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I. Bevezetés és célkitűzés 
A szilíciumgazdag (SiO2>65t%) 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 törni 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. Az elmúlt 

években (2004 óta) és jelenleg is egy paradigmaváltás zajlik a szilíciumgazdag magmás 

rendszerekre vonatkozóan, amelyek alapvetően új szemléletbe helyezik a mélybeli 

folyamatok eseményeit (pl. Bachmann és Bergantz, 2008; Hildreth és Wilson, 2007 és 

hivatkozásaik). A korábbi összefüggő, kiterjedt kőzetolvadékkal teli magmakamra elképzelés 

helyét egyre inkább átveszi a több kilométer vastag kristálypép zónából és az abból 

elkülönülő, annak tetőzónájában kialakuló egy vagy több olvadéklencséből álló magma 

tározó modell. 

A szilíciumgazdag vulkáni tevékenység a Pannon-medence területén is meghatározó 

jelentőségű volt. 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 Bükk előtere (Bükkalja) kiváló lehetőséget ad e képződmények tanulmányozására. A 

vulkáni kőzetek itt viszonylag idős koruk (13-21 Ma; Márton és Pécskay, 1998) ellenére is 

többnyire üdék, még a kevéssé stabilis vulkáni üvegek is őrzik az eredeti kémiai 

összetételüket.  

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 sekélyebb magmatározóiban lezajló folyamatok feltárását célozták meg. 

Munkám során három képződmény, célterület petrogenetikai vizsgálatára koncentráltam. A 

három célterület kiválasztásában elsősorban arra törekedtem, hogy különböző korú és jellegű 

képződmények legyenek, és így a szilíciumgazdag magmás rendszerek sokszínű folyamatai 

képviselve legyenek, továbbá, hogy alkalmat nyújtsanak minél több számomra elérhető 

vizsgálati módszer alkalmazására a megismerési lehetőségek tágítása érdekében.  
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Az első kiválasztott célterület a Szomolya falu északi és északnyugati részén 

megjelenő ignimbrit volt, amely 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. Ezek vizsgálatával 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 megértésében.  

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 kőzetei a rétegsorban felfelé jelentős petrográfiai és geokémiai 

változatosságot mutatnak, amely miatt több kutató is (pl.: Póka et al., 1998; Czuppon et al., 

2001; Czuppon, 2003) felvetette a képződmény magmakeveredéssel való keletkezését. 

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 év) alapján a 

legfiatalabb, azaz a felső egységbe sorolható. Ennek a képződménynek petrogenetikai 

szempontból a jelentősége többek között abban rejlett, hogy korábbi vizsgálataim (Lukács, 

2002) a piroklasztitban két riolitos, de eltérő nyomelem geokémiai összetétellel jellemezhető 

horzsakőpopulációt mutatott ki. 

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. 

 

II. Alkalmazott vizsgálati módszerek 
A magmatározó rendszerek petrogenetikai célú vizsgálataihoz különböző 

módszereket alkalmaztam, amelyek összességében adtak alapot következtetések levonására. 
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A legalapvetőbb módszer a vulkáni kőzetek juvenilis üvegére és ásványaira vonatkozó 

szöveti és in-situ fő- 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 lezajló petrogenetikai következtetések levonása érdekében a kapott 

geokémai adatok felhasználásával kvantitatív modellszámításokat végeztem, valamint 

összehasonlítottam az adatokat más, hasonló jellegű képződmények adataival.  

A teljes kőzet kémiai elemzések során az alábbi módszereket használtam: 

röntgenfluoreszcens spektrometria, ICP-atomemissziós spektrometria (ICP-AES), ICP-

tömegspektrometria (ICP-MS), neutronaktivációs analitika. A röntgenfluoreszcens (XRF) 

spektrometriás mérések a bécsi egyetem (Departments für Litosphärenforschung, Universität 

Wien, Ausztria) röntgenfluoreszcens laboratóriumában, egy Philips PW2400-as Rh csővel 

felszerelt, szekvens röntgenfluorszcens spektrométerrel készültek. Munkámban felhasználtam 

korábbi XRF mérések eredményeit is, amelyeket témavezetőm a Royal Holloway College 

(RHUL) Geokémiai Laboratóriumában Philips PW1480-as spektrométer segítségével mért. A 

neutronaktivációs analízis a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetében 

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

(Kanada) laboratóriumában készült. Ebben az esetben is felhasználtam korábbi mérési 

adatokat, amelyeket témavezetőm Eghamben a Royal Holloway College Geokémiai 

Laboratóriumában, ICP-AES módszerrel mért. 

