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Hozzászólások:

Gaál István: Nem ért egyet az előadó sztratigráfiai beosztásával. Sze
rinte ugyanis az úgynevezett pannóniai—pontusi néven ismert rétegeknek a 
szarmátikummal való összefüggése közvetlen, ilymódon ezek a Kárpátokon 
kívüli középső és felső szarmátikummal azonosíthatók. Ga á l  szerint a szarmá- 
tikum fedőjébe a meotisi, majd a pontusi, majd a kimmériai, végül pedig a 
romániai emeletbe sorozható üledékek tartoznak, k  most felsorolt emeletek 
a pliocén korszakot töltik ki.

A dévai alsó szarmátikum felső szintjében jelentkezik először az an
dezit tufa.

B á n y a i  által említett egymás fedőjébe települő dacit szintekre nézve 
felveti azt a lehetőséget, hogy ezek szerkezeti mozgások következtében ta
lálhatók ma az említett településben

Papp Simon: A tufák B á n y a i  által említett helyzete nem szerke
zeti mozgások által jött létre.

Bányai János: A daeittufák határozottan megállapítható szintkülönb
ségére vonatkozóan Ga á l  I s t v á n  kérésére újból hangsúlyozza, hogy nem 
egyszerű elsuvadásról van szó, mert a háromféle vastagságú és háromféle 
szintben található dacittufa csak egy helyen Alsórákosnál jut egymás szom
szédságába és pedig a 40 m-es és a 4 m-es. Másutt mindenütt tufarétegek 
egymástól igen távol a megfelelő korú formációban találhatók.

Bartkó Lajos: Székelyföldön térképezve azt tapasztalta, hogy a tortoni- 
kumtól kezdve a szarmáciai, a pannóniai—pontusi rétegeken keresztül a 
pleisztocénig állandóan visszatér a „kék agyag" fácies, ami a gáz- és petróleum 
kutatás szempontjából rendkívül fontos rétegtani kérdésekben nagy zavart 
okoz. Kövületek hiányában kénytelen volt a tufákhoz folyamodni. Sajnos a 
tapasztalat azt mutatta, hogy a vékony tufacsíkok csak itt-ott jelennek meg, 
ezért és többszöri megismétlődésük miatt még zavart is okozhatnak. Csak 
biztos támpontból kiinduló szelvényekkel lehet őket kiértékelni. Nagyon ér
dekes lenne, ha Budapest környékén a harmadkor egyes jól meghatározott 
szintjeiben megjelenő tufákat az erdélyiekkel kapcsolatba hozhatnék.

G a á l  I s t v á n  igazgató úr felszólalásához az a hozzáfűzni valója, hogy 
a bejárt területen (Székelyudvarhely, Nyikó völgye, Korond környéke) több 
szelvényben a kövületes alsó szarmáciai és az eddigi értelmezés szerinti alsó 
pannóniai—pontusi rétegek között tekintélyes vastagságú kontinentális réteg
sor települt, mely szerinte a szarmátikum középső és felső szintjeit képviseli. 
Több helyről begyűjtőit szarmáciai és alsó pannóniai—pontusi faunája között 
a legcsekélyebb rokonvonás sem ismerhető fel. A felvevő geológusoknak az 
eddig jól bevált „régi“ beosztás a terepen semmiféle zavart nem okoz.

Szalai Tibor: Makrofauna alapján és Ma j z o n  L. által meghatáro
zott foraminiferák nyomán megállapítható a Teke környéki mezőségi rétegek 
helvéciai kora. Ezekbe dacit tufák települnek, amelyek fedőjében nummuli- 
nás mészkő görgetegeit is tartalmazó konglomerátumos pad látható. B á n y a i  a 
Homoródi hegység vidékéről említ nummulinás görgetegeket, amelyek azon
ban ott fiatalabb rétegek közé települnek, mint Teke környékén. így tehát 
a nummulinás görgetegek két szintben is megvannak.
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Lóczy Lajos: Az Erdélyi medence vulkáni eredetű tufáinak kérdése 
már gyakran foglalkoztatta a geológusokat. A Mezőségen a felső mediterrán 
bázisától egészen a szarmáciai rétegekig a dacittufa a szelvényben igen 
gyakran ismétlődik, amint arra különösen a román megszállás idején fúrt 
1600 m mély kissármási 26. számú mélyfúrás jól reáviiágított. Azonban sze
repel az Erdélyi medencében az andezittufa is, amely főként a pliocén kép
ződményekhez van kötve.

Az Erdélyi medence dacittufáit régebben általában véve az Erdélyi 
érchegységi Vlegyásza eruptív tömegéből származtatták s úgy képzelték, 
hogy ennek hamu, homok és lapilli szórása a beltengerbe hullott, vagy szá
razra hullva összemosatott. Az utóbbi körülménnyel magyarázták főként a 
dacittufának különböző szintben történő megismétlődését.

A mezőségi tufarétegek egyik legszorgalmasabb kutatója, a közelmúlt
ban elhunyt nagynevű S z á d e c z k y  G y u l a  azonban reámutatott, hogy 
az Erdélyi medence tufái aligha származhattak s Vlegyászából, mivel ennek 
eruptív tömege főrészt nem dacit, hanem riolit. Emellett a Vlegyásza kevés 
dacitja túlnyomórészben felsőkréta-korú intruzivus termék, tehát nem ad
hatta a Medence megismétlődő tufatömegeit. Kolozsvár és Kolozs közt vég
zett beható tufatanulmányai alapján S z á d e c z k y  arra következtet, hogy 
a dacittufák az alsó miocéntől a felső miocén lerakódásáig terjedő helybeli 
tengeralatti kitörésekből származnak. Valóban a mezőségi dacittufák gyak
ran erősen felfújt horzsakődarabokból állanak, amelyek sokszor tiszta üveget 
is tartalmaznak nagy mennyiségben. Több fázisú, Krakatau-jellegű robbanó 
vulkánokra lehet következtetni, amelyeknek kitörési centrái ma nagyrészt 
el vannak fedve.

Több kutató a medence É-i részén lévő Csicsó-hegy riolitos dacit vulkánjá
ból származtatja a Mezőség dacittufáit. Azonban nagyon sok körülmény arra 
mutat, hogy már a krétakorban megkezdődő vulkáni működés az Erdélyi 
Érchegységben fekvő Vlegyászából a harmadkor folyamán fokozatosan egy
részt É felé a Vihorlát Gutinba, másrészt K felé vonult, ahol a Kelemen 
hegységben, majd tovább a Görgényi Havasokban és a Hargitában a plio
cén korban érte el tetőfokát.

A magam részéről azonban lehetségesnek tartom, hogy nemcsak a 
pliocénkorú andi zittufák, hanem a B á n y  a i-tól imént az Erdélyi medence 
keleti részéről ismertetett szarmáciai korú dacittufák is nem annyira a tá
voli Vlegyászából, vagy a Vihorlát Gutinból, m in t inkább a Kelemen hegy
ségből, sőt talán a Hargitából származnak.

Tekintettel a mezőségi tufák fontos szintjelző szerepére, szükséges, hogy 
úgy a dacit, m int az andezittufák pontos kormeghatározására törekedjünk. 
A mezőségi rétegek kövületben való szegénysége miatt ez nem könnyű fel
adat. A Kelemen hegységben és a Hargitában végzendő petrográfiai és vul- 
kanológiai felvételtől sem várhatunk e tekintetben gyors eredményeket. El
lenben a Kárpátokon túli romániai tufalerakódásokkal történő pelrokémiai 
összehasonlításokból nézetem szerint igen értékes kormegállapításokat vonha
tunk. Ugyanis a Munteniában és Moldovában előforduló dacit- és andezit- 
tufákat máris behatóan tanulmányozták s így azok pontos sztratigráfiai kora 
ismeretes Legutóbb K e l t e r n b o r n é s S t r e c k e i s e n  foglalta össze a román 
földtani Intézet 1938-as „Annuarului“-jában a Kárpátokon túli harmadkorú
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tufákra vonatkozó adatokat. Azonban a moldovai Kárpátalján nekem, is alkalmam  
volt 1933-ban Bacáu, Putna és Buzáu közt a lielvét-torton emeletbe tartozó 
dacittufát tanulmányozni, amely a miocénkoru felgyűrődés főszakába esik s a 
petróleumkutatás szempontjából is fontos vezérrétegül szolgál. A S i mi o -  
ne s c u- t ó l  leírt Hude§ti (Dorohoi) vidéki a buglovienbe (törtön — szarmata) 
helyezett andezittufák, valamint a R a a f M  által ismertetett ugyancsak a 
buglovienbe tartozó Teleajen-völgyi tufák Coada Malului-nál tulajdonképen 
már átmeneti helyzetet foglalnak el a helvét dacittufák és a pliocén ande
zittufák közt, amennyiben kémiai szempontból a granodioritos és kvarcdio- 
ritos kőzetekhez állanak közel. (Eltekintve a szedimentogén úton hozzáke
veredett agyagtartalomtól.)

A román Kárpátalja pliocénkorú andezittufái kor szerint két fő cso
portba oszthatók ú. m.: A Bacaui Kárpátokhoz tartozó Lape§—Cománe§ti-i 
pliocénmedencében, tovább Ca§in és Cámpurile környékén, valamint a Putna 
és Ramnicul Sarat vidéken fellépő elterjedt andezittufák a meotienbe tartoz
nak, míg a Buzáu és Ploe§ti közt Ceptura—Cálugáreni körül fellépő ande
zittufák a dáciai emeletben keletkeztek. A román geológusok petrokémiai 
alapon kimutatták, hogy a dacittufák és az andezittufák közt átmeneti helyet 
elfoglaló Hude§ti és a Teleajen-völgyi tufák, éppenúgy mint a Bacáu-Ca- 
§iii- és Putua-vidéki meotiai és a Buzáu és Ploe§ti közti dáciai andezittu
fák a Kelemenhegység és a Hargita vulkáni tömegével állanak kapcsolatban.

Különös figyelmet érdemel a F i l i p e s c u  által a legalsó meotienből 
leírt Válcáne§ti-vidéki (Prahova megye) dacittufa, amely tekintve kemlz- 
musát már az andezittufákhoz számítandó. Ez a primár lerakódásra valló, 
szedimentogén anyagot nem tartalmazó, eredetileg üveges alapanyagú tufa, 
amely sok plagioklász (andesin—labrador), zöld és ritkábban barna horn- 
blende,valamintbiotit és magnetit kristálytöredékeket tartalmaz, K elternborn  
és Streckei sen szerint valószínűleg a tőle légvonalban 140 km távolságban 
északra fekvő Tusnád—Sepsibükszád vidéki, savanyú andezitekkel állhat 
kapcsolatban, amelyekkel ásványos összetétele is rokon.

Meggyőződésem, tehát, hogy a jó l tanulmányozott, fent említett r o m á n -  
kárpátaljai dadttufákkal és andezit tufákkal, valam int a Kelemen hegység 
és a Hargita erupliváival történő petrokémiai összehasonlítás a B á n y a i  
által ismertetett székelyföldi tufák pontos rélegtani szintezését és kormegha
tározását nagy mértékben elő fogja mozdítani. Emellett természetesen a 
székelyföldi tufák és az azokat közrevevő üledékek mikropaleontológiai 
feldolgozásától a közvetlen kormeghatározás tekintetében szintén fontos 
eredményeket várhatunk.

A m. kir. Földtani Intézet egyik fontos tudományos programmpontja, 
hogy a következő években az Erdélyi medencét sztratigráfiai és tektonikai 
szempontból behatóan reambulálja és emellett a Kelemen hegységben és a 
Hargitában részletes petrográfiai és vulkánológiai felvételeket eszközöljön. 
E modern szellemben és eszközökkel végzendő felvételek kétségtelenül meg 
fogják világítani a ma még problematikus erdélyi tufakérdéseket is.

Papp Simon: A Hargitában nincsen dacittufa. Ilymódon tehát ezt a 
területet nem tekinthetjük a dacittufák kitörési centrumának.

Jugovics Lajos: Tusnád vidékén lehetséges, hogy megvannak a 
dacitok is Helyszíni megfigyelései vannak arra nézve, hogy a nevezett
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terület andezitnek tartott kőzetei elég sok kvarcot tartalmaznak. Ezek 
alapanyaga üveges. Ezek a kőzetek az Olt K-i oldalán akár andezitek, akár 
pedig dacitok, az bizonyos, hogy savanyúak.

Horusitzky Ferenc: A fiatal neogén (szarmáeiai) savanyú erupciók 
tufáival kapcsolatban megjegyzi, hogy a finom szemű hamutufáknak és hor- 
zsaköves tufáknak kitörési központját korántsem kell a közvetlen közelben 
keresni. Az újabban előkerült adatok azt mutatják, hogy a szarmáeiai tufák 
elterjedése sokkal nagyobb, mint ahogy gondolhattuk volna és csaknem az 
egész Magyar medencében kimutathatók. A legérdekesebb adat e tekintet
ben, hogy Bándon és Márkón, Herend környékén Veszprém megyében sike
rült a múlt évben bentonittá átalakult riolittufa féleséget találnia, melyet 
Vitális dr. több, mint 20 m vastagságban fúrt át. Annál érdekesebb ez a te
kintélyes vastagságú tufa, miután a környéken semmiféle vulkáni kőzet nin
csen. Szarmáeiai tufák ugyancsak bentonitosodva ismeretesek a Tétényi fenn
síkról és a Cserhát K-i lejtőjéről is. Kozárdtól É-ra egy szarmáeiai erupciós 
központ sem lehetett messze, miután itt szarmáeiai márgákat opál járt át, te
hát itt még posztszarmáciai vulkáni utóhatások jutottak érvényre. A finom- 
szémű hamutufák kitörési központjuktól igen nagy távolságra elkerülhetnek, 
amire a legjellemzőbb példa a Krakatau kitörése, melynek hamuja három
szor kerülte meg a földgolyót. A horzsaköves tufák uszadékként tenger
áramlásokkal juthatnak el nagy távolságokba. Erdélyben sem kell a sava
nyú erupció központjait feltétlenül a nagy vulkáni hegységekben keresnünk. 
A Prelukai Massivum K-i peremén Kővárgarán egy 200 m hosszú és cca 60 
m széles vulkáni telér ismeretes, mely nem fogható fel másképen, mint egy 
egykori savanyú hasadékvulkán maradványa. Ha ugyanis ez a telér hipa- 
bisszikus volna, nem lehetne alapanyaga teljesen vitrofiros szövetű. Vulkáni 
utóhatások ezt a vitrofiros alapanyagot magas kolloid-tartalmú bentonittá 
bontották el. Ilyen rejtett erupciós központok több helyen lehetnek elrejtve, 
a fiatalabb üledékek alatt.

Vitális Sándor: Az Avas, Gutin és a Lápos körül a szarmáeiai 
és a pannóniai képződmények jól elválaszthatók, minthogy a pannónikumban 
nincsenek tufák, a szarmátikumban azonban megvannak ezek. