol, biotit, ilmenit, allanit, cirkon). Az ásvány-olvadék megoszlási együttható 

nagy mértékben függ az olvadék összetételétől. Ezért a szakirodalomból dácitos és riolitos 

rendszerre vonatkozó értékeket választottam ki (Mahood és Hildreth, 1983; Bacon és Druitt, 

1988). A nyomelem vizsgálatok során több esetben mértem ásványfázist és vele egyensúlyt 

tartó kőzetüveg összetételt, ami lehetőséget adott megoszlási együttható számolására, így 

például Na-gazdag plagioklász és cirkon esetében (7. fejezet). Ezek a megoszlási együtthatók 

a publikált Kd-értékekhez képest reálisabb adatokat adhatnak az általam vizsgált rendszert 

tekintve, hiszen hasonló képződményekből származnak. Nagyobb pontosságot eredményezhet 

továbbá az in-situ elemzési módszer is. Ezeket az adatok szintén felhasználtam a 

modellezésben. A számolásokban alkalmazott ásvány-olvadék megoszlási együtthatókat a 6.1. 

táblázatban összesítettem. 
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Ásvány-olvadék megoszlási együtthatók 

  orto-
piroxén 

plagioklász 
(An=50 
mol%) 

plagioklász 
(An=20 
mol%) 

amfibol biotit allanit cirkon ilmenit 

Sm 0.46 0.06 0.11 2 0.26 850 1.61 1.6 
Eu 0.34 0.75 9.12 1.9 0.24 110 3.09 1.1 
Rb 0.01 0.30 0.07 0.4 5.27 0.19 0.12 0.03 
Sr 0.01 3.4 14.94 0.01 0.31 1 0.04 0.50 
Zr 0.11 0.20 0.09 0.5 0.59 0.2 9423 0.29 
Nb 0.6 1 0.09 2 7.5 1.7 7.71 2 
Y 0.46 0.03 0.05 11.3 0.4 95.5 69.41 2.4 

 
6.1. táblázat – A kvantitatív petrogenetikai modellszámításokban használt ásvány-olvadék megoszlási 
együtthatók. Adatok származása: ortopiroxén, amfibol, plagioklász (An=50 mol%) – Bacon és Druitt 
(1988); biotit - Higuchi és Nagasawa (1969) és Ewart és Griffin (1994); allanit, ilmenit – Mahood és 

Hildreth (1983); cirkon és plagioklász (An=20 mol%) – jelen tanulmány (7. fejezet). 
 

A továbbiakban különböző nyomelem arányok segítségével vizsgálom bizonyos 

ásványfázisok szerepét a kőzetüveg összetétel változékonyságának kialakításában. A 

diagramokon feltüntettem egyes ásványok kristályosodása nyomán várható maradékolvadék 

összetételben való elmozdulást, valamint további modellszámítási eredményeket is. 

A Zr/Y-Sm/Y diagramon (6.14. ábra) az ortopiroxén és plagioklász kristályosodását 

kiküszöböljük, mivel ezek a nyomelem arányok a maradékolvadékban nem változnak ezen 

ásványok kiválása során. A diagramon az A-salak kőzetüvege és az A-fiamme kőzetüvege 

egyértelműen elkülönül a B-fiamme és horzsakő (és üvegszilánk) kőzetüvegektől, amely 

utóbbiak viszont egy lineáris trendet formálnak, ahol a horzsakövek viszonylag homogén 

összetételei a trend egyik végpontját adják. A B-fiamme kőzetüvegei mutatják a legnagyobb 

változékonyságot ezekben a nyomelem arányokban. Az A-salak és A-fiamme kőzetüvegek 

egy csoportba tartozása magyarázható azzal, hogy közöttük a genetikai kapcsolatot 

ortopiroxén és plagioklász kristályosodás jelentheti. Az A-fiamme és B-fiamme csoportját 

viszont egyedül cirkon frakcionáció kötheti össze (plagioklász és piroxén kristályosodás 

nem), ami azonban nincs összhangban a főelem-geokémiai adatokkal (6.8. ábra, ami 

különbséget mutat SiO2-ben és Al2O3-ban). Fontos következtetés azonban az is, hogy az A-

fiamme kőzetüvegéből nem vezethető le a B-fiamme és horzsakő üveg csak plagioklász 

frakcionáció±ortopiroxén kiválással (mivel a Zr/Y és Sm/Y arányok különbözőek ezekben a 

kőzetüvegekben és ez nem valósulhat meg csak e két ásványfázis frakcionációjával), amit a 

főelem diagramokon kirajzolódó trendek sugalltak. A B-fiamme nagy nyomelem arány 

változékonyságáért és a horzsakövek alacsony Zr/Y és Sm/Y arányáért kis mennyiségű allanit 

és cirkon, valamint esetleg jelentős mennyiségű biotit kristályosodása lehet felelős. Ezen 
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kívül a trendet befolyásolhatja még amfibol kristályosodása is. Mindez összhangban van azzal 

a petrográfiai megfigyeléssel, hogy a kőzetekben elsősorban a horzsakőben és B-fiammében 

vagy azok mellett található allanit, cirkon, biotit és amfibol. Fontos megjegyezni, hogy a 

horzsakövek és kőzetüveg-szilánkok a vizsgált rétegsor legalsó részén fordulnak elő, azaz 

feltehetőleg a magmakamra legfelső részét képviselik, ahol a legdifferenciáltabb olvadékok 

gyűlnek össze. Mindez arra utal, hogy a járulékos ásványok frakcionálódása jelentősebb 

mértékben a riolitos magmák fejlődésének végső szakaszában következett be.  

 
6.14. ábra – Kvantitatív petrogenetikai modellszámítás eredménye a bogácsi ignimbrit juvenilis 
törmeléktípusainak kapcsolatára. Az ásványvektorok hossza megegyezik az adott mennyiségű 

ásványfázis frakcionációs kristályosodási trendjével. Az alkalmazott ásvány-olvadék megoszlási 
együtthatókat az 6.1. táblázat mutatja. A modellszámítás eredményének részletes magyarázata a 

szövegben található. plag=plagioklász, opx=ortopiroxén; FC=frakcionációs kristályosodás. 
 
 

A B-fiamme és horzsakövek elkülönülése a főelem diagramokon (6.5. ábra) azonban 

további ásványok, elsősorban plagioklász szerepét is jelzi. Ennek tisztázására további 

nyomelem arányokat választottam ki. A Sr/Y és Eu/Y arányok érzékenyen mutatják a 



 

105 - 

plagioklász kristályosodás hatását. A Zr/Y-Sr/Y és az Eu/Y-Sr/Y diagramokon (6.14. ábra) 

kirajzolódó lineáris trendek egyértelműen plagioklász frakcionációra utalnak. A Zr/Y-Sr/Y 

diagram megerősíti, hogy az A-fiamme és B-fiamme olvadékát nem kötheti össze plagioklász 

frakcionáció, mivel Sr/Y arányuk közel azonos. Az A-salak és A-fiamme között viszont lehet 

plagioklász-frakcionációs kapcsolat. Ezt az egyszerűnek tűnő magyarázatot azonban el kell 

vetnünk, mert ebben az esetben az SiO2-Al2O3 diagramon (6.5. ábra) a növekvő SiO2 mellett 

csökkenő Al2O3 tartalmat kellene látnunk. Ezzel szemben az A-salak és A-fiamme Al2O3 

tartalma közel azonos (6.5. ábra). Ezeken a diagramokon is a B-fiamme kőzetüvegei 

viszonylag nagy változékonyságot mutatnak, a közel lineáris trendek a horzsakő-üvegszilánk 

mintákban végződnek. A nyomelem arányok változása plagioklász kiválást jelez, azonban a 

változás mértéke nem modellezhető egy kb. 50 mol% An-tartalmú plagioklász 

elkülönülésével. Ezzel szemben jó egyezést kapunk egy Na-gazdag plagioklász (oligoklász) 

kristályosodási modelljével. A kb. 15% Na-gazdag plagioklász kiválást megerősíti a minták 

SiO2-Al2O3 diagramon (6.15. ábra) és további főelem harker diagramokon (6.5. ábra) való 

elrendeződése is, továbbá alátámasztja az a megfigyelés is, hogy az ÖPE mintáiban, 

különösen az alsó rétegtani szintet képviselő V30 sz. mintában gyakoriak az oligoklász 

összetételű plagioklászok (6.12. ábra). 

 
A nyomelem-arány diagramokon kitűnik az is, hogy a B-fiamme mintapontjai két 

csoportot formálnak, azaz nem folyamatos trendet adnak. Ez az összetételhiány utalhat arra, 

hogy a mintavételezés nem volt teljes körű, vagy arra, hogy a magmakamrában kialakuló 

maradékolvadék zónák összetétele nem feltétlenül folytonosan változott a frakcionációs 

kristályosodás során.  

A B-fiamme és horzsakő üvegek nyomelem változatossága a legszembetűnőbb a 

Rb/Y-Nb/Y diagramon (6.14. ábra). A mintapontok hozzávetőleges lineáris elrendeződése 

6.15. ábra – Kvantitatív petrogenetikai 
modellszámítás eredménye a bogácsi ignimbrit 
juvenilis törmeléktípusainak kapcsolatára SiO2 
vs. Al2O3 diagramon. Az ásványvektorok 
hossza megegyezik az adott mennyiségű 
ásványfázis frakcionációs kristályosodási 
trendjével. plag=plagioklász, opx=ortopiroxén; 
FC=frakcionációs kristályosodás 
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azonban magyarázható, mégpedig biotit és amfibol kristályosodásával. Mindkét ásvány 

előfordul ezekben a kőzetekben, különösen a biotit, aminek az összetétele szintén változatos.  

Összefoglalóan, a nyomelem arány diagramok, kiegészítve a főelem harker 

diagramokkal, valamint a kvantitatív modellszámítások az alábbi következtetések levonását 

eredményezik. A bogácsi ignimbrit kőzeteiben megjelenő juvenilis törmelékek közül az A-

salak és az A-fiamme egyértelműen elkülönül a B-fiamme és horzsakő-üvegszilánk 

csoporttól. Közöttük kristályosodási kapcsolat nem állapítható meg. Az A-salak és A-fiamme 

között a nyomelem arányok megengedik a plagioklász-kristályosodási kapcsolatot, azonban 

ezt nem támasztják alá a főelem diagramokon megjelenő trendek. A B-fiamme és horzsakő-

üvegszilánk olvadékok között azonban modellezhető a frakcionációs kristályosodás 

folyamata. Eszerint a kialakuló összetételbeli változékonyságért mintegy 15% Na-gazdag 

plagioklász kiválás, kb. 10% biotit és 1-2% amfibol kristályosodás, továbbá <0.1% 

mennyiségű cirkon és allanit elkülönülés lehet felelős. Ezen kívül feltételezhető néhány 

százalék mennyiségű ilmenit és kvarc kiválása is.  

Az A-salak és A-fiamme közötti kapcsolat egy bonyolultabb modellel magyarázható. 

Eszerint, az A-salak olvadéka keveredett a B-fiamme olvadékával, mégpedig 70:30 arányban, 

majd a létrejövő hibrid olvadék kristályosodása, nevezetesen plagioklász és ortopiroxén 

elkülönülése vezethetett az A-fiamme olvadékának kialakulásához (6.14. ábra). A nyomelem 

arány diagramokon csakúgy mint a főelem harker diagramokon az A-salak és A-fiamme 

mintapontjai levezethetők ezzel a modellel, amelyben a frakcionációs folyamatot 10% 

plagioklász és 13% ortopiroxén képviseli. Fontos azonban arra is felhívni a figyelmet, hogy a 

keveredésben részt vevő A-salak összetételű olvadék nem azonos a bogácsi ignimbritben 

megjelenő salakok kőzetüvegével, azonban ezzel hasonló kémiai összetételű lehetett. 

Feltételezhető, hogy hasonló összetételű mafikus olvadékok ismétlődően nyomulhattak be a 

riolitos magmatározóba, amint azt Hildreth (2004), valamint Hildreth és Wilson (2007) is 

feltételezi a Long Valley magmatározó rendszer fejlődése esetében. A nyomelem geokémiai 

vizsgálat tehát arra utal, hogy a főelem diagramokon kialakuló lineáris frakcionációs 

kristályosodási trendek sok esetben látszólagosak, a mintapontok elhelyezkedését nem csupán 

frakcionációs kristályosodás, hanem ezzel együtt magmakeveredés is befolyásolta. A 

nyomelem adatok arra is ráirányították a figyelmet, hogy az A-fiamme és B-fiamme 

mintapontjai között nem állapítható meg közvetlen genetikai kapcsolat. 
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6.3.2. Az ásványok genetikai eredete 

Az előző fejezetben nyomelem és részben főelem geokémiai adatok alapján igyekeztem 

választ adni a változatos kőzetüveg geokémiai összetételre. A modellszámításokból kitűnt, 

hogy a kőzetekben jelenlévő ásványoknak fontos szerepe volt az összetételbeli 

változékonyság kialakításában. A B-fiamme olvadéka Na-gazdag plagioklász, biotit, valamint 

jóval kisebb mennyiségű amfibol, cirkon és allanit kristályosodása során fejlődhetett a 

horzsakövek és kőzetüveg-szilánkok által képviselt olvadék irányába. Ezen kívül kvarc is 

kristályosodhatott, amire az ÖPE kőzeteiben való megjelenése egyértelműen utal. Mindez azt 

jelzi, hogy ezek az olvadékok ugyanabban a magmakamrában helyezkedhettek el, ahol 

bizonyos összetételbeli és ásványfázisbeli rétegesség létrejöhetett. A riolitos horzsakövek és 

kőzetüvegszilánkok olvadéka lehetett a magmakamra legfelső részén, ahol kvarc kristályok 

alakultak ki, továbbá Na-gazdag plagioklász, biotit és járulékos elegyrészek különülhettek el. 

Alatta a B-fiamme olvadéka foglalt helyet, amelyben viszonylag nagyobb mennyiségben volt 

magnézium-szegény ortopiroxén és amfibol is. Az amfibolok riolitos olvadékból való 

kristályosodását a nyomelem tartalmuk is alátámasztja (6.16. ábra). Az erős negatív Eu-

anomália arra utal, hogy az amfibol kiválása plagioklász frakcionáció után történhetett. 

 
 

Az ásványfázisok eredetéről további információt adnak a szilikátolvadék zárvány és 

ásványkémiai vizsgálatok eredményei. A Na-plagioklász kiválás fontos szerepét a B-fiamme 

és horzsakő-üvegszilánk olvadéka között az Eu/Y-Sr/Y diagram (6.14. ábra) fedte fel, és ez 

összhangban van a petrográfiai megfigyelésekkel is. A következtetést alátámasztják az 

olvadékzárvány vizsgálatok eredményei is. Az ÖPE alsó részéből származó 25mol% anortit 

tartalmú plagioklászban mért olvadékzárvány összetétele a horzsakő üvegösszetételéhez 

hasonló (6.11. ábra), tehát a mért plagioklász kristály növekedésekor ilyen összetételű 

olvadékkal tarthatott egyensúlyt és feltételezhetően abból válhatott ki. A magmafejlődésben 

6.16. ábra – A V34 sz. mintában, B-
fiamméban megjelenő amfibolok kondrit 
összetételre (Sun és McDonough, 1989) 
normált ritkaföldfém eloszlása. 
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ortopiroxén kristályosodásnak is szerepe lehetett. Az ÖPE ortopiroxénjeiben lévő 

olvadékzárványok összetétele ugyanis szintén átfedést mutat a horzsakövek és kőzetüveg-

szilánkok fejlett összetételével (6.10. ábra). Ezeknek az ortopiroxéneknek az ensztatit tartalma 

jellemzően kisebb (En=54-56mol%), mint az A-salakban és A-fiamméban lévő 

ortopiroxéneké (En=55-63mol%). Továbbá, fontos megjegyezni azt is, hogy az ÖPE 

kőzeteiben megjelenő ilmenitek is gyakran tartalmaznak szilikátolvadék zárványokat, ezek 

összetétele pedig SiO2-ben szegényebb (6.11. ábra). A modellszámításokban az ilmenit 

szerepére nem történt egyértelmű utalás, viszont a kőzetmintákban való megjelenése és a 

benne lévő riolitos összetételű olvadékzárványok világosan jelzik, hogy kristályosodása 

viszonylag széles összetételbeli tartományban folyhatott. Az SiO2-ban viszonylag szegényebb 

olvadékzárványok azt jelzik, hogy az ilmenit kiválása már elkezdődhetett a B-fiamme 

olvadékának kialakulása előtt. A biotitok összetételében azt látjuk, hogy az MgO 

csökkenésével csökken a Ti-tartalom is (6.17. ábra), ami valószínűleg az ugyanakkor 

kristályosodó ilmenittel magyarázható. A B-fiamme olvadékának a horzsakő-kőzetüveg-

szilánk olvadék felé való fejlődésében tehát a nyomelem arányokból levont következtetések 

mellett szerepe lehetett kisebb mennyiségű ortopiroxén és ilmenit képződésének is. 

 
Az A-fiamme (és B-salak) nyomelem-arány eloszlását leíró magmakeveredés és 

frakcionációs kristályosodási modell szerint az A-fiamme (és B-salak) létrejöttében 

plagioklász és ortopiroxén frakcionáció játszhatott fontos szerepet (6.14. ábra). Az A-fiamme 

és B-salak üvegösszetételéhez hasonló olvadékzárvány összetételeket 58-65% ensztatit 

tartalmú ortopiroxénekben és 49-60% anortit tartalmú plagioklászokban mértem (6.11. ábra). 

Az A-fiamméhez és B-salakhoz kapcsolódó ortopiroxénekben az ensztatit tartalom 

csökkenésével csökken a TiO2 tartalom is (6.18. ábra). Mindez arra utal, hogy ezzel 

párhuzamosan Ti-tartalmú ásvány válhatott ki, valószínűleg ilmenit, esetleg Ti-gazdag biotit. 

6.17. ábra – A bogácsi ignimbrit egység 
kőzeteiben vizsgált biotitok elhelyezkedése 
MgO vs. TiO2 diagramon. 
Összehasonlításként feltüntettem a bükkaljai 
ignimbrit egységek biotitjainak összetételbeli 
területeit (Harangi et al. 1995; Lukács et al. 
in press_b). KTK=Középső Tufa 
Komplexum; ATK=Alsó Tufa Komplexum; 
FTK-Ny=Felső Tufa Komplexum (demjéni 
ignimbrit); HIE=hasányi ignimbrit. A 
mintajelek magyarázata az 6.9. ábrán látható.
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Az 58-65mol% ensztatit tartalmú ortopiroxének magnézium- és vastartalmuk alapján, 

figyelembe véve a kísérleti vizsgálatok alapján meghatározott Fe-Mg egyensúlyi megoszlási 

együtthatót (Kd
opx-olv=0,29; Grove et al. 1997), 0,28-0,37 közötti mg-számú olvadékkal 

tarthattak egyensúlyt, azaz egy erősen differenciált olvadékkal. Az A-salak és B-salak 

törmelékek azonban nagyobb mg-számú (>0,75) ortopiroxéneket is tartalmaznak, amelyek 

jóval primitívebb mafikus (mg-szám>0.6) olvadékból keletkezhettek. Ezeknek a 

magnéziumban gazdag ortopiroxéneknek az összetételében az ensztatit-tartalom 

csökkenésével Ti-gazdagodás figyelhető meg (6.18. ábra). Az ilmenit és esetleg a biotit 

kristályosodása és ezáltal az ortopiroxén Ti-tartalmának csökkenése tehát már egy fejlettebb 

olvadékban (mg-szám<0,5) kezdődhetett. A nagy-magnézium tartalmú ortopiroxének 

jelenléte azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy viszonylag primitív összetételű mafikus 

magmák is benyomulhattak a riolitos magmatározó rendszerbe és így esetleg akár a fejlett 

olvadékok részbeni szülőmagmái is lehettek. 

       
Az ortopiroxének eredetéről további információt adnak a kristályokba zárt 

szilikátolvadék zárványok. Az A-salakban lévő ortopiroxénekben vizsgált olvadékzárványok 

összetétele ugyanis minden esetben riolitos volt és egyetlen esetben sem kaptam az A-salak 

üvegösszetételéhez hasonló adatot (6.10. ábra). Ez azt jelenti, hogy nem bizonyítható, hogy 

ezek az ortopiroxének az A-salak kőzetüvege által képviselt olvadékkal kapcsolatban voltak, 

azaz azzal az olvadékkal tartottak egyensúlyt, abból váltak ki. Ez csak úgy magyarázható, 

hogy az A-salak olvadéka benyomulva egy riolitos magmakamrába, magába keverte az ott 

jelenlévő ortopiroxén kristályokat. Mivel az olvadékzárványok kémiai összetétele átfedést 

mutat a főelem harker diagramokon a riolitos üvegösszetételek által kijelölt trenddel, így az 

ortopiroxének a B-fiamme és horzsakövek által képviselt riolitos magmakamrában, esetleg 

annak kristálypép zónájában lehettek. Az olvadékzárványok összetétele az A-fiamme 

üvegösszetételt is átfedi, ez arra utalhat, hogy ekkor már ez az olvadék is jelen lehetett. Az 

6.18. ábra – A bogácsi ignimbrit egység 
kőzeteiben vizsgált ortopiroxének TiO2-
tartalmának változása az ensztatit (En)-
tartalom függvényében. A jelmagyarázat az 
6.8. ábrán látható. 
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ortopiroxének változó ensztatit-tartalmúak és a bennük lévő olvadékzárványok összetétele 

hozzávetőleg korrelál ezzel az összetételbeli változással (6.11. ábra). Ez azt jelenti, hogy az 

A-salak olvadéka különböző fejlettségű riodácitos-riolitos olvadékból kristályosodó 

ortopiroxéneket kebelezhetett magába.  

 
A bogácsi ignimbrit másik különleges jellege a plagioklászok nagy összetételbeli 

változatossága (6.12. ábra). Ezen belül, figyelemre méltó a Ca-gazdag (An>70 mol%) 

plagioklászok gyakorisága. Ezek zónás kristályok magját képezik, de előfordulnak homogén 

kristályok formájában mind az ÖPE, mind a KPE kőzetmintáiban. Fontos észrevétel továbbá 

az is, hogy a plagioklászok összetételében An=60-70mol% tartományban egy hiány 

tapasztalható, valamint nagy Na-tartalmú (An<30 mol%) plagioklászok csak az ÖPE alsó 

részéből származó mintákban fordulnak elő. A plagioklászok összetételét a velük egyensúlyt 

tartó olvadék összetétele, a magma víz-tartalma, az oxigén-fugacitás, valamint a 

kristályosodási hőmérséklet befolyásolja. Ruprecht és Wörner (2007) megállapította, hogy 

abban az esetben, amikor az An-tartalom változását nem kíséri a vas koncentráció változása, 

úgy valószínűsíthető, hogy a plagioklász összetétel a hőmérsékletváltozást (frakcionációs 

kristályosodást) tükrözi. Ezzel szemben, ha pozitív korreláció van az An-tartalom és a vas 

tartalom között, akkor feltételezhető különböző összetételű magmák keveredése. A bogácsi 

mintákban elemzett plagioklászok 20 és 60 mol% anortit-tartalmú tartományban jó korrelációt 

mutatnak a vas koncentrációval, a nagy Ca-tartalmú plagioklászok esetében azonban nincsen 

ilyen összefüggés (6.19. ábra). Az előbbiek alapján, ez arra utalhat, hogy a An20-60 összetételű 

plagioklászok kialakulásában jelentős szerepe lehetett a magmakeveredésnek. Ugyancsak 

magmakeveredést jelez az is, ha egy kristályon belül a szomszédos zónák anortit tartalma 

között több mint 10mol% különbség van. A KPE plagioklászai többnyire homogének, viszont 

az ÖPE mintáiban előfordulnak olyan plagioklászok is, ahol a mag és szegély An-tartalma 

6.19. ábra – A bogácsi ignimbrit egység 
kőzeteiben vizsgált plagioklászok FeO-
tartalmának változása az anortit (An)-
tartalom függvényében. Az An=20-60 
mol% tartományban pozitív korreláció 
figyelhető meg, An=70-90 mol% 
tartományban viszont nincsen összefüggés 
a két paraméter között. A jelmagyarázat az 
6.8. ábrán látható. 
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között több mint 50mol% különbség van (6.12. ábra)! Ez egyértelműen arra utal, hogy egy 

bázisos magmából kivált plagioklász kristály került be egy riolitos olvadékba. A nagy anortit-

tartalmú (An>70 mol%) plagioklászok általában bazaltos olvadékból vagy víz-gazdag 

andezites olvadékból kristályosodnak és nem tarthatnak egyensúlyt riolitos magmával. Ez azt 

jelenti, hogy egyik törmeléktípushoz sem kapcsolhatók egyértelműen ezek a kristályok. 

Ugyanakkor, szinte minden kőzettípusban előfordulnak, még a legfejlettebb összetételt 

mutató, az ÖPE alsó rétegtani szintjében megjelenő V30 sz. mintában is (6.12. ábra). 

Viszonylagos mennyiségük azonban nő az A- és B-salakokban. Ennek ellenére nem 

bizonyítható, hogy kristályosodásuk az A-salak magmájához köthető. Olvadékzárványt nagy 

Ca-tartalmú plagioklászban mindeddig nem sikerült találni, ami megnehezíti e kérdés 

megválaszolását. 

A nagy Ca-tartalmú plagioklászok eredetére két lehetőséget látok: (1) ezek a 

kristályok egy mafikus olvadékból keletkezhettek, esetleg ugyanabból, amiből a nagy Mg-

tartalmú ortopiroxének jöttek létre. A Si-gazdag magmatározóba benyomuló mafikus olvadék 

kristályosodása eredményeként így egy Ca-gazdag plagioklászból és Mg-gazdag 

ortopiroxénből álló kristálypép (kumulátum) alakulhatott ki. A felette lévő riolitos 

magmalencsébe benyomuló magmák benyomhatták ezeket a kristályokat is, amelyekre Na-

gazdag plagioklász vált ki, amennyiben erre volt idő. A homogén összetételű, kerekded 

szegélyű, Ca-gazdag plagioklászok esetében feltehetően már nem volt idő továbbnövekedésre, 

ezek elképzelhető, hogy közvetlenül a kitörés előtt jutottak a riolitos magmába. Ez azt is 

jelenti, hogy a riolitos magmakamrába többször is benyomulhatott friss, SiO2-ben 

szegényebb, kristályszegény olvadék. Minden esetben a magmabenyomulással korábban 

kivált kristályok is bekerülhettek a fejlettebb olvadékba. (2) a Ca-gazdag plagioklászt egy 

benyomuló mafikus olvadék (ami hasonló lehetett az A-salak kőzetüvege által képviselt 

olvadékhoz) hozta magával és onnan került be a riolitos olvadékba. Bármelyik esetet is 

vesszük, ezek a kristályok antekristályként vagy xenokristályként értelmezhetők.  

 

6.3.3. Az új magmakamra modell 

Czuppon (2003) magmakamra és kitörési modellje szerint a mélyben egy réteges 

magmakamra alakult ki, amelynek az összetételbeli változását alulról felfelé a B-salak, majd 

az ÖPE törmelékeinek (A-fiamme, B-fiamme, horzsakő/üvegszilánk) üvegösszetételei 

határozzák meg. A rétegesség kialakulását véleménye szerint alapvetően a magmakamra fala 

melletti kristályosodás és a fejlett olvadék elkülönülése (összességében a konvektív 

frakcionáció; McBirney, 1980; De Silva és Wolff, 1995) hozhatta létre. Az olvadékrétegek 
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részben diszkrét összetételű, elkülönült egységek lehettek, részben bizonyos hibridizáción 

mehettek keresztül. A réteges magmakamrában kiváló fenokristályok az egyes diszkrét 

olvadékrétegekhez csak részben kapcsolódtak, mert a kristályok az olvadékrétegek határait 

átlépve, alapvetően egy friss magmabenyomulás hatására bekerülhettek egy más fejlettségű 

olvadékrétegbe, ahol tovább fejlődtek, azaz újabb kristályzóna nőtt rájuk. A robbanásos 

kitörést e modell szerint az A-salak magmájának benyomulása okozta, ami ortopiroxén 

kristályokat is tartalmazott. A benyomuló magma elindította a réteges magmakamra fokozatos 

kiürülését, amelynek során a felszínre került törmelékanyagban először a magmakamra felső 

részének anyaga, majd egyre inkább a mélyebb zónák anyagai voltak. A magmabenyomulás 

következtében mind a réteges magmakamra olvadékzónái, mind az ásványfázisok, mind a 

friss olvadék anyaga mechanikailag keveredett egymással. Emiatt, a tefra anyag ásványos 

összetétele és juvenilis törmelék összetétele is erősen kevert lett. 

Az általam végzett új vizsgálatok eredményei azonban néhány ponton módosította a 

Czuppon (2003)-féle elképzelést. A kőzetüvegek nyomelem vizsgálata, az elvégzett 

petrogenetikai modellszámítások (6.14. és 6.15. ábra) mind arra utalnak, hogy a riolitos 

törmeléktípusok, amelyek a főelem harker diagramokon általában lineáris trendet adnak (6.5. 

ábra), nem kapcsolhatók össze frakcionációs kristályosodási folyamattal. A közöttük lévő 

petrogenetikai összefüggést a kvantitatív nyomelem modellezés tárta fel. Szoros, 

kristályosodási genetikai kapcsolat (kvarc, Na-gazdag plagioklász, biotit, allanit, cirkon, 

ilmenit, ortopiroxén és amfibol kiválása) a B-fiamme (Bf olvadék; 6.20 ábra), valamint a 

horzsakő és üvegszilánkok olvadéka (Hk olvadék; 6.20 ábra) között állapítható meg. 

Ugyanakkor, nincs ilyen genetikai összefüggés az A-fiamme olvadéka (Af olvadék; 6.20 ábra) 

és a Bf olvadék között. A petrogenetikai modellszámításaim szerint azonban a Bf olvadék is 

szerepet kapott az Af olvadék létrejöttében, ami egy friss magmával való keveredés, 

hibridizáció és kristályosodási folyamat eredménye lehetett. A magmatározó modellben tehát 

el kell helyeznünk ezeket az olvadékokat úgy, hogy a rekonstruált folyamat közöttük 

végbemehessen. Ugyancsak figyelembe kell vennünk azt a megfigyelést is, hogy ezek a 

különböző olvadékfrakciók a vulkáni kitörés során keveredtek egymással, mivel akár egy 

mintában is megtaláljuk a különböző olvadékösszetételt képviselő juvenilis törmelékeket. Egy 

másik elem (megfigyelés), amit szintén be kell építeni a modellbe, az ásványok 

(plagioklászok, piroxének) rendkívül nagy összetételbeli változatossága, azaz különböző 

eredete és bekerülésük szinte mindegyik azonosított olvadékba. 

A szilíciumgazdag magmás rendszerekre vonatkozó új elképzelések (Hildreth, 2004; 

Bachmann és Bergantz, 2004; 2008a; 2008b; Hildreth és Wilson, 2007) szerint a felső 
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kéregben zajló nyílt és zárt rendszerű magmás folyamatok nem egy önálló, nagy kiterjedésű 

olvadékot tartalmazó magmakamrában történik, hanem egy kiterjedt kristálypép zónákból és 

az abból elkülönülő olvadéklencsékből álló magmatározókban zajlanak ezek a folyamatok. Az 

új elméletek szerint szoros fejlődési kapcsolat van a kristálypép zóna és az olvadéklencsék 

között. Fontos azt is megjegyezni, hogy egy kristálypép zónában akár több izolált 

olvadéklencse is kialakulhat (pl. Glass Mtn. magmatározó, Hildreth, 2004; Okareka 

magmatározó, Taupo, Shane et al., 2008). Ezek később összeállhatnak egy nagyobb 

olvadéktömeggé (pl. Bishop magmatározó, Hildreth és Wilson, 2007) és katasztrofális méretű 

kitörést okozhatnak vagy az egyedi olvadéklencsék anyaga egy kitörés során részlegesen 

keveredhet egymással (Okareka, Shane et al. 2008; harsányi ignimbrit, Lukács et al., in 

press_b, 7. fejezet). 

Ez az új elmélet más megvilágításba helyezi a bogácsi ignimbrit korábbi, Czuppon 

(2003)-féle modelljét is. A kristályok nem egy egyetlen, kiterjedt, olvadékkal teli 

magmakamrán belül halmozódnak fel és különülnek el, hanem egy több kilométer nagyságú 

magmatározóban (3. fejezet). A magmatározó kialakulása többszöri magma benyomulás 

eredménye, amiben elsősorban különböző felzikus (főleg dácitos) olvadékok, valamint 

bazaltos magmák is építő szerepet játszhatnak (Glazner et al., 2004; Hildreth és Wilson, 

2007). Ez azt jelenti, hogy a magmatározóban különböző eredetű (bazaltos és dácitos 

magmából képződött) kristálypép zónák alakulhatnak ki (6.20A ábra). A heterogén 

kristálypép zónából felfelé migráló reziduális olvadékok esetenként akár összefüggő 

olvadékot tartalmazó lencsé(ke)t hoznak létre. Ezek különböző összetételű olvadékok 

érkezése esetén akár réteges felépítésű olvadéklencsék is lehetnek, amint azt Hildreth és 

Wilson (2007) feltételezte a Bishop tufa esetében. Egyes kitörések során azonban nem csak az 

olvadékkal teli magmakamra tartalma ürülhet ki, hanem az alatta lévő kristálypép zóna 

anyaga is bekerülhet a kitörési felhőbe. Ebben az esetben, a kitörésekhez kapcsolódó 

képződmények jellemző összetételbeli és kristálytartalombeli váltást mutatnak a rétegsorban 

felfelé (pl. Crater Lake 7700 BP kitörés; Bacon és Druitt, 1988; Katmai-Novarupta kitörés, 

1912, Alaszka; Hildreth és Fierstein, 2000; Atana-Tocoano kitörés, középső Andok, Lindsay 

et al., 2001; Schmitt et al., 2002). A bogácsi ignimbrit esetében is hasonló összetételbeli 

változást tapasztalunk a rétegsorban felfelé haladva, azaz az alsó rétegtani helyzetben lévő 

riolitos ÖPE után feljebb a dácitos salakokat tartalmazó KPE képződménye következik. 

Emellett, a kristályok mennyisége is határozott növekedést mutat a rétegsorban felfelé. 

A bogácsi ignimbrit magmatározójában a Bf és a Hk olvadékok közötti kristályosodási 

genetikai kapcsolat alapján elképzelhető, hogy ezek az olvadékok ugyanabban a 
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magmakamrában foglaltak helyet. A kristálypép zóna felső részén kialakult gyengén rétegzett 

riolitos magmakamra alsó felében helyezkedhetett el a B-fiamme magmája. A rétegesség 

kialakulása egy riolitos magmakamrában jelenleg is élénk viták tárgya. Korábban, a konvektív 

frakcionáció eredményének tartották (McBirney, 1980; Huppert és Sparks, 1984; de Silva, 

1991; 2001; de Silva és Wolff, 1995), ami elsősorban viszonylag kis méretű és kis 

oldalarányú (szélesség/magasság<1) magmakamrákban alakulhat ki. Az újabb modellek 

elvetik ennek jelentősségét riolitos rendszerekben (3. fejezet). Bachmann és Bergantz (2004; 

2008a) szerint kis oldalarányú magmakamrában egy lassú, viszkózus olvadék konvekció 

létrehozhat réteges felépítést, míg Hildreth és Wilson (2007) azt hangsúlyozza, hogy a 

rétegesség fő oka nem a magmakamrában, azaz az olvadéklencsében zajló kristályosodási 

folyamat, hanem a kristálypép zónából kikerülő különböző fejlettségű olvadékok sűrűség 

szerinti elkülönülése az olvadéklencsében. A bogácsi ignimbritre vonatkozó petrogenetikai 

modellszámítások eredménye (6.14. ábra) alapján rekonstruált bonyolult magmás folyamatsor 

egy a hagyományos felfogás szerinti olvadékkal teli magmakamrában úgy vélem nem 

játszódhattak le. Ugyanakkor, beilleszthetők az új szilíciumgazdag magmatározó modellbe. 

Amennyiben elfogadjuk Hildreth és Wilson (2007) felvetését a réteges magmakamra 

kialakulására, úgy ez azt jelenti, hogy a frakcionációs kristályosodás nem magában a 

magmakamrában, azaz az olvadéklencsében zajlik, hanem a közvetlenül alatta lévő 

kristálypép zónában. Így a bogácsi ignimbrit magmatározója esetében a kristálypép zónából 

először a Bf olvadéka juthatott ki, majd ezt követte a differenciáltabb, kisebb sűrűségű Hk 

olvadék, ami az előbbi tetején halmozódhatott fel. Ezt feltételezve nem szükségszerű, hogy a 

két kogenetikus olvadékot fizikai kapcsolatba hozzuk, azaz egy réteges magmakamrát 

feltételezzünk. Elképzelhető az is, hogy a kristálypép zónából kipréselt fejlett 

olvadéktömegek egymás közelében alakítottak ki önálló olvadéklencséket (6.20B ábra), 

amelyek között azonban, lehetett kapcsolat, azaz a Bf olvadéklencséből olvadék 

szüremkedhetett át a fejlettebb Si-gazdag Hk olvadéklencsébe. Itt azonban a nagyobb 

sűrűsége miatt annak alsó részén rétegződött.  

A petrogenetikai modellszámítások szerint az Af olvadék a Bf olvadék és egy az A-

salak összetételéhez hasonló olvadék (AS’ olvadék; 6.20 ábra) keveredése során alakult ki 

mégpedig úgy, hogy az Af olvadék a keveredés után homogenizálódott hibrid olvadék 

frakcionációs kristályosodása után visszamaradt reziduális olvadékot képviseli. Ehhez fel kell 

tételeznünk azt, hogy a Bf olvadék egy elkülönült olvadéklencsébe foglalt helyet, ahol az AS’ 

olvadékkal való keveredés lejátszódhatott. Fontos azonban az is, hogy a Bf olvadék is 

megőrződjön, mivel az ÖPE kőzeteiben megtaláljuk mind az A-fiamme (Af), mind a B-
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fiamme (Bf) olvadékát juvenilis törmelékek formájában. A két elkülönült, de egymással 

kapcsolatban lévő olvadéklencse (egy gyengén réteges Hk-Bf és egy homogén Bf 

olvadéklencse) feltételezése azonban megengedi azt, hogy az izolált Bf olvadéklencse anyaga 

keveredhessen a friss AS’ olvadékkal és annak fejlődése során létrejöjjön az Af olvadék úgy, 

hogy a felső, réteges olvadéklencsében megőrződjön a Bf olvadéka is (6.20 ábra).  

A petrogenetikai modellszámítások eredménye (6.14. ábra) szerint az Af olvadék úgy 

vezethető le, hogy az AS’ és a Bf olvadék keveredett egymással, majd a hibridizált olvadék 

tovább kristályosodott (6.20C és D ábra). Ezt a hibridizált (kb. 70% AS’ és 30% Bf olvadék 

tartalmú) magma anyagot azonban nem ismerjük közvetlenül az eddigi geokémiai adatok 

alapján, valószínűleg azért, mert továbbfejlődött a magmakamrában. A hibridizáció után kb. 

50 mol% anortit-tartalmú plagioklász és 40-60 mol% ensztatit-tartalmú ortopiroxén, valamint 

ilmenit kristályosodása vezethetett az Af olvadék kialakulásához. A kristályosodás 

megindíthatta az illók kiválását is a kőzetolvadékból (ún. második felforrás folyamata), azaz 

elkezdődött a buborékosodás. A gázbuborékok egy része feljuthatott a felső Hk-Bf 

olvadéklencsébe is, ezzel a belső nyomás egyre nőtt. 

A bogácsi ignimbrit kitörési anyagában előfordulnak Ca-gazdag (An=70-90 mol%) 

plagioklászok és Mg-gazdag (En=70-90 mol%) ortopiroxének is. Ilyen összetételű 

ásványfázisok alapvetően bazaltos magma kristályosodása során jönnek létre, riolitos 

rendszerben ezek a kristályok nem alakulhattak ki. Hogyan kerültek be ezek mégis viszonylag 

jelentékeny mennyiségben a riolitos olvadékba? Közvetlen adat híján csupán feltételezhetjük, 

hogy ezek a kristályok a magmatározó korábbi fejlődési szakaszában képződtek, bazaltos 

magma benyomulása és kristályosodása során. A bazaltos olvadék kristályosodása során 

kialakult plagioklász és ortopiroxén együttesnek a riolitos olvadékba való bekerülését 

elősegíthették a később felnyomuló magmák kristálypépet megbolygató hatásai (6.20C ábra). 

A Ca-gazdag plagioklászok különösen gyakoriak az A-salak és B-salak törmelékeiben. 

Lehetséges tehát az is, hogy az e törmelékek által képviselt olvadékok hozhatták ezeket a 

kristályokat és jutatták azokat a felső olvadéklencsébe. Ezek az antekristályok megtalálhatók 

a V30, a V1 és a V34 sz. mintákban, amelyek anyaga alapvetően a riolitos olvadéklencséket 

(Hk-Bf réteges olvadéklencse) képviselik.  

A robbanásos vulkáni kitörést egy újabb, friss magma benyomulása okozhatta, 

mégpedig az A-salak által képviselt magmáé (AS olvadék; 6.20 ábra). Ez a benyomulás 

jelentős mértékben megbolygatta az olvadéklencsék körüli kristálypépet, sőt a buborékosodó 

olvadéktömegeket is. Ennek köszönhetően először a legfelül lévő legfejlettebb, riolitos Hk 

olvadék tört ki, amibe belekerült a közvetlen környezetében lévő kristálypép anyaga, továbbá 
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alárendelt mennyiségben, a felső magmakamra alján lévő Bf olvadék is (6.20E ábra). Ezt az 

állapotot a V30 sz. minta rögzíti.  

 

  

   
 

  
 

6.20. ábra – A bogácsi ignimbrit magmatározó folyamatainak elvi modellje. 
A. szilíciumgazdag magmatározó felépülése többszörös magma (dácitos, bazaltos) felnyomulás során. 