A fenokristályok és a kőzetüvegek főelem geokémiai összetételét pásztázó elektron-

mikroszondával elemeztem. A mikroszondás méréseket a bécsi egyetem (Departments für 

Litosphärenforschung, Universität Wien, Ausztria) mikroszonda laboratóriumában 

készítettem CAMECA SX100 típusú berendezéssel különböző beállításokkal az 

ásványfázisok és üvegfázisok esetében. A kőzetüvegek és szilikátolvadék zárványok, 

valamint néhány ásványfázis nyomelem elemzései LA-ICP-MS módszerrel készültek az 

utrechti egyetemen (Hollandia) egy 193 nm-es ArF excimer lézer ablációs rendszerrel 

felszerelt (MicroLas GeoLas 200Q) kvadropol Micromass Platform ICP 

tömegspektrométerrel. 
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III. Az új tudományos eredmények összefoglalása (tézisek) 

1. A Bükkalja szilíciumgazdag piroklasztitjainak petrogenetikai vizsgálata során három 

különböző korú és jellegű képződmény integrált kőzettani (ásványszöveti) és geokémiai 

elemzését végeztem el. A munkám során elemzett bükkaljai kőzetek új teljes kőzet 

összetétel adatai, a több száz ásvány- és kőzetüveg összetétel elemzési adatok a terület 

geokémiai jellemzéséhez járulnak hozzá. A petrogenetikai vizsgálatokban nagy figyelmet 

fordítottam a magmatározó rendszerben jelen lévő kőzetolvadék típusok felismerésére, amit 

a különböző kőzetüvegek főelem- és nyomelem összetétel adatai tükröztek. Az alkalmazott 

in-situ kőzetüveg geokémiai vizsgálatok, valamint ezeknek az adatoknak a kvantitatív 

petrogenetikai modellszámításokban való felhasználása úttörő munka volt nem csupán a 

hazai szilíciumgazdag magmák megismerésében, de nemzetközi viszonylatban is. 

2. A szomolyai ignimbritben előforduló magmás litoklasztok vizsgálata alapján rámutattam a 

riolitos ignimbritekben található kogenetikus litoklasztok általános petrogenetikai 

jelentőségére és a magmatározó kristálypép zónájában zajlott folyamatok feltárásában 

betöltött szerepére. A litoklasztok és a bezáró ignimbrit részletes kőzettani és geokémiai 

vizsgálata alapján összegző modellben rekonstruáltam a szomolyai ignimbritet létrehozó 

magmatározót és jellemeztem az abban végbement folyamatokat (friss magma felnyomulás, 

frakcionációs kristályosodás, kristálypép remobilizáció). 

3. A legidősebb bükkaljai vulkáni szinthez tartozó (alsó riolittufa, Gyulakeszi Riolittufa 

Formáció) szomolyai ignimbrit litoklasztjainak vizsgálata alapján egyértelmű bizonyítékot 

adtam bazaltos magmák szerepére a bükkaljai ignimbritek petrogenezisében. 

Megállapítottam, hogy a szilíciumgazdag magmatározóban ismétlődően közel primitív 

összetételű (mg-szám>0.60) földköpeny-eredetű bazalt magmák nyomultak. Ezzel elsőként 

bizonyítottam, hogy a szomolyai ignimbrit riolitos magmája és szoros kőzettani és 

geokémiai hasonlóságuk alapján valószínűleg általánosan a többi bükkaljai korai miocén 

alsó tufaszint magmái sem tisztán kéreg anatexissel keletkeztek, mint azt számos kutató 

állította, hanem képződésükben fontos szerepet játszottak a földköpeny-eredetű bazaltos 

magmák is. Munkahipotézisként arra a következtetésre jutottam, hogy a bükkaljai riolitos 

ignimbritek feltehetően az intra-kontinentális bazalt-riolit kőzetasszociációkhoz sorolhatók. 

4. Kvantitatív petrogenetikai modellt adtam a középső tufaszinthez tartozó bogácsi ignimbrit 

juvenilis komponenseinek, az olvadékfázisokat képviselő kőzetüveg csoportok közötti 

genetikai kapcsolatokra. Mindezek alapján kimutattam, hogy a magmatározóban különböző 

összetételű kőzetolvadékok voltak jelen, amelyek egymással kölcsönhatásba léphettek. A 
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korábban főelem adatok alapján frakcionációs kristályosodás eredményeként értelmezett 

(Czuppon, 2003) trend tehát látszólagos, az egy nyílt rendszerű, bonyolult 

magmakeveredési és kristályosodási folyamatot tükröz. Az ásványfázisok geokémiai és a 

bennük található szilikátolvadék zárványok összetétel adatai alapján kimutattam, hogy 

egyes ásványok a bezáró juvenilis elegyrészekben idegen eredetűek. A szilikátolvadék 

zárványok vizsgálata alapján rámutattam arra, hogy a salak törmelékekben lévő, korábban 

fenokristályként értelmezett ortopiroxének xenokristály eredetűek. 

5. A felső tufaszinthez tartozó harsányi ignimbrit petrogenezisében a kőzet elegyrészeinek 

(horzsakövek és üvegszilánkok), valamint a kvarcokban található szilikátolvadék zárványok 

(in-situ és teljes kőzet) geokémiai vizsgálata, továbbá kvantitatív petrogenetikai 

modellszámítások alapján kimutattam két különböző eredetű és eltérő magmafejlődésen 

átesett riolitos magma jelenlétét, és ezek kitörés közbeni részleges keveredésének 

folyamatát. 

6. In-situ ásvány és kőzetüveg nyomelem adatok alapján ásvány/olvadék megoszlási 

együtthatókat határoztam meg (ortopiroxén, Na-gazdag plagioklász, cirkon) 

szilíciumgazdag rendszerre vonatkozóan. Ezek a riolitos rendszerekre jellemző megoszlási 

együtthatók pontosították a korábbi (Mahood és Hildreth, 1983; Bacon és Druitt, 1988) 

kőzetüveg és ásvány szeparátumokból nyert megoszlási együtthatók értékeit, ezért a riolitos 

rendszerek vizsgálatához alapadatként szolgálhatnak.  

7. A részletes kőzettani és geokémiai vizsgálatok alapján felfedtem, hogy egy magmás kőzet 

teljes kémiai összetétele nem feltétlenül képvisel egy a magmafejlődésben résztvevő 

magmát. Rámutattam arra, hogy a szomolyai és bogácsi ignimbritben található „andezit” 

kőzetek (litoklasztok, salakok, fiamme) teljes kőzet geokémiai adatai a magmatározóban 

történt bonyolult kristálypép és olvadék keveredési folyamatok eredménye és nem utalnak 

andezites magma szerepére. A szomolyai és bogácsi ignimbritben lévő „andezites” kőzetek 

összetételük ellenére tehát nem andezites magmát képviselnek, hanem egy bimodális 

rendszert, amelyben bazaltos (bazaltandezites) és dácitos-riolitos eredetű ásványok és 

olvadékok együtt jelennek meg. Mindez azt jelenti, hogy a teljes kőzet geokémiai adatok 

csak részletes kőzettani és geokémiai értékelés alapján használhatók fel petrogenetikai 

értelmezésben. A bogácsi ignimbrit részletes petrogenetikai vizsgálatokon alapuló modellje 

alapján felfedtem, hogy a középső tufaszintet képviselő Tari Dácittufa Formáció az 

általános felfogással ellentétben nem kizárólagosan dácitos magma, hanem alapvetően 

riolitos magma kitöréséből származik.  
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8. A szilikátolvadék zárványok geokémiai értelmezését a bezáró ásványfázisok és a kőzetek 

üveges alapanyagának szöveti és geokémiai jellemzőit figyelembe véve végeztem el. 

Mindezek alapján rámutattam arra, hogy a szilikátolvadék zárványok bezáródás utáni 

módosulásának előfordulása és mértéke változó lehet a különböző eredetű (fenokristály, 

antekristály) vagy időben különböző kiválású ásványok esetében. A bezáródás utáni 

összetétel módosulást számításokkal modelleztem, ami alapján a plagioklászokba zárt 

olvadékzárványok esetében akár 30%-os kristályosodást valószínűsítettem. Vizsgálataim 

arra is felhívják a figyelmet, hogy a magmás kőzetekben lévő ásványfázisok gyakori 

származásbeli különbözősége miatt a szilikátolvadék zárványok geokémiai adatainak 

értelmezésében elengedhetetlen a bezáró ásvány eredetének (feno-, ante- vagy xenokristály) 

tisztázása, azaz a tágabb petrogenetikai értékelés.  

9. A szomolyai, bogácsi és harsányi ignimbritek esetében végzett kvantitatív petrogenetikai 

modellszámítások tapasztalatai alapján rámutattam, hogy a szilíciumgazdag magmás 

rendszerekben a riolitos magmák nyomelem összetételét jelentős mértékben befolyásolják 

az akár csak néhány tized-század százalékban kristályosodó akcesszórikus elegyrészek, 

mint például a cirkon és allanit.  

10. A bükkaljai piroklasztitok kőzettani és geokémiai vizsgálata alapján levont petrogenetikai 

következtetések hatékonyan beilleszthetők a szilíciumgazdag magmatározókra kidolgozott 

új modellbe (Hildreth, 2004; Bachmann és Bergantz, 2004; 2008; Hildreth és Wilson, 

2007), és annak számos részfolyamatáról adnak eddig még nem közölt információt. 

Rámutattam a bükkaljai vulkáni terület szilíciumgazdag magmatározóiban zajlott 

folyamatok változatosságára. Kiemeltem mindhárom esetben a nyílt rendszerű folyamatok 

meghatározó szerepét. Bemutattam, hogy a magmatározót érintő magmabenyomulás, 

magmakeveredés, részleges vagy teljes hibridizáció és a különböző időkben, eltérő 

olvadékokból zajló kristályosodás alakítják ki a kitörésben résztvevő magmák anyagát. 

 

IV. Következtetések 

A dolgozat célkitűzéseiben megfogalmazottak szerint a bükkaljai vulkáni terület 

három kiválasztott képződményének részletes petrogenetikai vizsgálatával kutatómunkám 

elsősorban a területen megjelenő szilíciumgazdag magmás kőzetek magmatározó 

rendszerének és az ott végbement folyamatok megismerésére irányultak. A három 

képződmény kutatási eredményei arra utalnak, hogy akár egy vulkáni területen belül is 

rendkívül változatos és alapvetően nyílt rendszerű folyamatok történnek a magmatározó 
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rendszerben. Doktori munkámat jelentős mértékben előrelendítette, hogy kutatásaimmal 

egyidőben zajlott (és zajlik jelenleg is) a szilíciumgazdag magma rendszerekre vonatkozó 

paradigmaváltás. Kutatómunkámban így figyelembe vettem a közben megjelent új 

elképzeléseket, modelleket is. Néhány esetben, ezek az új javaslatok segítettek a korábbi 

magmakamra modellekbe nem illeszkedő következtetések helyének megtalálásában, más 

esetben pedig sikerült olyan részleteket feltárnom, amelyek reményeim szerint 

hozzájárulhatnak általában 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. 

Kutatómunkám alapján számos további kutatásra érdemes kérdés fogalmazható meg, 

mint például az, hogy volt-e bármilyen kapcsolat az alsó-, a középső- és felső vulkáni 

szinteket (tufakomplexumok) létrehozó magmatározókban lévő anyagok között, nevezetesen 

újramobilizálhatta-e egy friss magmatömeg a korábbi, még nem teljesen megszilárdult 

visszamaradt kristálypép, illetve kristályháló anyagát? Végezetül kutatási eredményeim 

felvetettek olyan alapvető kérdéseket is, hogy mit is jelent egy magmás kőzet (különösen egy 

andezit) teljes geokémiai összetétele? Ezek a kérdések integrált kőzettani és geokémai 

vizsgálati eszközökkel válaszolhatók meg. 
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