B. Két reziduális olvadékot tartalmazó olvadéklencse alakul ki a magmatározó felső részén 
genetikailag ugyanannak a kristálypép zónának a fejlődése során. Felül egy gyengén réteges Hk-Bf, 

alul pedig egy Bf olvadék alakul ki. C. A Bf olvadéklencsébe dácitos összetételű olvadék (AS’) 
nyomul be. További olvadék felnyomulások lokálisan megkeverik a kristálypép zónát, amely anyaga 
bejuthat a felső (Hk-Bf) olvadéklencsébe. D. A korábbi Bf magmakamrában az egymással keveredő 

olvadékok egy hibrid olvadékot hoznak létre, ami további kristályosodásával egy Af 
maradékolvadékot tartalmazó kristálypép alakul ki. A kristályosodás buborékosodást indít el. E. Az 

AS olvadék felnyomulása intenzív keveredést és a felső olvadéklencsében robbanásos kitörés 
megindulását okozza. Először a legfelül lévő felzikus Hk olvadék ± Bf olvadék ± bekevert kristálypép 

(antekristály együttes) tör a felszínre. F. A tovább folytatódó robbanásos kitörés az egyre kevéssé 
differenciált olvadékokat (Bf, majd Af) és a hozzájuk tartozó kristálypépet hozza a felszínre, végül az 

Af és AS olvadékok részlegesen kevert anyaga robban ki. 
Hk = horzsakő és kőzetüveg szilánk által képviselt olvadék; Af = A-fiamme kőzetüvege által képviselt 
olvadék; Bf = B-fiamme kőzetüvege által képviselt olvadék; AS = A-salak kőzetüvege által képviselt 

olvadék. 
 
 

A továbbfolytatódó kitörés a magmakamra egyre mélyebb, kristályban gazdag részeit 

érintette, azaz mondhatni a kristálypép zóna anyaga mobilizálódott. A fiamme-tartalmú 

egységben (ÖPE) már csak alárendelten szerepel a legfelső rész SiO2-ben leggazdagabb (Hk) 

A. 

B. 

C. 

B. ábra 

D. 

E. F. 
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olvadéka, a juvenilis törmelékekben az A-fiamme (Af) és a felső olvadéklencsében még 

visszamaradt B-fiamme (Bf) anyaga keveredik egymással. A kitörő vulkáni anyag azonban 

ekkor már alapvetően az Af kristálypép zóna anyagából állt. Ezt a jelentős mértékben kevert 

anyagot képviseli a V1 és V34 sz. minta. A vulkáni kitörés végső fázisában felszínre került a 

vulkáni kitörést feltehetően elindító A-salak (AS) magmája is, ami már csak mechanikailag 

tudott keveredni a viszkózus Af olvadéktartalmú kristálypéppel (6.20F ábra). Így jöttek létre 

az A-salak és A-fiamme részekből felépülő összetett törmeléktípusok. A benyomuló AS 

olvadék feltehetően kristályszegény lehetett, azonban a felnyomulás során magába kebelezte a 

riolitos olvadéklencsében fejlődött és/vagy a kristálypép zónában már korábban is jelen lévő 

ortopiroxéneket és kisebb mennyiségben plagioklászokat. Ezekben ugyanis mind olyan 

riolitos összetételű szilikátolvadék zárványokat találtam, amelyek kémiai összetétele 

megegyezik a riolitos magmakamra olvadékainak összetételével és egy sem mutatja a 

benyomuló magma A-salak üvegösszetételét.  

A bogácsi ignimbrit létrejöttében tehát egy rendkívül bonyolult folyamatsor 

játszódhatott le. Mindezt csak részletes in situ főelem és nyomelem kőzetüveg elemzés, 

ásványkémiai és olvadékzárvány vizsgálat, valamint az ezekre az adatokra épülő 

petrogenetikai modellszámítás fedhette fel. A bogácsi ignimbrit tehát egy különleges példát 

ad arra, hogy mennyire bonyolult folyamatok történhetnek egy szilíciumgazdag 

magmatározóban.  
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7. Harsányi ignimbrit 
 

A felső tufakomplexum képződményei közül munkám során a bükkaljai vulkáni 

terület délkeleti részén, a Harsány és Tibolddaróc falvak területén és közelében előforduló 

piroklasztitokat vizsgáltam részletesen. E képződmények besorolása, mind kor, mind eredet 

szempontjából ellentmondásos a rendelkezésre álló irodalom alapján. Harsány környékén 

Schréter (1950), Balogh (1964) és Szakács et al. (1998) térképei szerint a felső riolittufa 

szinthez (felső tufakomplexumhoz) sorolt képződmények jelennek meg. Tibolddaróc falu 

környékén Schréter (1950) és Szakács et al. (1998) szerint a középső riolittufa szint (középső 

tufakomplexum) képződménye található meg, míg Balogh (1964) térképe szerint ezek a 

kőzetek a harsányival megegyező vulkáni szintbe tartoznak. Pentelényi (2005) bükkaljai 

térképezésének eredményeképpen a harsányi és a tibolddaróci piroklasztitokat egységesen a 

felső szintbe sorolta és Harsányi Riolittufa Formációként különítette el. A földtani térképen 

(Less et al., 2002) a Bükkalja teljes területén ebbe a formációba tette a legfiatalabb vulkáni 

termékeket. Ezen belül három tagozatot különböztetett meg (bádeni Kőkötőhegyi Tagozat, 

szarmata Bábaszéki Tagozat és kora-pannóniai Szorosvölgyi Tagozat), amelyben a 

Szorosvölgyi Tagozat csak kizárólag áthalmozott vulkanoklasztitokból áll. Legújabban, 

Márton et al. (2007) paleomágneses adatok alapján a harsányi és tibolddaróci kőzeteket is a 

középső tufakomplexum felső részébe helyezte, ami 16 millió éves képződési kornak felel 

meg. 

Különbségek fedezhetők fel a területen megjelenő képződmények vulkanológiai 

megítélésében is. Szakács et al. (1998) Harsány falu környezetéből nem összesült ignimbritet, 

áthalmozott és freatomagmás (Harsány-Vargyastető) tufákat írtak le. Pentelényi (2001a, 

2001b; 2005) szerint az itt megjelenő üledékek nagy része hullott és áthalmozott eredetű, és 

kizárta az ártufa (piroklaszt-ár) jelleget. Tibolddaróc környékén Szakács et al. (1998) 

térképükön freatomagmás tufa képződményt jelöltek. Ezzel szemben Pentelényi (2001a, 

2001b; 2005) az általa a felső egységbe sorolt tibolddaróci vulkanoklasztos üledékeket hullott, 

lavina- és áthalmozott riolittufaként értelmezte. Márton et al. (2007) munkájában a harsányi 

kőzet összesülést nem mutató dácit-riolitként, a tibolddaróci pedig amfibol-tartalmú, kis 

mértékben összesült riolit ignimbritként szerepel. 

Ezeknek az ellentmondásoknak a feloldására lényeges, hogy pontosítsuk a 

tibolddaróci és harsányi piroklasztitok besorolását és vulkanológiai értelmezését (Lukács, 

2002; Lukács et al., 2007; Harangi és Lukács, in press). 
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7.1. Vulkanológia és petrográfia 

A Harsány faluban megjelenő piroklasztit feltárások több helyszínen találhatók meg. 

A feltárások egyik része a falu nyugati felén a boros pincék között jelenik meg (H5 sz. 

feltárás; 7.1B ábra; Lukács, 2002; Lukács et al., 2007). Ezeket a pincéket a Miskolc felé 

vezető úttól balra, a főúttól egy-két utcával beljebb találjuk meg. A feltárások kb. 2 méter 

magasak és 2-5 méter szélesek. A helyenként blokk-méretű horzsaköveket is tartalmazó 

lapillitufa tömeges megjelenésű és osztályozatlan. A másik feltárás a faluból Miskolc felé 

vezető úttól jobb oldalt, egy 10 méter magas rézsűben húzódik (H1 sz. feltárás; 7.1A ábra). E 

helyen egykor egy felhagyott kőfejtő volt, amit 2000-ben berobbantottak. Az összlet 

elsődleges jellegeit ma ezért nehéz vizsgálni, de a korábbi leírások (Varga, 1976; Harangi és 

Karátson, nem publikált adat, 1994), valamint saját megfigyelések alapján a képződmény 

laza, tömeges, osztályozatlan blokktartalmú horzsaköves lapillitufa.  

Tibolddaróc falu nyugati oldalán lévő domb oldalában borospincék mélyülnek a 

viszonylag puha vulkáni törmelékes kőzetbe. Az utakkal és ösvényekkel áthálózott 

domboldalon a pincék között és a kertek hátsó, zárt oldalain előbukkanó természetes falak 

különböző megjelenésű vulkanoklasztitokat tárnak fel (7.1. ábra). A feltárások mérete 

változó, a néhány négyzetméteres felülettől a néhány tíz négyzetméteres felületig változnak. 

A rétegsor egyes rétegeinek részletes leírása és vulkanológiai értelmezése Lukács et al. (2007) 

munkájában szerepel. A rétegsor legfelső, A jelű egysége (Td16 ignimbrit; 7.1. ábra és 7.2D 

és 7.2E ábrák) vulkanológiai, petrográfiai és geokémiai jellemzők alapján szembetűnő 

hasonlóságot mutat a harsányi feltárások (H1 és H5 sz. feltárások) képződményeivel (Lukács 

et al., 2007). Ez az egység a falu nyugati oldalán megjelenő domb felső részén, minimum 15 

méter vastagságban található. A számos feltárásban közvetlenül is vizsgálható 

horzsakőgazdag blokktartalmú lapillitufa osztályozatlan, tömeges megjelenésű. Az alsó 

részen egy 6-8 cm vastag hullámos, gyengén keresztrétegzett tufa figyelhető meg (A/1 

egység; 7.2D ábra). Ezután egy 30-40 cm vastag átmeneti szakasz következik, amelyben a 

horzsakövek reverz gradációt mutatnak. Felfelé fokozatos átmenettel jelenik meg a több méter 

vastag tömeges, blokktartalmú lapillitufa (7.2E ábra). 

A három előfordulás vulkanológiai és kőzettani szempontból is hasonló megjelenésű, 

ezért a következőkben jellemzőiket együtt adom meg (részletes összehasonlító jellemzésüket 

Lukács et al., 2007 munkája tartalmazza).  
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7.1. ábra – A Tibolddaróc nyugati részén, a pincesorokon feltáruló vulkáni képződmények 

elhelyezkedése, litológiai leírása és genetikai értelmezése (Lukács et al., 2007) 
 
 

A lapilli törmelékeket fehér horzsakövek és sötétebb litoklasztok alkotják. A 

horzsakövek maximális mérete 20 cm a harsányi feltárások esetében, míg a tibolddaróci A 

egységben nem ritka a 30-40 cm nagyságú horzsakő sem (7.2E ábra). A horzsakövek 

átlagosan 5-6 cm nagyságúak, kerekded formájúak és mennyiségük eléri a 30-40 tf%-ot. A 

litoklasztok maximálisan 10 cm nagyságúak, átlagosan 3 cm a méretük, mennyiségük nem éri 

el az 5 tf%-t. A horzsakövek között megjelenő mátrixot a mikroszkópos vizsgálatok alapján 

30-40%-ban üvegszilánkok, 20-30%-ban kristályok alkotják, 10 %-ban hamu méretű 

horzsakövek, a maradék pedig finom hamu (7.3A. ábra). Az alapanyag alapvetően üde, kisebb 

foltokban helyenként agyagásványosodás figyelhető meg. Az üvegszilánkok ívelt alakúak, 

üvegük színtelen, tiszta és nem mutat átalakulást. A csiszolatokban előforduló horzsakövek 5-

30% mennyiségű kristályt tartalmaznak, amely kristályok azonosak az alapanyag 

kristályaival. Az alapanyagban található kristályok között 55% plagioklász, 30-35% kvarc, 
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10% biotit található. A plagioklászok hipidiomorfak, ritkán tört szélűek. A kisebb kristályok 

általában xenomorf megjelenésűek. Méretük maximálisan 2 mm, és előfordulnak több, 

általában különböző orientációval összenőtt kummulát kristályok is. Gyakoriak a normál 

zónásságot mutató kristályok, de előfordulnak oszcillációs zónásságot mutató és ritkán 

homogén fázisok is. A kvarcok mérete szintén sokszor eléri a 2 mm-t. Általában hipidiomort, 

xenomorf megjelenésűek, felületük többnyire erősen rezorbeált (7.3A ábra). A kristályok 

szegélyén gyakran rátapadt üveg található. A H1 sz. és a tibolddaróci feltárásban a nagyobb 

méretű (>10 cm) horzsakövekben jellegzetesek az 5-6 mm nagyságú, enyhén lilás színű kvarc 

kristályok (7.2C ábra).  

 

 
7.2. ábra - A harsányi ignimbrit jellemző terepi és makroszkópos megjelenése. A. Harsány falu H1 sz. 

feltárása, amely a falu végén, a Miskolc felé vezető út jobb oldalán található, egy 10 méter magas 
rézsűben. B. A harsányi pincék mentén feltáruló horzsakő-gazdag piroklasztit közeli képe (H5 sz. 

feltárás). C. Nagy méretű (5-6 mm), lilás színű kvarc kristályokat tartalmazó horzsakő a tibolddaróci 
feltárásból (Td16 sz. feltárás). D. Tibolddaróc falu nyugati részén lévő domb oldalában leírt Td16 sz. 

feltárás képződményének alsó része, amely egy tipikus ignimbrit rétegsor (Cas és Wright 1988) 
bázisát mutatja: A/1 – a horzsaköves piroklaszt ár felszíni torlóár rétegegysége; A - a piroklaszt ár 

inverz gradált tömeges része; B – a tibolddaróci rétegsor B rétegének (Lukács et al., 2007) felső része. 
E. A tibolddaróci horzsaköves piroklasztit (Td16) jellemző képe: az erősen osztályozatlan 

képződményben olykor 20-30 cm nagyságú horzsakő darabok is előfordulnak. 
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7.3. ábra - A harsány ignimbrit kőzeteinek jellegzetes mikroszkópos képei (a képek szélessége 

mindenhol 3,3 mm). A. A H1 sz. feltárás piroklasztitjának mikroszkópos megjelenése. A plagioklász 
és kvarc fenokristályok között az alapanyagban gyakoriak a csont-, valamint X- és Y-alakú 

üvegszilánkok. B. Sávos szerkezetű, folyásos szövetű obszidián litoklaszt mikroszkópos képe (H1 sz. 
feltárás). C. Hólyagüreges kőzetüveg alapanyagú riolit litoklaszt mikroszkópos képe (H1 sz. feltárás). 
D. Enyhén deformált hólyagüregeket tartalmazó, kőzetüveg alapanyagú riolit litoklaszt mikroszkópos 

képe (H5 sz. feltárás). E. Szanidin kristály a tibolddaróci ignimbrit egyik horzsakövében (Td16 sz. 
feltárás). A kép félig keresztezett nikolokkal készült. F. A tibolddaróci ignimbrit (Td16 sz. feltárás) 

jellemző mikroszkópos szöveti képe, ami jó hasonlóságot mutat a H1 sz. feltárás horzsakövéhez. 
 

 

A kvarc kristályokban gyakran találhatók szilikátolvadék zárványok (Lukács et al. 

2002; 7.4. ábra). A kvarcokban a zárványok többnyire két fázisúak, buborékot és üde üveget 

tartalmaznak. Az üveg színtelen vagy barna színű. A zárványok között elkülöníthető óraüveg- 

(Anderson, 1991), beöblösödéses- (Donaldson és Henderson, 1988) és teljesen bezárt típusok 

(Lukács et al., 2002). A teljesen bezárt zárványok mérete maximálisan 40 μm. A buborék 

mérete általában az egész zárvány kevesebb mint 1-2%-t teszi ki. Többnyire csak egy buborék 

jelenik meg, de előfordulnak 2-5 buborékot tartalmazó olvadék zárványok is. Az üveg és 

buborék fázisok mellett igen ritkán előfordulnak véletlenszerűen csapdázódott szilárd fázisok 

is. A zárványok alakja általában negatívkristály alakú. Az óraüveg, valamint a beöblösödéses 

típusú zárványok mérete a 100 μm-t is elérheti. A cseppalakú, beöblösödéses típusú 

zárványokban buborék fázis általában nincsen, az óraüveg típusúnál a buborék fázis a zárvány 

10% részére is kiterjedhet. 
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7.43. ábra - Szilikátolvadék zárvány típusok kvarcban. A. Teljesen bezárt három fázisú 

(üveg+buborék+szilárd fázis) zárvány; B. Beöblösödéses és teljesen bezárt olvadék zárványok; C. 
Óraüveg olvadék zárvány; D. Beöblösödéses olvadék zárvány. Ezek a szöveti típusok az 

olvadékcsapdázódás különböző fázisait képviselik. 
 
 

A biotitok általában üdék, barna színű, pleokroós kristályok, alakjuk idiomorf-

hipidiomorf, a tibolddaróci feltárásból valók gyakran kloritosodtak. Járulékos elegyrészként 

allanit, cirkon, szanidin (tibolddaróci feltárás esetében mennyisége 5-10 % is lehet, 7.3E ábra) 

és oxid ásvány (főként ilmenit) jelenik meg. 

A litoklasztok többnyire sávos megjelenésű riolitok, ahol a sávokat világosabb szürke 

és sötétebb szürke, afiros mátrix alkotja (7.3B ábra). Ezek mellett, sötét színű, 

makroszkóposan kevés kristályt tartalmazó kőzettörmelékek fordulnak elő. A litoklasztok 

gyengén szögletesek-kerekdedek, kissé koptatottak, méretük 2-3 cm-től 10 cm-ig változik. Az 

üde litoklasztok alapanyaga üveges, egyes esetekben folyásos szövetet mutat, míg máskor 

hólyagüregeket vagy deformált horzsakő és üvegszilánk reliktumokat tartalmaz (7.3C és D 

ábrák). Az üveges alapanyag általában felzitesedett, esetenként szferulitosodott vagy 

agyagásványosodott. A kristályokat tartalmazó litoklasztok változó mennyiségű ásványfázist 

(biotit, kvarc, bontott földpát) tartalmaznak. A kristályok megjelenése hasonló a 

horzsakövekben megjelenő kristályokéhoz, viszont egyes litoklasztokban szanidin 

fenokristályt is megfigyeltünk. Akceszórikus elegyrészként cirkon, allanit, oxid ásvány és 

esetenként zöldamfibol fordul elő. A litoklasztok között a tibolddaróci feltárásban 

előfordulnak üledékes eredetű kőzetek, sötétszürke agyagpalák (kb. 5%-ban). 
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A harsányi és tibolddaróci feltárásokban megjelenő horzsaköves, blokktartalmú 

lapillitufa képződmények vulkanológiai és kőzettani hasonlóságuk alapján ugyanahhoz a 

kitörési egységhez tartozhatnak. Összetartozásukat megerősíti a Lukács et al. (2007) által 

közölt K/Ar koradatok is. Az eredmények alapján a H1 és Td16 sz. (A) feltárás kőzetének 

kora a biotit szeparátumok alapján 13,65±0,72, illetve 13,35±1,01, amely koradatok 

hibahatáron belül megegyeznek. A továbbiakban ezt a piroklasztitot harsányi ignimbritnek 

nevezem. 

A bükkaljai vulkáni területen végzett korábbi K/Ar kormérésekkel (Márton és 

Pécskay, 1998) összehasonlítva a két feltárás képződményének kora a legfiatalabb, és a terület 

nyugati részén (Demjén, Nagyeresztvény) található képződményhez hasonló. Ezek a 

koradatok jóval fiatalabbak, mint a Márton et al. (2007) által harsányi és tibolddaróci 

mintákra paleomágneses adatok alapján sugallt kor (kb. 16 millió év). Az ellentmondás 

feloldására Harangi és Lukács (in press) részletesen megvizsgálta, hogy vajon honnan 

származhatnak a Márton et al. (2007) által elemzett minták és rámutattak arra, hogy a 

tibolddaróci minta nagy valószínűséggel a település nyugati részén húzódó pincesoron 

elkülönített H egységet (21-22 feltárások; 7.1. ábra) képviselhetik, míg a harsányi minták a 

falutól északra, a bükkaranyosi elágazás előtti kanyarban található feltárásból („Harsány-

kanyar” feltárás; Lukács et al., 2007) származhat. A tibolddaróci H-egységben és a „Harsány-

kanyar” feltárásában előbukkanó piroklasztitok kőzetüvegeinek nyomelem tartalma 

egymáshoz hasonló, és jellemzően különbözik a harsányi ignimbritben lévő kőzetüvegek 

nyomelem tartalmától (Harangi és Lukács, in press). A Márton et al. (2007) által 

meghatározott 16 millió év körüli képződési kor tehát az előbbi kőzetekre érvényes, míg a 

harsányi ignimbrit kora jóval fiatalabb, 13,5 millió év.  

A harsányi és tibolddaróci vulkáni képződmények (harsányi ignimbrit) képződését is 

eddig különbözőképpen értékelték (Szakács et al., 1998; Pentelényi, 2005; Márton et al., 

2007). Vulkanológiai és kőzettani vizsgálataink alapján a Harsányban megjelenő kőzet 

elsődleges vulkáni anyagból és kis százalékban társult litoklasztokból áll, amelyek anyaga 

szintén főként magmás eredetű. A horzsakövek jelenléte, valamint az üvegszilánkok íveltsége 

magmás fragmentációra utal. Az összlet tömeges, rétegzetlen, osztályozatlan megjelenésű, 

uralkodóan deformálatlan horzsakőből és hamufrakcióból (üvegszilánkok) áll. Mindezek arra 

utalnak, hogy a képződmény horzsakőtartalmú piroklaszt-árból ülepedett ki, amely 

összesülést nem szenvedett, és amit a modern vulkanológiai szakirodalom (pl: Cas és Wright, 

1988; Freundt et al., 2000) összesülést nem mutató ignimbritnek nevez. A lerakódás 
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szárazföldön történt, vízi leülepedésre utaló jelet nem találtunk. Lényeges utólagos átalakulás 

az elsődleges vulkáni kőzetet nem érte.  

Tibolddaróc környékén Szakács et al. (1998) freatomagmás tufát jelöltek térképükön, 

Pentelényi (2005) pedig azt hullott, áthalmozott riolittufaként értelmezte. Terepi vizsgálataink 

során Tibolddarócon a középső tufakomplexumba sorolt egység (bogácsi ignimbrit) felett 

több piroklasztit réteget tudtunk elkülöníteni, amelyek vulkanológiai értelmezése Lukács et al. 

(2007) munkájában található meg. A tibolddaróci pincesor legfelső részén megjelenő kőzet 

(A-egység) elsődleges jellegeket mutat, tömeges, rétegzetlen és osztályozatlan megjelenésű, 

csupán alsó 6-8 cm sz. finomszemcsés alrétege (A/1; 7.2D ábra) mutat hullámos belső 

rétegzést és helyenként enyhe keresztrétegzést. Ez a jellegzetes szerkezet a horzsakő- és 

hamuárak (ignimbritek) vertikális üledékszelvényeiben figyelhető meg (Freundt et al. 2000). 

Az alsó, keresztrétegzéssel jellemezhető alréteg az ár előtt kavargó felszíni torlóár üledéke. 

Az A egységben ezt követi felfelé egy 30-40 cm átmeneti, reverz horzsakő gradációt mutató 

rész, amelynek szemcsemérete finomabb a felette következő nagytömegű blokktartalmú 

lapillitufánál. Ez az átmeneti rész is jellegzetes a piroklaszt ár üledékek esetében, ami 

elsősorban a felszínnel való surlódás okozta mechanikai aprózódás miatt jön létre. Felette az 

A-egység jelentős részét képviselő tipikus horzsakőblokk-tartalmú piroklaszt ár üledék 

(ignimbrit) jelenik meg, amely kis százalékban társult, főként magmás eredetű litoklasztokat 

tartalmaz. A Tibolddarócon megjelenő további, az A-egység alatti képződményeket is 

tekintve, vizsgálataink alapján a Szakács et al. (1998) által felvetett freatomagmás eredetet 

csupán egyetlen réteg (L réteg; 7.1. ábra) esetében feltételezzük, a többi elsődleges réteg 

eredete magmás robbanásos, amelyek a kitörés után szárazföldi körülmények között 

rakódhattak le. A Pentelényi (2005) által javasolt szórt piroklasztit eredet szintén csupán 

néhány, az A-egység (harsányi ignimbrit) alatti réteg (L, J, F és esetleg D rétegek; 7.1. ábra) 

esetében bizonyítható. 

 

 

7.2. Geokémia 

A harsányi ignimbrithez tartozó feltárásokból származó minták geokémiai 

összehasonlítása alapján is egy vulkáni egységbe tartozónak tekinthetjük a piroklasztitokat. 

Az erre vonatkozó részletes összehasonlító jellemzést Lukács et al. (2007) publikálta. A 

következőkben itt együttesen adom meg a harsányi ignimbrit geokémiai jellegeit. 
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7.5. ábra – A harsányi ignimbrit horzsaköveinek és litoklasztjainak teljes kőzet főelem-geokémiai 

változása. 
 

A harsányi ignimbrit lelőhelyeiből véletlenszerűen gyűjtöttem horzsakő és riolitos 

litikus kőzet mintákat teljes kőzet vizsgálatra (6. melléklet). A horzsakövek és a litikus 

kőzetek nagy szilíciumtartalmú, káli-jellegű riolitok (SiO2=74,75-77,22 t%, K2O=3,65-

5,33t%, K2O/Na2O=1,06-2; 7.5. ábra). Illótartalmuk 0,2-4,1t% között változik, ezen belül a 

horzsakövek illó-tartalma 2,2-4,1t%. Az A/CNK indexük (Al2O3/[CaO+Na2O+K2O]=0,9-1,1; 

oxid molarány értékekkel számolva) alapján gyengén peralumíniumos kemizmust mutatnak, a 

normatív korund tartalmuk pedig 0-1,6t%. Differenciációs indexük magas (D.I.=87-95), ami 

arra utal, hogy egy alapvetően felzikus, közel haplogránitos magmát képviselnek. A minták 

főelem összetétele hasonló, de a CaO tartalom alapján két, kisebb eltéréseket mutató csoport 

megjelenik. A horzsakövek két csoportba sorolhatók nyomelem tartalmuk alapján is, 

amelyeket A- és B-típusú horzsaköveknek neveztem el (7.5. ábra). A két horzsakőtípust 4-4 

minta képviseli. Ezen kívül, az A-típusú horzsakövekhez hasonló összetételt mutat a 4 mért 

riolitos litikus kőzet is. A két csoport közötti különbség a ritkaföldfém, Rb, Sr, Y, P és Ti 

tartalomban mutatkozik (7.6. ábra). A B-típusú horzsakövek kisebb negatív Eu anomáliával 

(Eu/Eu*=0,57), nagyobb könnyű ritkaföldfém tartalommal és kisebb nehéz ritkaföldfém 

tartalommal jellemezhetőek, mint az A típusúak (Eu/Eu*=0,38). Általánosságban elmondható, 

hogy a görbék lefutása igen hasonló, azaz az erősen inkompatibilis nagy ionsugarú litofíl 

elemekben (LILE=Large Ion Lithophile Elements: Cs, Rb, Ba) gazdagodott, jellegzetes 

negatív Nb-anomáliát, pozitív Pb-anomáliát mutat, továbbá jellegzetes szegényedést mutatnak 
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Sr, P és Ti-ban is. Mindkét csoportból egy horzsakőnek meghatároztam, Harangi Szabolcs 

mérési adatait felhasználva, a kezdeti 143Nd/144Nd és 87Sr/86Sr izotóparányait is (6. melléklet). 

A két horzsakő izotóparányai hasonló értékeket adtak, de az A típusúé kissé magasabb 
87Sr/86Sr és alacsonyabb 143Nd/144Nd arányokkal jellemezhető. 

 
7.6. ábra - A harsányi és tibolddaróci feltárások egyedi horzsaköveinek és litoklasztjainak nyomelem 

eloszlása primitív köpeny összetételre (Sun és McDonough 1989) normálva. A. A harsányi H1 sz. 
feltárásból származó horzsakövek nyomelem eloszlása B. A tibolddaróci Td16 sz. feltárásból 
származó horzsakövek nyomelem eloszlása C. A harsányi H1 és H5 sz. feltárásból származó 
litoklasztok nyomelem eloszlása a két jellemző horzsakő típus (H-1, N22) nyomelem képével 

összehasonlítva. D. A tibolddaróci horzsakövek között szintén megjelenik a harsányi feltárásban 
elkülönített két horzsakő típus. 

 

A piroklasztitokból mért kőzetüvegek (horzsakő és üvegszilánk) fő- és nyomelem 

vizsgálatainak eredménye a 7. mellékletben található. Az adatok összehasonlíthatósága 

érdekében a kapott kőzetüveg összetételeket illómentes állapotra, 100%-ra számoltam át. A 

mikroszondás elemzések szerint a üvegek üde, nagy szilícum-tartalmú (SiO2=77,33-78,81 t%) 

és nagy kálium-tartalmú (K2O=3,90-6,06 t%) riolitos összetételűek. A juvenilis komponensek 

kőzetüveg összetételéhez képest a teljes horzsakő minták kicsit kisebb SiO2-tartalommal 

jellemezhetők, K2O-tartalmuk némileg kisebb, Al2O3, FeO és CaO-tartalmuk pedig magasabb. 

Mindez összhangban van a horzsakövek fenokristály-tartalmával (plagioklász, kvarc és 

biotit).  
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A Ca-tartalom alapján két csoportba sorolhatók az üvegadatok (7.7. ábra). A nagyobb 

CaO-t tartalmazó csoport (0,83-0,88 t%) a vizsgált B-típusú horzsakövek pontjait tartalmazza 

és néhány mintapontot az ignimbritből. A másik csoport mintái az A típusú horzsakő 

összetételéhez hasonlóan alacsonyabb CaO-t tartalmaznak (0,57-0,62 t%). A két csoport 

között kis mértékű, szisztematikus eltérés tapasztalható MgO, FeO és TiO2 alapján is. Ezek a 

csoportok a többi főelem alapján nem, azonban az LA-ICP-MS-sel mért in-situ nyomelem 

tartalmuk alapján egyértelműen elkülöníthetőek (7.8. ábra). Az A-típusú üvegek alacsonyabb 

könnyű ritkaföldfém és magasabb nehéz ritkaföldfém tartalommal jellemezhetőek, mint a 

másik csoport. Különböznek továbbá Ba, Nb, Rb, Cs, Sr, Y és U tartalmukban is. A B-típusú 

üvegek Eu anomáliája (Eu/Eu*=0,35-0,52) kissé nagyobb értékeket adott az A-típushoz 

(Eu/Eu*=0,12-0,38) képest. Érdekes továbbá, hogy a két csoport közötti, átmeneti összetételű 

üvegeket nem találtunk, és a két csoport üvegei nem mutattak kőzettani különbséget.  

 

 
7.7. ábra - A harsányi és tibolddaróci feltárások piroklasztitjaiban előforduló üvegszilánkok és 

szilikátolvadék zárványok főelem összetételbeli sajátságai. Figyelemre méltó a CaO tartalom alapján 
elkülönülő két üvegtípus, aminek létezését megerősítik az olvadékzárvány adatok is. 

 

A harsányi ignimbrit piroklasztitjából szeparált kvarcokban található szilikátolvadék 

zárványok összetételét is mértük. A mérési adatok a 7. mellékletben találhatók. A vizsgált 

olvadék zárványok minden esetben homogén egy (üveg) vagy két fázist (üveg és buborék) 

tartalmaztak. A kémiai homogenitást a visszaszórt-elektron kép alapján is ellenőriztem, egyes 

esetekben pedig, ahol a zárvány mérete megengedte, két mérést is végeztem. Ezek alapján a 

mért olvadék-zárványok összetétele homogén volt. A kvarcokban mért különböző szövetű 

szilikátolvadék zárványok kémiai összetételben nem mutatnak lényeges különbséget. 

Összetételük jó hasonlóságot mutatnak a bezáró kőzet juvenilis kőzetüvegeinek koncentráció 
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adataival (7.7. ábra). A zárványok SiO2-tartalma 77,0-79,25 t% és víz-tartalma 3,23-7,75 t%. 

Két plagioklászban lévő olvadékzárványból is készült főelem elemzés, amelyek szintén 

hasonló SiO2 (78,68 t% és 77,93 t%), és víztartalom (4,85 t% és 4,82 t%) adatokat adtak. Az 

olvadékzárvány főelemzések során is körvonalazódott a két CaO tartalomban elkülönülő 

csoport, ami megfeleltethető az A- és B-típusú üvegösszetételeknek (7.7. ábra). Főként A-

típusú összetételeket kaptunk (CaO=0,48-0,70 t%), a B-típusú üvegösszetételt (CaO=0,80-

0,83 t%) két kvarcban és két plagioklászban található olvadékzárványban figyeltük meg. A 

mért olvadékzárványok között csak A-típusú összetételeket kaptunk, a zárványok kis mérete 

miatt ezek azonban csak tájékoztató jellegű adatok.  

 

 
7.8. ábra - A harsányi és tibolddaróci feltárások piroklasztitjaiban előforduló horzsakövek, litoklasztok 

és üvegszilánkok nyomelem geokémiai jellegzetességei 
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A piroklasztitban és a horzsakövekben található fenokristályok összetétel adatait a 8. 

mellékletben adom meg. A földpátok, amelyek főként plagioklászok, az egyik leggyakoribb 

fenokristályt képviselik a vizsgált kőzetekben. A földpátok elemzése során horzsakőből és 

alapanyagból egyaránt végeztem méréseket, amelyek azonban nem adtak eltérést. A 

visszaszórt elektron képen zónásságot mutató földpátok esetében több ponton is 

meghatároztam az összetételt. Ahol zónásság nem volt látható, ott vagy egy mérést végeztem 

vagy a mag és a szegély összetételét mértem a kémiai összetétel esetleges változásának 

ellenőrzéseképpen.  

A plagioklászok összetétele a labradorittól az oligoklászig terjedő változékonyságot 

mutat (An=51,73-16,55%; 7.9. ábra). A plagioklászok általában homogén összetételűek, de 

előfordulnak oszcillációs és normál zónásságot mutató kristályok is. A mintákban két 

káliföldpát összetételt is mértem, ortoklász-tartalmuk 67,56-69,07%. A B-típusú üvegek 

melletti plagioklászok főként oligoklászos összetételűek, egy labradoritos összetételű adatot 

kaptam, amelyet egy oligoklászos plagioklász magjában mértem. A piroklasztitban és az A-

típusú üvegek melletti plagioklászok nagyobb összetételbeli változatosságot mutatnak, és 

lefedik a fenti csoport összetételét is. A plagioklász összetétel adatok alapján ezért nem lehet a 

két csoportot egyértelműen elkülöníteni egymástól.  

  
7.9. ábra - A harsányi ignimbrit különböző típusú horzsaköveiben és litoklasztokban található 

plagioklászok (balra) és biotitok (jobbra) összetételbeli változékonysága. A mintajelölések 
magyarázata az 7.8. ábrán található 

 
A biotit minden mintában gyakori és általában az egyedüli mafikus ásvány, egyes 

kőzetmintákban azonban többé-kevésbé átalakult. A kémiai összetétel meghatározása során a 

tibolddaróci mintákból nem kaptam elfogadható eredményt a biotitok átalakultsága miatt. Az 

összetétel adatokból csak a 94%-97% összegű adatokat értékeltem. A biotitok összetételük 

alapján szintén két csoportot alkotnak, amelyek összekapcsolhatóak az üvegtípusokkal (A- és 
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B-típus; 7.9. ábra). A biotiok többsége, amelyeket a piroklasztitban, az A-típusú üvegek 

mellett, valamint egy litikus kőzetben mértem, viszonylag nagy vas (FeO=28-29t%, mg-

érték=0,24-0,28) és alacsony titántartalommal (TiO2=3,5-3,8t%) jellemezhetőek. A másik 

csoport, amelybe a B típusú horzsakőben készült elemzések tartoznak, alacsonyabb vas- 

(FeO=22,8-23,6t%, mg-érték=0,39-0,41) és magasabb titántartalmat (TiO2=4,5-5,1t%) 

mutatott. A biotitok Al2O3 tartalma viszonylag alacsony, 12,8-13,7t% között változik. 

Az La-ICP-MS in situ nyomelem elemzések során a kőzetüveg összetétel 

meghatározás mellett néhány ásvány nyomelem összetételét is mértük. Így, a harsányi 

ignimbritben plagioklász és cirkon kristályok nyomelem elemzését is elvégeztük. Az adatokat 

az 8. melléklet tartalmazza. Az ásvány közvetlen közelében mért kőzetüveg nyomelem 

adatokat felhasználtuk arra, hogy meghatározzuk a plagioklász és cirkon ásvány/olvadék 

megoszlási együtthatóját.  

 
 

A harsányi ignimbritben jellemzően Na-ban gazdag plagioklászok fordulnak elő (7.9. 

ábra). Nyomelem elemzést CaO=4 t% (An=20 mol%) összetételű plagioklászokon végeztem, 

olyanokon amelyek A-típusú kőzetüvegek szomszédságában voltak. Ezek a plagioklászok 

feltehetően egyensúlyban lehettek a riolitos maradékolvadékkal, ezért az alapvetően homogén 

összetételű kőzetüveg adatait felhasználva számoltam ásvány/olvadék egyensúlyi megoszlási 

együttható adatokat (7.1. táblázat; 7.10. ábra). A kapott számértékek általában jó egyezést 

mutatnak a publikált plagioklász/olvadék megoszlási együttható adatokkal (andezites és 

riolitos rendszer; Bacon és Druitt, 1988), báriumban, stronciumban és európiumban azonban a 

harsányi adatok jellemzően nagyobbak, míg rubídiumban és tóriumban kisebb értéket 

mutatnak. 

A cirkon ásványokat A-típusú horzsakőből szeparáltuk, a cirkon mellett a horzsakő 

kőzetüveg alapanyagát mértük, mivel a kristályban lévő szilikátolvadék zárványok mérete túl 

7.10. ábra – A harsányi ignimbritben 
előforduló Na-gazdag plagioklász 
(An=20 mol%) és kőzetüveg nyomelem 
adataiból számolt megoszlási együttható 
értékek (telt kör), összehasonlítva Bacon 
és Druitt (1988) andezites (nyílt 
rombusz) és riolitos (telt rombusz) 
adataival. 
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kicsi (<40 μm). Szabó (2000) cirkonmorfológiai vizsgálatai bimodális populációt jeleztek a 

harsányi ignimbrit képződményeiben. Vizsgálataink szerint azonban mindkét cirkon típus 

hasonló nyomelem eloszlást mutat. A három elemzett cirkon (8. melléklet) nyomelem 

összetételben meglehetősen hasonló adatokat mutat és hasonló lefutású, mint a publikált 

(Hoskin et al., 2000; Thomas et al., 2002; Sano et al., 2002) cirkon adatok (7.11. ábra). Az 

utóbbiak, granodioritból, kvarcdioritból, illetve dácitból származnak. A számolt 

ásvány/olvadék megoszlási együttható értékeket az 7.1. táblázatban tüntettem fel és az 7.11. 

ábrán ábrázoltam. Kőzetüveg adatként a 090603N20-6-10 sz. kőzetüveg adatok (7. melléklet) 

átlagát használtam. Mahood és Hildreth (1983) szeparált kristály és mátrix üveg alapján 

publikálta a megoszlási együttható értékeket, Sano et al. (2002) cirkon és dácitos horzsakő 

üveg, míg Thomas et al. (2002) cirkon és a kristályba zárt szilikátolvadék zárvány 

ionmikroszonda mérési adatait használta fel. Az általunk számolt megoszlási együttható 

értékek jó átfedést mutatnak Sano et al. (2002) és Thomas et al. (2002) adataival. Az előbbi 

esetében kiváló egyezést kaptunk a nehéz ritkaföldfém adatokra, míg Thomas et al. (2002) 

adatai jellemzően kisebbek. Ez esetleg adódhat a bezáró kőzet összetételének különbségéből 

(dácit, kvarcdiorit, illetve riolit). Az eredmények továbbá azt is sugallják, hogy az in situ 

ásványelemzésekből nyert megoszlási együttható értékek nagyobb pontosságúak, 

megbízhatóbbak, hiszen nem kell számolni a teljes kristályok mérése során az esetleges 

zárványok, mint például apatit vagy olvadékzárvány nyomelem módosító hatásával. 

 

  
7.11. ábra – A harsányi cirkon kristályok (telt csillagok) kondrit összetételre (Sun és McDonough, 

1989) normált ritkaföldfém eloszlása (balra). Összehasonlításképpen ábrázoltam Hoskin et al. (2000) 
granodioritban, Sano et al. (2002) dácitban, valamint Thomas et al. (2002) kvarcdioritban található 

cirkonok ritkaföldfém eloszlását. A jobboldali diagramon a cirkon és kőzetüveg nyomelem adatokból 
számolt megoszlási együttható értékek szerepelnek. A harsányi adatok jó egyezést mutatnak Thomas 

et al. (2002) és Sano et al. (2002) publikált adataival. Ettől jelentősen eltér Mahood és Hildreth (1983) 
kristály/mátrix adatokból számolt megoszlási együttható értékei. 
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ásvány/olvadék megoszlási együtthatók 
 plagioklász  cirkon 

 Harsány 
plag  

(An=20 mol%) 

Kd 
(andezit) 

BD'88 

Kd 
(riolit) 
BD'88 

 Harsány Mahood és 
Hildreth 
(1983) 

Thomas et 
al. (2002) 

Sano et al. 
(2002) 

Rb 0.069 0.3 0.3  0.116    
Sr 14.943 3.4 4.4  0.041    
Y 0.050 0.03 0.05  69    
Zr 0.088 0.2 0.2      
Nb 0.085 1 0.1  7.71    
Ba 2.691 0.27 0.48  0.088    
La 0.587 0.18 0.3  0.069 15 0.04 0.00046 
Ce 0.439 0.12 0.22  0.437 18 0.83 0.36 
Pr 0.282    0.222   0.0172 
Nd 0.283 0.09 0.19  0.383 10 0.2 0.077 
Sm 0.113 0.06 0.12  1.61 14 2.7 0.8 
Eu 9.123 0.75 2  3.09 16  1.22 
Gd 0.123    9.924   8 
Dy 0.047    42.5  20.09 45.9 
Er 0.062    126  29 136 
Yb 0.051 0.1 0.1  220 530 40.63 277 
Lu 0.079 0.1 0.1  335 640  325 
Hf 0.027 0.03 0.03      
Pb 0.467 0.01 0.01  0.073    
Th 0.071 0.61 0.5  20.4    
U 0.054    151    

 
7.1. táblázat – a harsányi ignimbrit Na-gazdag plagioklász és cirkon fázisára meghatározott 

ásvány/olvadék megoszlási együtthatók, összehasonlítva publikált értékekkel (BD=Bacon és Druitt, 
1988) 

 

 

7.3. Petrogenetikai következtetések 

Vizsgálataim kezdetén a harsányi ignimbritben két különböző összetételű horzsakő 

csoportot találtam a teljes kőzet összetételek alapján, amelyeket A- és B-típusú 

horzsaköveknek neveztem el (Lukács, 2002). A két horzsakő populáció felismerését követően 

számos alkalommal gyűjtöttem újabb mintákat a két csoport további jellemzéséhez, esetleges 

átmeneti összetételű horzsakövek és kőzetüvegek megtalálásához, illetve a két horzsakő 

csoport viszonylagos mennyiségének meghatározásához. Ezek a vizsgálatok megerősítették a 

két élesen elkülönülő horzsakő és kőzetüveg típus jelenlétét. A piroklasztitokban található 

kőzetüveg szilánkok szinte kivétel nélkül az A-típusú horzsakőhöz hasonló összetételt 

mutattak, csupán néhány horzsaköves kőzetüveg szilánkot találtunk, amely B-típusú 

összetételt mutatott. A horzsakövekben és az alapanyagban található fenokristályok mérése 

során kiderült, hogy bár a különböző kőzetüveg típusokhoz kapcsolható plagioklászok nem 

mutatnak összetételbeli különbséget, azonban a biotitok két élesen elkülönülő összetétellel 

jellemezhető csoportba különülnek. A fenokristályokban (kvarc és plagioklász) található 

szilikátolvadék zárványok összetétele alapvetően az A-típusú horzsakő és kőzetüveg 
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összetételhez hasonlít, csupán a B-típusú horzsakövekben található fenokristályokban 

mértünk olyan szilikátolvadék zárványokat, amelyek a B-típusú összetételt adták. A két 

típusra jellemző elkülönítő bélyegeket összefoglalóan az 7.2. táblázat tartalmazza.  

 
 A-típusú horzsakövek 

és kőzetüvegek 
B-típusú horzsakövek 
és kőzetüvegek 

Horzsakő teljes 
kőzet összetételek 

CaO=1,03-1,08 t% 
La=17,6-28,5 ppm 
Eu/Eu*=0,38 
Rb=132,9-161ppm 
Sr=65,6-73ppm 
Y=28,1-35ppm 
P2O5=0,03 t% 
TiO2=0,09-0,11 t% 

CaO=1,67-2,33 t% 
La=35,6-64,9ppm 
Eu/Eu*=0,57 
Rb=69,5-119,9ppm 
Sr=126-175ppm 
Y=14,9-24ppm 
P2O5=0,04-0,07 t% 
TiO2=0,16-0,27 t% 

Üveg összetételek 
(üvegszilánk, 
horzsakőüveg, 
olvadékzárvány)  

CaO=0,48-0,70 t% 
La=12,9-19,64 ppm 
Eu/Eu*=0,12-0,38 
Ba=428-730 ppm 
Nb=9,49-14,4 ppm 
Rb=137-208 ppm 
Sr=20-31,0 ppm 
U=3,27-6,3 ppm 

CaO=0,80-0,88 t% 
La=25,03-28,34 ppm 
Eu/Eu*=0,35-0,52 
Ba=709-795 ppm 
Nb=8,11-9,68 ppm 
Rb=88-111 ppm 
Sr=39,2-42,9 ppm 
U= 2,40-2,64 ppm 

Biotitok 
összetétele 

FeO=28-29 t%,  
mg-szám=0,24-0,28 
TiO2=3,5-3,8 t% 

FeO=22,8-23,6 t% 
mg-szám=0,39-0,41 
TiO2=4,5-5,1 t% 

7.2. táblázat: A harsányi ignimbritben megjelenő két horzsakő- és kőzetüveg csoport fő, elkülönítő 
geokémiai jellemzői, adatai. 

 

A két, geokémiai bélyegek alapján elkülöníthető horzsakő típus petrográfiai 

tulajdonságokban nem különbözik. Mindkét horzsakő erősen hólyagüreges, fenokristály 

tartalmuk hasonló. A két csoport mennyiségi viszonyait ezért nem lehet pontosan 

meghatározni. A mintavétel során egyes szintekből véletlenszerűen választottuk ki az egyedi 

horzsaköveket, de ügyeltünk arra, hogy a minták között különböző méretű horzsakövek 

legyenek (6. melléklet). Az ezt követő kémiai elemzések az A-típusú horzsakövek 

dominanciáját jelezték, hasonlóan a piroklasztit minták kőzetüveg elemzéseihez. Fontos 

továbbá megjegyeznem, hogy nem találtam olyan mintát, amelyben a két horzsakő 

kontaktusban lenne, így nem voltak sávos, illetve összetett horzsakövek. A két horzsakő 

csoport megjelenésére különböző magyarázatok adhatók (Lukács et al., in press_b): (1) 

piroklaszt árban való felszíni keveredés; (2) réteges magmakamrából való származás; (3) 

egymástól térben elkülönült magmalencsékből való származás és kitörés közben történt nem 

elegyedő magmakeveredés. Az alábbiakban e három lehetséges modell lehetőségeit 

vizsgálom részletesen. 
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7.3.1. Piroklaszt árban való felszíni keveredés lehetősége 

A különböző típusú horzsakövek, és üvegszilánkok jelenlétére egy lehetséges 

magyarázat lehet az, hogy az A-típusú riolitos magma kitörése után a felszín közelben 

lezúduló piroklaszt-ár mozgása és lerakódása közben keveredett a felszínen lévő korábbi, még 

nem konszolidálódott (itt B-típusú) piroklaszt üledék anyagával. Ezt az esetet nem zárhatjuk 

ki egyértelműen, hiszen elég arra gondolunk, hogy a bükkaljai vulkáni területen a K/Ar 

koradatok alapján mintegy 8 millió éven keresztül zajlottak a vulkáni kitörések (Márton és 

Pécskay, 1998) és ennek során akár egy ignimbrit egységre egy újabb következhetett. Ez a 

lehetséges magyarázat azonban több okból is elvethető! Egyrészt, a Bükkalja területén nem 

találtunk olyan piroklasztitot, amely a B-típusú horzsakőnek és biotitjának geokémiai jellegeit 

mutatja. Ellentmond továbbá ennek a modellnek az is, hogy a B-típusú horzsakövek 

véletlenszerűen jelennek meg a piroklaszt-ár vertikális szelvényében. Továbbá, a két 

különböző horzsakő-típus egyaránt és hasonlóan alárendelt mennyiségben jelenik meg a 

harsányi ignimbrit mindegyik általam vizsgált lelőhelyén, amely feltárások egymástól 10 km-

es távolságban vannak. Végül, nem egyeztethető össze a felvetett modellel az sem, hogy a 

piroklasztitok alapanyagában szinte csak A-típusú kőzetüveg és csak Fe-gazdag biotit fordul 

elő. Egy a modellben szereplő keveredés során jelentősebb mértékű finom frakcióval való 

keveredést is várnánk. Ezen érvek alapján a B-típusú horzsakövek és üvegszilánkok 

véletlenszerű litoklasztként való értelmezését elvetem. 

 

7.3.2. Réteges magmakamrából való származás lehetősége 

Egy másik lehetséges modell szerint a különböző összetételű juvenilis törmelékek egy 

piroklaszt üledékben való együttes jelenléte heterogén, réteges magmakamra kitörésével is 

magyarázható (Hildreth 1981; 2004; Brown et al. 1998b). Az összetételbeli rétegződés a 

magmakamra fejlődése során, intenzív frakcionációs kristályosodás folyamatával alakulhat ki 

(de Silva, 1991; 2001), de Eichelberger et al. (2000) szerint ezt magmakeveredés is 

létrehozhatja. A réteges magmakamra elkülönülő ’rétegei’ közötti összetételbeli különbségek 

a konvektív frakcionációs kristályosodási modellel írhatók le. Újabban, Hildreth és Wilson 

(2007) elvetette ezt a modellt és helyette a kristálypép zónából szakaszosan távozó 

maradékmagma olvadéklencsében való sűrűség szerinti elkülönülését javasolta. Az 

alábbiakban azt vizsgálom meg, hogy a kétféle üvegtípus által képviselt kőzetolvadék között 

frakcionációs kristályosodási kapcsolat található-e, amely utalhat réteges magmakamrából 

való származásra. 
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A harsányi ignimbritben a két horzsakő típus hasonló főelem összetétellel 

jellemezhető, azonban nyomelem tartalmukban jelentősen eltérnek egymástól. Nagy 

szilíciumtartalmú riolitos rendszerek esetében a magma nyomelem összetételét jelentősen 

befolyásolják a járulékos ásványok, mint például az ilmenit, cirkon és allanit kristályosodása. 

A B-típusú horzsakövek jellegzetesen nagyobb könnyű-ritkaföldfém (KRFF) és alacsonyabb 

nehéz-ritkaföldfém (NRFF) tartalmúak az A-típusúhoz képest. Ezen kívül a B-típusú horzsakő 

kisebb Eu-anomáliát mutat, Ca- és Sr-tartalma pedig nagyobb az A-típusú horzsakőhöz 

képest. Ez arra utalhat, hogy a B-típusú horzsakő által képviselt magma kisebb mértékű 

plagioklász frakcionáción esett keresztül, azaz kevésbé differenciált az A-típusú riolit 

magmához képest. A frakcionációs modellben tehát a B-típusú horzsakő magmájából kell 

levezetnünk az A-típusú magmát. Ez azt is jelentheti, hogy a magmakamrában a 

differenciáltabb, kisebb sűrűségű A-típusú magmaréteg van felül, alatta pedig a B-típusú 

magmaréteg. A kitörés elsősorban a magmakamra felső rétegét csapolta meg, ezért látjuk az 

A-típusú horzsakő dominanciáját.  

 
7.12. ábra – Ritkaföldfém petrogenetikai modellszámítások eredménye allanit (A), Na-plagioklász és 
K-földpát (B), vagy mindhárom ásványfázis frakcionációs kristályosodására feltételezve úgy, hogy a 
’B’-típusú horzsakő magmája volt a kiindulási magma. Habár 0,03% allanit (all), 3% Na-plagioklász 

és 20% K-földpát (kfp) frakcionációja magyarázhatja a két horzsakő típus közötti nyomelem 
geokémiai különbséget, ez azonban jelentősen befolyásolja a főelem összetételt is (D ábra)! Allanit és 
K-földpát megoszlási együtthatók: Mahood és Hildreth (1983), Na-plagioklász megoszlási együttható: 

jelen munka (7.1. táblázat). Kondrit összetétel: Sun és McDonough (1989) 
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Az eltérő Eu és Sr tartalom mintegy 25% káliföldpát vagy 3% Na-plagioklász 

kristályosodással magyarázható, az előbbi leképezi az A-típusú horzsakő NRFF tartalmát is 

(7.12B ábra). Ebben az esetben azonban a KRFF tartalom is növekszik, míg az A-típusú 

horzsakőben jelentősen kisebb a KRFF koncentráció. A járulékos elegyrészek közül a cirkon 

kiválása nem magyarázhatja meg a horzsakövek (riolit magmák) nyomelem tartalombeli 

különbségeit, mivel a cirkon nehéz-ritkaföldfémekre vonatkozó megoszlási együtthatója nagy, 

míg a könnyű-ritkaföldfémekre vonatkozó megoszlási együtthatója kicsi (Mahood és Hildreth 

1983; Thomas et al. 2002; Sano et al. 2002; Lukács et al. 2005). Ez azt jelenti, hogy már 

nagyon kis mennyiségű cirkon kristályosodása is jelentősen csökkenti az NRFF tartalmat, 

ugyanakkor csak nagyon kis mértékben változtatja a KRFF mennyiségét. Az ilmenit 

kristályosodása a cirkonhoz hasonló, de kisebb mértékű hatással lenne a maradékolvadék 

nyomelem tartalmára. Emellett, az ilmenit frakcionációja a Nb koncentrációját is csökkentené, 

aminek pont az ellenkezőjét látjuk a két horzsakő típus esetében. Cirkon és/vagy ilmenit 

kristályosodásával tehát nem magyarázhatjuk a két horzsakőtípus közötti összetétel 

különbséget. Allanit kristályosodásával azonban jól modellezhető a jellegzetes KRFF-ben 

mutatkozó különbség a két horzsakőtípus között. Ez az ásvány előfordul akcesszórikus 

mennyiségben a harsányi ignimbrit piroklasztitjában. Az allanit kristályosodása során jelentős 

mennyiségű ritkaföldfémet, különösen KRFF-et épít be szerkezetébe, a La és Ce 

allanit/olvadék megoszlási együtthatója például meghaladja a 2000-et (Mahood és Hildreth 

1983). Így már csupán 0.03% allanit kristályosodása elegendő ahhoz, hogy a B-típusú 

horzsakő összetételéből eljussunk az A-típusú horzsakő kisebb könnyű-ritkaföldfém 

összetételéig (7.12A ábra). Ez a kristályosodás azonban nem befolyásolja a NRFF tartalmat és 

az Eu koncentrációját. Összegzésképpen, ahhoz, hogy a B-típusú horzsakő magmájától 

eljussunk az A-típusú horzsakő magma összetételéig a nagyon kis mennyiségű (kb. 0.03%) 

allanit kiválása mellett még 3% Na-plagioklász és 20% káliföldpát kristályosodását is 

feltételezni kell (7.12C ábra). A földpátok jelentős, 23%-os kristályosodásának azonban a 

főelem összetételen is tükröződnie kellene, többek között jelentős SiO2 gazdagodás várható a 

differenciált magmában (7.12D ábra). Ezt azonban nem tapasztaljuk, a két horzsakő típus 

főelem összetételben szinte alig különbözik. Mindebből arra következtethetünk, hogy egy 

különböző mértékű kristályosodáson átesett riolitos olvadékokat tartalmazó (zárt rendszerű) 

réteges magmakamra  modell nem magyarázza a heterogén horzsakő populáció jelenlétét a 

harsányi ignimbritben. 
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7.3.3. Egymástól térben elkülönült magmalencsékből való származás és kitörés közben 

történt nem elegyedő magmakeveredés lehetősége 

A harsányi ignimbritben található horzsakövek bimodális kémiai összetétele 

magyarázható egy olyan modellel is, miszerint a horzsakövek által képviselt riolitos magmák 

térben elkülönülő olvadéklencsékből származnak. Újabban, egyre több tanulmány mutatja ki, 

hogy aktív vulkáni területek alatt teljesen vagy részben elkülönülő magmakamrák hálózata 

található (Nakamura 1995; Civetta et al. 1997; Signorelli et al. 1999; Smith et al. 2004; Shane 

et al. 2005; 2007; 2008; Pabst et al. 2007). Riolitos vulkáni területek esetében Hildreth 

(2004), Bachmann és Bergantz (2004; 2008a), valamint Hildreth és Wilson (2007) 

részletezték az úgynevezett kristálypép-modellt. A több tíz-, esetenként több százezer év 

nyugalmi időszak alatt a földkéreg felső részén többszöri magma felnyomulás és 

kristályosodás során egyre növekvő méretű magmatározó alakul ki. A magmatározó nagy 

részét korábban kivált kristályok hálózata építi fel, ahol a kristályok mennyisége meghaladja 

az 50%-ot. Ebben az esetben a kristályok már nem képesek mozogni, a kristályelegy 

viszkozitása ugyanis hirtelen megugrik (Marsh, 1996; 2000). A kristályok közötti térben 

erősen differenciált olvadék található, ami kisebb sűrűsége miatt felfele igyekszik migrálni. A 

felzikus olvadék a kristálypép zóna legfelső részén gyűlik össze, ahol elkülönült lencséket 

alkot vagy egy összefüggő, nagy kiterjedésű olvadéktest jön létre. A kristálypép zóna tető 

részében kialakuló különböző magmalencsékben az olvadék frakcionációja elkülönülten, 

egymástól függetlenül történhet. E kőzetolvadékok főelem összetétele általában egymáshoz 

hasonló, szilíciumban gazdag riolit, mivel alapvetően kvarc és földpát (plagioklász és/vagy 

káliföldpát) domináns kristályosodási folyamata során alakulnak ki. 

A harsányi ignimbritben megjelenő két horzsakő típust létrehozó magmák összetételét 

eltérő fejlődési folyamatok alakíthatták ki. A horzsakövek és kőzetüvegek CaO, valamint Sr 

és Eu koncentrációi arra utalnak, hogy a B-típusú horzsakő magmájának fejlődése során 

kevesebb plagioklász kristályosodott ki és különült el, mint az A-típusú riolit magma 

esetében. Ugyancsak eltérő fejlődést jeleznek az élesen elkülönülő összetételű biotitok is. A 

két horzsakő típus között a legmarkánsabb különbséget a nyomelem tartalomban találjuk. 

Riolitos rendszerekben a nyomelem összetételt alapvetően a járulékos elegyrészek 

kristályosodása határozza meg. Különböző mennyiségű allanit kiválása a földpátok mellett 

megmagyarázhatja a harsányi ignimbrit két riolitos magmatípusának eltérő nyomelem 

összetételét. A különböző összetételt ezenkívül létrehozhatják akár az olvadéklencsét érintő 

nyíltrendszerű hatások is (pl. kamraplafon beolvadás, újratöltő magma érkezés, stb...). A két 

horzsakő típusnak ugyanabban az ignimbritben való megjelenésére a térben elkülönült 
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magmalencsék egyidejű kitörése adhat magyarázatot. A két riolitos magmának valahogy 

kapcsolatba kellett lépnie egymással. A két típus közötti átmeneti összetételű kőzetüvegek és 

horzsakövek, valamint a sávos horzsakövek és kevert kristálypopuláció hiánya azonban arra 

utal, hogy a két riolitos magma a kitörés előtt még nem lépett egymással kölcsönhatásba. 

 
7.13. ábra – Elvi modell a harsányi ignimbrit alatti magmatározóban történt folyamatokra. A. Térben 

elkülönült olvadéklencsék kialakulása a kristálypéppel teli magmatározó felső részén. Az 
olvadéklencsékben felhalmozódott felzikus kőzetolvadék némileg különböző kristályosodási folyamat 

során alakult ki. B. Forró mafikus magma benyomulása a magmatározóba, ami felforrósítja a 
rendszert, valamint illók migrálnak a felső helyzetű olvadéklencsékbe. Mindezt elősegíti a benyomulás 
okozta kristálypép zónában keletkezett törések, mikrorepedések. Ennek eredményeképpen a felzikus 

olvadékokban kigázosodás és buborékosodás indul meg. C. az egyidejű olvadék felhabzás és 
robbanásos kitörés mindkét olvadéklencsét érinti. A két riolitos olvadék a kitörés közben részlegesen 

keveredik egymással. 
 

A kitörő riolitos magma mennyisége alapvetően a mobilizálható olvadékot tartalmazó 

magmatározó (magmalencse, magmatest vagy magmakamra) kiterjedésétől függ. A nagy 

térfogatú riolitos kitörések esetében, amilyen például a Bishop tufát is ereményezte (kb. 600 

km3 tefra anyag), feltételezik, hogy a kristálypép zóna felső részén kezdetben még elkülönült 

kisebb olvadéklencsék később egy nagyobb magmakamrává olvadtak össze (Hildreth, 2004; 

Hildreth és Wilson, 2007). Más esetekben, mint például a Long Valley vulkáni működésének 

prekaldera időszakában keletkezett Glass Mountain kitörésekor (Hildreth és Wilson, 2007) 

vagy a Taupo vulkáni zóna Tarawera vulkáni komplexumhoz tartozó Okareka kitörésekor 

(Shane et al. 2008) a térben különálló olvadéklencsék egyidőben törhettek ki. Az új-zélandi 

példa esetében a kitörésben részt vett magmaanyag legalább három különböző riolitos 

olvadéklencsét képviselhet. A harsányi ignimbritet létrehozó kitörés anyagának pontos 

mennyiségét nehéz megbecsülni a részleges feltártsági viszonyok miatt, valamint a kitörési 

centrum ismeretének hiányában. Valószínűsíthető azonban, hogy sokkal kisebb mennyiségű 

anyag juthatott a felszínre, mint ami a nagy térfogatú kitörések során (>100 km3) 

tapasztalható, a tefra térfogat feltehetően inkább a kis és közepes mennyiségű vulkáni anyagot 
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produkáló Taupo vulkáni zóna kitöréseihez lehetett hasonló. Az ilyen esetekben sokkal 

inkább több kisebb, térben elkülönülő magmalencse jelenlétével számolhatunk a kristálypép 

zónában, mintsem egy nagyobb méretűvel. 

Magát a vulkáni kitörést előidézheti bazaltos magma benyomulása a fejlettebb, 

felzikus magmát tartalmazó magmakamrába (Sparks et al. 1977; Pallister et al. 1996; Murphy 

et al. 2000; Nairn et al. 2004), azonban vannak – ritkább - példák arra is, hogy egy friss 

riolitos magma nyomul egy másik riolitos magmakamrába és ez okozza végül a robbanásos 

vulkáni kitörést (Eichelberger et al. 2000; Eichelberger és Izbekov 2000; Smith et al. 2004; 

Shane et al. 2008). A harsányi ignimbrit kitöréséhez kapcsolódóan nincs jel arra, hogy 

bazaltos benyomulás is rész vett a folyamatban. Ennek ellenére nem zárható ki mafikus 

magma szerepe a vulkáni kitörésben, mivel az okozhatott például fűtőhatást, illóanyag 

hozzájárulást vagy előidézhetett repedéseket, töréseket a közel merev kristálypép zónában. Ez 

pedig hozzájárulhatott ahhoz, hogy a térben elkülönült riolitos olvadéklencsék kapcsolatba 

kerüljenek egymással (7.13. ábra). Az egyidejű nyomáscsökkenés által gerjesztett 

kigázosodás buborékosodáshoz, sőt felhabzáshoz, majd heves kitöréshez vezetett. A két 

magmatípus viszonylagos mennyisége nem adható meg, mivel a két horzsakő típus nem 

azonosítható pontosan a terepen. Az A- ás B-típusú horzsakő csak részletes geokémiai 

vizsgálatokkal különíthető el. A kutatás során több mint 30 horzsakövet gyűjtöttünk be a 

feltárásokból, közülük 18-nak határoztuk meg a főelem és nyomelem összetételét egyaránt. 

Ezek közül csupán 4 horzsakő bizonyult B-típusú összetételűnek. Továbbá, az ignimbrit 

üvegszilánkjainak és biotitjainak A-típusú jellege alapján is ez a magmatípus lehetett a 

domináns. A kitörésben részt vevő fő magma típus tehát az A-típusú horzsakövek és 

kőzetüvegek által képviselt összetételű volt, amely magma keveredett a B-típusú magmával. 

Ez a keveredés azonban akkor következett be, amikor a felhabzó kőzetolvadékok a felszín 

felé indultak. A gyors felemelkedés során kevés idő állt rendelkezésre a homogenizációra, 

ezért a keveredés csak részleges volt, az egyes magmák kisebb-nagyobb darabjai összetétel-

változás nélkül kerültek a felszínre. 

A harsányi ignimbrit keletkezését legegyszerűbben tehát a harmadik modell 

magyarázza meg. Ez a képződmény egy ritka (?) példáját adja két riolitos magma közötti 

kitörés közben történt részleges magmakeveredésnek, amelyet azonban csak részletes 

geokémiai vizsgálat fedett fel. A harsányi ignimbrit vizsgálati eredményei rávilágítanak arra 

is, hogy a részletes geokémiai vizsgálatoknak milyen nagy jelentősége van az ignimbritek 

petrogenetikai és korrelációs kutatásában. 
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8. Összefoglaló következtetések 
 

A szilíciumgazdag kőzetolvadékok szülőmagmái a forrásrégióból való felnyomulásuk 

után a földkéreg sekély mélységében kialakuló magmatározókban fejlődhetnek tovább. Az itt 

lejátszódó folyamatok alapvetően meghatározzák azt, hogy a kristályosodás során kialakult 

nagy szilíciumtartalmú felzikus maradékolvadék a felszínre tud-e törtni és ha igen, akkor 

milyen módon és mekkora anyagmennyiséget képes mobilizálni. Ezért, akár a nagy térfogatú 

anyagot szolgáltató dácitos-riolitos vulkáni működés okainak megértéséhez, akár a földkérget 

gyarapító szilíciumgazdag plutonok kialakulásának megismeréséhez alapvető a 

magmatározókban zajló folyamatok vizsgálata. A magmatározókra és az ott zajló 

folyamatokra vonatkozólag az utóbbi években (kb. 2004 óta) új elméletek jelentek meg, 

amelyek alapvetően eltértek a korábbi elgondolásokhoz képest. Az új modellek kidolgozása 

és a szakemberek közötti véleménycsere azonban még nem zárult le. Jelenleg a 

szilíciumgazdag magmák magmatározó folyamataira vonatkozó elméletek 

paradigmaváltásának időszaka zajlik.  

A dolgozat célkitűzéseiben megfogalmazottak szerint a bükkaljai vulkáni terület egy-

egy kiválasztott képződményének részletes petrogenetikai vizsgálatával munkám elsősorban a 

területen megjelenő szilíciumgazdag magmás kőzetek magmatározó rendszerének és az ott 

végbement folyamatoknak a megismerésére irányultak. Ennek során igyekeztem figyelembe 

venni a kutatómunkám végzésével egyidőben megjelent új elképzeléseket, modelleket is. 

Néhány esetben, ezek az új modellek segítettek a korábbi magmakamra modellekbe nem 

illeszkedő következtetések helyének megtalálásában, más esetben pedig sikerült olyan 

részleteket feltárnom, amelyek reményeim szerint hozzájárulhatnak a szilíciumgazdag 

magmatározókban zajló bonyolult folyamatok jobb megértéséhez. Vizsgálati eredményeim 

alapján úgy vélem, hogy ezekhez a kutatásokhoz a bükkaljai vulkáni terület képződményei 

egyfajta természeti laboratóriumként szolgálhatnak. 

A következőkben összefoglalom a dolgozat magját képező három tanulmány 

vizsgálati eredményeiből levonható következtetéseimet, amelyek más területek hasonló 

képződményei esetében is hasznosak lehetnek. Elsőként az általam felhasznált módszerek 

petrogenetikai célú hatékonyságát elemzem, majd a petrogenetikai vizsgálatokból leszűrhető 

tanulságokat összegzem. 
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8.1. A vizsgálati módszertan elemzése 

Három különböző jellegű szilíciumgazdag piroklasztitot vizsgáltam, ezért a 

tanulmányokhoz felhasznált kőzettani és geokémiai módszerek is részben különbözőek 

voltak. A Bükkalja vulkáni kőzeteiben megjelenő juvenilis üvegek és a fenokristályok 

üdesége, átalakulásoktól való mentessége a kőzetek viszonylag idős korát figyelembe véve 

nemzetközi szinten is ritkaságnak számít. Ez a ritka szerencse számos geokémiai vizsgálati 

módszer alkalmazását tette lehetővé számomra. 

Munkámat minden esetben vulkanológiai és részletekbe menő kőzettani vizsgálatok 

alapozták meg. Ezek néhány esetben pontosították a képződmények korábbi ellenmondásos 

besorolását és vulkanológiai értelmezését. A három képződmény, különösen a bogácsi és a 

szomolyai ignimbritek példája bizonyította, hogy a részletes kőzettani, kristályszöveti 

megfigyelésekkel párosított geokémai elemzések sokat segíthetnek a magmatározókban 

lezajlott folyamatok felismerésében, vagy például az antekristályok, xenokristályok és 

fenokristályok elkülönítésében. Az ásványkémiai adatok és az ásványfázisok szöveti 

megjelenésének együttes értékelése lehetőséget adott az egyensúlyi viszonyok tisztázására, a 

kristályokkal egyensúlyt tartott olvadékok azonosítására. 

A Bükkalja piroklasztitjaiban található juvenilis kőzetüvegek (üvegszilánk, horzsakő 

alapanyagüveg, szilikátolvadék zárványok) in-situ nyomelem geokémiai vizsgálata 

nemzetközi viszonylatban is úttörő munka volt (Harangi et al., 2005; Lukács et al., 2005). Az 

átalakulástól mentes, üde kőzetüvegek hirtelen megszilárdult kőzetolvadékok kémiai 

összetételét tükrözik, azaz a kitörő magma olvadék részét, az esetlegesen mobilizálódó 

kristálypép kristályközi olvadékát, valamint az ásványfázisokba csapdázódott olvadék 

cseppekét. Ezek az adatok jellemzőek lehetnek egy-egy kitörés anyagára, ezért hatékonyan 

használhatók fel többek között korrelációs vizsgálatokban is. A késői kiválású fenokristályok 

és a velük kogenetikus üvegszilánkok in-situ nyomelem adatai alapján (harsányi ignimbrit: 

cirkon és plagioklász) ásvány-olvadék megoszlási együttható értékeket számoltam. További 

Kd-értékeket határoztam meg ortopiroxénbe zárt szilikátolvadék zárvány és a befogadó 

ásvány in-situ nyomelem adatai alapján (szomolyai ignimbrit). Ezek az eredmények 

alapadatoknak számíthatnak a szilíciumgazdag rendszerek genetikai vizsgálatában, mivel a 

korábbiakban publikált Kd-értékeket ásvány és üvegszeparátumok geokémiai adatai alapján 

számolták (pl. Bacon és Druitt, 1988; Mahood és Hildreth, 1983), amelyek jelentős 

hibalehetőséggel terheltek.  

Piroklasztitok esetében a teljes kőzet geokémiai vizsgálatok adatai csak nagy 

körültekintéssel használhatók fel petrogenetikai következtetések levonására. Fontos 
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hangsúlyozni, hogy az ilyen kőzetek vizsgálatában csak a jól elszeparálható juvenilis 

komponensek (horzsakő vagy salak) jöhetnek számításba. A teljes piroklasztit kémiai elemzés 

adatai ugyanis egy rendkívül heterogén anyagot képviselnek, amiben szerepelhet akár 

többféle juvenilis komponens, különböző eredetű litoklasztok és kristályok. A bogácsi 

piroklasztitok példája mindezt jól mutatja, mivel egyetlen kőzetben akár négy különböző 

eredetű juvenilis elegyrész (A-salak, A-fiamme, B-fiamme, horzsakő) ismerhető fel. Emellett, 

származásuk szerint a piroklasztit minta ásványfázisai is meglehetősen heterogének lehetnek, 

azaz nem feltétlenül a kirobbanó kőzetolvadék fenokristályai. Kutatómunkám azonban, 

további fontos szempontra is felhívja a figyelmet, mégpedig arra a kérdésre, hogy vajon egy 

magmás kőzet (például egy juvenilis komponens vagy egy magmás litoklaszt) kémiai 

összetétele valóban egy adott fejlődés során kialakult magmát képvisel-e? A kristályszegény 

horzsakövek esetében erre jó okunk van gondolni, azaz ezek egy szilíciumgazdag riolit 

magmát képviselnek. Ezt figyelembe véve jutottam arra a következtetésre, hogy a harsányi 

ignimbrit kialakulásában két, némileg különböző kémiai összetételű riolitos magma is 

szerepet játszhatott. Az előzőekben feltett, az első pillanatra egyszerűnek látszó kérdés 

megválaszolásának bonyolultságát azonban az alábbiakban két példával illusztrálom. 

A bogácsi piroklasztit aprólékos vizsgálata során arra a következtetésre jutottam, hogy 

a rétegsor felső részének uralkodó juvenilis komponense, az A-salakban megjelenő 

(fenokristályoknak tűnő) kristályok alapvetően idegen eredetűek, azaz ezeket az A-salak 

kőzetüveg összetételével jellemezhető dácitos olvadék keverhette magába a kristálypép 

zónából. Az A-salak andezites teljes kőzet összetétele e genetikai értelmezés fényében 

semmiképpen sem úgy értelmezhető, hogy a magmafejlődésben egy ilyen andezites magma is 

részt vett. A szomolyai ignimbrit „andezites” litoklasztjainak teljes kőzet kémiai adatai 

esetében hasonló a helyzet. A petrogenetikai értelmezés során arra a következtetésre jutottam, 

hogy ezek a kőzetek különböző időben, különböző olvadékokból kristályosodott 

ásványfázisokat tartalmaznak, amelyeket egy riolitos maradékolvadék anyaga vesz körül. A 

szomolyai és bogácsi ignimbrit esetében is a részletes vizsgálatok feltárták azt is, hogy a 

kristályok kialakulása részben földköpeny-eredetű bazaltos, mégpedig egyes esetekben közel 

primitív (mg-szám>0,6) mafikus magmához kötődnek. Mindez további fontos gondolatokat 

vet fel! A 8.1. ábrán bemutatott TAS diagramon a horzsakövek a riolit mezőben foglalnak 

helyet, összhangban azzal az általános elképzeléssel, hogy ezek a piroklasztitok riolitos 

vulkanizmus termékei. Az ábrán azonban megjelenik egy andezites és dácitos csoport is. Az 

előbbi példákból is láttuk, hogy ez nem jelentheti egyértelműen azt, hogy a vulkáni 

működésben andezites magma is részt vett. Sőt, a vizsgálataimból az derült ki, hogy a 
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magmagenezisben a riolitos olvadékok (és feltehetően ezek dácitos szülőmagmái) mellett a 

bazaltos magmáknak volt alapvető szerepe! Mindezek alapján hipotézisként felvethető, hogy 

a bükkaljai vulkáni működés a más intrakontinentális területeken azonosított (pl. Hildreth, 

2004) bazalt-riolit bimodális vulkáni működéshez hasonlítható. 

Összefoglalóan, a teljes kőzet adatok petrogenetikai értékelése csak gondos 

vizsgálattal végezhető el, amelyben nagy szerepe lehet a magmatározóban jelenlévő 

kőzetolvadékok összetételét tükröző in-situ kőzetüveg elemzéseknek és természetesen az 

ásványkémiai adatok értelmezésének is. 

                             A. 

 
   B.                                                                        C. 

 
8.1. ábra – A. a bükkaljai miocén piroklasztitokban előforduló magmás törmelékek (juvenilis 

elegyrészek és magmás litoklasztok) teljes kőzet összetétele a TAS diagramon. B. a bogácsi ignimbrit 
juvenilis törmelékdarabjainak teljes kémiai összetétele és a kőzetüvegek kémiai összetétele a TAS 

diagramon. C. a szomolyai ignimbrit horzsaköveinek és litoklasztjainak teljes kémiai összetétele és a 
kőzetüvegek kémiai összetétele a TAS diagramon. 

A részletes vizsgálatok felfedték, hogy andezites magmák nem játszottak szerepet a szilíciumgazdag 
magmatározó fejlődésében azonban, fontos szerepet kaptak a földköpeny-eredetű baazltos magmák. 

Az andezites kőzetdarabok tehát nem egy magmát, hanem egy komplex kristályosodási és keveredési 
folyamat eredményét tükrözik. 
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Az elmúlt tíz évben és jelenleg is a szilikátolvadék zárványok vizsgálata a vulkáni 

rendszerek megismerésében különösen nagy figyelmet kap. A módszer rutinszerű és többféle 

ásványban való használatát azonban a szilikátolvadék zárványok bezáródást követő 

összetétel-módosító folyamatok nagyban megnehezítik. A bükkaljai vulkáni terület 

képződményeinek különböző ásványaiban számos szilikátolvadék zárvány jelenik meg, 

amelyek általában üde üvegből, buborékból (gáz fázist vagy zsugorodási buborékot) állnak és 

csak ritkán tartalmaznak (csapdázott vagy ritkán leányásvány) szilárd fázist (Lukács et al., 

2002). Ezeknek a zárványoknak a jelenléte felvetette számomra petrogenetikai célú 

felhasználásukat, mivel az olvadékzárványok az ásványok kristályosodása során jelenlévő 

olvadékot képviselik (Roedder, 1984). Vizsgálataimból azonban kiderült, hogy 

használhatóságuk nem mindig egyértelmű és a kapott adatokat nem lehet rutinszerűen 

használni. Az ignimbritekben megjelenő késői kiválású fenokristályok esetében (Bogács: 

plagioklászban, ortopiroxénben, ilmenitben; Szomolya: kvarcban, plagioklászban; Harsány: 

kvarcban) az olvadékzárványok kémiai összetétele vizsgálataim alapján utólagosan nem 

módosult lényegesen. Ezért, ezeknek az üvegfázisoknak a kémiai összetétele valóban azt az 

olvadékot képviselheti, amely körülvette a kristályosodó ásványfázist. Mindez azonban csak a 

többi geokémiai adat ismeretében volt eldönthető. A szomolyai ignimbrit litoklasztjainak 

ásványaiban található szilikátolvadék zárványok esetében vizsgálataim azonban a 

zárványösszetételt módosító, bezáródás utáni hatások jelentős szerepét mutatta ki. 

Vizsgálataim alapján úgy vélem, hogy a szilikátolvadék zárványok adatainak petrogenetikai 

értelmezésében fontos más, független adatok figyelembevétele is. A szomolyai litoklasztban 

lévő plagioklászok olvadékzárványai esetében (szelektíven) kimutatható a bezáródás utáni 

kristályosodás. Ezek az ásványok a kőzetben a legkorábbi kiválású ásványok lehetnek, 

elképzelhető tehát, hogy ez a folyamat az olvadékzárványok mélybeli tartózkodási idejének 

hosszát (olyan hőmérsékleten és nyomáson, ahol a bezárt olvadék nem tudott befagyni) 

tükrözik. Az olvadékzárvány összetétel adatainak felhasználásában tehát fontos a bezáró 

kristály eredetét (antekristály vagy fenokristály) is tisztázni, ami hozzásegíthet annak 

felismeréséhez is, hogy vajon érte-e utólagos módosulás a csapdázott olvadékcseppet. 

Vizsgálataim arra is felhívják a figyelmet, hogy az andezit-dácit összetételű vulkáni 

kőzetekben az ásványok gyakori származásbeli különbözősége miatt az ásványok 

szilikátolvadék zárványainak geokémiai összetétele nem használható fel rutinszerűen a 

petrogenetikai vizsgálatokban. 

A magmatározóban végbement folyamatok feltárásához, az ásványszöveti és 

geokémiai adatok alapján hozott különböző hipotézisek ellenőrzésére hatékonyan tudtam 
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használni a kvantitatív petrogenetikai modellszámításokat. Egy piroklasztitban azonosított két 

különböző összetételű juvenilis elegyrész (például két különböző összetételű olvadékot 

képviselő kőzetüveg) genetikai kapcsolatában ellenőrizhető a frakcionációs kristályosodási 

kapcsolat, a folyamatban részt vevő ásványok szerepe, azok relatív mennyisége. Ellenőrizhető 

továbbá, a nyílt rendszerű magmás folyamatok, mint például a magmakeveredés, hibridizáció 

folyamatai is. A bogácsi ignimbrit esetében ezek a petrogenetikai számítások jelentősen 

hozzájárultak a komplex genetikai modell kidolgozásához. Itt (és a szomolyai ignimbrit 

vizsgálata esetében is) fontos volt, hogy két független adatsor (főelem és nyomelemek) 

használata során is hasonló egyezést kapjak a természetes adatok és a modellszámítási adatok 

között. A harsányi ignimbrit petrogenetikai értékelésében ezek a számítások segítettek a két 

riolitos olvadék közötti kapcsolat feltárásban. Mind a szomolyai, a bogácsi és a harsányi 

ignimbritek esetében a petrogenetikai modellszámítások hangsúlyozták, hogy a 

szilíciumgazdag magmás rendszerekben a nyomelem összetételt jelentős mértékben 

befolyásolják az akár csak néhány tized-század százalékban kristályosodó akcesszórikus 

elegyrészek, mint például a cirkon és allanit.  

 

8.2. A vizsgálati eredményekből levonható általános következtetések 

A szilíciumgazdag magmás kőzetek eredetére vonatkozó vizsgálatok nem egyszerűek, 

hiszen számos folyamat járulhat a kitörésben részt vevő magma geokémiai összetételének 

kialakításához. Az új elméletek rámutatnak arra, hogy a földkéregben zajló differenciációs 

folyamatok kiterjedt (akár több kilométer vastag) kristálypép zónából és olvadéklencsé(k)ből 

álló heterogén magmatározó rendszerekben mennek végbe. Ez azt jelenti, hogy a 

szilíciumgazdag magmák esetében a zárt rendszerű fejlődés (pl. frakcionációs kristályosodás) 

szinte biztosan kizárható, és az legfeljebb lokális léptékben mehet végbe. Ezzel szemben, és 

ezt kutatásaim is megerősítik, jóval nagyobb jelentősége van a nyílt rendszerű folyamatoknak. 

A Bükkalján az általam vizsgált három képződmény kutatási eredményei arra utalnak, 

hogy akár egy vulkáni területen is rendkívül változatos folyamatok történhetnek a 

magmatározó rendszerben. A bükkaljai vulkáni területet létrehozó magmatározó rendszerek a 

koradatok szerint mintegy 8 millió éven keresztül (folyamatosan vagy kiújulóan) aktívak 

lehetettek. Hildreth és Wilson (2007), valamint Bachmann és Bergantz (2008a, 2008c) szerint 

egy-egy szilíciumgazdag magmatározó akár 2-3 millió éven keresztül is aktív lehet. Ez 

alapján egy újabb hipotetikus felvetéssel élhetünk, miszerint volt-e bármilyen kapcsolat az 

alsó-, a középső- és felső tufakomplexumok magmatározóiban lévő anyagok között, 

nevezetesen újramobilizálhatta-e egy friss magmatömeg a korábbi, még nem teljesen 
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megszilárdult visszamaradt kristálypép, illetve kristályháló anyagát? Erre további kutatások 

irányulhatnak. 

Kutatómunkám eredményei azt jelzik, hogy a Bükkalja legidősebb piroklasztitjai (alsó 

tufakomplexum) általában nagyon hasonlóak kőzettanilag, hasonló az ásványtartalmuk és 

hasonló geokémiai összetételűek (teljes kőzet geokémia, ásványkémia és kőzetüveg kémia; 

Szakács et al., 1998; Póka et al., 1998; Lukács et al., 2002; Harangi et al., 2005). A juvenilis 

elegyrészek kivétel nélkül riolitok, amelyekhez változó mennyiségű „andezites” és riolitos 

litoklaszt társul. A Pannon-medence pre-rift fázisában zajlott vulkanizmus magmái a 

geokémiai adatok alapján jelentős kéregkomponest tartalmaznak (Harangi, 2001; Seghedi et 

al., 2004; Harangi és Lenkey, 2007), egyes kutatók szerint a riolitos kőzetolvadék tisztán 

kéreganatexissel keletkezett (Lexa és Konecny, 1998; Póka et al., 1998). Kutatómunkám 

fontos eredménye, hogy kimutattam a földköpeny-eredetű bazaltos magmák petrogenetikai 

szerepét. A magmás litoklasztok vizsgálatával elsőként bizonyítottam, hogy ezek a bazaltos 

magmák már a kezdeti időszakban (alsó riolittufa szinthez kapcsolódóan) is részt vehettek a 

magmatározó rendszer és így a kitörésben részt vevő magma kialakításában. A litoklasztok 

anyaga továbbá azt is tükrözi, hogy a heterogén kristálypép zóna időszakonként 

megbolygatódhat, különböző eredetű kristálytömegek keveredhetnek egymással és 

kerülhetnek új olvadékkörnyezetbe. 

A középső tufakomplexum, avagy a Tari Dácittufa Formáció képződményeit a kutatók 

nagy része úgy tartja, hogy jellemzően dácitos magmát képvisel (pl. Pentelényi, 2005). A 

bogácsi ignimbriten végzett kutatásaim azonban azt jelzik, hogy ez a képződmény is egy 

szilíciumgazdag magmatározóban alakult ki (ezt világosan mutatja a 8.1. ábrán látható 

kőzetüveg összetétel). A látszólagos dácitos jellegét az okozhatja, hogy a magmafejlődésben 

itt is nagy szerepet kaptak a bazaltos magmák és a vulkáni kitörés jelentős mértékben 

mobilizálta a részben a bazaltos magmákból származó kristálypép zónát is. Ebben a 

képződményben többszörös és különböző típusú (teljes és nem teljes) magmakeveredési 

folyamatot sikerült rekonstruálni, részben Czuppon (2003) korábbi modelljét továbbgondolva. 

A szomolyai és bogácsi piroklasztitok fejlődése tehát azt mutatja, hogy a szilíciumgazdag 

magmák létrejöttében a frakcionációs kristályosodás, a kristálypép keveredés és 

magmakeveredés, a különböző szintű hibridizáció együtt formálja a magmatározó jellegét és 

alakítja a kitörésben részt vevő magma, illetve magmák összetételét.  

A felső tufakomplexumhoz tartozó harsányi ignimbrit látszólag egyszerű történetet 

tartogatott. Ebben az esetben a horzsakövek teljes kőzet kémiai elemzése hozta a fordulatot és 

mutatott rá két eltérő fejlődésen keresztül ment riolitos magma részleges keveredésére. A 
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többszörös magma benyomulások és az azt követő kristályosodási folyamat által létrehozott 

felzikus olvadéklencsék akár egymástól teljesen elkülönülten fejlődhetnek. Miközben a fő 

kristályosodó ásványfázisok teljesen hasonlóak, az akcesszórikus ásványok (cirkon, allanit) 

kristályosodásában lehetnek különbségek, ami akár jelentősen különböző nyomelem 

összetételt alakíthat ki. A különböző összetételt ezenkívül létrehozhatják akár az 

olvadéklencsét érintő nyíltrendszerű hatások is (pl. kamraplafon beolvadás, újratöltő magma 

érkezés, stb...). 

Kutatómunkám eredményeképpen a bükkaljai vulkáni terület három piroklasztitjának 

magmagenezisét mutattam be. A kutatást jelentős mértékben előrelendítették a közben 

megjelent új modellek. Ehhez kapcsolódóan számos olyan további kérdés fogalmazódott meg, 

amelynek körüljárására sem a kutatás alatt, sem ebben a dolgozatban nem volt mód és idő. 

Néhány további vizsgálatra való felvetést ebben az összefoglaló fejezetben is megadtam és 

biztos vagyok abban, hogy a bükkaljai vulkáni terület további kutatása nagy mértékben 

hozzájárulhat általában a szilíciumgazdag magmás rendszerek folyamatainak megértéséhez. 



 

149 - 

9. Irodalomjegyzék 
 
Anderson, A. T. (1974). Evidence for a picritic, volatile-rich magma beneath Mt. Shasta, California. Journal of 

Petrology 15, 243-267. 
Anderson, A. T., Jr. (1991). Hourglass inclusions: Theory and application to the Bishop rhyolitic tuff. Am. 

Mineral. 76, 530-547. 
Anderson, A. T., A.M., D. & Lu, F. (2000). Evolution of Bishop Tuff Rhyolitic Magma Based on Melt and 

Magnetite Inclusions and Zoned Phenocrysts. Journal of Petrology 41, 449-473. 
Bachmann, O., Dungan, M. A. & Lipman, P. W. (2002). The Fish Canyon Magma Body, San Juan Volcanic 

Field, Colorado: Rejuvenation and Eruption of an Upper-Crustal Batholith. J. Petrology 43, 1469-1503. 
Bachmann, O. & Bergantz, G. W. (2003). Rejuvenation of the Fish Canyon magma body: A window into the 

evolution of large-volume silicic magma systems. Geology 31, 789-792. 
Bachmann, O. & Bergantz, G. W. (2004). On the Origin of Crystal-poor Rhyolites: Extracted from Batholithic 

Crystal Mushes. Journal of Petrology 45, 1565-1582. 
Bachmann, O., Dungan, M. A. & Bussy, F. (2005). Insights into shallow magmatic processes in large silicic 

magma bodies: the trace element record in the Fish Canyon magma body, Colorado. Contribution to 
Mineralogy and Petrology 149, 338-349. 

Bachmann, O., Charlier, B. L. A. & Lowenstern, J. B. (2007). Zircon crystallization and recycling in the magma 
chamber of the rhyolitic Kos Plateau Tuff (Aegean arc). Geology 35, 73-76. 

Bachmann, O. & Bergantz, G. (2008a). The magma reservoirs that feed supereruptions. Elements 4, 17-21. 
Bachmann, O. & Bergantz, G. (2008b). Deciphering magma chamber dynamics from styles of compositional 

zoning in large silicic ash flow sheets. In: Putirka, K. D. & Tepley III, F. J. (eds) Minerals, inclusions 
and volcanic processes. Reviews in Mineralogy and Geochemisty 69, 651-674 

Bachmann, O. & Bergantz, G. W. (2008c). Rhyolites and their Source Mushes across Tectonic Settings. J. 
Petrology 49, 2277-2285. 

Bacon, C. R. (1983). Eruptive history of Mt. Mazama and Crater Lake caldera, Cascade Range. Journal of 
Volcanology and Geothermal Research 18, 57-115. 

Bacon, C. R. & Druitt, T. H. (1988). Compositional evolution of the zoned calc-alkaline magma chamber of 
Mount Mazama, Crater Lake, Oregon. Contributions to Mineralogy and Petrology 98, 224-256. 

Bacon, C. R. & Lanphere, M. A. (2006). Eruptive history and geochronology of Mount Mazama and the Crater 
Lake region, Oregon. Geol. Soc. Am. Bull. 118, 1331-1359. 

Balogh, K. (1963). A Bükkhegység és környékének földtani térképe, M=1:100000.:  Magyar Állami Földtani 
Intézet kiadványa 

Balogh, K. (1964). A Bükkhegység földtani képzodményei. MÁFI Évkönyv 48/2. 
Bea, F. (1996). Residence of REE, Y, Th and U in granites and crustal protoliths; implications for the chemistry 

of crustal melts. Journal of Petrology 37, 521-552. 
Beddoe-Stephens, B., Aspden, J. A. & Shepherd, T. J. (1983). Glass inclusions and melt compositions of the 

Toba Tuffs, Northern Sumatra. Contributions to Mineralogy and Petrology 83, 278-287. 
Blundy, J. & Cashman, K. (2001). Ascent-driven crystallization of dacite magmas at Mount St Helens, 1980-

1986. Contributions to Mineralogy and Petrology 140, 631-650. 
Bottinga, Y., Kudo, A. & Weill, D. (1966). Some observations on oscillatory zoning and crystallization of 

magmatic plagioclase. American Mineralogist 51, 792-806. 
Bowen, N. L. (1928). The evolution of igneous rocks.: Dover publications, New York  
Brophy, J. G. (1991). Composition gaps, critical crystallinity, and fractional crystallization in orogenic (calc-

alkaline) magmatic systems. Contributions to Mineralogy and Petrology 109, 173-182. 
Brophy, J. G. (2008). A study of rare earth element (REE)-SiO2 variations in felsic liquids generated by basalt 

fractionation and amphybole melting: a potential test for discriminating between the two different 
processes. Contribution to Mineralogy and Petrology 156, 337-357. 

Brown, S. J. A., Burt, R. M., Cole, J. W., Krippner, S. J. P., Price, R. C. & Cartwright, I. (1998a). Plutonic lithics 
in ignimbrites of Taupo Volcanic Zone, New Zealand; sources and conditions of crystallisation. 
Chemical Geology 148, 21-41. 

Brown, S. J. A., Wilson, C. J. N., Cole, J. W. & Wooden, J. (1998b). The Whakamaru group ignimbrites, Taupo 
Volcanic Zone, New Zealand: evidence for reverse tapping of a zoned silicic magmatic system. Journal 
of Volcanology and Geothermal Research 84, 1-37. 

Burt, R. M., Brown, S. J. A., Cole, J. W., Shelley, D. & Waight, T. E. (1998). Glass-bearing plutonic fragments 
from ignimbrites of the Okataina caldera complex, Taupo Volcanic Zone, New Zealand: remnants of a 
partially molten intrusion associated with preceding eruptions. Journal of Volcanology and Geothermal 
Research 84, 209-237. 

Capaccioni, B., Coradossi, N., Harangi, R., Harangi, S., Karátson, D., Sarocchi, D. & Valentini, L. (1995). Early 
Miocene pyroclastc rocks of the Bükkalja Ignimbrite Field (North Hungary) - A preliminary 



 

150 - 

stratigraphic report. Acta Volcanologica 7, 119-124. 
Cas, R. A. F. & Wright, J. V. (1988). Volcanic Successions - Modern and Ancient.: Unwin Hyman, London 
Chabiron, A., Alyoshin, A. P., Cuney, M., Deloule, E., Golubev, V. N., Velitchkin, V. I. & Poty, B. (2001). 

Geochemistry of the rhyolitic magmas from the Streltsovka caldera (Transbaikalia, Russia): a melt 
inclusion study. Chemical Geology 175, 273-290. 

Charlier, B. L. A., Bachmann, O., Davidson, J. P., Dungan, M. A. & Morgan, D. J. (2007). The Upper Crustal 
Evolution of a Large Silicic Magma Body: Evidence from Crystal-scale Rb Sr Isotopic Heterogeneities 
in the Fish Canyon Magmatic System, Colorado. J. Petrology 48, 1875-1894. 

Chen, C. F. & Turner, J. S. (1980). Crystallization in double-diffusive system. Journal of Geophysical Research 
85, 2573-2593. 

Chesner, C. A. & Ettlinger, A. D. (1989). Composition of allanite from the Toba tuffs, Sumatra, Indonesia. 
American Mineralogist 74, 750-758. 

Chesner, C. A. (1998). Petrogenesis of the Toba Tuffs, Sumatra, Indonesia. J. Petrology 39, 397-438. 
Christiansen, E. H. & McCurry, M. (2008). Contrasting origins of Cenozoic silicic volcanic rocks from the 

western Cordillera of the United States. Bulletin of Volcanology 70, 251-267. 
Civetta, L., Orsi, G., Pappalardo, L., Fisher, R. V., Heiken, G. & Ort, M. (1997). Geochemical zoning, mingling, 

eruptive dynamics and depositional processes -- the Campanian Ignimbrite, Campi Flegrei caldera, 
Italy. Journal of Volcanology and Geothermal Research 75, 183-219. 

Cole, J. W., Brown, S. J. A., Burt, R. M., Beresford, S. W. & Wilson, C. J. N. (1998). Lithic types in ignimbrites 
as a guide to the evolution of a caldera complex, Taupo volcanic centre, New Zealand. Journal of 
Volcanology and Geothermal Research 80, 217-237. 

Cole, J. W., Gamble, J. A., Burt, R. M., Carroll, L. D. & Shelley, D. (2001). Mixing and mingling in the 
evolution of andesite-dacite magmas; evidence from co-magmatic plutonic enclaves, Taupo Volcanic 
Zone, New Zealand. Lithos 59, 25-46. 

Cottrell, E., Spiegelman, M. & Langmuir, C. H. (2002). Consequences of diffusive reequilibration for the 
interpretation of melt inclusions. Geochem. Geophys. Geosyst. 3, 10.1029/2001GC000205. 

Császár, G. (1997). Magyarország litosztratigráfiai alapegységei, Táblázatok és rövid leírások.: MÁFI Kiadó, 
Budapest  

Czuppon, G. (2000). Salak és horzsako tartalmú ignimbrit a bogácsi Vén-hegyen (Bükkalja): bizonyítékok a 
magmakeveredésre: TDK dolgozat, ELTE TTK, Kőzettani és Geokémiai Tanszék, Budapest  

Czuppon, G., Harangi, S., Ntaflos, T., Lukács, R., Szabó, C. & Koller, F. (2001). Mixed andesite-rhyolite 
ignimbrite from the Miocene Bükkalja Ignimbrite Volcanic Field, Northern Hungary: evidence for 
magma mixing. Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft 146, 61-63. 

Czuppon, G. (2003). A bükkaljai Középső Ignimbrit Egység kőzetsorozatának eredete: magmakeveredés egy 
rétegzett magmakamrában.: Diplomadolgozat. ELTE TTK Kőzettani és Geokémiai Tanszék, Budapest  

Danyushevsky, L. V., Della-Pasqua, F. N. & Sokolov, S. (2000). Re-equilibration of melt inclusions trapped by 
magnesian olivine phenocrysts from subduction-related magmas: petrological implications. 
Contributions to Mineralogy and Petrology 138, 68-83. 

Danyushevsky, L. V., Sokolov, S. & Falloon, T. J. (2002). Melt Inclusions in Olivine Phenocrysts: Using 
Diffusive Re-equilibration to Determine the Cooling History of a Crystal, with Implications for the 
Origin of Olivine-phyric Volcanic Rocks. J. Petrology 43, 1651-1671. 

Davidson, J. P. & Tepley III, F. J. (1997). Recharge in volcanic systems: evidence from isotope profiles oh 
phenocrysts. Science 275, 826-829. 

Davidson, P. & Kamenetsky, V. S. (2007). Primary aqueous fluids in rhyolitic magmas: Melt inclusion evidence 
for pre- and post-trapping exsolution. Chemical Geology 237, 372-383. 

de Hoog, J. C. M., Mason, P. R. D. & van Bergen, M. J. (2001). Sulfur and chalcophile elements in subduction 
zones: constraints from a laser ablation ICP-MS study of melt inclusions from Galunggung Volcano, 
Indonesia. Geochimica et Cosmochimica Acta 65, 3147-3164. 

de Silva, S. L. (1991). Styles of zoning in central Andean ignimbrites, Insights into magma chamber processes. 
In: Harmon, R. S. & Rapela, C. W. (eds) Andean magmatism and its tectonic setting: Boulder, 
Colorado Geological Society of America Special Paper 265, 217-232 

de Silva, S. L. & Wolff, J. A. (1995). Zoned magma chambers: the influence of magma chamber geometry on 
sidewall convective fractionation. Journal of Volcanology and Geothermal Research 65, 111-118. 

de Silva, S. (2001). Magmas in collision: Rethinking chemical zonation in silicic magmas: Comment and Reply. 
Geology 29, 1063-1063. 

de Silva, S. L. & Gosnold, W. D. (2007). Episodic construction of batholiths: Insights from the spatiotemporal 
development of an ignimbrite flare-up. Journal of Volcanology and Geothermal Research 167, 320-
335. 

DeCorte, F. (1987). The ko - standardization method - a move to optimisation of NAA.: Ph.D. Thesis. University 
of Gent  



 

151 - 

Devine, J. D., Gardner, J. E., Brack, H. P., Layne, G. D. & Rutherford, M. J. (1995). Comparison of analytical 
methods for estimating H2O contents of silicic volcanic glasses. American Mineralogist 80, 319-328. 

Donaldson, C. H. & Henderson, C. M. B. (1988). A new interpretation of round embayments in quartz crystals. 
Mineralogical Magazine 52, 27-33. 

Downes, H., Pantó, G., Póka, T., Mattey, D. P. & Greenwood, B. (1995). Calc-alkaline volcanics of the Inner 
Carpathian arc, Northern Hungary: new geochemical and oxygen isotopic results. Acta Vulcanologica 
7, 29-41. 

Downes, H. (1996). Neogene magmatism and tectonics in the Carpatho-Pannonian region. In: Decker., K. (ed.) 
PANCARDI Workshop 1996, Dynamics of the Pannonian-Carpathian-Dinaride System Mid. Ges. Geol. 
Bergbaustud. Österr. 41, 104-105 

Druitt, T. H. & Bacon, C. R. (1989). Petrology of the zoned calkalkaline magma chamber of Mount Mazama, 
Crater Lake, Oregon. Contribution to Mineralogy and Petrology 101, 245-259. 

Duffield, W. A., Ruiz, J. & Webster, J. D. (1995). Roof-rock contamination of magma along the top of the 
reservoir for the Bishop Tuff. Journal of Volcanology and Geothermal Research 69, 187-195. 

Duffield, W. A. & Ruiz, J. (1998). A model that helps explain Sr-isotope disequilibrium between feldspar 
phenocrysts and melt in large-volume silicic magma systems. Journal of Volcanology and Geothermal 
Research 87, 7-13. 

Dunbar, N. W., Kyle, P. R. & Wilson, C. J. N. (1989). Evidence for limited zonation in silicic magma systems, 
Taupo Volcanic Zone, New Zealand. Geology 17, 234-236. 

Dunbar, N. W. & Hervig, R. L. (1992). Petrogenesis and volatile stratigraphy of the Bishop from melt inclusion 
analysis. Journal of Geophysical Research 97, 15129-15150. 

Eichelberger, J. C., Chertkoff, D. G., Dreher, S. T. & Nye, C. J. (2000). Magmas in collision: Rethinking 
chemical zonation in silicic magmas. Geology 28, 603-606. 

Eichelberger, J. C. & Izbekov, P. E. (2000). Eruption of andesite triggered by dyke injection, contrasting cases at 
Karymsky volcano, Kamchatka and Mt Katmai, Alaska. Phil. Trans. R. Soc. London 358, 1465-1485. 

Eichelberger, J. C., Izbekov, P. E. & Browne, B. L. (2006). Bulk chemical trends at arc volcanoes are not liquid 
lines of descent. Lithos 87, 135-154. 

Evans, S. H. & Nash, W. P. (1979). Diffusion gradients in natural silicic liquids. Eos Trans. AGU 60, 402. 
Ewart, A. & Griffin, W. L. (1994). Application of proton-microprobe data to trace-element partitioning in 

volcanic rocks. Chem. Geol. 117, 251-284. 
Fedele, L., Bodnar, R. J., DeVivo, B. & Tracy, R. (2003). Melt inclusion geochemistry and computer modeling 

of trachyte petrogenesis at Ponza, Italy. Chemical Geology 194, 81-104. 
Fodor, L., Csontos, L., Bada, G., Györfi, I. & Benkovics, L. (1999). Tertiary tectonic evolution of the Pannonian 

basin system and neighbouring orogens: a new synthesis of palaeostress data. In: Durand, B., Jolivet, 
L., F., H. & Séranne, M. (eds) The Mediterranean Basins: Tertiary Extension within the Alpine Orogen. 
- Geological Society, London, Special Publications 156, 295-334 

Freundt, A., Wilson, C. J. N. & Carey, S. N. (2000). Ignimbrites and block-and-ash flow deposits. In: 
Sigurdsson, H. (ed.) Encyclopedia of Volcanoes Academic Press, 581-599 

Frezzotti, M.-L. (2001). Silicate-melt inclusions in magmatic rocks: applications to petrology. Lithos 55, 273-
299. 

Frost, T. P. & Mahood, G. (1987). Field, chemical, and physical constraints on mafic-felsic magma interaction in 
the Lamarck Granodiorite, Sierra Nevada, California. Geol. Soc. Am. Bull. 99, 272-291. 

Gaetani, G. A. & Watson, E. B. (2000). Open system behavior of olivine-hosted melt inclusions. Earth and 
Planetary Science Letters 183, 27-41. 

Glazner, A. F., Bartley, J. M., Coleman, D. S., Gray, W. & Taylor, R. Z. (2004). Are plutons assembled over 
millions of years by amalgamation from small magma chambers? GSA Today 14, 4-11. 

Grove, T. L., Donelly-Nolan, J. M. & Housh, T. (1997). Magmatic processes that generated the rhyolite pf Glass 
Mountain, Medicine Lake volcano, N. Claifornia. Contributions to Mineralogy and Petrology 127, 205-
223. 

Gyalog, L., Müller, P., Pelikán, P., Pentelényi, L. & Tóthné, M., Á, (2001). Az Eger terület fedetlen földtani 
térképe 1:100000.: MÁFI  

Gyalog, L. & Budai, T. (2004). Javaslatok Magyarország földtani képzodményeinek litosztratigráfiai tagolására. 
MÁFI Évi Jelentés 2002-rol, 195-232. 

Gyarmati, P. (1977). The intermediate volcanism in the Tokaj Mts. Ann. Hung. Geol. Inst. 58, 195. 
Halliday, A. N., Mahood, G. A., Holden, P., Metz, J. M., Dempster, T. J. & Davidson, J. P. (1989). Evidence for 

long residence times of rhyolitic magma in the Long Valley magmatic system: the isotopic record in 
precaldera lavas of Glass Mountain. Earth and Planetary Science Letters 94, 274-290. 

Halter, W. E., Pettke, T., Heinrich, C. A. & Rothen-Rutishauser, B. (2002). Major to trace element analysis of 
melt inclusions by laser-ablation ICP-MS: methods of quantification. Chemical Geology 183, 63-86. 

Hanan, B. B., Shervais, J. W. & Vetter, S. K. (2008). Yellowstone plume-continental lithosphere interaction 



 

152 - 

beneath the Snake River Plain. Geology 36, 51-54. 
Harangi, S., Wilson, M. & Tonarini, S. (1995). Petrogenesis of Neogene potassic volcanic rocks in the 

Pannonian Basin. Acta Vulcanologica 7, 125-134. 
Harangi, S., Lukács, R., Szabó, Z. & Karátson, D. (2000). The Miocene Bükkalja Ignimbrite Volcanic Field, 

Northern Hungary: volcanology, mineralogy, petrology and geochemistry. Vijesti Hrvatskoga 
geoloskog drustva 37, 51. 

Harangi, S., Downes, H., Kósa, L., Szabó, C., Thirwall, M. F., Mason, P. R. D. & Mattey, D. (2001). Almandine 
Garnet in Calc-alkaline Volcanic Rocks of the Northern Pannonian Basin (Eastern-Central Europe): 
Geochemistry, Petrogenesis and Geodynamic Implications. J. Petrology 42, 1813-1843. 

Harangi, S. (2001). Neogene to Quaternary Volcanism of the Carpathian-Pannonian Region - a review. Acta 
Geologica Hungarica 44, 223-258. 

Harangi, S. (2002). Új eredmények a Kárpát-Pannon-térség Neogén vulkanizmusának ismeretéhez.: MTA 
doktori értekezés, Budapest  

Harangi, S., Lukács, R., Czuppon, G. & Szabó, C. (2002). Magma mixing in a compositionally layered magma 
chamber: a silicate melt inclusion study. Geochemical and Geophysical Monitoring, Melt inclusions: 
methods, applications and problems, Proceedings, Workshop-Short Course on Volcanic Systems, 101-
106. 

Harangi, S., Mason, P. R. D. & Lukács, R. (2005). Correlation and petrogenesis of silicic pyroclastic rocks in the 
Northern Pannonian Basin, Eastern-Central Europe: In situ trace element data of glass shards and 
mineral chemical constraints. Journal of Volcanology and Geothermal Research 143, 237-257. 

Harangi, S. & Lenkey, L. (2007). Genesis of the Neogene to Quaternary volcanism in the Carpathian-Pannonian 
Region: role of subduction, extension and mantle plume. In: Beccaluva, L., Bianchini, G. & Wilson, M. 
(eds) Cenozoic volcanism in the Mediterranean area. Geological Society of America Special Paper 418, 
67-92 

Harangi, S. & Lukács, R. (in press). On the age of the Harsány ignimbrite, Bükkalja volcanic field, Northern 
Hungary. - a discussion. Central European Geology. 

Hawkesworth, C. J., Blake, S., Evans, P., Hughes, R., Macdonald, R., Thomas, L. E., Turner, S. P. & Zellmer, G. 
(2000). Time Scales of Crystal Fractionation in Magma Chambers--Integrating Physical, Isotopic and 
Geochemical Perspectives. J. Petrology 41, 991-1006. 

Hámor, G., Ravaszné Baranyai, L., Balogh, K. & Árváné Soós, E. (1978). A magyarországi miocén riolittufa-
szintek radiometrikus kora. MÁFI Évi Jelentése az 1978. évről, 65-73. 

Hámor, G., Ravasz-Baranyai, L., Balogh, K. & Árva-Sós, E. (1980). A magyarországi miocén riolittufa-szintek 
radiometrikus kora.MÁFI Évi Jel. 1978-ról, 65-73 

Hámor, G., Balogh, K. & Ravaszné Baranyai, L. (1987). Az észak-magyarországi harmadidoszaki formációk 
radiometrikus kora. Földt. Int. Évi Jelentése 1976-ról., 61-76. 

Hámor, G., Pogácsás, G. & Jámbor, Á. (2001). Paleogeographic/structural evolutionary stages and the related 
volcanism of the Carpathian-Pannonian Region. Acta Geologica Hungarica 44, 193-222. 

Hervig, R. L. & Dunbar, N. W. (1992). Cause of chemical zoning in the Bishop (California) and Bandelier (New 
Mexico) magma chambers. Earth and Planetary Science Letters 111, 97-108. 

Higuchi, H. & Nagasawa, H. (1969). Partition of trace elements between rock-forming minerals and the host 
volcanic rocks. Earth and Planetary Science Letters 7, 281-287. 

Hildreth, W. (1979). The Bishop Tuff: evidence for the origin of the compositional zonation in silicic magma 
chambers. Geol. Soc. Am. Spec. Pap. 180, 43-76. 

Hildreth, W. (1981). Gradients in silicic magma chambers: implications for lithospheric magmatism. Journal of 
Geophysical Research 86, 10153-10192. 

Hildreth, W. & Moorbath, S. (1988). Crustal contributions to arc magmatism in the Andes of Central Chilr. 
Contributions to Mineralogy and Petrology 98, 455-499. 

Hildreth, W. & Fierstein, J. (2000). Katmai volcanic cluster and the great eruption od 1912. Geol. Soc. Am. Bull. 
112, 1594-1620. 

Hildreth, W. (2004). Volcanological perspectives on Long Valley, Mammoth Mountain, and Mono Craters: 
several contiguous but discrete systems. Journal of Volcanology and Geothermal Research 136, 169-
198. 

Hildreth, W. & Wilson, C. J. N. (2007). Compositional Zoning of the Bishop Tuff. J. Petrology 48, 951-999. 
Holland, T. & Blundy, J. (1994). Non-ideal interactions in calcic amphiboles and their bearing on amphibole-

plagioclase thermometry. Contribution to Mineralogy and Petrology 116, 433-447. 
Horvath, F. (1993). Towards a mechanical model for the formation of the Pannonian basin. Tectonophysics 226, 

333-357. 
Horvath, F. (1995). Phases of compression during the evolution of the Pannonian Basin and its bearing on 

hydrocarbon exploration. Marine and Petroleum Geology 12, 837-844. 
Hoskin, P. W. O. (2000). Patterns of chaos: fractal statistics and the oscillatory chemistry of zircon. Geochimica 



 

153 - 

et Cosmochimica Acta 64, 1905-1923. 
Huppert, H. E. & Sparks, R. S. J. (1984). Double-diffusive convection due to crystallization in magmas. Annu. 

Rev. Earth Planet Sci. 12, 11-37. 
Huppert, H. E. & Sparks, S. R. J. (1988). The Generation of Granitic Magmas by Intrusion of Basalt into 

Continental Crust. J. Petrology 29, 599-624. 
Jámbor, Á. (1996). Csereháti Riolittufa Formáció csPa1. In: Gyalog, L. (ed.) A földtani térképek jelkulcsa és a 

rétegtani egységek rövid leírása. MÁFI alkalmi kiadványa 187, 76 
Jellinek, A. M., Kerr, R. C. & Griffiths, R. W. (1999). Mixing and compositional stratification produced by 

natural convection:1. Experiments and their application to Earth's core and mantle. Journal of 
Geophysical Research 104, 7183-7201. 

Jellinek, A. M. & DePaolo, D. J. (2003). A modell for the origin of large silicic magma chambers: precursors of 
caldera-forming eruptions. Bulletin of Volcanology 65, 363-381. 

Kaliciak, M. I. & Zeck, B. (1995). Review of Neogene volcanism of eastern Slovakia. Acta Vulcanologica 7, 87-
95. 

Kaneko, K., Kamata, H., Koyaguchi, T., Yoshikawa, M. & Furukawa, K. (2007). Repeated large-scale eruptions 
from a single compositionally stratified magma chamber: An example from Aso volcano, Southwest 
Japan. Journal of Volcanology and Geothermal Research 167, 160-180. 

Klébesz, R., Harangi, S. & Ntaflos, T. (2009). A balatonmáriai ultrakáli trachiandezit petrogenezise. Földtani 
Közlöny 139, 237–250. 

Knesel, K. M., Davidson, J. P. & Duffield, W. A. (1999). Evolution of Silicic Magma through Assimilation and 
Subsequent Recharge: Evidence from Sr Isotopes in Sanidine Phenocrysts, Taylor Creek Rhyolite, NM. 
J. Petrology 40, 773-786. 

Konecný, V., Lexa, J. & Hojstricová, V. (1995). The Central Slovakia Neogene volcanic field: a review. In: 
Downes, H. & Vaselli, O. (eds) Neogene and related magmatism in the Carpatho-Pannonian Region 
Acta Volcanologica 7, 63-78 

Kovács, I. & Szabó, C. (2008). Middle Miocene volcanism in the vicinity of the Middle Hungarian zone: 
Evidence for an inherited enriched mantle source. Journal of Geodynamics 45, 1-17. 

Kress, V. C. & Ghiorso, M. S. (2004). Thermodynamic modeling of post-entrapment crystallization in igneous 
phases. Journal of Volcanology and Geothermal Research 137, 247-260. 

Kuzmin, D. V. & Sobolev, A. V. (2004). Boundary layer contribution to the compositions of melt inclusions in 
olivine. Conference supplement to Geochimica et Cosmochimica Acta, A544. 

Larsen, J. F. (2006). Rhyodacite magma storage conditions prior to the 3430 yBP caldera-forming eruption of 
Aniakchak volcano, Alaska. Contributions to Mineralogy and Petrology 152, 523-540. 

Leake, B. E., Woolley, A. R., Arps, C. E. S., Birch, W. D., Gilbert, M. C., Grice, J. D., Hawthorne, F. C., Kato, 
A., Kisch, H. J., Krivovichev, V. G., Linthout, K., Laird, J., Mandarino, J. A., Maresch, W. V., Nickel, 
E. H., Rock, N. M. S., Schumacher, J. C., Smith, D. C., Stephenson, N. C. N., Ungaretti, L., Whittaker, 
E. J. C. & Youzhi, G. (1997). Nomenclature of amphiboles: report of the subcommittee on amphiboles 
of the international mineralogical association, commission on new minerals and mineral names. The 
Canadian Mineralogist 35, 219-246. 

Leeman, W. P., Annen, C. & Dufek, J. (2008). Snake River Plain – Yellowstone silicic volcanism: implications 
for magma genesis and magma fluxes. Geological Society, London, Special Publications 304, 235-259. 

Less, G., Pelikán, P., Pentelényi, P. & Sásdi, L. (1996). A Bükk földtani térképe.: MÁFI Adattár  
Less, G., Gulácsi, Z., Kovács, S., Pelikán, P., Pentelényi, L., Rezessy, A. & Sásdi, L. (2002). A Bükk hegység 

földtani térképe 1:50000: MÁFI  
Less, G., Kovács, S., Pelikán, P., Pentelényi, P. & Sásdi, L. (2005). A Bükk hegység földtana (Magyarázó a Bükk 

hegység földtani térképéhez). MÁFI kiadvány  
Lexa, J. & Konečný, V. (1974). The Carpathian Volcanic Arc: a discussion. Acta Geologica Hungarica 18, 279-

294. 
Lexa, J., Konecny, V., Konecny, M. & Hojstricova, V. (1993). Distribúcia vulkanitov karpatsko-panónskeho 

regiónu v priestore a case. In: Rakús, M. & Vozár, J. (eds) Geodynamicky model a hlbinná stavba 
Západnych Karpát. Geologicky ústav Dionyza Stura, Bratislava, 57-69 

Lexa, J. & Konecný, V. (1999). Geodynamic aspects of the Neogene to Quaternary volcanism. In: Rakús, M. 
(ed.) Geodynamic development of the Western Carpathians Geological Survey of Slovak Republik, 
Bratislava, 219-240 

Lindsey, J. M., Schmitt, A. K., Trumbull, R. B., de Silva, S. L., Siebel, W. & Emmermann, R. (2001). Magmatic 
Evolution of the La Pacana Caldera System, Central Andes, Chile: Compositional Variation of Two 
Cogenetic, Large-Volume Felsic Ignimbrites. J. Petrology 42, 459-486. 

Lindsley, D. H. & Andersen, D. J. (1983). A two-pyroxene thermometer. Journal of Geophysical Research 88, 
A887-A906. 

Lipman, P. W. (2007). Incremental assembly and prolonged consolidation of Cordilleran magma chambers: 



 

154 - 

Evidence from the Southern Rocky Mountain volcanic field. Geosphere 3, 1-29. 
Lowenstern, J. B. (1995). Applications of silicate-melt inclusions to the study of magmatic volatiles. In: 

Thompson, F. H. (ed.) Magma, Fluids and Ore Deposits Mineral. Assoc. of Canada, 71-99 
Lu, F., Anderson, A. T. & Davis, A. M. (1995). Diffusional gradients at the crystal/melt interface and their effect 

on the composition of melt inclusions. The Journal of Geology 103, 591-597. 
Lukács, R. (2000). Vulkanológiai vizsgálatok a Mész-hegy és Túr-bucka területeken (Bükkalja): Esettanulmány a 

Bükkalja Ignimbrit Vulkáni Terület képződményeinek korrelálásához: Tudományos diákköri dolgozat, 
ELTE TTK, Kőzettani és Geokémiai Tanszék  

Lukács, R., Czuppon, G., Ntaflos, T., Harangi, S., Koller, F. & Szabó, C. (2000). Melt inclusions in the Miocene 
silicic pyroclastic series of the Bükkalja Ignimbrite Volcanic Field, Northern Hungary: preliminary 
results. EUG XI, Abstract Volume MS03, 443. 

Lukács, R. & Harangi, S. (2001). Geochemistry of Miocene pyroclastic deposits in the Pannonian Basin: 
Correlation and genesis of silicic volcanic units in the Bükkalja Ignimbrite Volcanic Field. PANCARDI 
2001 Abstract Volume, PO-8. 

Lukács, R., Czuppon, G., Ntaflos, T., Harangi, S., Koller, F. & Szabó, C. (2001a). Silicate Melt Inclusions in the 
mineral phases of the Bükkalja Ignimbrite Volcanic Field, Nothern Hungary. ECROFI XVI, Abstracts, 
275-277. 

Lukács, R., Harangi, S. & Oláh, I. (2001b). Correlation of Miocene pumice-bearing pyroclastic deposits in the 
Pannonian Basin. Mitt. Österr.Miner. Ges. 146, 180-182. 

Lukács, R., Czuppon, G., Harangi, S., Szabó, C., Ntaflos, T. & Koller, F. (2002). Silicate melt inclusions in 
ignimbrites, Bükkalja Volcanic Field, Northern Hungary - texture and geochemistry. Acta Geologica 
Hungarica 45, 319-336. 

Lukács, R. (2002). Vulkanológiai, geokémiai és petrogenetikai vizsgálatok a Bükkalja Vulkáni Terület keleti 
részén: Diploma dolgozat, ELTE TTK, Kőzettani és Geokémiai Tanszék  

Lukács, R., Harangi, S., Ntaflos, T. & Mason, P. R. D. (2005). Silicate melt inclusions in the phenocrysts of the 
Szomolya Ignimbrite, Bükkalja Volcanic Field (Northern Hungary): Implications for magma chamber 
processes. Chemical Geology 223, 46-67. 

Lukács, R., Harangi, S., Ntaflos, T., Koller, F. & Pécskay, Z. (2007). A Bükkalján megjeleno felso riolittufaszint 
vizsgálati eredményei: a harsányi ignimbrit egység. Földtani Közlöny 137/4, 487-514. 

Lukács, R., Harangi, S., Radócz, G., Kádár, M., Pécskay, Z. & Ntaflos, T. (in press_a). A Nyékládháza-1, 
Miskolc-7 és Miskolc-8 sz. fúrások miocén vulkáni kőzetei és párhuzamosításuk a Bükkalja vulkáni 
képződményeivel. Földtani Közlöny. 

Lukács, R., Harangi, S., Mason, P. R. D. & Ntaflos, T. (in press_b). Bimodal pumice populations in the 13.5 Ma 
Harsány ignimbrite, Bükkalja Volcanic Field, Northern Hungary: syn-eruptive mingling of distinct 
rhyolitic magma batches? Central European Geology. 

Mahood, G. & Hildreth, W. (1983). Large partition coefficients for trace elements in high-silica rhyolites. 
Geochimica et Cosmochimica Acta 47, 11-30. 

Marsh, B. D. (1996). Solidification fronts and magmatic evolution. Mineralogical Magazine 60, 5-40. 
Marsh, B. D. (2000). Magma chambers. In: Sigurdsson, H. (ed.) Encyclopedia of Volcanoes Academic Press, 

191-206 
Marshall, P. (1935). Acid rocks of the Taupo-Rotorua volcanic district. In Trans. Royal Soc. New Zealand 64, 

323-366. 
Martin, D. & Nokes, R. (1989). A fluid-dynamical study of crystal settling in convecting magmas. J. Petrology 

30, 1471-1500. 
Mason, P. R. D. & Kraan, W. J. (2002). Attenuation of spectral interferences during laser ablation inductively 

coupled plasma mass spectrometry (LA-ICP-MS) using an rf only collision and reaction cell. J. Anal. 
At. Spectrom. 17, 858-867. 

Márton, E. (1989). A new constraint on the tectonic models for the Pannonian Basin. Terra Abstracts 1, 86. 
Márton, E. (1990). Paleomagnetic studies on the Miocene volcanic horizons at the southern margin of the Bükk 

Mts. Annual Report of the Eötvös Loránd Geophysical Institute of Hungary for 1988/1989, 307-311. 
Márton, E. & Márton, P. (1991). Tertiary rotations in NE Hungary. IUGG XX, General Assemblage, Vienna, 

Abstracts, 95. 
Márton, E. & Fodor, L. (1995). Combination of paleomagnetic and stress data - a case study from North 

Hungary. Tectonophysics 242, 99-114. 
Márton, E. & Márton, P. (1996). Large scale rotation in North Hungary during the Neogene as indicated by 

paleomagnetic data. In: Morris A. & Tarling, D. H. (eds) Palemagnetism and Tectonics of the 
Mediterranean Region. Geological Society, Special Publications 105, 153-173 

Márton, E. & Pécskay, Z. (1998). Complex evaluation of paleomagnetic and K/Ar isotope data of the Miocene 
ignimbritic volcanics in the Bükk Foreland, Hungary. Acta Geologica Hungarica 41, 467-476. 

Márton, E., T. Zelenka & Márton, P. (2007). Paleomagnetic correlation of Miocene pyroclastics of the Bükk 



 

155 - 

Mts. and their forelands. Central European Geology 50/1, 47-57. 
McBirney, A. R. (1980). Mixing and unmixing of magmas. Journal of Volc. and Geotherm. Res. 7, 357-371. 
McBirney, A. R., Baker, B. H. & Nilson, R. H. (1985). Liquid fractionation. Part 1: Basic principles and 

experimental simulations. Journal of Volc. and Geotherm. Res. 24, 1-24. 
McDonough, W. F. & Sun, S.-s. (1995). The composition of the Earth*1. Chemical Geology 120, 223-253. 
Mészáros, M. (1993). Transylvanian basin. Lithostratigraphic Synopsis. Shell Romania Exploration B.V. 
Michael, P. J., McDonough, W. F., Nielsen, R. L. & Cornell, W. C. (2002). Depleted melt inclusions in MORB 

plagioclase: messages from the mantle or mirages from the magma chamber? Chemical Geology 183, 
43-61. 

Miller, C. F., Watson, E. B. & Harrison, T. M. (1988). Perspectives on the source, segregation and transport of 
granitoid magmas. Transactions of the Royal Society of Edinburgh, Earth Sciences 79, 135-156. 

Miller, D. S. & Smith, R. B. (1999). P and S velocity structure of the Yellowstone volcanic field from local 
earthquake and controlled-source tomography. Journal of Geophysical Research 104(B7), 15105-
15121. 

Miller, C. F. & Wark, D. A. (2008). Supervolcanoes and their explosive supereruptions. Elements 4, 11-16. 
Miller, C. F., Furbish, D. J., Walker, B. A., Claiborne, L. L., Koteas, G. C., Bleick, H. A. & Miller, J. S. (in 

press). Growth of plutons by incremental emplacement of sheets in crystal-rich host: Evidence from 
Miocene intrusions of the Colorado River region, Nevada, USA. Tectonophysics. 

Murphy, M. D., Sparks, S. R. J., Barclay, J., Carroll, M. R. & Brewer, T. S. (2000). Remobilization of Andesite 
Magma by Intrusion of Mafic Magma at the Soufriere Hills Volcano, Montserrat, West Indies. J. 
Petrology 41, 21-42. 

Nairn, I. A., Shane, P. R., Cole, J. W., Leonard, G. J., Self, S. & Pearson, N. (2004). Rhyolite magma processes 
of the ~AD 1315 Kaharoa eruption episode, Tarawera volcano, New Zealand. Journal of Volcanology 
and Geothermal Research 131, 265-294. 

Nakamura, M. (1995). Continuous mixing of crystal mush and replenished magma in the ongoing Unzen 
eruption. Geology 23, 807-810. 

Noszky, J. (1912). A Salgótarjáni szénterület földtani viszonyai. Koch emlékkönyv, 67-90. 
Noszky, J. (1931). A magyar középhegység északkeleti részének oligocén-miocén rétegei: II. A miocén. Annales 

Mus. Nat. Hung. 27, 160-236. 
Noszky, J. (1936). Adatok az északi és középso Cserhát geológiai felépítéséhez. Jelentés az 1936. évi 

reambulációs felvételről. 
Pabst, S., Wörner, G., Civetta, L. & Tesoro, R. (2008). Magma chamber evolution prior to the Campanian 

Ignimbrite and Neapolitan Yellow Tuff eruptions (Campi Flegrei, Italy). Bulletin of Volcanology 70, 
961-976. 

Pallister, J. S., Hoblitt, R. P., Meeker, G. P., Knight, R. J. & Siems, D. F. (1996). Magma mixing at Mount 
Pinatubo: petrographic and chemical evidence from the 1991 deposits. In: Newhall, C. G. & 
Punongbayan, R. S. (eds) Fire and Mud: Eruptions and Lahars of Mount Pinatubo, Philippines. Univ 
Wash Press, 687-731 

Pantó, G. (1962). The role of ignimbrites in the volcanism of Hungary. Acta Geologica VI/3-4,, 307-331. 
Pantó, G. (1963). Ignimbrites of Hungary with regard to the genetics and classification. Bull. Volcanol. 25, 175-

181. 
Pálfy, J., Mundil, R., Renne, P. R., Bernor, R. L., Kordos, L. & Gasparik, M. (2007). U–Pb and 40Ar/39Ar 

dating of the Miocene fossil track site at Ipolytarnóc (Hungary) and its implications. Earth and 
Planetary Science Letters 258, 160–174. 

Pearce, N. J. G., Perkins, W. T., Westgate, J. A., Gorton, M. P., Jackson, S. E., Neal, C. R. & Chenery, S. P. 
(1997). A compilation of new and published major and trace element data for NIST SRM 610 and NIST 
SRM 612 glass reference materials. Geostand. Newsletters 21, 115-144. 

Pentelényi, L. (1996). Bükkaljai savanyú-intermedier vulkanizmus.Neogén vulkanitok a Kárpát-Pannon 
régióban. Kézirat, MÁFI 

Pentelényi, L. (2001a). A Bükkalja előzetes földtani térképe 1:50000.: Kézirat, MÁFI  
Pentelényi, L. (2001b). A bükkaljai földtani reambulálás eredményei. Program és kirándulásvezető az MFT 

2001 június 8-10-i vándorgyuléséhez, Miskolc, 55. 
Pentelényi, L. (2005). A bükkaljai miocén piroklasztikum összlet. In: Pelikán, P. (ed.) A Bükk hegység földtana 

(Magyarázó a Bükk hegység földtani térképéhez). MÁFI, 110-125 
Peppard, B. T., Steele, I. M., Davis, A. M., Wallace, P. J. & Anderson, A. T. (2001). Zoned quartz phenocrysts 

from the rhyolitic Bishop Tuff. American Mineralogist 86, 1034-1052. 
Pettke, T., Halter, W. E., Webster, J. D., Aigner-Torres, M. & Heinrich, C. A. (2004). Accurate quantification of 

melt inclusion chemistry by LA-ICPMS: a comparison with EMP and SIMS and advantages and 
possible limitations of these methods. Lithos 78, 333-361. 

Pécskay, Z., Lexa, J., A., S., Balogh, K., Seghedi, I., Konečny, V., Kovács, M., Márton, E., Kaliciak, M., Széky-



 

156 - 

Fux, V., Póka, T., Gyarmati, P., Edelstein, O., Rosu, E. & Zec, B. (1995). Space and time distribution of 
Neogene-Quartenary volcanism in the Carpatho-Pannonian Region. Acta Vulcanologica 7, 15-28 

Pécskay, Z., Lexa, J., Szakács, A., Seghedi, I., Balogh, K., Konecny, V., Zelenka, T., Kovac, M., Póka, T., 
Fülöp, A., Márton, E., Panaiotu, C. & Cvetkovic, V. (2006). Geochronology of Neogene magmatism in 
the Carpathian arc and intra-Carpathian area. Geologica Carpathica 57, 511-530. 

Póka, T. (1988). Neogene and Quaternary volcanism of the Carpathian Pannonian region: changes in chemical 
composition and its relationship to basin formation. In: Royden, L. H. & Horváth, F. (eds) The 
Pannonian Basin. A study in basin evolution. Am. Assoc. Pet. Geol. Mem. 45, 257 277 

Póka, T., Zelenka, T., Szakács, A., Seghedi, I., Nagy, G. & Simonits, A. (1998). Petrology and geochemistry of 
the Miocene acidic explosive volcanism of the Bükk Foreland; Pannonian Basin, Hungary. Acta 
Geologica Hungarica 41, 437-466. 

Qin, Z., Lu, F. & Anderson, A. T., Jr. (1992). Diffusive reequilibration of melt and fluid inclusions. American 
Mineralogist 77, 565-576. 

Radócz, G. (1969). Előzetes jelentés a Csereháti alapfúrások eredményeiről. MÁFI Évi Jelentés 1967-rol, 281-
285. 

Radócz, G. & Gyarmati, P. (2005). A Bogács-9 fúrás vulkanitjai. Földtani Közlöny 153/3, 361-371. 
Ravasz, C. (1987). Neogene volcanism in Hunagry. Ann. Hung. Geol. Inst. 70, 275-279. 
Reid, M. R., Coath, C. D., Mark Harrison, T. & McKeegan, K. D. (1997). Prolonged residence times for the 

youngest rhyolites associated with Long Valley Caldera:230Th--238U ion microprobe dating of young 
zircons. Earth and Planetary Science Letters 150, 27-39. 

Reid, M. R. (2008). How long does it take to supersize an eruption? Elements 4, 23-28. 
Roberge, J., Wallace, P. J. & Kent, A. A. (2005). The origin of quartz phenocrysts in the Bishop Tuff rhyolitic 

magma based on trace elements in melt inclusions and pumice matrix glass. EOS 86 Fall meeting 
supplement, abstract V13B-0524. 

Roedder, E. (1979). Origin and significance of magmatic inclusions. Bulletin de Minéralogie 102, 487-510. 
Roedder, E. (1984). Fluid Inclusions: Mineralogical Society of America  
Ruprecht, P. & Wörner, G. (2007). Variable regimes in magma systems documented in plagioclase zoning 

patterns: El Misti stratovolcano and Andahua monogenetic cones. Journal of Volcanology and 
Geothermal Research 165, 142-162. 

Rutherford, M. J. & Hill, P. M. (1993). Magma ascent rates from amphibole breakdown: An experimental study 
applied to the 1980-1986 Mount St Helens eruptions. Journal of Geophysical Research 98(B11), 
19667-19685. 

Saito, G., Kazahaya, K., Shinohara, H., Stimac, J. & Kawanabe, Y. (2001). Variation of volatile concentration in 
a magma system of Satsuma-Iwojima volcano deduced from melt inclusion analyses. Journal of 
Volcanology and Geothermal Research 108, 11-31. 

Sano, Y., Terada, K. & Fukuoka, T. (2002). High mass resolution ion microprobe analysis of rare earth elements 
in silicate glass, apatite and zircon: lack of matrix dependency. Chemical Geology 184, 217-230. 

Schilling, F. R. & Partzsch, G. M. (2001). Quantifying partial melt fraction in the crust beneath the Central 
Andes and the Tibetan PlateauPhysics and Chemistry of the Earth, Part A Solid Earth and Geogesy 26, 
239-246 

Schmincke, H. U. (2004). Volcanism: Springer Verlag 
Schmitt, A. K. (2001). Gas-saturated crystallization and degassing in large-volume, crystal-rich dacitic magmas 

from the Altiplano-Puna, northern Chile. Journal of Geophysical Research 106, 30561-30578. 
Schmitt, A. K., Kasemann, S., Meixner, A. & Rhede, D. (2002). Boron in central Andean ignimbrites: 

implications for crustal boron cycles in an active continental margin. Chemical Geology 183, 333-347. 
Schnurr, W. B. W., Trumbull, R. B., Clavero, J., Hahne, K., Siebel, W. & Gardeweg, M. (2007). Twenty-five 

million years of silicic volcanism in the southern central volcanic zone of the Andes: Geochemistry and 
magma genesis of ignimbrites from 25 to 27 °S, 67 to 72 °W. Journal of Volcanology and Geothermal 
Research 166, 17-46. 

Schréter, Z. (1939). A Bükkhegység délkeleti oldalának földtani viszonyai. MÁFI Évi Jelentés, 1933-35, 511-
532. 

Schréter, Z. (1950). Tard, Bükkaranyos környezetének földtani térképe, 1:25000. MÁFI Adattár, 1950-es 
Jelentés, Szén 102. 

Seghedi, I., Downes, H., Szakács, A., Mason, P. R. D., Thirlwall, M. F., Rosu, E., Pécskay, Z., Márton, E. & 
Panaiotu, C. (2004). Neogene-Quaternary magmatism and geodynamics in the Carpathian-Pannonian 
region: a synthesis. Lithos 72, 117-146. 

Seghedi, I., Downes, H., Harangi, S., Mason, P. R. D. & Pécskay, Z. (2005). Geochemical response of magmas 
to Neogene-Quaternary continental collision in the Carpathian-Pannonian region: a review. 
Tectonophysics 410, 485-499. 

Shane, P., Nairn, I. A. & Smith, V. C. (2005). Magma mingling in the ~50 ka Rotoiti eruption from Okataina 



 

157 - 

Volcanic Centre: implications for geochemical diversity and chronology of large volume rhyolites. 
Journal of Volcanology and Geothermal Research 139, 295-313. 

Shane, P., Martin, S. B., Smith, V. C., Beggs, K. F., Darragh, M. B., Cole, J. W. & Nairn, I. A. (2007). Multiple 
rhyolite magmas and basalt injection in the 17.7 ka Rerewhakaaitu eruption episode from Tarawera 
volcanic complex, New Zealand. Journal of Volcanology and Geothermal Research 164, 1-26. 

Shane, P., Nairn, I. A., Smith, V. C., Darragh, M., Beggs, K. & Cole, J. W. (2008). Silicic recharge of multiple 
rhyolite magmas by basaltic intrusion during the 22.6 ka Okareka Eruption Episode, New Zealand. 
Lithos 103, 527-549. 

Signorelli, S., Vaggelli, G., Francalanci, L. & Rosi, M. (1999). Origin of magmas feeding the Plinian phase of 
the Campanian Ignimbrite eruption, Phlegrean Fields (Italy): constraints based on matrix-glass and 
glass-inclusion compositions. Journal of Volcanology and Geothermal Research 91, 199-220. 

Simakin, A. & Botcharnikov, R. (2001). Degassing of stratified magma by compositional convection. Journal of 
Volcanology and Geothermal Research 105, 207-224. 

Sinton, J. M. & Detrick, R. S. (1992). Mid-Ocean Ridge Magma Chambers. Journal of Geophysical Research 
97, 197-216. 

Sisson, T. W. & Grove, T. L. (1993). Temperatures and H2O contents of low-MgO high-alumina basalts. 
Contributions to Mineralogy and Petrology 113, 167-184. 

Smith, V. C., Shane, P. & Nairn, I. A. (2004). Reactivation of a rhyolitic magma body by new rhyolitic intrusion 
before the 15.8 ka Rotorua eruptive episode: implications for magma storage in the Okataina Volcanic 
Centre, New Zealand. Journal of the Geological Society 161, 757-772. 

Sobolev, A. V. & Shimizu, N. (1993). Ultra-depleted primary melt included in an olivine from the Mid-Atlantic 
Ridge. Nature 363, 151-154. 

Sobolev, A. V. (1996). Melt inclusions in minerals as a source of principle petrologic information. Petrology 4, 
209-220. 

Sparks, S. R. J., Sigurdsson, H. & Wilson, L. (1977). Magma mixing: a mechanism for triggering acid explosive 
eruptions. Nature 267, 315-318. 

Sparks, S. R. J., Huppert, H. E. & Turner, J. S. (1984). The fluid dynamics of evolving magma chambers. Phil. 
Trans. R. Soc. London 310, 511-534. 

Sparks, R. S. J. & Marshall, L. A. (1986). Thermal and mechanical constraints on mixing between mafic and 
silicic magmas. Journal of Volcanology and Geothermal Research 29, 99-124. 

Straub, S. M. & Martin-Del Pozzo, A. L. (2001). The significance of phenocryst diversity in tephra from recent 
eruptions at Popcatepetl volcano (central Mexico). Contributions to Mineralogy and Petrology 140, 
487-510. 

Streck, M. J. & Grunder, A. L. (1997). Compositional gradients and gaps in high-silica rhyolites of the 
Rattlesnake Tuff, Oregon. J. Petrology 38, 133-163. 

Streck, M. J. (2008). Mineral textures and zoning as evidence for open system processes. In: Putirka, K. D. & 
Tepley III, F. J. (eds) Minerals , inclusions and volcanic processes. Reviews in Mineralogy and 
Geochemisty 69, 595-622 

Sun, S. S. & McDonough, W. F. (1989). Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for 
mantle composition and processes. In: Saunders, A. D. & Norry, M. J. (eds) Magmatism in the oceanic 
basins Geological Society Special Publications No. 42, 313-345 

Szabo, C., Harangi, S. & Csontos, L. (1992). Review of Neogene and Quaternary volcanism of the Carpathian-
Pannonian region. Tectonophysics 208, 243-256. 

Szabó, Z. (2000). Cirkonmorfológiai vizsgálatok a Bükkalja miocén piroklasztit sorozatain.: Szakdolgozat, 
ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék  

Szakács, A., Zelenka, T., Márton, E., Pécskay, Z., Póka, T. & Seghedi, I. (1998). Miocene acidic explosive 
volcanism in the Bükk Foreland, Hungary: Identifying eruptive sequences and searching for source 
locations. Acta Geologica Hungarica 41, 413-435. 

Szakács, A., Vlad, D., Andriessen, P. A. M., Fülöp, A. & Pécskay, Z. (2000). Eruptions of the "Dej Tuff", 
Transylvanian Basin: when, where and how many? Vijesti Hrvatskoga geoloskog drustva 37/3, 122. 

Széky-Fux, V., Ravasz, C. & Pécskay, Z. (1991). Tertiary volcanism of the Pannonian Basin. In: Karamata, S. 
(ed.) Geodynamic evolution of the Pannonian basin Serbe Acad. Sci. Arts 4, 289-305 

Tari, G., Dövényi, P., Horváth, F., Dunkl, I., Lenkey, L., Stefanescu, M., Szafián, P. & Tóth, T. (1999). 
Lithospheric structure of the Pannonian basin derived from seismic, gravity and geothermal data. In: 
Durand, B., Jolivet, L., Horváth, F. & Séranne, M. (eds) The Mediterranean Basins: Tertiary extension 
within the Alpine orogen. Geological Society, London, Special Publication 156, 215-250 

Thomas, J. B., Bodnar, R. J., Shimizu, N. & Chesner, C. A. (2001). The role of boundary layers during 
entrapment of melt inclusions: Evidence from melt inclusions in plagioclase, allanite and zircon from 
the Toba Tuffs, Sumatra, Indonesia. Eos Trans. AGU 82. 

Thomas, J. B., Bodnar, R. J., Shimizu, N. & Sinha, A. K. (2002). Determination of zircon/melt trace element 



 

158 - 

partition coefficients from SIMS analysis of melt inclusions in zircon. Geochimica et Cosmochimica 
Acta 66, 2887-2901. 

Thompson, F. H., Smith, A. L. & Malpas (2001). Origin of oceanic phonolites by crystal fractionation and the 
promlem of Daly gap: an example from Rarotonga. Contribution to Mineralogy and Petrology 142, 
336-346. 

Turner, J. S. (1980). A fluid-dynamical model of differentiation and layering in magma chambers. Nature 285, 
213-215. 

Tuttle, O. F. & Bowen, N. L. (1958). Origin of granite in the light of experimental studies in the system 
NaAlSi3O8-KALSI3O8-SiO2-H2O.  

Varga, G., Csillagné Teplánszky, E. & Félegyházi, Z. (1975). Geology of the Mátra Mts.  
Varga, G. (1976). Adatok a Bükkaljai savanyú piroklasztikumok földtani-kőzettani megismeréséhez.: Kézirat, 

MÁFI  
Varga, G. (1981). Újabb adatok az összesült tufatelepek és ignimbritek ismeretéhez. MÁFI Évi Jelentés 1979-ról, 

499-509. 
Vass, D., Kovac, M., Konecny, V. & Lexa, J. (1988). Molasse basins and volcanic activity in West Carpathian 

Neogene - its evolution and geodynamic character. Geologica Carpathica 39, 539-561. 
Walker Jr., B. A., Miller, C. F., Lowery Claiborne, L., Wooden, J. L. & Miller, J. S. (2007). Geology and 

geochronology of the Spirit Mountain batholith, southern Nevada: Implications for timescales and 
physical processes of batholith construction. Journal of Volcanology and Geothermal Research 167, 
239-262. 

Wallace, P. J., Anderson, A. T. & Davis, A. M. (1985). Quantification of pre-eruptive exsolved gas content in 
silicic magmas. Nature 377, 612-616. 

Walsh, J. N., Buckley, F. & Barker, J. (1981). The simultaneous determination of the rare-earth elements in 
rocks using inductively coupled plasma source spectrometry*1. Chemical Geology 33, 141-153. 

Wark, D. A., Hildreth, W., Spear, F. S., Cherniak, D. J. & Watson, E. B. (2007). Pre-eruption recharge of the 
Bishop magma system. Geology 35, 235-238. 

Watson, E. B. (1976). Glass inclusions as samples of early magmatic liquid: determinative method and 
application to a South Atlantic basalt. Journal of Volcanology and Geothermal Research 1, 73-84. 

Wilson, C. J. N. (2001). The 26.5 ka Oruanui eruption, New Zealand: an introduction and overview. Journal of 
Volcanology and Geothermal Research 112, 133-174. 

Wilson, C. J. N., Blake, S., Charlier, B. L. A. & Sutton, A. N. (2006). The 26.5 ka Oruanui Eruption, Taupo 
Volcano, New Zealand: Development, Characteristics and Evacuation of a Large Rhyolitic Magma 
Body. J. Petrology 47, 35-69. 

Witter, J. B., Kress, V. C., Delmelle, P. & Stix, J. (2004). Volatile degassing, petrology, and magma dynamics of 
the Villarrica Lava Lake, Southern Chile. Journal of Volcanology and Geothermal Research 134, 303-
337. 

Wolff, J. A., Worner, G. & Blake, S. (1990). Gradients in physical parameters in zoned felsic magma bodies: 
implicatios for evolution and eruptive withdrawal. Journal of Volc. and Geotherm. Res. 43, 37-55. 

Wolff, J. A., Ramos, F. C. & Davidson, J. P. (1999). Sr isotope disequilibrium during differentiation of the 
Bandelier Tuff: Constraints on the crystallization of a large rhyolitic magma chamber. Geology 27, 495-
498. 

Wolff, J. A. & Ramos, F. C. (2003). Pb isotope variations among Bandelier Tuff feldspars: No evidence for a 
long-lived silicic magma chamber. Geology 31, 533-536. 

Wright, J. V., Smith, A. L. & Self, S. (1980). A working terminology of pyroclastic deposits. Journal of 
Volcanology and Geothermal Research 8, 315-336. 

Zajacz, Z. & Halter, W. (2007). LA-ICPMS analyses of silicate melt inclusions in co-precipitated minerals: 
Quantification, data analysis and mineral/melt partitioning. Geochimica et Cosmochimica Acta 71, 
1021-1040. 

Zandt, G., Leidig, M., Chmielowski, J., Baoumont, D. & Yuan, X. (2003). Seismic detection and 
characterization of the Altiplano-Puna magma body, Central Andes. Pure and Applied Geophysics 160, 
789-807. 

Zelenka, T., Póka, T., Márton, E. & Pécskay, Z. (2004). A Tari Dácittufa Formáció típuszelvényének 
felülvizsgálata. MÁFI Évi Jelentés 2004-ről, 73-84. 

 



 

159 - 

Tartalmi kivonat 
 

A bükkaljai vulkáni terület (BVT) egyedülállóan tárja fel a Pannon-medence 
fejlődéstörténetének kezdeti időszakában, mintegy 8 millió év során lerakódott miocén 
riolittufa szintek képződményeit. A BVT-n megjelenő alsó, középső és felső tufaszintekbe 
sorolt szilíciumgazdag piroklasztitok három különböző korú és jellegű képződményét 
(szomolyai, bogácsi és harsányi ignimbrit, amelyek a litosztratigráfiai alapon definiált 
Gyulakeszi Riolittufa Formáció, Tari Dácittufa Formáció és Harsányi Riolittufa Formáció 
jellemző képződményei) választottam ki, hogy a petrogenetikai vizsgálatokkal képet kapjak a 
sekély magmatározóban zajlott folyamatokról. Mindehhez a piroklasztitok juvenilis üvegére 
(horzsakő és litoklaszt kőzetüveges alapanyag, üvegszilánkok, valamint szilikátolvadék 
zárványok) és ásványaira vonatkozó szöveti és in-situ fő- és nyomelem geokémai vizsgálati 
eredményeknek, valamint a horzsakövek és litoklasztok teljes kőzet összetétel adatainak 
integrált, kvantitatív modellszámításokkal kiegészített értékelését végeztem el.  

A három vizsgált szilíciumgazdag ignimbrit rekonstruált magmatározó rendszerében 
különböző folyamatsorok ismerhetők fel, azonban számos közös pont is megállapítható. 
Mindhárom esetben az értelmezett folyamatok egy kiterjedt kristálypép zónából és 
olvadéklencsékből álló magmatározóban zajlottak. A petrogenetikai folyamatok nyílt 
rendszerűek voltak és ezekben lényeges szerepe volt mafikus magmák felnyomulásának is. A 
szomolyai és bogácsi ignimbrit petrogenezisében és így feltehetően a BVT többi, alsó és 
középső vulkáni szint kőzeteit is létrehozó magmák fejlődésében földköpeny-eredetű, a 
szomolyai ignimbrit esetében közel primitív összetételű (mg-szám>0,6) bazaltos magmák is 
részt vettek. A magmatározókban friss magmabenyomulás, kristálypép mobilizáció, 
magmakeveredés és a mindezekkel párhuzamosan zajló frakcionációs kristályosodás 
folyamatait tártam fel. A harsányi ignimbrit esetében két különböző eredetű és eltérő 
magmafejlődésen átesett riolitos magma jelenléte, és ezek kitörés közbeni részleges 
keveredésének folyamata mutatható ki.  

Vizsgálataim eredményei arra utalnak, hogy a teljes kőzet geokémiai adatok, valamint 
az ásványfázisokba zárt szilikátolvadék zárványok petrogenetikai célú felhasználása nem 
valósítható meg anélkül, hogy tisztázzuk a kőzetek kőzetüvegeinek és ásványfázisainak 
eredetét. A teljes kőzet összetétel adatok sok esetben különböző folyamatok során keletkezett, 
majd összekevert kristálypép és olvadék frakció anyagát tükrözik, azaz nem egy, a 
magmafejlődésben részt vett önálló magmát jeleznek.  

Az in-situ nyomelem adatok felhasználásával riolitos rendszerre vonatkozó 
ásvány/olvadék megoszlási együtthatókat (ortopiroxén, Na-gazdag plagioklász, cirkon) 
határoztam meg, amelyek pontosabb értékekkel szolgálhatnak, mint a korábbi szeparált 
ásvány-mátrix fázisokra megadott adatok. A petrogenetikai modellszámítások tapasztalatai 
alapján a szilíciumgazdag magmás rendszerekben a riolitos magmák nyomelem összetételét 
jelentős mértékben befolyásolják az akár csak néhány tized-század százalékban 
kristályosodott akcesszórikus elegyrészek, mint például a cirkon és allanit. 

Eredményeim felhívják a figyelmet egy szilíciumgazdag vulkáni terület, esetünkben a 
BVT magmatározóiban zajlott folyamatok változatosságára. A vizsgálatok alapján levont 
petrogenetikai következtetések hatékonyan beilleszthetők a szilíciumgazdag magmatározókra 
kidolgozott új (kristálypép zónák és abból elkülönülő olvadéklencsék) modellbe, és annak 
számos részfolyamatáról adnak eddig még nem közölt információt.  
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Abstract 

 
 The Bükkalja volcanic field exposes uniquely the Miocene (13-21 Ma) silicic 
pyroclastic rocks, which were formed during the initial stages of the evolution of the 
Pannonian Basin. Among the so called Lower, Middle and Upper Tuff Horizons three 
representative ignimbrite occurrences were selected (Szomolya Ignimbrite, Bogács Ignimbrite 
and Harsány Ignimbrite belonging to the lithostratigraphic units of the Gyulakeszi Rhyolite 
Tuff Formation, Tar Dacite Tuff Formation and Harsány Rhyolite Tuff Formation, 
respectively) to carry out a detailed petrogenetic study in order to reveal the processes 
occurred in the shallow magma reservoirs. This study involved an integrated textural and in-
situ major and trace element geochemical investigation of the juvenile glasses (i.e., glassy 
groundmass of the pumices and lithic clasts, glass shards and silicate melt inclusions) and the 
mineral phases of the ignimbrites combined with quantitative model calculations. 
 The reconstructed magma reservoir processes of the three studied ignimbrites show 
different features, however, there are also some common points. The interpretations fit in the 
recently proposed new magma reservoir model consisting of an extended crystal mush zone 
and included melt lenses in its upper parts. They were characterized mostly by open system 
petrogenetic processes (magma recharge, mixing and hybridization, in-situ crystallization, 
remobilization and mixing of different crystal mushes) and one of the main elements of these 
processes was episodic ascent and intrusion of mantle-derived mafic, nearly primitive (mg-
values>0.6) magma batches. This study emphasizes the major role of mafic magmas in the 
evolution of the silicic magma reservoirs as shown for the origin of the Szomolya and Bogács 
Ignimbrites and this could be also valid for the other silicic pyroclastic rocks of the Lower and 
Middle Tuff Horizons. In the case of the Harsány Ignimbrite, two different rhyolitic magmas 
and their syn-eruptive mingling were recognized. 

This study points out the importance of the interpretation of the origin of the glasses 
and mineral phases in an igneous rock before the use of the bulk rock compositional data and 
also before the use of data coming from the analyses of silicate melt inclusions trapped in the 
minerals. An important experience of this study is that in many cases bulk rock composition 
of igneous rocks indicates mixing of distinct crystal mushes with different histories and melt 
fractions rather than the existence of a certain magma involved in the petrogenesis. 

Based on the in-situ (LA-ICP-MS) trace element data of a couple of mineral phases 
(orthopyroxene, Na-rich plagioclase and zircon) and the accompanying glass phases, mineral-
melt distribution coefficients were determined. These values could be more precise than the 
previous data calculated from the composition of separated mineral and groundmass phases. It 
is shown that the trace element content of silicic magmas is primarily controlled by the 
crystallization of accessory minerals such as allanite and zircon even in very low – a few tens 
or hundreds percent – amounts. 

The wide variation of the magma reservoir processes revealed in this study and the 
particularly fresh preservation of the silicic pyroclastic rocks implies that the Bükkalja 
volcanic field could act as a natural laboratory in such investigations.  
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1. melléklet 
A szomolyai ignimbrit horzsaköveinek és litoklasztjainak főelem (tömeg%) és nyomelem 
(ppm) összetétele, valamint radiogén izotóparányai. 
 

Mintanév N39 SZ-I N38C N38E 
kőzet horzsakő horzsakő litoklaszt litoklaszt
SiO2 74.32 73.36 61.38 62.49 
TiO2 0.17 0.18 0.74 0.79 
Al2O3 13.8 13.81 16.51 16.94 
Fe2O3 1.9 1.87 6.09 5.44 
MnO 0.05 0.05 0.09 0.08 
MgO 0.32 0.32 3.63 3.1 
CaO 1.97 1.96 5.98 5.75 
Na2O 2.04 2.16 2.35 2.32 
K2O 4.99 4.86 2.6 2.89 
P2O5 0.05 0.05 0.15 0.16 
LOI 3.1 0.04 1.54 0.84 
     
Ni 5 12 21 18 
Cr 7  115 129 
V 19 13 130 110 
Sc 5.1 4.27 25 19 
Rb 161 155 95 98 
Ba 773 900 1005 892 
Pb 29.5 23.3 28.5 24.6 
Sr 167 156 328 317 
Zr 114 103 181 188 
Nb 12 8.6 12 14 
Y 22 19.9 29 24 
Th 20.8 22.14 14.9 14.8 
La 33.9 44.1 39.3 36.51 
Ce 59.6 86.95 77.1 72.83 
Nd 22.7 31.36 33.1 28.2 
Sm  4.49  5.13 
Eu  0.77  1.33 
Gd    4.7 
Dy    4.07 
Ho    0.8 
Er    1.92 
Yb  1.98  2.07 
Lu    0.34 
Hf  3.79   
Ta  1.19   
U  6   
     
87Sr/86Sr 0.71045  0.70883 0.7092 
(87Sr/86Sr)o 0.70974  0.70861 0.70897 
143Nd/144Nd    0.51227 

 



2. melléklet 
A szomolyai ignimbrit fenokristályainak kémiai összetétele (oxidelemzések tömeg%-ban). 
 
Piroxének főelem összetétele (mg-szám=Mg/(Mg+Fetotal), En=ensztatit szélsőtag mol%-ban) 

N38C litoklaszt            
Mintanév SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O Total mg-szám En 
041015N38c2 px1 51.32 0.31 2.03 9.65 0.27 14.02 21.28 0.33 99.21 0.72 40.19 
041015N38c2 opx4 51.88 0.41 1.58 9.49 0.30 14.39 21.25 0.24 99.54 0.73 40.93 
041015N38c2 px6 52.18 0.37 1.52 9.79 0.26 14.59 21.26 0.27 100.24 0.73 41.08 
041015N38c2 px7 50.96 0.56 2.66 10.05 0.25 14.04 21.11 0.31 99.94 0.71 40.12 
041015N38c2 px12 51.55 0.42 2.03 9.94 0.28 14.33 21.25 0.30 100.10 0.72 40.55 
041015N38c2 px14 51.86 0.33 1.83 9.87 0.28 14.18 21.37 0.29 100.01 0.72 40.24 
n38c cpx of smi7 51.81 0.33 1.60 9.55 0.29 14.44 21.05 0.26 99.32 0.73 41.14 
n38c px of smi8 52.45 0.23 0.98 9.97 0.30 14.23 21.61 0.27 100.03 0.72 40.05 
1103N38C-2am 51.57 0.27 1.73 9.32 0.28 14.57 21.10 0.33 99.17 0.74 41.48 
1103N38C-2am2 51.45 0.28 1.62 10.14 0.25 14.20 21.29 0.35 99.58 0.71 40.17 
1103N38C-2opx2 50.60 0.61 2.66 9.52 0.24 14.24 21.16 0.36 99.42 0.73 40.76 
1103N38C-cpx4 52.00 0.29 1.39 9.76 0.29 14.50 21.04 0.27 99.55 0.73 41.11 
1103N38C-cpx5 51.34 0.54 2.25 9.29 0.20 14.31 21.14 0.33 99.42 0.73 41.08 
1103N38C-cpx6 51.31 0.46 1.97 10.19 0.28 14.40 20.33 0.35 99.30 0.72 41.28 
1103N38C-cpx7 52.09 0.33 1.58 9.74 0.25 14.50 21.24 0.31 100.04 0.73 40.99 
1103N38C-cpx8 51.31 0.43 2.17 9.96 0.29 13.78 21.07 0.36 99.36 0.71 39.74 
041015N38c2 px2 52.85 0.25 1.06 20.09 0.48 23.56 1.32  99.61 0.68 65.35 
041015N38c2 opx3 52.81 0.26 1.15 20.36 0.48 23.58 1.24  99.88 0.67 65.20 
041015N38c2 px5 53.40 0.18 0.91 20.97 0.50 23.24 1.17  100.37 0.66 64.32 
041015N38c2 px8 53.07 0.23 0.97 21.23 0.52 23.23 1.18  100.43 0.66 64.02 
041015N38c2 px10 53.26 0.22 0.89 20.55 0.48 23.45 1.29  100.14 0.67 64.81 
041015N38c2 px13 53.04 0.16 0.97 20.75 0.53 23.38 1.38  100.21 0.67 64.38 
041015N38c2 px15 52.97 0.18 1.01 20.82 0.53 23.26 1.24  100.01 0.67 64.37 
n38copx3 52.84 0.16 1.06 21.17 0.53 23.05 1.28  100.12 0.66 63.76 
n38copx5-1 53.23 0.24 1.51 18.85 0.40 24.53 1.27  100.10 0.70 67.67 
n38copx5-2 53.31 0.24 1.28 19.34 0.48 24.71 1.24  100.64 0.69 67.29 
n38copx5-3 53.34 0.22 1.09 19.21 0.49 24.70 1.20  100.28 0.70 67.46 
n38copx5-5 53.08 0.20 1.96 18.06 0.37 25.16 1.16  100.05 0.71 69.24 
n38copx6 52.89 0.20 1.02 21.19 0.48 23.04 1.23  100.14 0.66 63.84 
n38c-2opx1 53.32 0.23 1.03 20.74 0.52 23.44 1.25  100.55 0.67 64.62 
n38c-2opx2-1 52.47 0.21 1.08 22.86 0.56 21.65 1.40  100.24 0.63 60.48 
n38c-2opx2-2 52.57 0.26 1.19 21.68 0.52 22.74 1.38  100.38 0.65 62.84 
n38c-2opx2-3 52.47 0.13 1.40 22.22 0.54 22.43 1.06  100.30 0.64 62.37 
n38c-2opx2-4 52.65 0.12 1.40 21.71 0.51 23.01 1.00  100.43 0.65 63.56 
n38c-2opx3-1 53.34 0.21 1.00 20.15 0.52 23.83 1.22  100.29 0.68 65.64 
n38c-2opx3-2 52.57 0.21 2.06 19.66 0.43 24.23 1.17  100.34 0.69 66.66 
n38c-2opx3-3 53.24 0.12 0.86 21.26 0.52 23.36 1.20  100.59 0.66 64.09 
n38c-2opx4 52.88 0.27 1.34 21.33 0.51 22.95 1.30  100.61 0.66 63.51 
n38c big opx at smi_b 52.85 0.24 1.55 19.58 0.46 24.04 1.25  100.00 0.69 66.43 
1103N38C-2opx1 52.33 0.19 1.24 20.91 0.53 23.10 1.08  99.43 0.66 64.32 
1103N38C-2opx3 52.62 0.17 1.04 20.97 0.53 23.10 1.26  99.72 0.66 64.03 
1103N38C-2opx4c 53.54 0.24 4.43 10.42 0.22 29.26 2.31  100.50 0.83 79.31 
1103N38C-2opx4r 52.83 0.22 1.23 19.70 0.49 23.82 1.39  99.70 0.68 65.91 
1103N38C-opx6 52.91 0.17 0.90 20.92 0.52 23.19 1.20  99.81 0.66 64.26 
1103N38C-opx5 52.76 0.23 1.00 20.47 0.47 23.46 1.26  99.71 0.67 64.95 

 
Piroxén nyomelem összetétel (nyomelemek ppm-ben) 

Minta Sr Zr La Ce Nd Sm Eu Gd Dy Er Yb Lu Hf Th 
1103N38C-opx5 1.38 2.63 0.68 2.88 3.50 1.00 0.11 1.00 1.13 0.60 0.54 0.075 0.150 0.003 

 
 



2. melléklet – folytatás 
 
Piroxének főelem összetétele (mg-szám=Mg/(Mg+Fetotal), En=ensztatit szélsőtag mol%-ban) 

SZP3 litoklaszt           
Mintanév SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Total mg-szám En 
SZP3 opx1 core 50.28 0.12 0.93 26.17 0.81 19.37 0.77 98.47 0.57 55.23 
SZP3 opx incl in am2 50.70 0.16 0.85 24.33 0.78 20.26 1.24 98.35 0.60 57.48 
SZP3 opx3 50.82 0.09 0.74 27.14 0.81 18.49 0.82 98.93 0.55 53.17 
SZP3 opx4 core 55.40 0.13 1.81 8.38 0.22 32.69 1.27 99.91 0.87 85.06 
SZP3 opx4_2 53.96 0.20 2.51 10.25 0.24 30.09 2.02 99.31 0.84 80.39 
SZP3 opx4_3 54.45 0.16 2.07 10.27 0.21 30.78 1.44 99.40 0.84 81.64 
SZP3 opx4_4 52.05 0.37 3.49 13.20 0.32 26.93 2.80 99.20 0.78 73.73 
SZP3 opx4_5 53.31 0.24 2.19 11.37 0.24 29.84 1.51 98.74 0.82 79.69 
SZP3 opx4_6 53.88 0.18 2.04 10.99 0.29 29.79 1.77 98.97 0.83 79.67 
SZP3 opx4_7 52.69 0.27 2.31 14.44 0.30 27.52 1.40 98.96 0.77 74.79 
SZP3 opx4_8 53.25 0.24 2.40 12.35 0.34 29.24 1.58 99.46 0.81 77.97 
SZP3 opx4_9 50.95 0.10 0.61 24.98 0.64 20.09 0.88 98.29 0.59 57.23 
SZP3  opx6 52.88 0.22 2.07 14.40 0.34 27.77 1.22 98.95 0.77 75.22 
SZP3 opx6 rim 52.86 0.14 1.06 18.15 0.42 25.57 1.15 99.35 0.72 69.45 
szp3-2opx1core 55.05 0.24 2.49 11.04 0.23 31.06 1.19 101.32 0.83 81.22 
szp3-2opx1rim 51.22 0.09 0.72 28.41 0.76 18.72 0.83 100.78 0.54 52.45 
szp3-2opx2core 55.78 0.15 2.64 8.78 0.20 32.84 0.98 101.40 0.87 85.12 
szp3-2opx2rim 52.64 0.13 0.70 24.77 0.53 21.49 0.90 101.19 0.61 59.14 
szp3-2opx3dark 51.63 0.44 4.06 17.71 0.36 24.69 2.19 101.09 0.71 67.82 
szp3-2opx3light 49.85 0.38 3.23 25.17 0.57 19.44 1.49 100.18 0.58 55.62 
szp3-2opx4rim 51.39 0.14 0.86 28.89 0.82 18.15 0.97 101.27 0.53 51.09 
SZP4 litoklaszt           
Mintanév SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Total mg-szám En 
szp4-3opx1core 52.47 0.12 0.58 26.45 0.68 20.25 1.00 101.59 0.58 55.94 
szp4-3opx1rim 51.69 0.14 0.74 27.69 0.72 19.32 1.05 101.37 0.55 53.63 
szp4-3opx2 51.67 0.09 0.65 27.52 0.68 19.52 1.05 101.19 0.56 54.07 
szp4-3opx3 51.36 0.16 0.86 28.23 0.75 18.93 1.02 101.33 0.54 52.70 
SZP4 opx  with am2 50.35 0.13 0.98 26.43 0.74 19.03 0.97 98.66 0.56 54.42 
SZP4 opx2 core 54.00 0.15 1.70 11.91 0.24 30.26 1.01 99.29 0.82 80.04 
SZP4 opx2 rim 51.54 0.12 1.29 21.57 0.53 22.48 0.67 98.24 0.65 63.57 
SZP4 opx3 core 53.99 0.21 1.66 12.64 0.30 29.76 0.77 99.34 0.81 79.20 
SZP4 opx4 51.18 0.15 0.71 26.29 0.72 19.19 0.99 99.22 0.57 54.74 
SZP4 opx incl in am4 51.08 0.14 0.63 26.67 0.77 18.90 0.98 99.22 0.56 53.99 
SZP9 litoklaszt           
Mintanév SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Total mg-szám En 
1103SZP9opx1c 54.79 0.21 2.29 12.74 0.27 29.48 0.87 100.65 0.80 78.81 
1103SZP9opx1r 52.19 0.26 1.25 23.01 0.57 21.58 1.13 100.02 0.63 60.57 
1103SZP9opx3c 53.02 0.32 1.47 19.46 0.44 24.05 1.54 100.33 0.69 66.20 
1103SZP9opx3r 55.62 0.17 1.26 10.22 0.21 31.22 1.70 100.44 0.84 81.52 
1103SZP9am2 55.99 0.13 1.46 9.08 0.26 31.88 1.64 100.45 0.86 83.22 
103SZP9opx4c 53.27 0.18 1.81 18.30 0.43 24.98 1.38 100.35 0.71 68.46 
103SZP9opx4m 55.44 0.15 2.13 9.31 0.25 31.79 1.68 100.78 0.86 82.86 
103SZP9opx4r 53.88 0.37 0.97 17.00 0.38 25.54 1.94 100.11 0.73 69.61 
1103SZP9opx5c 54.70 0.30 0.93 14.88 0.35 27.33 1.87 100.38 0.77 73.43 
1103SZP9opx5r 55.41 0.12 1.88 10.11 0.25 30.80 1.66 100.27 0.84 81.45 
1103SZP9opx6c 56.98 0.07 1.05 7.58 0.20 33.53 1.34 100.78 0.89 86.29 
1103SZP9opx6c 54.43 0.28 1.72 15.08 0.34 26.92 1.72 100.56 0.76 73.13 
1103SZP9opx6r 56.67 0.10 0.92 8.68 0.24 32.70 1.50 100.84 0.87 84.31 

 
Amfibol nyomelem összetétel (nyomelemek ppm-ben) 

Minta Rb Sr Y Zr Nb Ba La Ce Nd Sm Eu Gd Dy Er Yb Lu Th U 
SZP4-am2 3.4 69 277 84 30 241 63 238 219 65 5.6 64 64 32 25 3.2 0.86 0.17 
SZP4-am3 2.9 70 260 83 31 219 61 236 213 60 5.6 60 59 30 24 3 0.59 0.14 
SZP3-am1 4.2 116 159 109 25 182 39 145 131 37 5.1 37 36 18 15 2 1.2 0.51 
SZP3-am3 3.7 67 258 82 28 177 50 197 193 58 4.9 58 58 28 21 2.7 0.67 0.21 



2. melléklet – folytatás 
 
Amfibolok főelem összetétele (mg-szám=Mg/(Mg+Fe2+)) 

Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O Total mg-szám 
SZP3 am1 43.68 2.44 10.04 13.01 0.17 13.88 11.38 1.74 0.80 97.14 0.73 
SZP3  am2 42.51 2.24 9.80 16.62 0.29 11.35 10.88 1.61 0.84 96.14 0.62 
SZP3 am3 45.48 1.27 7.82 17.08 0.29 12.26 10.54 1.39 0.56 96.69 0.65 
SZP3 am4 43.55 2.10 9.41 15.84 0.25 11.96 10.98 1.65 0.79 96.53 0.63 
SZP4 am  43.18 2.31 9.85 16.12 0.25 11.74 11.46 1.60 1.11 97.62 0.62 
SZP4 am2   45.22 1.41 8.33 15.50 0.18 12.94 11.17 1.36 0.89 97.00 0.67 
SZP4 am3  43.43 2.09 9.21 15.73 0.18 12.13 11.28 1.51 1.05 96.61 0.64 
SZP4 am4 44.54 1.89 8.30 15.44 0.21 12.82 11.26 1.38 0.92 96.76 0.67 

 
Földpátok főelem összetétele (An=anortit szélsőtag mol%-ban) 

N37 ignimbrit         
Minta SiO2 Al2O3 FeO CaO Na2O K2O Total An 
n37-pl1c 56.77 29.05 0.25 9.73 5.09 0.37 101.26 50.20 
n37-pl2 56.39 28.41 0.25 9.58 5.02 0.35 100.00 50.21 
n37-pl3 55.74 28.86 0.16 10.07 4.99 0.27 100.09 51.85 
n37plg1c 58.32 26.44 0.15 8.57 6.21 0.47 100.15 42.06 
n37plg2c 56.72 27.22 0.18 9.95 5.49 0.35 99.90 49.02 
n37plg2r 58.00 26.58 0.24 8.88 5.98 0.45 100.13 43.88 
n37plg3inp 57.56 26.63 0.19 9.39 5.85 0.40 100.02 45.88 
041015N37plg1 54.60 29.35 0.19 11.56 4.76 0.27 100.73 56.40 
041015N37 plg2 56.14 28.22 0.17 9.65 5.96 0.38 100.52 46.20 
041015N37 plg3 54.83 28.94 0.30 10.82 5.28 0.32 100.49 52.13 
041015N37 plg4 56.84 27.73 0.17 9.38 6.00 0.41 100.53 45.26 
041015N37 plg5 53.55 28.86 0.26 11.05 5.03 0.36 99.11 53.69 
N38C litoklaszt         
Minta SiO2 Al2O3 FeO CaO Na2O K2O Total An 
041015N38c2 plg1 51.79 30.70 0.62 13.29 3.83 0.26 100.49 64.73 
041015N38c2 plg2 51.34 30.74 0.65 13.46 3.70 0.26 100.15 65.77 
041015N38c2 plg2-2 47.87 33.14 0.54 16.18 2.27 0.16 100.16 79.01 
041015N38c2 plg3 at smi1 49.89 31.99 0.55 14.89 2.90 0.22 100.44 72.99 
041015N38c2 plg3b at smi2 50.34 31.68 0.54 14.50 3.10 0.22 100.38 71.18 
041015N38c2 plg4 50.15 32.08 0.76 14.96 2.95 0.21 101.11 72.80 
041015N38c2 plg5 50.30 31.93 0.67 14.79 2.99 0.20 100.88 72.36 
041015N38c2 plg6 in smi1 50.11 31.84 1.10 14.85 3.03 0.21 101.14 72.15 
041015N38c2 plg7 50.67 31.72 0.67 14.61 3.23 0.21 101.11 70.56 
041015N38c2 plg8 49.80 31.95 0.72 14.84 2.94 0.23 100.48 72.62 
041015N38c2 smi in px11 50.15 31.80 1.14 14.33 3.10 0.20 100.72 71.02 
n38cplg1 51.30 30.94 0.49 14.41 3.59 0.24 100.98 68.03 
n38cplg1-2 52.35 30.12 0.55 13.60 4.18 0.31 101.11 63.14 
n38cplg2 49.76 31.33 0.62 15.45 3.00 0.20 100.36 73.17 
n38cplg3-1 49.01 31.81 0.54 15.85 2.64 0.16 100.01 76.15 
n38cplg3-2 49.84 31.41 0.50 15.12 3.15 0.18 100.20 71.87 
n38c-2plg1 48.40 32.27 0.52 16.50 2.41 0.12 100.22 78.57 
n38c-2smi2inplg1-2 50.41 31.34 0.55 14.95 3.24 0.18 100.69 71.09 
n38c-2plg1-3 49.45 31.89 0.55 15.64 2.82 0.14 100.49 74.78 
n38c-2smi7plg 48.21 32.97 1.25 16.79 2.21 0.12 101.54 80.25 
n38c-2plg2 49.23 31.57 0.48 15.72 2.82 0.18 100.00 74.73 
n38c-2inplg2-2 52.46 30.21 0.51 13.57 4.05 0.25 101.05 63.99 
n38c-2inplg2-3 49.36 31.69 0.51 15.64 2.83 0.15 100.17 74.68 
n38c-2inplg3 51.07 30.69 0.54 14.24 3.54 0.21 100.29 68.17 
n38c-2plg4 48.92 32.11 0.46 16.00 2.76 0.15 100.40 75.60 



2. melléklet – folytatás 
 
Földpátok főelem összetétele (An=anortit szélsőtag mol%-ban)  

N38C litoklaszt         
Minta SiO2 Al2O3 FeO CaO Na2O K2O Total An 
n38c-2plg6 49.63 31.71 0.53 15.56 2.93 0.16 100.52 73.91 
n38cplg1cmi7mi8 49.19 31.67 0.51 15.43 2.42 0.16 99.37 77.18 
n38cplg1d 51.38 30.42 0.51 13.84 3.41 0.26 99.81 68.12 
n38cplg1l 50.08 31.26 0.48 15.15 2.75 0.15 99.87 74.58 
n38cplg1r 50.58 30.71 0.45 14.60 2.94 0.19 99.47 72.48 
n38cplg2c 49.70 31.10 0.48 15.27 2.66 0.20 99.41 75.18 
n38cplg2r 50.34 30.75 0.61 14.39 3.06 0.21 99.35 71.33 
n38cplg3c 47.72 32.71 0.46 16.53 2.01 0.11 99.55 81.42 
n38cplg3d 53.27 29.07 0.43 12.28 4.05 0.32 99.41 61.45 
n38cplg3r 51.89 29.39 0.47 13.14 3.70 0.31 98.91 65.01 
n38cplg4c 51.53 29.76 0.48 13.73 3.43 0.29 99.21 67.72 
n38cplg4r 50.44 30.66 0.58 14.45 2.88 0.20 99.20 72.62 
n38c plag at smi6 54.10 28.93 0.48 11.42 5.01 0.44 100.46 54.33 
n38c plag at smi56b 48.61 32.51 0.51 15.47 2.68 0.17 100.00 75.42 
n38c plag of smi4 49.91 31.55 0.49 14.29 3.25 0.20 99.76 70.04 
n38c plag of smi15 50.48 31.32 0.48 14.15 3.28 0.22 100.02 69.57 
1103N38C-2plg1c 49.70 31.61 0.55 14.65 3.05 0.19 99.86 71.80 
1103N38C-2plg1r 47.48 33.39 0.50 16.77 2.01 0.10 100.32 81.67 
1103N38C-2plg2 48.96 31.62 0.57 15.26 2.81 0.15 99.46 74.36 
1103N38C-2plg3c 47.56 33.39 0.49 16.57 2.10 0.09 100.27 80.87 
1103N38C-2plg3r 49.92 31.48 0.54 14.62 3.13 0.23 99.99 71.11 
1103N38C-2plg5c 49.22 31.84 0.46 15.19 2.66 0.17 99.60 75.16 
1103N38C-2plg5m 52.72 29.00 0.49 12.33 4.34 0.35 99.28 59.83 
1103N38C-2plg5r 48.58 31.68 0.54 15.50 2.60 0.17 99.13 75.93 
SZP3 litoklaszt         
Minta SiO2 Al2O3 FeO CaO Na2O K2O Total An 
SZP3 pl1 50.77 30.81 0.56 13.06 4.13 0.20 99.61 62.87 
SZP3 plag incl in big am2 47.11 33.38 0.33 15.84 2.57 0.09 99.34 76.91 
SZP3 pl3 light core 47.82 33.35 0.26 15.74 2.69 0.13 100.02 75.79 
SZP3 pl3 dark rim 56.18 27.43 0.23 9.22 6.25 0.47 99.82 43.71 
SZP3 pl4 core 56.45 27.82 0.24 9.38 6.11 0.48 100.52 44.63 
szp3-2plg1 49.01 32.26 0.37 15.35 2.84 0.13 99.98 74.34 
szp3-2plg1rim 49.56 32.17 0.34 15.49 2.73 0.14 100.48 75.20 
szp3-2plg2corelight 46.26 34.27 0.30 17.69 1.64 0.06 100.25 85.32 
szp3-2plg2coredark 55.67 28.35 0.24 10.58 5.43 0.36 100.66 50.76 
szp3-2plg2middledark 55.21 28.58 0.23 10.80 5.19 0.34 100.41 52.43 
szp3-2plg2middlelight 52.04 30.77 0.26 13.46 3.98 0.20 100.73 64.40 
szp3-2plg2middle2gark 56.11 27.96 0.22 10.12 5.71 0.39 100.57 48.36 
szp3-2plg2rimgark 54.61 28.76 0.27 11.23 5.00 0.32 100.22 54.36 
szp3-2plg2rimlight 50.61 31.68 0.35 14.42 3.26 0.19 100.56 70.21 
szp3-2plg3rim 54.98 29.20 0.71 11.25 5.01 0.33 101.56 54.32 
szp3-2plg3core 47.97 33.45 0.33 16.70 2.14 0.06 100.67 80.89 
szp3-2plg8core 47.62 33.61 0.33 16.82 2.04 0.07 100.56 81.70 
szp3-2plg8rim 54.20 28.83 0.29 11.42 4.67 0.35 99.80 56.28 
szp3-2plg9light 50.10 31.43 0.33 14.67 3.12 0.15 99.83 71.61 
szp3-2plg9dark 55.39 28.22 0.23 10.66 5.36 0.38 100.30 51.24 
szp3-2plg9rim 49.29 32.28 0.37 15.42 2.83 0.13 100.34 74.56 
szp3-2plg10core 55.28 28.06 0.26 10.72 5.30 0.38 100.02 51.62 
szp3-2plg10rim 54.07 28.78 0.28 11.60 4.81 0.32 99.91 56.07 



2. melléklet – folytatás 
 
Földpátok főelem összetétele (An=anortit szélsőtag mol%-ban) 

SZP4 litoklaszt         
Minta SiO2 Al2O3 FeO CaO Na2O K2O Total An 
SZP4 plag phcr1 core 45.39 35.03 0.36 17.69 1.44 0.05 99.98 86.90 
SZP4 plag phcr1 rim 48.59 32.57 0.33 15.10 2.90 0.16 99.68 73.55 
SZP4 plag2 core 48.78 32.76 0.30 15.10 3.12 0.13 100.26 72.24 
SZP4 plag2 rim 53.41 29.36 0.33 11.13 5.20 0.35 99.80 53.13 
SZP4 fp? incl in am3 phcr 52.02 29.80 0.52 11.98 4.53 0.39 99.32 58.04 
SZP4 pl2 in gm 55.19 28.25 0.41 9.84 5.83 0.53 100.09 46.82 
szp4-3plg1 50.46 32.13 0.35 14.66 3.21 0.17 101.03 70.90 
szp4-3plg1-2 54.26 29.28 0.30 11.33 4.84 0.39 100.42 55.11 
szp4-3plg2core 50.22 31.43 0.18 14.84 3.08 0.14 99.92 72.10 
szp4-3plg2m1 57.30 26.79 0.17 9.21 6.05 0.43 99.99 44.57 
szp4-3plg2m2 54.13 29.14 0.20 11.57 4.77 0.28 100.13 56.34 
szp4-3plg2m3 57.49 26.46 0.18 9.10 6.03 0.47 99.76 44.24 
szp4-3plg2rim 56.70 27.29 0.23 9.77 5.64 0.49 100.13 47.50 
szp4-3plg3core 53.62 29.29 0.28 11.94 4.53 0.37 100.03 58.05 
szp4-3plg3smizone 49.43 32.10 0.46 15.44 2.68 0.23 100.39 75.09 
szp4-3plg3rim 51.04 31.40 0.53 14.13 3.49 0.20 100.87 68.32 
szp4-3plg4-1 54.94 28.90 0.51 11.03 5.12 0.42 100.97 53.04 
SZP9 litoklaszt         
Minta SiO2 Al2O3 FeO CaO Na2O K2O Total An 
1103SZP9plg1c 52.44 28.98 0.35 12.17 2.16 2.34 98.69 64.51 
1103SZP9plg1r 51.87 30.17 0.57 13.30 3.39 0.51 100.03 66.34 
1103SZP9plg2c 52.22 30.11 0.37 13.06 3.65 0.41 99.95 64.81 
1103SZP9plg3c 54.18 28.61 0.35 11.71 4.56 0.48 100.07 57.04 
1103SZP9plg3m 50.48 30.88 0.43 14.27 2.90 0.66 99.82 70.27 
1103SZP9plg3r 53.83 28.48 0.58 12.17 4.19 0.63 100.12 59.34 
1103SZP9plg4c 49.46 32.13 0.21 15.23 2.65 0.20 99.98 75.16 
1103SZP9plg4m1 50.61 30.82 0.38 14.40 3.06 0.34 99.76 70.80 
1103SZP9plg4m2 50.60 31.17 0.19 14.29 3.17 0.29 99.82 70.16 
1103SZP9plg4m3 54.43 28.68 0.26 11.72 4.38 0.49 100.09 57.96 
1103SZP9plg4r 51.47 30.50 0.45 13.88 3.25 0.31 100.04 68.95 
1103SZP9plg5c 48.80 32.39 0.23 15.61 2.51 0.18 99.83 76.67 
1103SZP9plg5r 50.63 31.08 0.40 14.35 3.11 0.27 99.99 70.71 
1103SZP9plg6 53.11 29.64 0.50 12.51 4.06 0.38 100.43 61.57 
1103SZP9plg7 51.66 30.06 0.66 13.41 3.63 0.31 99.90 65.89 
1103SZP9plg8 54.43 28.67 0.26 11.56 4.22 0.97 100.21 56.83 

 
 
Biotitok főelem összetétele 

Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO Na2O K2O Total 
n37bi1 36.05 3.17 13.25 23.58 0.39 9.07 0.45 8.77 94.73 
SZP3 bi1 35.95 4.84 14.78 16.68 0.09 13.46 0.67 8.60 95.07 
SZP3 bi2 35.92 4.89 14.45 17.73 0.09 12.59 0.63 8.80 95.10 
SZP3 big bi3 35.58 4.77 14.31 18.73 0.09 12.05 0.62 8.52 94.67 
SZP3 big bi3 rim 35.71 4.71 14.44 18.38 0.10 12.21 0.66 8.67 94.88 
SZP4 bi1 35.59 5.33 14.12 19.37 0.12 11.72 0.58 8.67 95.50 
SZP4 bi2 35.62 5.19 14.04 19.30 0.10 11.45 0.55 9.08 95.33 

 
 
 



3. melléklet 
A szomolyai ignimbrit kőzetüvegeinek kémiai összetétele.  
Főelem összetételek (oxidelemzések tömeg%-ban, LOI*=kivonásos módszer alapján becsült 
víz-tartalom). 

N37 ignimbrit (üvegszilánk)          
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
090603SZP14-2 75.01 0.04 12.71 0.90 0.02 0.06 1.02 2.14 4.59 3.45 
090603SZP14-3 75.12 0.03 12.67 0.88 0.03 0.07 1.04 2.03 4.87 3.19 
090603SZP14-4 74.88 0.00 12.74 0.93 0.07 0.09 1.02 1.91 4.97 3.33 
szp3-1p1 74.87 0.03 12.99 0.78 0.06 0.05 0.88 2.08 5.68 2.5 
szp3-1p1-2 75.37 0.01 12.62 0.76 0.06 0.05 0.87 2.14 4.94 3.06 
szp3-1p1-3 74.97 0.01 12.79 0.78 0.07 0.05 0.88 2.12 5.33 2.9 
szp3-1p1-4 74.28 0.01 12.58 0.82 0.06 0.06 0.82 2.22 4.98 4.08 
szp3-1gl1 72.41 0.03 12.81 0.85 0.08 0.08 0.99 2.33 4.73 5.57 
szp3-1gl2 73.74 0.01 12.85 0.81 0.06 0.06 0.88 2.34 4.89 4.27 
szp3-1gl3 74.10 0.00 12.77 0.79 0.07 0.04 0.89 2.38 4.65 4.22 
szp3-1gl4 76.65 0.00 12.66 0.86 0.08 0.06 0.86 2.25 4.79 1.72 
szp3-1gl5 74.72 0.03 12.76 0.80 0.05 0.07 0.84 2.14 5.18 3.31 
szp3-1gl6 74.00 0.01 12.76 0.83 0.04 0.07 0.84 2.29 5.03 4.01 
n37p1 73.62 0.06 12.08 1.13 0.00 0.09 1.07 2.21 4.53 5.22 
n37p2 73.52 0.08 12.11 1.09 0.00 0.09 1.15 2.31 4.68 4.97 
n37p3 73.78 0.09 12.20 1.09 0.06 0.09 1.09 2.27 4.55 4.79 
n37-gl3pum 73.40 0.28 12.54 1.05 0.00 0.00 1.07 2.50 4.60 4.58 
N37 ignimbrit (szilikátolvadék zárvány plagioklászban)     
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
041015N37plg1 smi2 71.86 0.21 13.11 1.37 0.00 0.15 1.39 1.17 4.73 6.01 
041015N37 smi in plg3 73.54 0.08 12.67 1.10 0.00 0.09 1.15 1.87 4.91 4.59 
041015N37 smi in plg4 74.37 0.13 12.87 0.92 0.00 0.06 0.85 1.90 5.25 3.67 
041015N37 smi1 in plg5 73.19 0.14 12.72 1.20 0.00 0.16 1.05 1.86 4.95 4.72 
N37 ignimbrit (szilikátolvadék zárvány kvarcban)      
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
tib5-1 74.94 0.01 12.45 0.87 0.03 0.08 0.96 2.18 4.57 3.84 
tib10 75.06 0.05 12.47 0.75 0.03 0.07 0.99 1.56 4.99 3.96 
tib9-2 75.34 0.02 12.21 0.67 0.01 0.05 0.93 1.43 4.94 4.34 
tib3-4 75.87 0.05 12.00 0.66 0.06 0.07 0.85 1.86 5.18 3.34 
120603TIB_2-1 74.18 0.03 12.23 0.83 0.04 0.08 0.94 2.22 4.39 5.01 
120603TIB_3-1 75.58 0.05 12.50 0.71 0.07 0.05 0.89 2.23 4.46 3.41 
120603TIB_3-3 75.61 0.06 12.09 0.61 0.04 0.05 0.82 2.08 4.59 3.99 
120603TIB_9-1 74.91 0.05 12.13 0.67 0.04 0.08 0.96 2.01 4.72 4.36 
120603TIB_4-2 76.03 0.08 12.66 0.97 0.06 0.12 1.11 2.07 4.45 2.37 
120603TIB_6-2 74.98 0.07 12.35 0.67 0.04 0.04 0.85 1.20 5.47 4.27 
120603TIB1-1 74.51 0.03 12.37 0.81 0.06 0.08 0.95 1.78 5.19 4.13 
120603TIB_4-1 76.67 0.03 12.58 0.82 0.03 0.07 0.97 1.74 5.10 1.9 

 
SZP3 litoklaszt (alapanyag)          
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
SZP3 gl1 71.93 0.16 13.23 0.69 0.02 0.03 0.87 1.51 5.83 5.736 
SZP3 gl2 72.56 0.21 13.28 0.66 0.00 0.05 0.96 1.75 5.83 4.703 
SZP3 gl4 72.43 0.20 13.58 0.65 0.02 0.01 0.81 1.34 5.94 5.008 
SZP3 litoklaszt (szilikátolvadék zárvány ortopiroxénben)     
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
SZP3 smi in opx core 73.26 0.05 12.91 0.85 0.02 0.00 0.07 1.52 6.95 4.364 
SZP3 smi1 in opx3 72.28 0.15 13.36 1.07 0.04 0.03 1.18 1.80 5.71 4.375 
SZP3 smi2 in opx3 71.64 0.19 13.41 0.80 0.02 0.04 1.09 1.86 5.80 5.139 
SZP3 smi in opx5 74.04 0.19 12.77 0.61 0.02 0.03 0.66 1.96 5.87 3.841 
SZP3 smi2 in opx6 74.85 0.02 12.08 0.57 0.02 0.09 0.84 1.56 5.53 4.447 
SZP3 litoklaszt (szilikátolvadék zárvány ilmenitben)      
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
SZP3 smi in ox 71.10 0.83 15.08 1.42 0.02 0.20 0.31 3.82 6.12 1.086 
SZP3 smi2 in ox1 72.64 0.69 14.79 1.08 0.00 0.05 0.60 3.51 5.75 0.87 



3. melléklet  - folytatás 
 

N38C litoklaszt alapanyag          
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
n38b-gl1 72.35 0.18 12.09 1.60 0.00 0.28 0.76 2.06 5.62 5.06 
n38cgl1 70.24 0.38 15.21 0.82 0.00 0.00 2.48 3.43 4.45 2.97 
n38cgl2 71.29 0.44 13.63 0.95 0.00 0.00 1.95 2.86 4.87 4.02 
1103N38C-2gm1 72.82 0.50 11.97 0.98 0.00 0.05 1.04 2.01 5.48 5.141 
1103N38C-2gm3 73.21 0.51 12.14 0.98 0.00 0.04 1.15 1.80 4.98 5.182 
1103N38C-2gm4 69.93 0.46 13.97 1.08 0.00 0.04 1.95 2.99 4.47 5.089 
1103N38C-2gm6 68.63 0.36 15.52 0.82 0.00 0.03 2.76 3.69 3.81 4.379 
1103N38C-2gm7 72.24 0.48 12.58 1.02 0.02 0.06 1.33 2.19 5.14 4.93 
N38C litoklaszt (szilikátolvadék zárvány plagioklászban)     
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
n38c-2smi2inplg1-2 73.14 0.52 11.59 2.54 0.05 0.64 0.74 1.16 5.89 3.61 
n38c-2smi4inplg2 74.17 0.39 11.35 2.43 0.07 0.56 0.69 1.27 6.02 2.95 
n38c-2smi5inplg2 73.59 0.40 11.23 2.33 0.05 0.51 0.69 1.48 6.19 3.44 
n38c-2smi11inplg6-2 73.43 0.55 11.22 2.31 0.01 0.57 0.81 1.54 6.32 3.13 
n38cplg2smi2 73.63 0.77 10.88 2.38 0.06 0.50 0.68 1.18 5.68 4.1 
n38cplg3smi3 73.00 0.48 11.24 2.50 0.01 0.56 0.95 1.70 5.48 3.91 
n38cplg3smi4 74.23 0.49 11.59 2.54 0.03 0.53 0.86 2.34 5.38 1.86 
n38cmi14inplg4 73.03 0.44 11.08 2.27 0.07 0.52 0.69 1.56 5.75 4.58 
n38cmi3plg2 72.30 0.68 10.95 2.59 0.03 0.56 0.87 1.16 5.97 4.9 
n38cmi8plg1 72.36 0.48 11.17 2.19 0.04 0.53 0.68 1.60 6.26 4.69 
n38cmi12plg4 72.64 0.57 10.92 2.29 0.05 0.47 0.74 1.08 5.92 5.33 
041015N38c2 smi in plg2 72.69 0.46 11.58 2.60 0.00 0.58 0.70 1.70 5.52 4.18 
041015N38c2 smi in plg3 75.41 0.53 11.60 2.12 0.00 0.68 0.79 1.39 5.04 2.45 
041015N38c2 smi in plg7 73.59 0.61 11.49 2.24 0.00 0.26 0.64 1.15 6.04 3.98 
041015N38c2 smi2 in plg7 74.06 0.65 11.78 1.67 0.00 0.15 0.59 0.94 5.89 4.26 
041015N38c2 smi in plg8 74.48 0.54 11.13 2.53 0.00 0.51 0.64 1.08 5.77 3.32 
n38c smi56b 73.28 0.51 11.04 2.26 0.04 0.46 0.66 1.13 5.46 5.159 
n38c smi56c 73.41 0.64 11.68 1.49 0.04 0.10 0.57 1.01 5.55 5.527 
n38c smi4 73.97 0.42 10.74 2.27 0.05 0.58 0.69 1.23 5.30 4.747 
n38c smi4b 73.93 0.47 11.12 2.33 0.04 0.57 0.67 1.97 5.69 3.198 
n38c smi15b 72.54 0.53 11.05 2.42 0.02 0.55 0.69 1.11 5.35 5.737 
N38C litoklaszt (szilikátolvadék zárvány ortopiroxénben)     
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
n38c-2smi9inopx3-2 73.06 0.45 15.28 1.33 0.00 0.14 1.99 2.85 4.61 0.21 
n38c-2smi8inopx3-1 74.50 0.22 14.51 1.50 0.03 0.10 1.56 3.00 4.70 -0.21 
n38c-2smi10inopx3-1 74.32 0.22 14.57 1.45 0.00 0.11 1.51 3.08 4.87 -0.17 
n38c-2smi14inopx3-1 74.66 0.17 13.87 1.35 0.02 0.10 1.55 2.72 4.71 0.73 
n38c-2smi15inopx4 74.59 0.21 14.53 1.60 0.06 0.10 1.69 2.98 4.57 -0.41 
n38copx4smi5 75.03 0.46 13.90 1.42 0.03 0.12 1.49 2.70 4.41 0.36 
n38copx3smi3 74.80 0.29 14.29 1.23 0.03 0.18 1.64 2.99 4.12 0.33 
n38copx2smi3 73.11 0.36 15.47 1.73 0.03 0.08 1.85 2.90 4.77 -0.39 
n38copx5smi10 74.54 0.21 14.38 1.43 0.04 0.11 1.44 2.94 4.84 0.05 
n38copx6smi1 74.13 0.30 14.34 1.58 0.03 0.09 1.40 2.77 5.27 0.03 
n38cmi5px3 72.60 0.32 14.30 1.26 0.04 0.14 1.95 3.49 3.66 2.26 
n38cmi2px5 73.47 0.36 14.29 1.17 0.05 0.15 1.24 3.29 4.35 1.63 
041015N38c2 smi in opx3 71.97 0.43 15.23 1.80 0.00 0.27 1.80 3.11 4.79 0.59 
041015N38c2 smi2 in px8 75.49 0.22 13.89 1.26 0.00 0.11 1.50 2.69 4.42 0.41 
041015N38c2 smi in px10 72.95 0.44 15.11 1.62 0.00 0.11 1.62 3.03 4.77 0.35 
n38c smi in big opx 71.85 0.44 14.17 1.28 0.04 0.13 1.89 2.47 4.49 3.233 
n38c smi_b in big opx 72.66 0.23 14.08 1.47 0.04 0.10 1.70 2.73 4.47 2.502 
n38c smi_c in big opx 73.32 0.25 13.61 1.48 0.00 0.10 1.57 2.76 4.51 2.394 
N38C litoklaszt (szilikátolvadék zárvány klinopiroxénben)     
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
041015N38c2 smi in px12 75.95 0.44 13.31 0.64 0.00 0.13 1.12 2.67 4.31 1.43 
n38c smi7b 72.72 0.29 13.23 0.52 0.04 0.07 1.18 2.65 4.76 4.556 
n38c smi7c 74.14 0.37 12.59 0.65 0.06 0.18 1.29 2.60 4.10 4.031 
n38c smi8 72.96 0.42 12.12 0.97 0.00 0.08 0.89 1.24 5.48 5.822 



3. melléklet - folytatás 
Nyomelem összetételek (nyomelemek ppm-ben) 
 

N37 ignimbrit (üvegszilánk)                    
Minta Rb Sr Y Zr Nb Ba La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Dy Er Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
090603N37-1 216 87 22.3 70 11.4 912 25.5 47.9 5.3 16.8 3.95 0.57 3.6 3.3 2.1 2.6 0.36 2.8 1.5 34.2 21 7.7 
090603N37-3 212 77 22.3 59 10.2 701 21.4 43.4 4.7 17.3 3.2 0.35 4.1 3.35 2.3 2.8 0.39 2.2 1.4 36.7 20.2 7.4 
310301N37-3 151 72 14.4 48 8.6 656 18 35.2 3.4 11.2 2.55 0.32 2.1 2.1 1.55 1.55 0.19 1.8 0.92 26 15.1 4.8 
310301N37-11 167 79 17.9 57 8.9 750 22.8 47.4 4.7 17.4 3.8 0.47 2.8 3.2 1.8 1.85 0.19 2 1.1 31.1 17.7 5.8 
310301N37-12 139 90 13.6 57 7.5 831 23.4 43.7 4.2 16.3 3.05 0.36 2.3 2.5 1.6 1.45 0.19 1.7 0.78 23.9 13.9 3.8 
090603SZP14-2 157 73 17.5 61 9.7 898 24.9 44.5 3.9 13.6 3.5 0.41 3.1 2.75 1.8 1.95 0.38 1.6 1 36.2 15.1 4.8 
090603SZP14-3 197 95 22.7 73 10.8 855 26.4 53.7 5.5 18.8 3.6 0.6 3.5 3.1 1.5 2.05 0.35 2.8 1.1 34.4 18.9 6 
090603SZP14-4 181 89 17.9 61 9.2 798 25.5 49.4 4.6 15.5 3 0.41 3.3 2.85 1.35 1.8 0.29 1.5 0.9 34.1 20 6.3 
N37 ignimbrit (szilikátolvadék zárvány kvarcban)                 
Minta Rb Sr Y Zr Nb Ba La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Dy Er Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
120603TIB_2-1 157 85 17.7 60 8.7 864 26.8 53.1 5.5 16.1 3.25 0.4 3.4 2.85 2.2 2.65 0.36 2.6 1.4 34.4 18.8 6.4 
120603TIB_3-1 214 66 24.4 56 9.6 478 19 41.3 3.7 14.6 3.7 0.34 3.9 3.35 2.55 2.95 0.46 3.3 1.9 50 23.4 9 
120603TIB_3-3 165 56 20.9 43 8.5 407 17.7 40 3.5 13.4 2.8 0.47 3 3.3 1.85 2.2 0.32 2.2 2.1 41.6 20.2 8.2 
120603TIB_3-6 172 81 18.9 59 8.7 622 19.1 41.2 3.8 14.1 2.7 0.41 3.6 2.7 1.7 2.4 0.35 2.3 2.5 34.6 19.6 7 
120603TIB_9-1 161 78 17.1 44 8.7 529 17.3 35.6 3.3 13.2 2.1 0.51 3 2.5 1.4 1.75 0.21 2.1 1.8 33 15.8 6 
120603TIB_4-2 141 88 11.7 57 7.6 608 30.1 61.9 5.8 17.3 2.4 0.5 3.1 1.45 1.1 1.75 0.22 2.1 1.5 26.7 18.1 5.5 
120603TIB_6-2 137 81 15.7 51 7.9 476 21.1 43.2 3.8 12.9 2.05 0.25 2.4 2.2 1.05 1.65 0.29 2.4 1.4 32.3 18.5 5.7 
120603TIB1-1 129 69 13.6 47 7.8 754 22.3 38.7 4.5 15.8 3.6 0.42 2.5 2.95 1.6 2.05 0.32 1.8 1 27.3 14.5 5 
120603TIB_4-1 166 77 19.7 71 8.7 695 27.1 47 5.1 18.4 2.85 0.5 4.2 3.1 2 1.8 0.18 2.8 0.7 24.4 15.5 5.2 
N38C litoklaszt (szilikátolvadék zárvány plagioklászban)                
Minta Rb Sr Y Zr Nb Ba La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Dy Er Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
200603N38C2-smi4 236 36 29.61 209 13.51 557 49.98 92.96 10.36 35.77 5.71 0.28 4.55 3.82 1.89 2.24 0.28 4.06 1.19 29.19 19.25 5.95 
200603N38C2-smi5 192 43 30.17 229 14.42 1066 56.07 109.97 11.97 40.53 5.92 0.35 5.74 4.87 2.91 3.29 0.35 6.3 1.19 33.46 21.91 5.46 
N38C litoklaszt (szilikátolvadék zárvány ortopiroxénben)                
Minta Rb Sr Y Zr Nb Ba La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Dy Er Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
200603N38C2-
smi11 156 139 22.23 166 13.87 1039 49.02 96.71 10.45 38 6.27 0.91 4.94 3.33 2.09 2.57 0.38 3.8 0 34.01 19.19 5.13 
N38C litoklaszt (alapanyag)                     
Minta Rb Sr Y Zr Nb Ba La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Dy Er Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
200603N38C2-gm1 120 99 17.68 156 11.28 740 31.28 58.16 6.32 25.04 3.8 0.56 3.76 3.04 1.4 1.92 0.3 4.08 0.8 18.56 14.72 4.32 
090603N38C2-2 119 114 19.4 167 10.2 755 33.4 64.8 6.8 25.3 4.35 0.79 4.6 3.55 1.7 2.05 0.26 4.1 0.9 20.2 14.9 3.8 
090603N38C2_2-1 131 118 19.1 187 11.3 827 38.9 77 7.5 27.9 5.25 0.8 4.7 3.7 2.15 2.1 0.26 4.9 0.9 24.7 16.2 4.6 
090603N38C2_2-2 123 125 20.4 169 10 858 38.9 73.7 8 27.1 4.9 0.9 4.8 3.65 2 2.15 0.31 4.5 0.7 22.6 16.8 4.6 
090603N38C2_2-3 102 108 18.7 162 9.5 739 29.9 60.6 6.7 22.9 4.1 0.55 4.9 3.75 1.95 1.9 0.26 4.1 0.7 21.6 14.1 3.6 
090603N38C2_2-4 117 125 18.2 173 10.2 772 35.3 65.3 6.7 25.5 4.55 0.72 4.3 3.25 1.8 1.9 0.28 4.7 0.7 23.2 14.5 4.1 



4. melléklet 
A bogácsi ignimbrit kőzetüvegeinek kémiai összetétele. 
Főelem összetételek (oxidelemzések tömeg%-ban, LOI*=kivonásos módszer alapján becsült 
víz-tartalom). 

ÖPE - V30 sz. minta           
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
V30 gs1 74.88 0.04 12.18 0.57 0.03 0.04 0.83 2.31 4.73 4.39 
V30 gs2 74.42 0.02 12.08 0.41 0.01 0.04 0.81 1.97 5.30 4.95 
V30 gs3 74.60 0.03 12.24 0.47 0.03 0.03 0.81 2.19 4.89 4.72 
V30 pum2 gl1 73.61 0.03 12.37 0.44 0.06 0.02 0.67 1.48 6.05 5.28 
V30 pum2 gl2 74.09 0.02 12.26 0.43 0.03 0.03 0.65 1.61 6.16 4.73 
V30 pum2 gl3 74.14 0.06 12.22 0.47 0.05 0.03 0.69 1.32 6.02 5.02 
V30 gs4 74.41 0.02 12.22 0.39 0.02 0.02 0.78 1.83 5.57 4.75 
V30 gs5 74.32 0.04 12.36 0.62 0.00 0.05 0.78 2.44 4.66 4.72 
V30 pum3 74.53 0.04 12.24 0.54 0.04 0.04 0.73 2.26 4.79 4.80 
V30 pum3_2 74.41 0.02 12.21 0.54 0.02 0.04 0.71 2.33 4.95 4.78 
V30 pumiceous gs 74.45 0.04 12.27 0.38 0.01 0.04 0.79 2.07 5.46 4.49 
V30 gs next to pumiceous gs 74.60 0.05 12.19 0.40 0.02 0.01 0.73 2.14 5.57 4.28 
V30 gs 74.33 0.05 12.24 0.54 0.02 0.04 0.81 2.52 4.60 4.86 
V30 gs next to it 74.54 0.04 12.21 0.52 0.01 0.03 0.91 2.42 4.68 4.65 
V30 pum2 gl4 74.52 0.04 12.26 0.39 0.02 0.03 0.69 1.94 6.07 4.04 
V30 gs close to the prev. one 74.79 0.05 12.30 0.40 0.00 0.03 0.84 2.05 5.52 4.03 
V30 pum1 gl1 70.34 0.29 14.72 0.58 0.01 0.03 1.81 2.13 5.07 5.01 
V30 pum1 gl2 70.50 0.25 14.72 0.62 0.03 0.05 1.79 2.30 4.80 4.94 
V30 pum1 gl3 70.22 0.27 14.60 0.85 0.03 0.09 1.86 2.33 4.84 4.91 
V30 pum1 gl4 70.29 0.28 14.76 0.58 0.04 0.04 1.73 2.05 5.09 5.14 
ÖPE - V1 sz. minta           
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
v1o-f1 73.61 0.08 12.01 0.46   0.29 2.14 6.45 4.95 
v1o-f3 74.14  12.20 0.43   0.21 1.79 6.57 4.61 
v1-gs1 73.42 0.05 11.90 0.35   0.07 1.66 7.38 5.15 
v1-gs5 73.51  12.14 0.33   0.02 1.55 7.36 5.03 
v1-1f1 71.66 0.07 12.70 0.61   0.93 1.98 6.48 5.51 
v1-fi4-1 71.56 0.09 13.17 0.48   0.89 1.89 6.07 5.79 
v1-dc5-1 71.28 0.17 13.24 0.51   1.28 1.95 6.25 5.28 
v1-dc5-2 70.91 0.17 13.16 0.65   1.27 1.95 6.09 5.73 
v1-dc-1 70.92 0.19 13.13 0.50   1.12 1.80 6.39 5.89 
v1-dc-2 71.21 0.14 13.24 0.50   1.23 1.94 6.04 5.66 
v1-fi6 72.43 0.11 12.81 0.58  0.06 0.89 2.00 5.75 5.34 
ÖPE - V34 sz. minta           
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
V34f5 75.36  12.54 0.44   0.32 2.16 6.30 2.80 
V34 gs1 74.08 0.02 12.62 0.37 0.01 0.01 0.11 2.12 6.72 3.93 
V34 gs2 74.03 0.04 12.56 0.46 0.01 0.01 0.07 1.95 6.87 4.02 
V34 g3 73.94 0.03 12.67 0.54 0.00 0.03 0.26 2.15 6.18 4.19 
V34 glass shard at allanite 75.46 0.07 13.04 0.47 0.02 0.04 0.08 2.01 6.52 2.23 
V34f1 71.99 0.30 15.20 0.76 0.05 0.12 1.87 2.52 4.08 3.11 
V34f2 72.21 0.26 14.80 0.64  0.08 1.67 2.89 4.11 3.32 
V34f3 70.47 0.27 15.07 1.02 0.06 0.19 2.01 2.46 4.72 3.75 
V34f4 70.26 0.29 14.75 1.39  0.24 2.07 1.76 5.13 4.07 
V34f6 71.16 0.26 14.84 0.75  0.06 1.29 2.71 6.02 2.88 
V34 1 gl1 69.96 0.28 15.26 0.81 0.00 0.18 1.81 2.93 3.96 4.79 
V34 1 gl3 70.49 0.27 15.15 0.69 0.05 0.09 1.71 3.05 4.16 4.35 
V34 1 gl2-1 70.36 0.21 15.47 0.66 0.03 0.07 1.77 3.01 4.19 4.23 
V34 1 gl2-3 70.49 0.28 15.50 0.83 0.03 0.13 1.92 2.96 4.03 3.83 
V34 3 gl3-1 69.98 0.28 15.32 0.81 0.04 0.08 1.83 2.30 4.82 4.54 
V34 3 gl3-2 70.29 0.26 15.14 0.98 0.04 0.20 1.82 2.87 4.34 4.08 
V34 gl5-1 67.96 0.26 15.03 2.25 0.07 0.31 1.94 2.33 5.83 4.03 
V34 gl5-2 67.71 0.35 14.84 2.51 0.06 0.39 1.80 1.92 5.81 4.61 
V34 g4 71.66 0.23 14.27 0.48 0.01 0.03 0.53 2.55 6.20 4.06 
V34 gl6-1 68.17 0.42 14.60 2.74 0.06 0.45 2.49 2.33 5.07 3.65 
V34 gl6-2 68.13 0.41 14.60 2.77 0.06 0.48 2.38 2.10 5.68 3.40 



4. melléklet - folytatás 
 

ÖPE - V34 sz. minta           
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
V34 gl6-3 68.68 0.40 14.90 2.12 0.03 0.25 1.95 2.26 5.49 3.92 
V34 gl6-4 68.78 0.39 14.84 1.99 0.07 0.18 1.83 2.35 5.38 4.17 
V34 gl sh at px 69.94 0.40 15.04 2.60 0.06 0.28 0.75 1.68 6.44 2.71 
V34 fiamme gl at  ilm 71.11 0.27 15.50 0.97 0.04 0.13 1.97 2.72 4.67 2.54 
V34 gl fiamme at px2 70.17 0.30 15.40 2.03 0.03 0.24 1.89 2.34 4.36 3.17 
V34 gl at px4 69.98 0.25 15.58 2.66 0.07 0.32 2.10 2.51 4.03 2.50 
V34 fiamme gl close to gl shard 69.97 0.32 15.94 1.82 0.06 0.08 0.84 2.18 6.46 2.32 
V34 gl4-1 73.58 0.08 13.18 0.43 0.00 0.05 0.70 2.38 5.82 3.77 
V34 gl4-2 73.43 0.06 13.18 0.43 0.01 0.06 0.49 2.32 5.88 4.14 
KPE - összetett A-salak           
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
V2B3  sc gl1 67.74 0.63 16.02 3.86 0.11 1.05 4.10 4.42 1.71 0.37 
V2B3  sc gl2 67.24 0.60 15.74 4.20 0.08 1.10 4.47 4.37 1.44 0.77 
V2B3  sc szegely gl1 67.91 0.59 16.15 3.60 0.05 0.86 5.10 4.08 1.31 0.36 
V2B3  sc szegely gl3 67.24 0.60 15.96 4.10 0.05 0.82 5.19 3.94 1.26 0.83 
V2B3  sc gl3 67.93 0.60 15.76 3.96 0.04 1.05 4.68 4.26 1.20 0.52 
V2B3  sc szegely gl2 68.31 0.65 16.44 0.50 0.03 0.06 1.73 1.57 6.57 4.15 
V2B3  sc szegely gl4 68.35 0.62 16.32 0.35 0.03 0.06 1.21 1.40 6.93 4.74 
KPE - A-salak           
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
v2as1 65.27 0.62 15.08 4.23 0.06 1.09 3.79 4.30 1.72 3.83 
v2as2 65.94 0.70 15.56 4.10 0.11 1.03 3.47 4.14 2.55 2.39 
v2as3 66.04 0.66 15.51 4.20 0.07 1.03 3.96 4.31 2.07 2.17 
V2B3  sc2 gl1 66.80 0.63 16.13 4.29 0.06 1.08 3.95 4.46 2.13 0.46 
V2B3  sc2 gl2 66.44 0.67 16.07 4.39 0.11 1.10 3.49 4.49 2.58 0.67 
V18s1 66.02 0.67 15.71 4.88 0.09 1.10 3.37 4.17 2.78 1.20 
V18s2 66.35 0.64 16.15 4.40 0.07 1.09 3.61 4.08 2.81 0.78 
V18_s1 65.59 0.69 15.78 4.07 0.11 1.03 4.38 4.07 1.91 2.38 
V18_s2 65.16 0.70 15.43 3.84 0.08 1.09 3.97 3.92 2.11 3.70 
V18 gl2 (sco) at px1 68.42 0.58 15.89 3.65 0.06 0.77 4.08 4.02 1.83 0.71 
KPE - B-salak           
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
V20h1 70.42 0.40 15.03 0.62  0.07 1.32 2.26 5.95 3.88 
V20h3 70.48 0.37 14.30 0.66  0.05 1.34 2.67 5.29 4.83 
V20h4 70.79 0.38 15.40 1.07  0.14 1.92 1.71 4.56 4.00 
V23hi1 71.69 0.30 14.83 1.09 0.03 0.18 1.68 1.76 3.43 5.01 
V23hi2 71.39 0.32 14.74 1.08 0.05 0.18 1.68 1.32 3.67 5.58 
V23hi3 70.42 0.27 13.88 1.07 0.02 0.18 1.42 2.10 3.85 6.78 

 
 
 
A bogácsi ignimbritben elemzett szilikátolvadék zárványok (smi) kőzetüvegeinek kémiai 
összetétele (oxidelemzések tömeg%-ban, LOI*=kivonásos módszer alapján becsült víz-
tartalom). 
 

ÖPE - V30 sz. minta (smi plagioklászban)         
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
V30 smi in pl phcr2 core in pum2 74.91 0.04 12.29 0.38 0.06 0.00 0.60 2.45 5.13 4.15 
V30 smi2 in pl phcr2 core in pum2 74.92 0.02 11.97 0.40 0.03 0.02 0.53 1.69 5.88 4.56 
ÖPE - V30 sz. minta (smi ortopiroxénben)         
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
V30 smi in opx in mx 73.53 0.15 12.51 1.52 0.08 0.32 1.02 1.97 5.35 3.56 
V30 smi_2 in opx in mx 73.28 0.15 12.38 1.57 0.05 0.28 1.06 2.03 5.00 4.21 
V30 smi_3 in opx in mx 73.90 0.16 12.36 1.13 0.05 0.07 1.03 1.89 5.47 3.94 

 



4 melléklet – folytatás 
 

ÖPE - V30 sz. minta (smi ilmenitben)          
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
V30 smi in il1 71.43 0.42 14.00 0.85 0.01 0.11 2.26 2.59 3.62 4.71 
V30 smi in ilm 71.92 0.37 13.72 1.35 0.04 0.14 1.40 2.03 5.25 3.78 
V30 smi in ilm3 72.33 0.83 13.21 1.24 0.03 0.13 1.17 1.61 5.66 3.80 
ÖPE - V34 sz. minta (smi plagioklászban)         
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
V34 smi18 in plag 70.58 0.29 15.11 1.83 0.06 0.24 1.93 2.16 5.76 2.05 
V34 smi1 in plag 67.16 0.24 15.67 4.11 0.07 0.52 1.53 0.80 3.13 6.68 
V34 3 smi in plag 68.24 0.25 14.85 2.64 0.05 0.51 2.60 2.64 4.40 3.81 
ÖPE - V34 sz. minta (smi ortopiroxénben)         
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
V34 smi2 inpx 2nd spot 71.29 0.34 13.91 2.34 0.06 0.41 1.86 2.09 5.52 2.17 
V34 smi3 inpx 71.62 0.34 14.06 2.14 0.01 0.15 1.93 2.36 5.10 2.25 
V34 smi9 in px4 70.77 0.23 15.41 2.54 0.05 0.09 1.64 2.39 4.59 2.20 
ÖPE - V34 sz. minta (smi ilmenitben)          
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
V34 smi4 in ilm 70.67 0.66 15.85 1.27 0.04 0.13 2.13 3.24 3.75 2.27 
V34 smi6 in ilm 68.81 0.83 15.01 2.97 0.06 1.16 2.99 2.32 4.40 1.36 
V34 smi15 in ilm 70.98 0.67 15.69 2.38 0.06 0.94 2.86 3.53 4.04 -1.14 
KPE - A-salak (smi plagioklászban)          
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
V2A smi1 in spongy plag1 69.87 0.23 16.37 0.56 0.03 0.04 2.57 3.11 4.45 2.77 
V2A smi2 in spongy plag1 70.86 0.33 15.40 0.30 0.02 0.05 0.41 1.62 7.37 3.50 
V2A smi3 in spongy plag1 70.39 0.27 15.09 0.37 0.02 0.05 0.44 1.47 7.11 4.78 
V2A smi4 in spongy plag1 69.74 0.30 17.13 0.46 0.05 0.03 2.94 2.38 4.92 1.83 
V2A smi5 in spongy plag1 70.56 0.29 15.38 0.41 0.03 0.07 0.46 1.65 7.45 3.69 
KPE - A-salak (smi ortopiroxénben)          
Sample SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
V2B3 smi in opx1 72.01 0.08 16.20 0.75 0.04 0.13 1.15 3.50 3.95 2.19 
V2B3 smi2 in opx1 74.07 0.03 15.65 0.74 0.04 0.11 1.05 3.67 4.12 0.52 
V2B3 smi in opx2 72.05 0.30 17.22 1.27 0.02 0.22 0.58 4.14 4.48 -0.28 
V2A_smi2inpx1 74.14 0.18 13.75 0.77 0.05 0.16 1.34 2.44 4.00 3.17 
V2A_smi6inpx5 70.94 0.45 16.10 1.18 0.08 0.17 1.82 3.00 3.90 2.36 
V2A_smi7inpx6 72.61 0.06 14.10 0.72 0.06 0.11 1.47 1.76 3.40 5.71 
V2A_smi8inpx7 71.24 0.26 14.23 1.53 0.02 0.09 0.12 1.08 6.22 5.22 
V2A_smi11inpx8 72.44 0.23 12.91 0.79 0.04 0.36 1.05 1.92 4.91 5.37 
V2A_smi12inpx9 69.83 0.45 15.62 0.86 0.01 0.01 0.55 3.52 5.96 3.20 
V2A_smi13px10 74.25 0.20 13.37 0.76 0.03 0.13 1.37 2.53 3.90 3.47 
V2A_smi14px10 72.06 0.32 15.75 1.01 0.01 0.26 0.06 2.98 4.56 3.01 
V2A_smi16inpx12 71.34 0.35 15.83 1.11 0.05 0.91 0.03 2.49 4.40 3.49 
V2A smi1 in opx1 74.02 0.18 14.80 0.68 0.04 0.09 1.02 2.92 4.15 2.00 
V2A smi2 in opx1 74.31 0.06 15.27 0.70 0.02 0.08 0.85 3.58 4.23 0.88 
V2A smi4 in opx1 74.66 0.10 15.91 0.49 0.00 0.01 1.78 7.06 0.25 -0.38 
V2A smi in opx3 71.19 0.40 17.50 1.15 0.03 0.17 2.25 3.71 3.84 -0.25 
V2A smi1 in opx4 74.27 0.30 13.13 0.78 0.00 0.04 0.83 1.09 5.47 4.04 
V2A smi2 in opx4 70.77 0.27 15.30 0.95 0.04 0.06 1.18 1.26 5.86 4.30 
V2A smi3 in opx4 73.36 0.26 14.87 0.69 0.03 0.25 0.13 1.88 5.51 2.87 
V2A smi4 in opx4 72.30 0.13 14.65 1.54 0.04 0.12 0.08 1.19 6.46 3.38 
V2A smi5 in opx4 72.84 0.04 14.10 1.90 0.02 0.12 0.07 1.29 6.48 3.13 
V2A smi in opx5 73.58 0.26 16.62 1.08 0.05 0.35 0.44 0.07 7.16 0.39 
V18_smi1inpx1 74.41 0.11 13.23 0.89 0.04 0.06 0.96 2.54 4.54 3.24 
V18_smi7inpx5 74.36 0.13 14.24 1.00 0.06 0.12 0.12 2.86 3.50 3.61 
V18 smi1 in px1 75.18 0.14 14.22 1.20 0.05 0.21 0.09 1.25 4.94 2.72 
V18 smi2 in px1 75.54 0.17 14.28 0.95 0.06 0.07 0.14 1.71 4.28 2.81 
V18 smi4 in px4 74.98 0.08 14.88 0.93 0.02 0.07 1.41 3.11 4.36 0.03 
V18 smi6 in px5 73.86 0.04 14.32 1.17 0.02 0.10 0.13 1.07 6.28 3.01 
V18 smi7 in px6 74.38 0.09 13.94 0.77 0.02 0.05 0.71 2.35 5.30 2.39 
V18 smi3 in px2 74.85 0.09 13.46 0.53 0.02 0.05 0.62 2.35 4.93 3.02 



4. melléklet - folytatás 
Nyomelem összetételek (nyomelemek ppm-ben) 
 

ÖPE - V30 sz. minta                      
Minta Rb Sr Y Zr Nb Ba La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Dy Er Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
070603V30-1 118 40 22 55 7.5 451 12.6 27.2 3.3 12.6 3.35 0.25 3.60 3.60 2.30 2.25 0.30 2.60 0.80 14.7 10.6 2.7 
070603V30-2 96 33 21 48 6.7 373 12.2 24.7 2.9 10.2 2.85 0.40 3.00 3.30 2.20 2.00 0.20 1.60 0.80 12.0 9.9 2.8 
070603V30-4 167 140 28 224 11.8 889 53.0 90.7 10.4 38.8 6.05 1.20 6.40 5.65 3.60 3.85 0.60 6.00 0.90 25.6 19.6 4.0 
070603V30-6 116 52 26 49 8.2 597 15.6 34.4 4.4 14.6 3.10 0.50 4.50 4.55 2.55 2.20 0.40 1.60 1.00 19.0 13.0 4.5 
070603V30-7 105 52 20 64 6.9 441 18.4 40.6 4.0 14.0 3.70 0.50 4.90 3.30 1.85 2.10 0.40 2.10 1.10 14.9 11.8 3.7 
070603V30-8 86 41 16 54 5.3 378 15.1 27.3 3.6 12.9 2.85 0.26 2.90 2.50 1.55 1.40 0.20 1.30 0.70 12.7 7.8 2.3 
070603V30-9 103 41 15 51 4.8 362 14.8 28.4 3.3 13.7 2.70 0.30 2.70 2.85 1.30 1.15 0.20 1.60 0.60 14.6 8.3 2.4 
070603V30-10 136 58 29 46 9.2 533 16.3 35.7 4.5 17.8 4.15 0.60 4.90 4.90 2.80 2.95 0.40 2.20 1.10 19.7 13.0 3.9 
070603V30-14 91 62 29 109 7.2 511 41.4 93.0 9.3 31.3 6.60 1.00 5.30 4.45 2.05 1.95 0.40 2.30 0.60 17.8 10.6 2.2 
070603V30-16 140 58 29 44 9.0 587 14.8 34.1 4.6 17.2 4.60 0.60 5.00 4.55 2.90 2.60 0.50 2.60 2.10 20.6 12.8 4.1 
070603V30-17 93 46 18 36 7.1 431 11.0 25.0 3.1 14.0 2.80 0.40 2.90 3.15 1.75 1.75 0.30 1.20 0.70 14.0 8.1 2.8 
ÖPE - V1 sz. minta                      
Minta Rb Sr Y Zr Nb Ba La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Dy Er Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
090603V1-1 262 65 30 101 11.4 841 46.9 90.0 10.3 33.6 6.30 0.58 6.10 5.50 3.30 3.55 0.48 3.70 1.10 21.1 19.1 4.5 
090603V1-3 215 70 24 87 9.4 617 36.3 73.0 8.1 28.4 4.85 0.70 5.50 4.40 2.75 2.75 0.31 3.10 1.00 18.6 15.3 4.1 
310301V1-4-1 320 67 36 179 16.7 1252 71.6 140.9 13.5 47.6 8.80 0.92 8.40 7.20 3.67 3.60 0.48 5.33 1.28 26.8 23.5 5.5 
310301V1-4-2 297 77 29 150 12.8 1001 57.9 115.6 11.7 43.2 6.40 0.80 5.73 5.07 2.80 3.00 0.37 4.67 0.96 23.5 19.2 4.8 
030401V1-12 351 76 32 136 14.4 1038 55.7 121.7 11.7 42.8 7.83 0.53 6.87 6.87 3.23 3.63 0.47 4.67 1.33 23.1 22.7 5.3 
040401V1-21-1 322 71 29 100 16.1 993 46.9 105.5 9.8 34.3 6.40 0.86 4.55 5.42 3.11 2.98 0.34 4.31 1.17 31.0 19.2 5.7 
040401V1-21-2 266 70 24 84 12.4 779 35.1 83.6 7.8 30.3 5.72 0.61 5.97 3.94 2.92 2.31 0.37 2.83 1.11 23.3 15.3 4.7 
040401V1-21-3 369 80 34 178 18.2 1283 70.0 150.2 14.7 49.2 8.22 0.86 6.52 6.15 3.32 3.66 0.44 5.05 1.29 27.6 22.0 5.7 
040401V1-21-4 388 69 37 195 20.2 1560 81.0 170.9 15.9 56.1 9.60 0.68 7.26 5.97 3.42 3.42 0.35 5.66 1.48 24.1 25.2 5.8 
040401V1-26 378 67 35 127 16.2 1085 57.7 124.9 12.0 43.9 9.35 0.68 9.66 7.51 3.82 3.85 0.49 5.17 1.42 25.4 24.1 7.2 
090603V1-5 185 113 26 141 10.9 794 53.8 95.8 10.6 35.0 6.41 0.98 6.38 4.28 2.44 3.00 0.37 4.35 0.98 12.6 21.3 5.3 
090603V1-6 221 121 28 143 9.5 774 56.0 101.0 11.8 36.0 6.60 0.90 6.75 5.03 2.74 2.70 0.44 3.83 0.90 29.6 22.1 5.0 
310301V1-5-1 208 125 29 166 12.0 937 58.2 113.3 11.1 38.9 7.15 0.77 5.50 4.70 2.80 2.75 0.34 4.70 0.92 16.9 21.8 5.0 
310301V1-5-2 224 127 27 154 12.8 926 58.7 117.5 11.3 38.6 5.85 1.10 5.40 5.10 2.95 3.00 0.36 4.50 1.10 25.9 22.6 5.3 
040401V1-20-4 214 118 24 131 14.0 950 54.8 119.6 11.3 45.6 5.83 0.94 5.21 4.58 2.29 3.23 0.46 4.38 1.23 17.3 21.5 5.0 
030401V1-10-2 322 26 32 65 13.5 704 18.1 43.8 4.5 20.8 4.70 0.35 4.70 5.50 2.85 3.45 0.34 2.60 1.10 13.6 14.3 5.5 
030401V1-11-2 539 25 53 102 19.6 760 26.1 65.5 7.7 31.8 8.10 0.29 10.00 7.70 5.45 5.35 0.62 4.40 1.90 12.8 23.6 8.1 
040401V1-23-1 526 29 49 94 18.2 913 26.3 64.3 7.3 31.8 6.95 0.26 7.90 7.50 4.85 4.75 0.59 4.00 1.70 16.4 21.6 8.4 
040401V1-23-2 358 34 36 62 15.3 770 18.8 49.8 5.3 23.4 5.10 0.41 7.20 6.30 3.55 4.10 0.54 2.60 1.50 15.4 17.2 6.6 
040401V1-24 587 24 53 88 20.0 1033 28.7 69.8 7.3 29.7 8.45 0.05 10.60 11.00 4.05 4.85 0.80 4.60 2.10 21.7 25.0 9.6 
040401V1-27 446 12 35 80 17.1 243 27.2 61.3 7.1 31.7 5.15 0.08 4.80 6.40 3.80 4.35 0.29 2.90 1.30 12.0 19.8 6.1 



4. melléklet - folytatás 
 

ÖPE - V34 sz. minta                      
Minta Rb Sr Y Zr Nb Ba La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Dy Er Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
070603V34-1 167 219 42 406 15.8 1014 60.9 117.3 12.9 48.4 9.59 1.64 8.90 7.47 4.35 4.28 0.62 9.32 1.10 34.7 21.2 5.3 
070603V34-2 168 227 44 414 14.9 1111 65.1 123.1 13.8 48.5 9.10 1.80 9.10 7.50 4.60 4.10 0.60 10.60 1.20 35.1 21.2 5.6 
070603V34-3 149 198 39 379 15.2 992 59.2 111.8 12.2 43.9 8.45 1.50 8.10 6.55 3.85 3.85 0.50 8.90 1.00 31.2 20.2 4.9 
070603V34-4 158 217 38 370 15.8 1018 59.3 111.4 12.9 47.8 9.04 1.60 7.92 6.68 3.80 4.08 0.56 10.48 1.20 31.1 19.7 5.0 
070603V34-6 230 47 31 86 10.8 694 30.1 61.3 7.4 26.4 5.20 0.50 6.10 5.25 3.40 3.55 0.40 3.70 1.10 18.8 17.3 4.9 
070603V34-8 296 46 41 109 13.2 906 39.3 79.7 8.8 33.6 7.00 0.60 6.90 6.65 4.20 3.90 0.60 3.70 1.30 21.5 21.9 5.7 
070603V34-12 284 199 44 465 17.1 1083 61.3 121.9 14.0 50.4 9.00 1.60 9.47 7.60 4.27 4.93 0.67 10.80 1.33 36.1 19.3 5.3 
070603V34-13 288 189 41 441 17.6 1091 60.0 117.9 13.4 50.4 8.74 1.49 8.23 8.00 3.94 4.23 0.57 9.49 1.26 36.6 18.6 5.0 
070603V34-14 340 30 46 84 14.0 733 27.0 59.8 7.4 26.8 7.10 0.46 10.60 7.50 4.90 4.40 0.60 4.00 3.20 19.6 21.2 7.6 
KPE - A-salak                       
Minta Rb Sr Y Zr Nb Ba La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Dy Er Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
060603V2B3-2 110 291 40 432 18.3 1059 62.1 113.9 14.3 49.7 9.90 2.30 9.50 8.10 4.05 4.40 0.65 10.30 1.20 13.8 18.3 5.4 
060603V2B3-3 93 263 37 428 17.4 811 49.5 88.9 11.8 37.6 7.90 1.80 7.50 6.50 3.90 4.80 0.60 8.90 1.30 16.4 16.2 4.6 
060603V2B3-8 136 304 42 399 17.9 733 71.1 121.2 16.8 59.9 11.40 2.40 10.90 8.70 4.60 4.55 0.61 10.60 1.30 12.7 17.6 4.5 
060603V2B3-14 95 272 34 378 17.6 803 48.9 90.1 11.1 40.0 7.55 1.90 7.40 6.20 3.55 3.55 0.54 9.20 1.20 15.1 16.8 4.5 

 
 



5. melléklet 
A bogácsi ignimbrit fenokristályainak kémiai összetétele (oxidelemzések tömeg%-ban). 
 
Piroxének főelem összetétele (mg-szám=Mg/(Mg+Fetotal), En=ensztatit szélsőtag mol%-ban) 

ÖPE - V30 sz. minta           
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO CaO mg-szám En 
V30px2cinma 52.98 0.17 3.07 0.48 14.54 0.30 27.35 0.96 0.77 75.19 
V30px2rlinma 52.47 0.21 1.09 0.09 21.81 0.46 22.60 1.13 0.65 62.93 
V30px3inma 51.54 0.19 0.88  24.59 0.54 20.16 1.20 0.59 57.39 
V30px4cl 51.55 0.12 0.85  25.99 0.62 20.13 0.82 0.58 56.46 
V30px4cd 51.18 0.10 0.86  25.61 0.62 19.87 0.82 0.58 56.48 
V30px4rd 51.66 0.15 1.08  25.52 0.60 19.98 0.83 0.58 56.70 
V30 pum1 opx1c 52.53 0.28 1.09  20.00 0.39 23.48 1.39 0.68 65.36 
V30 pum1 opx1r 51.33 0.19 0.88  24.88 0.58 19.32 1.39 0.58 55.82 
V30 pum1 opx 2  52.26 0.28 1.49  19.30 0.39 23.03 1.68 0.68 65.26 
V30 pum1 opx4 50.71 0.10 0.51  28.95 0.83 16.75 0.92 0.51 49.08 
V30 opx in mx 50.73 0.10 1.23  27.21 0.53 18.62 0.35 0.55 54.07 
V30 zoned opx core 52.27 0.27 2.48  17.64 0.37 24.69 0.97 0.71 69.56 
V30 zoned opx rim 51.03 0.20 0.82  27.03 0.66 18.08 0.99 0.54 52.66 
ÖPE - V1 sz. minta           
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO CaO mg-szám En 
v1o-px1c 51.21 0.12 0.84  27.32 0.68 17.84 0.95 0.54 52.10 
v1o-px1r 50.94 0.11 0.75  28.14 0.67 17.17 0.58 0.52 50.86 
v1o-px2 52.00 0.15 0.61  26.24 0.78 18.26 1.11 0.55 53.36 
v1o-px3c 52.40 0.16 1.03  25.83 0.51 19.15 0.72 0.57 55.57 
v1o-px3r 52.18 0.14 0.67  25.80 0.47 18.78 0.88 0.56 54.99 
v1o-px4 52.22 0.18 1.05  25.27 0.50 20.10 0.95 0.59 57.03 
v1o-px5 51.09 0.11 1.42  27.18 0.64 18.18 0.39 0.54 53.35 
v1-0px2mi4 50.78 0.21 1.29  25.61 0.53 19.53 0.80 0.58 56.16 
v1-0px3c 52.49 0.37 1.75  18.62 0.42 24.63 1.30 0.70 67.94 
v1-0px3r 50.70 0.37 1.67  25.52 0.62 19.09 0.99 0.57 55.38 
v1-1px1 51.56 0.14 1.21  23.75 0.55 20.40 0.82 0.60 58.91 
v1-1px2 52.52 0.19 0.83  22.82 0.51 21.33 1.28 0.62 60.36 
v13px1c 51.52 0.27 1.02  24.85 0.52 19.84 1.05 0.59 56.96 
v13px1r 50.94 0.25 1.00  28.66 0.64 17.03 0.87 0.51 49.94 
v13px2 51.63 0.16 0.88  25.51 0.53 19.51 0.99 0.58 56.01 
ÖPE - V34 sz. minta           
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO CaO mg-szám En 
V34px1c 53.89 0.34 1.28  17.93 0.40 25.10 1.66 0.71 68.62 
V34px1r 52.23 0.18 0.55  26.02 0.61 19.39 1.46 0.57 54.80 
V34px2 50.76 0.16 0.66  30.74 0.73 15.99 1.07 0.48 46.46 
V34 px w smi2 and3 50.81 0.20 1.02  25.38 0.53 19.61 1.12 0.58 56.10 
V34 px4 core 48.97 0.14 0.97  33.06 0.89 14.31 0.49 0.44 42.44 
V34 px1 core 50.61 0.27 1.05  25.57 0.54 19.68 1.17 0.58 55.95 
KPE - B-salak           
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO CaO mg-szám En 
V20px4cinma 57.14 0.08 1.56  7.34 0.16 33.36 1.24 0.89 86.75 
V20px4rinma 52.30 0.19 0.87  24.68 0.61 20.08 1.24 0.59 57.10 
V20px5inmatrix 51.54 0.16 1.60  26.26 0.56 19.68 0.46 0.57 56.13 
V20px1incs 51.23 0.20 3.44  21.28 0.47 22.41 0.31 0.65 64.33 
V20px2incs 51.78 0.21 1.60  24.16 0.57 20.98 0.63 0.61 59.42 
V20px3incs 52.05 0.23 1.59  24.33 0.55 20.71 0.82 0.60 58.74 
V20px6inh 52.24 0.22 0.81  25.00 0.66 20.13 1.38 0.59 56.68 
V20px7inh 52.85 0.24 0.86  23.79 0.62 21.20 1.24 0.61 59.24 
V20px8cinh 55.50 0.25 2.22  10.22 0.23 30.87 1.49 0.84 81.66 
V20px8rinh 52.05 0.18 0.78  25.04 0.62 19.86 1.37 0.59 56.34 
V23px1c 52.24 0.20 0.83  23.93 0.59 21.40 1.35 0.61 59.23 
V23px1r 52.06 0.22 0.88  24.37 0.58 21.03 1.27 0.61 58.51 
V23px2 51.32 0.17 0.81  25.13 0.57 20.37 0.95 0.59 57.41 
V23px3 52.15 0.14 0.58  23.10 0.47 22.05 0.91 0.63 61.36 
V23px3r 51.55 0.22 0.87  24.18 0.54 21.27 0.84 0.61 59.51 



5. melléklet - folytatás 
 
Piroxének főelem összetétele (mg-szám=Mg/(Mg+Fetotal), En=ensztatit szélsőtag mol%-ban) 

KPE - A-salak           
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO CaO mg-szám En 
V18px1ins 52.71 0.30 1.28  19.83 0.44 23.23 1.48 0.68 65.13 
V18px2ins 53.23 0.15 0.82  22.29 0.52 22.27 1.03 0.64 62.18 
V18px3cins 52.55 0.25 0.99  23.90 0.60 20.88 1.27 0.61 58.73 
V18px4cins 54.38 0.22 2.60  13.63 0.26 27.86 1.71 0.78 75.53 
V18px4m1ins 53.50 0.28 2.62  17.13 0.35 25.72 1.40 0.73 70.39 
V18px4m2ins 53.34 0.28 2.20  18.64 0.40 24.35 1.41 0.70 67.55 
V18px4m3ins 55.03 0.25 1.48  14.10 0.30 28.42 1.49 0.78 75.63 
V18px4m4ins 52.99 0.30 1.43  21.21 0.49 22.93 1.38 0.66 63.52 
V18px4m5ins 53.97 0.30 1.29  18.69 0.45 25.08 1.49 0.71 67.98 
V18px4m6ins 53.93 0.30 1.05  19.36 0.43 24.50 1.42 0.69 66.89 
V18px4m7ins 53.95 0.32 1.29  19.55 0.42 24.56 1.42 0.69 66.76 
V18px4m8ins 53.26 0.31 1.28  21.37 0.46 22.86 1.51 0.66 63.16 
V18px4m9ins 53.14 0.33 1.23  21.22 0.47 22.83 1.49 0.66 63.29 
V18_px1withsmi1 51.91 0.23 1.01  24.61 0.60 20.56 1.03 0.60 58.01 
V18_px2withsmi3 51.47 0.25 1.09  24.02 0.51 20.55 1.08 0.60 58.56 
V18_px3withsmi4 52.07 0.26 1.01  24.50 0.56 20.28 1.31 0.60 57.47 
V18_px4withsmi5 51.40 0.13 1.03  26.33 0.57 19.04 0.45 0.56 55.24 
V18_px5withsmi7 52.92 0.24 1.08  20.58 0.51 23.84 1.38 0.67 65.01 
V18_px6 51.94 0.35 2.30  20.49 0.43 22.95 1.42 0.67 64.28 
V2A_px1withsmi2 52.66 0.20 1.14  22.20 0.52 22.12 1.03 0.64 62.11 
V2A_px2withsmi3 52.32 0.23 0.92  22.37 0.59 21.85 1.30 0.64 61.26 
V2A_px3withsmi4 52.44 0.17 1.31  21.48 0.57 22.76 0.82 0.65 63.71 
V2A_px4withsmi5 52.36 0.29 0.99  21.26 0.54 22.85 1.30 0.66 63.43 
V2A_px5withsmi6 52.19 0.32 1.20  21.33 0.50 22.56 1.36 0.65 63.04 
V2A_px6withsmi7 52.63 0.23 0.91  21.46 0.53 22.60 1.40 0.65 62.87 
V2A_px7withsmi8 52.67 0.24 0.98  21.35 0.55 22.56 1.33 0.65 63.00 
V2A_px8withsmi10 52.14 0.23 1.06  22.39 0.51 22.00 1.25 0.64 61.54 
V2A_px8withsmi11 52.25 0.27 1.05  22.49 0.54 21.88 1.22 0.63 61.33 
V2A_px9withsmi2 52.23 0.23 0.90  22.63 0.57 21.51 1.28 0.63 60.67 
V2A_px10withsmi1314 52.15 0.22 1.07  23.53 0.54 21.08 0.98 0.61 59.73 
V2A_px11withsmi15 52.97 0.18 0.82  20.86 0.47 23.13 1.28 0.66 64.20 
V2A_px12withsmi16 52.12 0.21 0.85  22.41 0.58 21.67 1.33 0.63 60.99 
V2B3 opx1 53.02 0.17 0.90  22.55 0.55 22.61 1.13 0.64 62.14 
V2B3  opx2 52.50 0.22 0.95  21.97 0.53 22.76 1.37 0.65 62.57 
V18 px1 at smi1 50.33 0.20 0.97  26.06 0.64 19.32 0.96 0.57 55.21 
V18 px1 at smi2 50.88 0.18 0.87 0.14 26.23 0.60 19.41 0.88 0.57 55.30 
V18 px2 at smi2 51.81 0.26 1.12  21.92 0.53 22.03 1.32 0.64 61.92 
V18 px2 at smi3 51.46 0.19 0.76  22.57 0.54 21.47 1.25 0.63 60.75 
V18 px3 - 1 51.84 0.36 1.67 0.30 17.10 0.39 25.04 1.40 0.72 69.82 
V18 px3 - 2 53.47 0.18 1.98 0.43 12.13 0.27 29.29 1.34 0.81 78.71 
V18 px3 - 3 53.87 0.17 1.84 0.23 12.81 0.30 29.10 1.70 0.80 77.23 
V18 px3 - 4 52.23 0.36 1.81  19.31 0.37 24.38 1.39 0.69 66.93 
V18 px3 - 5 53.76 0.29 1.50 0.27 16.31 0.39 26.82 1.51 0.75 71.95 
V18 px4 51.24 0.18 0.90  24.80 0.54 20.61 1.18 0.60 57.76 
V18 px5 51.58 0.23 0.94  21.43 0.52 22.37 1.30 0.65 62.79 
V18 px6 51.84 0.16 0.95 0.12 21.86 0.55 22.56 1.13 0.65 62.75 
V2A opx1 at smi1-2 51.35 0.25 0.92 0.10 21.32 0.53 22.81 1.39 0.66 63.23 
V2A opx3 51.18 0.26 0.98  21.11 0.54 22.63 1.36 0.66 63.29 
V2A opx4 core 50.68 0.16 0.91  23.88 0.49 20.78 1.07 0.61 58.99 
V2A opx4 rim 50.70 0.20 1.01  22.47 0.59 21.69 1.35 0.63 60.92 
V2A opx5 51.14 0.21 0.96  22.94 0.57 21.11 1.17 0.62 60.06 

 
 
 
 



5. melléklet - folytatás 
 
Piroxének főelem összetétele (mg-szám=Mg/(Mg+Fetotal), En=ensztatit szélsőtag mol%-ban) 

KPE mátrixban megjelenő kristályok        

Minta SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO CaO 
mg-

szám En 
v2b3-px2 51.85 0.22 0.81  25.68 0.56 19.28 0.77 0.57 55.80 
v2b3-px3 52.43 0.10 0.39  29.30 0.65 17.44 0.60 0.51 50.29 
v2b3-px4 51.07 0.10 0.96  28.98 0.68 16.91 0.77 0.51 49.58 
v2b3-px5 51.87 0.28 1.14  25.81 0.64 19.25 0.68 0.57 55.66 
v2b3-px11 51.73 0.14 1.08  25.42 0.53 19.40 1.06 0.58 55.87 
v2b3-px12 52.34 0.20 0.92  24.54 0.42 20.15 1.27 0.59 57.46 
v2b3-px6 52.29 0.27 1.08  22.94 0.64 21.13 1.08 0.62 60.13 
v2b-px1c 54.42 0.33 1.26  16.63 0.45 25.71 1.25 0.73 71.03 
v2b-px1m 54.40 0.30 1.03  19.36 0.43 23.84 1.43 0.69 66.26 
v2b-px1r 54.09 0.26 0.79  23.72 0.61 21.23 1.35 0.61 59.20 
v2b-px4c 53.43 0.22 1.00  22.10 0.41 22.11 1.05 0.64 62.28 
v2b-px4r 52.66 0.29 0.90  22.84 0.50 20.75 1.18 0.62 59.81 
v2b-px5c 54.08 0.24 0.97  22.35 0.54 22.23 1.10 0.64 61.98 
v2b-px5r 53.49 0.16 0.72  23.95 0.63 20.49 1.28 0.60 58.19 
v2b-px6c 53.90 0.34 1.23  16.83 0.37 25.66 1.30 0.73 70.80 
v2b-px6r 53.55 0.15 0.78  24.28 0.56 20.97 1.26 0.61 58.54 
v2b-px2c 52.65 0.30 0.82  23.44 0.60 20.73 1.11 0.61 59.20 
v2b-px2r 53.82 0.21 0.86  21.82 0.67 22.18 1.37 0.64 61.97 
v2b-px3c 54.30 0.20 0.72  25.62 0.58 20.22 0.78 0.58 56.98 
v2b-px3r 53.58 0.11 0.78  25.00 0.65 19.88 1.26 0.59 56.51 
v2b-px7 52.48 0.19 1.09  25.22 0.53 19.76 0.84 0.58 56.76 
v2apx1-mi10 52.30 0.19 1.36  23.25 0.44 21.15 1.08 0.62 60.06 
v2apx2-mi8mi9 52.49 0.27 1.29  21.47 0.48 21.81 1.16 0.64 62.38 
v2apx3-mi7 52.13 0.16 1.21  24.05 0.56 20.56 0.82 0.60 58.82 
v2apx4 51.88 0.17 1.14  23.93 0.47 20.25 0.99 0.60 58.43 
v2apx5c 52.06 0.21 1.01  24.78 0.55 19.66 1.17 0.59 56.63 
v2apx5r 51.62 0.11 0.78  26.92 0.63 18.54 0.85 0.55 53.56 
v2apx6-mi5 52.62 0.31 1.18  20.36 0.45 22.78 1.46 0.67 64.15 
v2apx7-mi2mi3(mi4) 52.97 0.23 0.84  21.52 0.50 22.20 1.40 0.65 62.42 

 
Földpátok főelem összetétele (An=anortit szélsőtag mol%-ban) 

ÖPE - V30 sz. minta        
minta SiO2 Al2O3 FeO CaO Na2O K2O Total An 
V30plg1cinho 46.89 33.36 0.26 16.73 1.87 0.07 99.23 82.82 
V30plg1rinho 60.31 24.58 0.13 6.15 7.83 0.68 99.70 29.10 
V30pl2cinho 62.01 23.26 0.13 4.59 8.72 0.89 99.64 21.41 
V30pl2rinho 60.78 24.12 0.15 5.34 8.38 0.84 99.68 24.83 
V30plg4clinma 48.11 33.13 0.29 15.92 2.61 0.09 100.19 76.72 
V30plg4cdinma 56.78 27.27 0.17 8.98 6.40 0.36 99.97 42.81 
V30plg4rdinma 59.12 25.35 0.14 7.08 7.42 0.53 99.67 33.50 
V30plg5clinma 48.25 32.65 0.32 15.62 2.71 0.11 99.68 75.66 
V30plg5rdinma 54.79 27.97 0.27 10.37 5.40 0.41 99.31 50.28 
V30plg5minma 53.34 29.03 0.23 11.73 4.68 0.33 99.38 56.98 
V30 pum1 pl1core 49.45 32.21 0.27 14.74 3.16 0.14 99.96 71.47 
V30 pum1 pl1rim 51.92 30.20 0.36 12.86 4.09 0.20 99.64 62.73 
V30 pum1 pl2 53.83 28.84 0.25 11.24 5.05 0.30 99.50 54.21 
V30 pum1 pl2 rim 52.94 29.61 0.32 11.71 4.75 0.25 99.57 56.84 
V30 pum1 pl3 48.14 33.23 0.43 16.19 2.43 0.08 100.49 78.28 
V30 pl phcr core in pum2 57.92 26.55 0.19 7.90 6.90 0.44 99.89 37.78 
V30 pl phcr rim in pum2 60.17 24.68 0.14 6.18 7.73 0.70 99.59 29.43 
V30 pl phcr2 core in pum2 60.93 24.62 0.11 5.59 8.01 0.86 100.12 26.48 
V30 pl phcr2 next to smi2 in pum2 61.58 24.25 0.11 5.19 8.21 0.79 100.13 24.73 
V30 pl phcr in mx 57.16 27.14 0.21 8.70 6.38 0.43 100.01 41.91 
V30 zoned plag phcr core in mx 54.29 28.84 0.17 10.85 5.39 0.29 99.83 51.79 
V30 zoned plag phcr rim in mx 56.07 27.81 0.22 9.55 6.04 0.36 100.04 45.67 



5. melléklet - folytatás 
 
Földpátok főelem összetétele (An=anortit szélsőtag mol%-ban) 

ÖPE - V1 sz. minta        
minta SiO2 Al2O3 FeO CaO Na2O K2O Total An 
v1o-fp1c 46.17 34.23 0.21 17.47 1.48 0.09 99.65 86.25 
v1o-fp1r 50.28 31.94 0.27 14.26 3.00 0.11 99.86 71.95 
v1o-fp4 59.91 25.30 0.21 6.10 6.69 0.70 98.91 32.04 
v1o-fp2 60.14 25.59 0.09 6.41 6.53 0.69 99.45 33.65 
v1o-fp3 60.43 25.62 0.25 6.40 6.63 0.65 99.98 33.38 
v1o-fp5c 55.04 28.94 0.39 10.70 4.70 0.25 100.02 54.86 
v1o-fp5r 59.38 26.76 0.20 7.57 6.19 0.60 100.70 38.85 
v1o-fp6c 47.89 33.54 0.33 16.34 2.06 0.07 100.23 81.09 
v1o-fp6m 46.47 34.39 0.19 17.64 1.48 0.08 100.25 86.41 
v1o-fp6r 47.09 34.30 0.41 17.30 1.65 0.07 100.82 84.93 
v1-0plg0c 46.90 32.86 0.31 16.85 1.89 0.07 98.90 82.78 
v1-0plg0r 55.95 26.59 0.19 9.30 5.76 0.42 98.24 46.00 
v1-1plg1c 48.11 32.53 0.30 16.20 2.29 0.08 99.58 79.25 
v13plg2c 57.49 26.77 0.18 9.12 6.03 0.40 100.01 44.46 
v13plg2r 62.22 24.60 0.16 5.63 6.18 0.82 99.62 31.62 
v13plg3c 46.15 33.88 0.35 17.91 1.37 0.04 99.75 87.65 
v13plg3r 45.92 33.86 0.37 17.99 1.27 0.05 99.48 88.39 
v13plg4c 46.79 33.12 0.33 17.11 1.67 0.05 99.07 84.75 
v13plg4r 46.30 33.83 0.30 17.73 1.39 0.04 99.65 87.32 
ÖPE - V34 sz. minta        
minta SiO2 Al2O3 FeO CaO Na2O K2O Total An 
V34plg1c 53.34 30.35 0.34 12.64 4.78 0.18 101.69 58.80 
V34plg1r 59.55 26.25 0.17 7.71 7.31 0.52 101.52 35.77 
V34plg2c 48.52 33.27 0.33 16.28 2.53 0.08 101.11 77.69 
V34plg2r 46.87 34.51 0.35 17.83 1.57  101.24 86.26 
V34plg2rd 53.50 30.20 0.37 12.39 4.62 0.24 101.36 58.93 
V34 pl phcr core 46.09 34.55 0.28 17.30 1.92 0.05 100.18 83.04 
V34 plag1 49.20 32.87 0.36 14.79 3.14 0.13 100.50 71.69 
V34 plag 54.75 28.74 0.24 10.45 5.43 0.32 99.94 50.60 
V34 smi16 in 
plag 56.04 28.89 0.27 10.45 5.70 0.36 101.79 49.32 
V34 3 plag 46.55 33.96 0.36 16.60 2.19 0.06 99.76 80.42 
KPE - A-salak         
minta SiO2 Al2O3 FeO CaO Na2O K2O Total An 
V18plg5 55.79 28.42 0.22 10.40 5.67 0.30 100.87 49.47 
V18plg1cins 46.26 34.85 0.45 18.18 1.16  101.01 89.63 
V18plg1rins 46.51 34.00 0.57 17.53 1.45 0.05 100.22 86.73 
V18plg4cins 49.19 32.84 0.33 15.90 2.58 0.09 100.97 76.92 
V18plg4rins 48.75 33.22 0.41 15.79 2.69 0.11 100.99 76.00 
KPE - B-salak         
minta SiO2 Al2O3 FeO CaO Na2O K2O Total An 
V20plg5inmatrix 55.66 28.88 0.23 10.90 5.51 0.30 101.51 51.32 
V20plg5rinmatrix 55.40 28.97 0.24 10.95 5.43 0.29 101.32 51.84 
V20plg6inh 47.44 34.21 0.39 17.06 1.89  101.10 83.30 
V20plg7cinh 46.53 34.37 0.42 17.83 1.59  100.84 86.11 
V20plg7minh 47.40 33.94 0.43 17.37 1.78  101.01 84.38 
V20plg7rinh 48.13 33.64 0.44 16.84 2.11 0.10 101.30 81.06 
V20plg8inh 49.67 32.78 0.33 15.68 2.89 0.10 101.49 74.56 
V23plg1c 46.88 33.60 0.39 16.92 1.93 0.07 99.84 82.54 
V23plg1r 46.97 32.98 0.40 16.15 2.20 0.07 98.86 79.91 
V23plg2c 47.37 33.10 0.37 16.15 2.48 0.10 99.61 77.80 
V23plg2r 47.26 33.57 0.33 16.42 2.37 0.07 100.05 79.00 
V23plg3 46.48 34.02 0.40 17.07 1.79 0.06 99.89 83.78 

 
 
 



5. melléklet - folytatás 
 
Földpátok főelem összetétele (An=anortit szélsőtag mol%-ban) 

KPE - mátrixban megjelenő ásványok     
Minta SiO2 Al2O3 FeO CaO Na2O K2O Total An 
v2b-fp1c 60.40 25.37 0.22 6.13 6.41 0.62 99.15 33.19 
v2b-fp1m 61.18 25.82 0.12 6.51 6.36 0.63 100.62 34.68 
v2b-fp1r 61.50 24.70 0.19 5.38 6.49 0.85 99.11 29.66 
v2b3-fp1c 55.63 28.94 0.30 10.54 4.85 0.35 100.61 53.41 
v2aplg1c 47.69 31.56 0.33 15.73 2.88 0.58 98.84 72.72 
v2aplg1r-rmi6 48.14 32.25 0.36 16.21 2.22 0.11 99.33 79.58 
v2aplg2 47.04 33.33 0.34 16.98 1.68 0.06 99.48 84.48 
v2aplg3c 50.46 31.04 0.26 14.74 3.09 0.18 99.78 71.71 
v2aplg3cdark 54.88 27.74 0.23 10.73 5.08 0.38 99.07 52.70 
v2aplg3r 49.41 31.50 0.34 15.24 2.72 0.12 99.35 75.07 
v2aplg4c 49.98 31.20 0.40 14.88 2.94 0.11 99.55 73.21 
v2aplg4r 46.88 32.99 0.43 17.31 1.63 0.07 99.32 85.14 
v2aplg5c 49.42 31.51 0.23 15.26 2.55 0.11 99.09 76.30 
v2aplg5r 49.98 31.22 0.27 14.84 2.92 0.16 99.42 73.07 
v2aplg6clight 48.38 32.38 0.30 16.17 2.26 0.09 99.61 79.41 
v2aplg6cdark-mi11 50.94 30.55 0.29 14.11 3.25 0.16 99.35 69.92 
v2aplg7c-mi12 50.33 30.78 0.31 14.58 3.09 0.17 99.32 71.57 
v2b3-fp1r 57.53 28.16 0.23 9.47 5.28 0.38 101.05 48.62 
v2b3-fp2c 60.79 25.85 0.10 6.41 6.46 0.66 100.27 33.94 
v2b3-fp2r 61.87 24.97 0.23 5.69 6.43 0.78 99.97 31.17 
v2b3-fp3c 49.97 31.59 0.41 14.22 3.02 0.10 99.31 71.80 
v2b3-fp3c2 50.88 31.84 0.45 14.21 3.08 0.14 100.60 71.23 
v2b3-fp3r 54.11 29.81 0.32 11.65 4.26 0.25 100.40 59.27 

 
Biotitok főelem összetétele 

ÖPE - V30 sz. minta         
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO Na2O K2O Total 
V30bi1 33.89 4.65 13.66 26.72 0.16 6.65 0.57 8.41 94.71 
V30bi1inho 34.21 3.67 13.49 29.83 0.25 5.09 0.45 8.37 95.38 
V30bi2inho 33.63 3.78 13.62 29.61 0.24 4.88 0.47 8.44 94.69 
V30bi3inma 34.31 4.41 13.84 26.56 0.17 6.70 0.58 8.34 94.91 
V30bi4inma 34.16 4.26 13.74 28.19 0.22 5.83 0.48 8.37 95.25 
ÖPE - V1 és V34 sz. minta       
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO Na2O K2O Total 
V1-0-bi2 34.09 4.57 13.55 25.96 0.25 6.69 1.10 8.55 94.77 
V1-0-bi3 34.78 4.29 13.93 27.89 0.27 4.76 1.07 8.63 95.76 
V1-3-bi1 34.72 4.71 13.99 25.56 0.12 6.99 1.11 8.68 95.90 
V0bi1mi15 34.85 4.49 13.40 27.00 0.21 6.07 0.43 8.50 94.96 
V1-0bi1mi7 34.79 4.62 13.39 26.03 0.16 6.98 0.55 8.41 94.94 
V1-0bi2mi 34.25 4.14 13.17 29.17 0.21 4.85 0.50 8.31 94.61 
V1-1bi1 36.04 4.92 13.77 19.43 0.08 11.26 0.64 8.55 94.70 
V1-1bi2mi5 34.33 4.62 13.75 26.68 0.15 6.77 0.59 8.46 95.37 
V11bi2inho 34.05 3.83 13.85 30.56 0.25 4.87 0.19 8.42 96.03 
V11bi3inho 33.86 4.02 13.60 29.76 0.27 4.83 0.30 8.57 95.24 
V34bi1 34.65 4.60 14.35 26.37 0.16 6.97 0.57 8.62 96.32 
KPE - B-salak          
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO Na2O K2O Total 
V20bi1incs 37.27 4.36 15.76 12.79 0.06 16.28 0.93 8.75 96.26 
V20bi2incs 37.20 4.90 15.13 13.13  15.77 0.74 8.64 95.59 

 
Amfibol nyomelem összetétel 

Minta Rb Sr Y Zr Nb Ba La Ce Nd Sm Eu Gd Dy Er Yb Lu Th U 
V34-am1 2.4 100 269 199 40 193 52 206 206 65 6.7 66 64 31 24 3.1 0.53 0.12 
V34-am4 core 2.8 109 264 195 39 251 63 245 235 68 7.3 69 66 31 24 3 0.59 0.14 
V34-am4 rim 2.5 97 269 191 38 186 52 208 216 64 6.9 66 65 30 23 3.1 0.44 0.11 



6. melléklet 
 
A harsányi ignimbrit horzsaköveinek és litoklasztjainak főelem (tömeg%) és nyomelem 
(ppm) összetétele, valamint radiogén izotóparányai. 

mintanév típus lelőhely Leírás főbb ásványok módszer 

N9 horzsakő Tibolddaróc, Td16 25 cm, fehér, kerekded kvarc, földpát, biotit XRF, ICP-AES 

T-1 horzsakő Tibolddaróc, Td16 20 cm, fehér, kerekded kvarc, földpát, biotit XRF, NAA 

Td-16-P11 horzsakő Tibolddaróc, Td16 5x2,5 cm, fehér, hosszúkás kvarc, földpát, biotit ICP-MS 

H2-2P3 horzsakő Harsány, H-1 8 cm, fehér, kerekded kvarc, földpát, biotit ICP-MS 

N22 horzsakő Harsány, H-1 6 cm, fehér, kerekded kvarc, földpát, biotit XRF, ICP-AES 

H-1 horzsakő Harsány, H-1 10 cm, fehér, kerekded kvarc, földpát, biotit XRF, NAA 

H1-1 horzsakő Harsány, H-1 7 cm, fehér, kerekded kvarc, földpát, biotit XRF, NAA 

H1-2 horzsakő Harsány, H-1 3,5x2 cm, fehér, hosszúkás kvarc, földpát, biotit XRF 

H1-L1 litoklaszt Harsány, H-1 10x7 cm, szürke, szögletes, gyengén koptatott kvarc, földpát, biotit XRF, NAA 

H5-1 litoklaszt Harsány, H-5 5x7 cm, világos szürke, szögletes, gyengén koptatott kvarc, földpát, biotit XRF 

H5-2 litoklaszt Harsány, H-5 4,5x4 cm, szürke, kerekített, gyengén koptatott kvarc, földpát, biotit XRF 

BK41-L3 litoklaszt Harsány, H-1 3x4 cm, sötét szürke, szögletes, gyengén koptatott kvarc, földpát, biotit XRF 

 
lelőhely Tibolddaróc Harsány 
minta N9 T-1 TD16-P11 H2-2P3 N22 H-1 H1-1 H1-2 H1-L1 H5-1 H5-2 BK41-L3 
SiO2 74.94 72.89 70.55 75.03 75.95 72.93 74.13 73.89 74.59 74.8 71.6 75.32 
TiO2 0.19 0.11 0.15 0.15 0.1 0.26 0.09 0.1 0.13 0.13 0.13 0.07 
Al2O3 13.24 12.86 12.77 11.55 13.23 13.34 12.33 12.55 12.82 12.88 12.42 12.34 
Fe2O3 1.25 1.43 1.44 1.57 1.12 1.12 0.93 1 1.42 1.21 1.29 0.97 
MnO 0.03 0.05 0.03 0.04 0.04 0.02 0.03 0.04 0.04 0.02 0.05 0.04 
MgO 0.14 0.16 0.24 0.28 0.13 0.13 0.13 0.16 0.2 0.19 0.23 0.12 
CaO 1.65 1.04 1.73 1.79 1.07 1.93 0.99 1.01 1.13 1.08 1.1 0.77 
Na2O 3.01 2.4 3.33 2.02 2.87 3.09 2.79 2.7 4.78 3.8 3.41 3.55 
K2O 4.59 5.12 4.57 3.5 4.93 3.55 4.66 4.71 4.64 4.23 4.42 4.33 
P2O5 0.04 0.03   0.03 0.07 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 
LOI 2.93 4.12 4.5 3.7 2.39 3.39 3.63 3.56 0.24 0.7 2.77 2.39 
Sc 5.8 5.1 5 4 5.9 4.19 4.42  5.11  3.5 3.97 
Rb 110 161 125.1 119.9 153 86 134 133 139 132 133 148 
Ba 976 886 922 714 836 1013 819 919 730 858 867 667 
Pb 16.9 16.2   18.1 14.8       
Sr 126 66 119.5 137.5 73 144 66 69 65 74 74 42 
Zr 161 91 155.4 99 108 210 82 86 129 105 104 80 
Nb 14 10.8 11.4 11.6 14 13 9.3 8.8 12.5 9.7 10 9.6 
Y 24 32.1 24.9 14.9 35 20.6 28.8 28.1 34.8 30.3 30.1 34.3 
Th 13.8 13.1 15.4 14.4 14.4 12.6 12.4  14.6   14.6 
La 49.21 26.8 54.8 35.6 28.5 64.9 23 17.6 32.4 23.5 27.2 22.1 
Ce 93.73 54 103.4 61.4 58.91 110 45 45.7 62 54.3 60.7 45 
Nd 29.9 18 37.6 20.5 22.7 32 16  20   15 
Sm 4.82 4.38 5.9 3.1 4.68 4.84 4.01  5.48   4.31 
Eu 0.86 0.62 0.85 0.6 0.59 0.98 0.47  0.66   0.36 
Gd 4.21  4.58 2.37 4.84        
Dy 3.73  4.26 2.44 5.15        
Ho 0.75  0.76 0.46 1.05        
Er 1.81  2.38 1.45 2.74        
Yb 2.15 3.19 2.42 1.63 3.18 1.96 3.14  4.07   3.93 
Lu 0.36 0.47 0.35 0.26 0.51 0.3 0.44  0.56   0.55 
Cs  4.76 3.2 4.5 5.01 2.77 4.74  3.04   5.91 
Hf  3.51 4.6 3.2 3.46 5.41 3.3  5.04   3.19 
Ta  1.29 0.8 1 1.69 1.04 1.27  1.55   1.47 
U  4 3.5 5.4 4.5 3.1 4.3  3.8   5.6 
87Sr/86Sr 0.70799    0.70943        
(87Sr/86Sr)o 0.70734    0.70787        
143Nd/144Nd 0.51245    0.51244        



7. melléklet 
A harsányi ignimbrit kőzetüvegeinek kémiai összetétele. 
Főelem összetételek (oxidelemzések tömeg%-ban, LOI*=kivonásos módszer alapján becsült 
víz-tartalom). 

Tibolddaróc (Td16 feltárás)          
Minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
td2-pum1 73.39  12.10 0.78 0.06  0.56 2.50 5.24 5.33 
td2-pum2 73.61  12.18 0.83 0.05 0.05 0.52 2.42 5.67 4.65 
td2-gs1 73.65  12.02 0.82   0.56 2.64 4.73 5.52 
td2-gs2 73.64  11.89 0.82   0.57 2.72 4.43 5.83 
td2-gs3 73.56  12.10 0.82 0.05  0.58 2.60 4.78 5.43 
td2-glwkfp-1 72.75  12.03 0.83 0.05  0.56 2.38 5.58 5.78 
td2-glwkfp-2 73.20  12.04 0.82 0.05  0.53 2.33 5.58 5.38 
td2-gs4 73.38  11.92 0.80 0.07  0.57 2.59 4.95 5.64 
td2 pum1gl1 73.94 0.02 12.25 0.77 0.06 0.02 0.57 2.16 5.17 5.03 
td2 pum1gl2 73.84 0.04 12.31 0.80 0.07 0.03 0.57 2.34 5.21 4.79 
td2 pum1gl4 73.52 0.06 12.24 0.85 0.05 0.04 0.54 1.96 5.76 4.99 
td2 pum1gl5 73.83 0.00 12.34 0.81 0.05 0.04 0.59 2.60 4.85 4.88 
td2 pum1gl7 73.69 0.04 12.22 0.79 0.05 0.03 0.58 2.05 5.35 5.20 
td2 pum1gl8 74.49 0.03 12.08 0.78 0.06 0.02 0.58 2.13 5.58 4.26 
td2 gs1 73.78 0.04 11.84 0.82 0.03 0.02 0.56 2.48 4.74 5.68 
td2 gs2 74.36 0.04 12.23 0.80 0.08 0.03 0.59 2.63 4.18 5.07 
td2 gs3 72.77 0.05 12.46 0.81 0.05 0.03 0.59 2.48 5.18 5.59 
td2 gs5 73.90 0.04 12.24 0.80 0.05 0.05 0.60 2.30 5.18 4.85 
td2 pum2gl1 73.37 0.01 12.39 0.88 0.04 0.03 0.60 2.12 5.73 4.83 
td2 pum2gl2 74.13 0.01 12.31 0.82 0.04 0.05 0.59 2.66 4.67 4.73 
td2 pum2gl3 74.04 0.02 12.31 0.79 0.04 0.03 0.56 2.71 4.42 5.07 
td2 pum2gl4 73.84 0.01 12.16 0.85 0.02 0.03 0.57 2.64 4.66 5.21 
td2 pum3gl1 73.18 0.07 12.07 0.81 0.02 0.03 0.59 2.07 5.53 5.64 
td2 pum3gl2 73.78 0.04 12.04 0.81 0.04 0.02 0.60 1.96 5.87 4.82 
TD2 pum1gl1 76.41 0.02 12.71 0.80 0.05 0.04 0.56 2.37 4.73 2.31 
TD2 p2 76.43 0.03 12.58 0.84 0.04 0.03 0.56 2.25 5.35 1.87 
TD2 p3 76.08 0.04 12.60 0.84 0.05 0.04 0.56 2.53 4.99 2.29 
TD2 p4 76.14 0.04 12.57 0.87 0.07 0.04 0.56 1.85 5.60 2.27 
TD2 p5 76.28 0.03 12.54 0.78 0.04 0.02 0.54 2.22 5.49 2.06 
TD2 p6 74.93 0.02 12.27 0.81 0.06 0.04 0.52 2.27 5.07 4.02 
TD2 glsh1 75.37 0.03 12.77 0.89 0.06 0.05 0.59 1.79 5.67 2.79 
TD2 p11 76.32 0.05 12.78 0.85 0.04 0.03 0.58 2.63 4.77 1.95 
TD2 p12 76.48 0.03 12.76 0.85 0.04 0.03 0.53 2.70 4.50 2.08 
n9gl1 75.06 0.05 13.05 0.92 0.04 0.07 0.78 1.98 4.71 3.34 
n9gl2 75.30 0.06 12.62 0.87 0.02 0.06 0.75 1.75 5.05 3.52 
n9gl3 75.59 0.07 12.86 0.94 0.04 0.07 0.80 1.95 4.79 2.90 
n9gl4 75.49 0.06 12.81 0.94 0.04 0.08 0.79 2.39 3.84 3.56 
n9gl6 75.10 0.07 12.58 0.94 0.02 0.07 0.78 2.17 4.31 3.97 
n9gl7 75.41 0.08 12.68 0.92 0.05 0.08 0.72 2.15 4.78 3.13 
n9gl8 75.50 0.08 12.70 0.93 0.02 0.08 0.82 2.09 4.83 2.96 
n9gl9 76.17 0.11 12.73 0.90 0.01 0.09 0.82 2.28 4.24 2.65 
n9gl10 75.74 0.08 12.85 0.89 0.05 0.07 0.80 2.11 3.95 3.45 
n9gl11 75.88 0.07 12.93 0.95 0.03 0.07 0.78 2.40 3.71 3.19 
n9gl12 75.54 0.07 12.72 0.95 0.03 0.06 0.81 2.10 4.36 3.36 
n9gl13 75.64 0.10 12.69 0.99 0.03 0.07 0.78 2.09 4.61 3.01 
n9gl14 75.92 0.08 12.74 0.94 0.07 0.06 0.76 1.96 4.44 3.03 
n9gl16 75.93 0.09 12.88 0.94 0.04 0.08 0.79 2.12 4.59 2.53 
n9gl17 75.22 0.08 12.74 0.94 0.05 0.07 0.81 2.02 4.88 3.19 
n9gl19 75.73 0.09 12.86 0.93 0.05 0.06 0.80 2.30 4.11 3.07 
n9gl20 75.47 0.05 12.76 0.92 0.01 0.06 0.77 2.08 4.85 3.03 
n9gl21 74.94 0.10 12.77 1.18 0.07 0.07 0.77 1.86 5.25 2.99 
n9gl22 74.98 0.07 12.75 1.06 0.02 0.06 0.78 1.96 4.90 3.43 
n9gl23 75.36 0.09 12.87 0.93 0.02 0.08 0.78 2.36 3.73 3.79 
n9gl24 75.19 0.10 12.81 0.93 0.03 0.09 0.74 2.14 4.30 3.68 
n9gl25 74.16 0.45 12.69 1.35 0.03 0.07 0.81 1.39 5.46 3.60 



7. melléklet - folytatás 
 

Harsány (H1 feltárás)         
minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
n20-gl1 73.77  12.64 0.68 0.06 0.07 0.59 3.22 4.37 4.60 
n20-gl3 74.20 0.06 12.48 0.68 0.05 0.06 0.62 3.55 4.42 3.88 
n20-gl2 74.17 0.06 12.31 0.50   0.58 3.23 4.65 4.50 
n20gs1 74.59  12.18 0.80   0.59 2.79 4.61 4.44 
n20-gs1 74.17  12.22 0.38   0.56 2.59 4.90 5.09 
n20-pum2-1 73.94  12.16 0.22   0.58 1.76 5.45 5.84 
n20-pum2-2 74.55  12.26 0.29 0.05  0.55 2.24 5.12 4.88 
n20-pum3 74.41  12.26 0.25   0.58 2.05 5.42 4.95 
n20-gs2 74.84  12.25 0.34   0.56 2.06 5.31 4.58 
n20-gs3 74.64  12.35 0.40   0.61 2.66 4.82 4.42 
n20-gs4 74.34  12.34 0.54 0.05  0.63 2.70 4.90 4.43 
n20-gl1 74.46 0.08 12.34 0.58 0.05  0.59 2.77 4.74 4.37 
bk41ags1 74.68  12.30 0.55   0.62 2.75 4.42 4.67 
bk41ags2 74.48  12.26 0.77   0.55 2.83 4.54 4.58 
bk41ags3 74.92  12.14 0.61   0.61 2.94 4.39 4.40 
bk41ags4 74.82  12.37 0.62   0.57 2.92 4.38 4.32 
n20-2gl2 75.80 0.08 13.15 0.69 0.05 0.07 0.84 2.46 4.25 2.62 
n20-2gl3 75.84 0.10 12.84 0.71 0.04 0.07 0.82 2.32 4.28 3.00 
n20-2gl4 76.98 0.10 12.98 0.33 0.04 0.04 0.85 2.29 4.59 1.81 
n20-2gl5 76.21 0.03 13.03 0.56 0.04 0.03 0.61 2.40 4.56 2.53 
n20-2gl6 76.08 0.03 13.03 0.58 0.03 0.03 0.60 2.37 4.59 2.66 
n20-2gl7 75.99 0.03 13.02 0.49 0.04 0.02 0.63 2.53 4.52 2.73 
n20-2gl8 75.95 0.03 13.14 0.82 0.05 0.05 0.60 2.47 4.57 2.31 
n20-2gl9 75.89 0.02 12.91 0.62 0.01 0.02 0.55 2.47 4.63 2.88 
BK41Bgl1 75.37 0.05 12.62 0.27 0.03 0.02 0.53 1.92 5.16 4.04 
BK41Bgl2 75.78 0.03 12.67 0.24 0.02 0.04 0.57 2.02 5.03 3.62 
BK41Bgl3 76.07 0.04 12.77 0.47 0.00 0.04 0.58 2.11 4.67 3.26 
BK41Bgl4 76.18 0.04 12.98 0.32 0.00 0.02 0.58 2.15 4.92 2.82 
BK41Bgl5 75.89 0.06 12.68 0.50 0.04 0.03 0.57 2.21 4.57 3.46 
BK41Bgl6 75.89 0.06 12.72 0.33 0.04 0.00 0.55 2.18 4.88 3.36 
BK41Bgl7 75.76 0.05 12.48 0.79 0.07 0.05 0.62 2.30 4.35 3.52 
BK41Bgl8 76.03 0.01 12.77 0.87 0.04 0.04 0.57 2.32 4.38 2.97 
BK41Bgl9 75.52 0.05 12.65 0.69 0.03 0.04 0.63 2.30 4.31 3.78 
BK41Bgl10 75.41 0.03 12.61 0.79 0.04 0.04 0.59 2.28 4.38 3.83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. melléklet - folytatás 
 
Kvarcokba zárt szilikátolvadék zárványok kőzetüvegeinek kémiai összetétele (oxidelemzések 
tömeg%-ban, LOI*=kivonásos módszer alapján becsült víz-tartalom). 
 

minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O LOI* 
bk41ami1q 74.24 0.06 12.23 0.73 0.06 0.04 0.76 2.77 4.17 4.94 
Bk41bmi1q 75.47 0.08 12.16 0.79 0.04 0.01 0.46 2.29 4.45 4.26 
n20mi1q 74.54 0.04 12.11 0.29 0 0.02 0.6 2.64 5.17 4.61 
n20mi1-2q 76.29 0 11.87 0.32 0.03 0.01 0.64 2.55 5.07 3.23 
n20mi2-1q2 75.12 0.05 11.94 0.82 0.04 0.05 0.53 2.89 4.52 4.05 
n20mi2-2q2 74.84 0.01 12.12 0.83 0.04 0.04 0.51 2.89 4.36 4.36 
n20mi3q2 74.54 0.06 12.16 0.27 0.04 0.03 0.56 2.2 5.22 4.92 
szom3smi1 73.74 0.06 12.6 0.73 0.03 0.03 0.6 2.05 5.44 4.67 
szom3smi2 73.55 0.05 12.63 0.84 0.04 0.03 0.55 1.98 5.71 4.55 
szom1lilasmi4 73.47 0.02 12.46 0.83 0.05 0.04 0.65 1.63 6.2 4.57 
szom1lilasmi4-2 73.38 0.03 12.64 0.83 0.07 0.05 0.67 2 5.54 4.73 
szompontsmi8 70.9 0.02 12.22 0.82 0.07 0.04 0.62 2.11 4.13 9.01 
szomminussmi10 72.7 0.03 12.49 0.82 0.05 0.05 0.61 1.88 4.21 7.1 
szomminussmi11 72.4 0.04 12.53 0.77 0.02 0.03 0.6 1.99 4.17 7.37 
szom7smi17 73.37 0.02 11.86 0.79 0.05 0.02 0.48 1.6 5.88 5.86 
szom10smi21 73.84 0.04 12.27 0.79 0.05 0.04 0.53 1.72 5.91 4.75 
szom10smi22 73.96 0.02 12.26 0.79 0.05 0.03 0.54 1.8 5.75 4.75 
szom10smi23 74.09 0 12.37 0.74 0.05 0.06 0.58 1.2 5.67 5.19 
szom1lilasmi5 73.71 0.05 12.13 0.75 0.06 0.03 0.56 1.47 6.08 5.16 
szomplussmi7 73.06 0.02 12.4 0.8 0.06 0.03 0.58 2.02 5.81 5.23 
szomkorsmi12 74.32 0.02 12.32 0.76 0.06 0.05 0.58 2.28 4.76 4.85 
szom5smi13 73.9 0.02 11.94 0.78 0.04 0.03 0.56 1.8 5.7 5.24 
szom5smi14 73.93 0 12.16 0.83 0.06 0.02 0.55 2.16 4.81 5.47 
szom5smi15 72.58 0.03 12 0.69 0.05 0.02 0.54 1.92 4.18 7.98 
szom5smi16 72.88 0.05 11.98 0.76 0.05 0.02 0.53 1.86 4.12 7.75 
szom7smi19 74.58 0 12.35 0.81 0.07 0.03 0.53 2.64 4.3 4.71 
szom8smi20 73.12 0.02 11.79 0.74 0.04 0.03 0.58 1.91 4.05 7.73 
n9smi1inq 75.5 0.08 12.59 0.91 0 0.07 0.77 2.02 4.8 3.28 
td2 qzsmi2 74.29 0.02 12.23 0.79 0.04 0.04 0.58 2.67 4.48 4.86 
td2 qzsmi3 70.77 0.03 11.61 0.34 0.03 0.02 0.5 1.41 6.43 8.86 
td2  smi in qz 73.95 0.02 12.31 0.71 0.02 0.04 0.6 2.43 4.44 5.49 
td2  smi in qz 2nd spot 73.65 0.03 12.23 0.83 0.05 0.04 0.61 2.6 4.41 5.55 
td2  smi in qz2 73.75 0.03 12.31 0.14 0.02 0 0.49 1.56 6.15 5.55 
td2  smi in qz2 2nd spot 73.86 0.01 12.12 0.16 0.01 0 0.58 1.51 6.12 5.64 



7. melléklet - folytatás 
Nyomelem összetételek (nyomelemek ppm-ben) 
 
Harsány (H1 feltárás)                     
minta Rb Sr Y Zr Nb Ba La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Dy Er Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
070603P5-3 159 25 30.9 53.4 9.2 469 14.8 31.2 3.5 13.7 4.00 0.20 3.30 4.90 2.60 3.75 0.60 2.40 1.30 24.8 11.5 4.1
070603P5-6 155 27 32.6 50.5 11.8 551 15.3 33.1 4.0 16.7 3.30 0.20 4.50 4.65 3.45 3.45 0.80 2.60 1.30 70.5 11.2 4.6
090603P6-3 165 28 32.6 61.4 12.6 578 18.0 36.0 4.6 16.6 4.40 0.30 4.30 5.70 3.40 3.70 0.45 2.20 1.70 23.9 13.8 5.3
090603N20-6 160 29 34.8 63.3 12.1 578 17.2 36.2 4.6 18.3 4.20 0.50 6.00 5.05 3.75 3.50 0.48 3.20 1.60 30.3 14.9 5.0
090603N20-7 129 25 31.5 55.1 11.2 623 17.9 36.1 4.7 17.6 4.90 0.33 5.20 6.65 3.15 4.00 0.60 3.20 1.50 26.5 14.6 5.2
090603N20-8 149 26 32.0 51.1 11.8 575 16.4 30.9 4.5 17.2 4.95 0.28 4.20 5.20 3.30 3.60 0.42 1.90 0.90 19.4 10.8 4.2
090603N20-9 151 28 28.9 44.4 10.8 563 16.9 38.0 3.7 14.8 3.30 0.40 4.80 5.00 2.85 3.05 0.43 3.40 0.80 26.1 9.9 3.7
090603N20-10 134 30 26.9 48.4 9.0 506 15.7 31.0 3.6 11.7 3.40 0.29 4.60 4.50 2.65 3.10 0.45 2.40 1.00 19.0 11.0 3.7
090603N20-17 101 43 17.0 51.1 9.3 795 28.3 55.5 5.1 19.7 3.03 0.57 3.66 1.89 1.49 1.83 0.21 1.94 1.03 23.3 10.2 2.5
090603N20-18 111 39 14.6 49.4 8.1 709 25.0 49.3 4.9 17.9 3.14 0.39 2.29 2.57 1.26 1.43 0.18 1.60 0.80 25.6 8.6 2.5
290301N20-2-1 139 31 27.1 55.8 9.9 614 17.2 32.8 4.1 14.3 3.80 0.32 4.70 4.80 2.95 3.00 0.42 2.20 1.09 18.6 11.3 3.6
290301N20-1-1 137 29 26.6 51.3 10.1 568 15.4 30.5 3.5 14.7 3.30 0.38 3.40 4.80 2.75 3.00 0.34 2.30 1.12 19.0 10.7 3.5
290301N20-5-1 147 29 29.0 56.5 10.9 618 15.2 32.3 3.7 14.6 3.72 0.51 5.64 4.92 3.18 3.36 0.48 2.28 1.14 20.0 12.4 4.0
290301N20-4-1 169 30 30.0 60.3 12.0 571 17.3 35.7 3.3 14.6 3.65 0.16 4.90 5.00 2.60 3.00 0.46 3.00 1.30 26.6 11.3 4.1
Tibolddaróc (Td16 feltárás)                     
minta Rb Sr Y Zr Nb Ba La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Dy Er Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
060603TD2-2 161 26 25.8 54.9 12.2 542 16.1 33.8 3.6 13.2 3.85 0.18 3.80 5.30 2.70 2.35 0.46 2.30 1.50 20.4 11.3 4.7
060603TD2-3 152 24 29.0 50.6 11.5 560 17.1 35.0 3.9 15.2 3.60 0.25 5.30 4.40 3.55 4.00 0.60 2.70 1.40 20.9 12.9 4.9
060603TD2-4 159 27 29.1 61.3 11.4 549 15.7 36.0 5.3 14.2 3.35 0.27 5.00 5.15 3.15 3.35 0.48 1.70 1.10 15.9 12.2 4.8
060603TD2-6 117 47 19.2 56.8 9.9 817 25.2 48.7 4.8 18.0 3.60 0.40 3.34 3.41 1.74 2.54 0.32 1.74 1.21 18.8 10.7 2.8
060603TD2-8 152 25 30.8 50.8 11.0 436 14.6 30.9 3.8 14.4 3.55 0.15 3.80 4.70 3.00 3.35 0.37 2.10 0.90 15.6 11.9 4.3
060603TD2-9 153 26 34.0 56.7 12.0 620 18.5 39.5 4.2 16.6 4.15 0.29 5.10 5.10 3.40 3.50 0.52 2.80 1.40 21.0 13.2 4.9
060603TD2-10 162 31 28.8 56.9 12.4 565 18.1 37.7 4.1 14.4 3.65 0.32 4.00 4.80 3.00 2.95 0.48 2.30 1.20 19.9 11.8 4.4
020401TD2-6-2 176 29 32.9 79.0 14.4 604 19.4 42.2 4.6 19.1 4.41 0.28 4.36 5.56 3.27 3.55 0.55 2.51 1.31 22.1 13.2 4.5
030401TD2-11 190 31 36.8 68.6 14.0 648 19.6 39.7 4.9 18.3 4.47 0.31 4.47 5.89 3.16 3.81 0.45 2.51 1.41 25.5 13.2 4.6
030401TD2-15 163 31 30.2 63.9 11.2 559 17.3 35.8 4.0 15.2 3.76 0.29 3.60 4.69 2.89 3.33 0.56 2.51 1.31 19.6 11.5 3.6
N9_site13-01 103 40 18.6 60.5 9.9 786 28.5 53.2 5.6 18.1 3.24 0.43 3.42 3.92 2.12 2.24 0.34 2.16  15.6 10.1 2.6
N9_site13-02 95 40 17.7 56.1 9.7 742 26.2 48.2 5.0 17.2 3.24 0.46 3.10 3.48 1.68 2.36 0.30 2.00  13.1 9.4 2.4
N9_site13-03 95 38 16.6 52.8 9.3 725 26.3 49.8 5.2 17.7 2.88 0.44 3.02 3.12 2.00 2.24 0.25 1.76  17.2 8.3 2.1
N9_site13-04 85 39 15.1 51.0 9.7 688 24.7 47.1 4.9 16.1 2.76 0.41 3.01 3.36 1.72 1.76 0.29 1.84  13.8 8.8 2.6
N9_site13-05 96 40 17.3 53.2 9.0 761 27.7 52.2 5.7 18.6 3.24 0.50 3.82 3.60 2.00 2.08 0.32 2.08  14.2 9.5 2.6
N9_site13-06 88 40 16.2 53.8 8.5 720 26.6 50.5 5.3 17.2 3.20 0.49 2.84 3.40 2.00 1.80 0.38 1.92  12.9 9.5 2.5



8. melléklet 
A harsányi ignimbrit fenokristályainak kémiai összetétele (oxidelemzések tömeg%-ban). 
 
Földpátok főelem összetétele (An=anortit szélsőtag mol%-ban) 

Harsány (H1 feltárás)         
Minta SiO2 Al2O3 FeO CaO Na2O K2O BaO total An 
n20plg1 63.44 23.25 0.14 4.74 6.92 0.87  99.35 25.88 
n20plg2 62.39 23.68 0.10 5.36 8.04 0.61  100.17 25.97 
n20-fp1 59.68 25.24 0.12 6.71 7.57 0.47  99.79 32.00 
n20-fp2c 63.71 22.20 0.10 3.60 9.33 1.06  100.00 16.56 
n20-fp2r 63.01 23.07 0.09 3.70 7.69 0.98  98.54 19.70 
n20-fp3 63.01 23.14 0.10 4.39 8.69 0.87  100.20 20.75 
n20-fp4 62.73 23.53 0.14 4.91 8.72 0.77  100.80 22.72 
bk41aplg4 63.69 22.79 0.13 4.30 7.55 0.96  99.40 22.50 
bk41aplg1-1 58.35 26.20 0.14 8.41 6.38 0.40  99.88 41.16 
bk41aplg1-2 64.78 22.48 0.13 3.57 8.28 1.09  100.32 18.00 
bk41aplg3-1 62.13 23.98 0.15 5.68 7.55 0.65  100.13 28.22 
bk41aplg3-2 57.98 26.36 0.20 8.80 6.22 0.28  99.84 43.15 
bk41aplg3-3 60.58 25.06 0.15 6.82 7.14 0.39  100.14 33.78 
bk41aplg3-4 57.61 26.69 0.21 9.05 6.18 0.25  99.98 44.08 
Tibolddaróc (Td16 feltárás)        
Minta SiO2 Al2O3 FeO CaO Na2O K2O BaO total An 
td2-pl1c 63.69 23.50 0.05 3.40 7.76 1.13  99.53 18.10 
td2-pl1m 63.92 24.06 0.08 3.73 7.69 0.99  100.47 19.81 
td2-pl1r 62.75 24.63 0.18 4.61 7.29 0.81  100.27 24.57 
td2-pl2 63.05 24.47 0.12 4.43 7.41 0.82  100.30 23.54 
td2-pl3 63.21 24.62 0.16 4.40 7.29 0.92  100.60 23.55 
td2-pl4c 58.39 27.11 0.12 8.10 5.87 0.25  99.84 42.59 
td2-pl4m 58.34 26.92 0.15 8.12 5.66 0.27  99.46 43.46 
td2-pl4r 58.03 27.10 0.29 8.07 5.76 0.21  99.46 43.05 
td2-pl5c 58.93 27.03 0.17 7.31 6.03 0.42  99.89 39.05 
td2-pl5c2 60.18 26.31  6.64 6.53 0.51  100.17 34.83 
td2-pl5m 55.49 28.71 0.20 9.99 5.02 0.20  99.61 51.73 
td2-pl5r 56.56 28.17 0.16 9.06 5.45 0.32  99.72 46.93 
td2-pl6 61.93 24.91 0.09 5.03 7.12 0.64  99.72 26.93 
LA-N20 fp1 63.21 18.72 0.06 0.15 3.07 11.02  96.24 0.79 
LA-N20 fp2 63.22 18.79 0.06 0.18 3.06 10.92 2.09 98.36 0.96 
LA-N20 fp3 52.82 28.69 0.25 11.82 4.62 0.18  98.42 57.96 
LA-N20 fp3-2 60.27 24.16 0.20 6.21 7.23 0.54  98.62 31.15 
LA-N20 fp3-3 57.81 25.72 0.24 8.23 6.16 0.36  98.53 41.56 
LA-N20 fp3-4 59.49 24.28 0.13 6.34 7.10 0.61  97.97 31.84 
LA-N20 fp4 62.13 22.77 0.15 4.67 7.81 0.81  98.36 23.63 
LA-Td2fp5 62.95 18.90 0.08 0.14 3.14 10.81 1.95 97.97 0.74 
LA-Td2fp5-2 62.39 18.72 0.04 0.15 3.15 10.97 2.12 97.54 0.79 
LA-Td2fp2-4 63.33 18.66 0.09 0.14 3.30 10.69 1.81 98.05 0.74 
LA-Td2fp1 61.93 22.71 0.10 4.47 8.18 0.85  98.29 22.03 
LA-Td2fp3 58.82 24.67 0.15 6.58 7.21 0.54  98.04 32.46 
LA-Td2fp3-2 62.21 22.56 0.15 4.35 8.04 0.93  98.26 21.74 
LA-Td2fp4 58.56 24.54 0.26 6.97 6.80 0.53  97.68 35.01 
n9plg1 60.07 24.15 0.18 6.38 7.67 0.44  98.94 30.72 
n9plg1-2 61.45 23.40 0.15 5.75 8.13 0.54  99.48 27.23 
n9plg2rim 61.32 23.47 0.12 5.58 8.11 0.53  99.14 26.72 
n9plg2core 54.34 27.67 0.34 11.02 5.31 0.18  98.89 52.87 
n9kfp1 59.22 24.76 0.21 7.40 7.33 0.36  99.33 35.08 
n9plg3 60.73 23.82 0.17 6.00 7.94 0.51  99.21 28.61 
n9fp in csomo 60.36 23.95 0.19 6.25 7.75 0.45  99.04 30.04 
n9fp2 in csomo 60.57 23.95 0.20 6.27 7.76 0.47  99.24 30.06 
n9plg4 61.30 23.66 0.24 5.78 8.23 0.52  99.74 27.15 
n9plg5 62.53 22.81 0.13 4.96 8.54 0.60  99.59 23.49 
n9plg6 60.66 23.98 0.23 6.24 7.87 0.50  99.48 29.62 
n9plg7 62.87 22.78 0.14 4.65 8.59 0.65  99.72 22.20 

 



8. melléklet - folytatás 
 
Biotitok főelem összetétele 

Tibolddaróc (Td16 feltárás)         
minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O Total 
n9bi in csomo 35.01 5.14 13.34 22.85 0.18 8.74 0.04 0.53 8.28 94.12 
n9bi2 in csomo 35.50 4.53 13.51 23.59 0.17 8.74 0.06 0.55 8.34 94.99 
n9bi3 35.89 4.59 13.22 23.05 0.12 8.50 0.02 0.46 8.29 94.14 
n9bi6 35.29 4.58 13.50 23.58 0.17 8.59 0.03 0.45 8.27 94.46 
Harsány (H1 és H5 feltárás)         
minta SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O Total 
n20-2bi1 34.17 3.58 13.37 28.97 0.40 5.64 0.01 0.51 8.36 95.00 
n20-2bi2 34.27 3.54 13.25 28.53 0.40 5.58 0.01 0.45 8.37 94.39 
bk41abi2 34.45 3.49 13.28 28.12 0.40 5.63  0.47 8.50 94.34 
n20bi1 34.49 3.61 13.23 28.64 0.38 5.65  0.51 8.56 95.07 
n20bi2 34.47 3.49 13.32 28.15 0.34 5.56  0.46 8.50 94.28 
LA-N20 bi1 33.93 3.66 13.14 28.45 0.38 5.39  0.45 8.73 94.14 
LA-N20 bi2 34.43 3.66 13.46 28.60 0.40 5.75  0.45 8.71 95.47 
LA-N20 bi3 34.52 3.54 13.69 28.65 0.37 5.63  0.47 8.50 95.39 
H5-1bi2 34.66 3.78 12.78 28.80 0.37 5.79  0.43 8.56 95.17 
H5-1bi3 33.89 4.00 12.93 29.16 0.31 5.14  0.46 8.25 94.17 
H5-1bi4 34.53 3.82 13.02 28.05 0.38 6.20  0.36 8.59 94.96 

 
Földpátok nyomelem összetétel 

minta Rb Sr Y Zr Nb Ba La Ce Nd Sm 
N20-11 8.2 421 1.26 4.11 1.20 1389 10.17 13.49 4.06 0.40 
N20-13 11.3 410 1.71 4.63 0.57 1518 8.69 13.71 4.11 0.54 

 
minta Eu Gd Dy Er Yb Lu Pb Th U 
N20-11 2.34 0.40 0.23 0.11 0.11 0.03 9.77 0.74 0.14 
N20-13 2.86 0.69 0.23 0.26 0.23 0.04 8.17 0.80 0.29 

 
 
Cirkon nyomelem összetétel 

minta Rb Sr Y Nb Ba La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Dy Er Yb Lu Ta Pb Th U 

HAR-2 12.5 0.9 3193 87 35 1.2 22.2 1.0 7.0 12.8 1.4 78 316 539 1018 195 3.7 1.6 362 757 

HAR-3 16.3 0.6 1313 85 58 0.8 7.9 0.7 4.9 3.7 0.8 26 135 243 471 96 2 0.4 107 289 

HAR-4 20.5 1.9 1627 69 50 1.3 10.5 1.0 4.7 3.7 0.4 27 168 346 717 146 3.8 2.2 199 749 
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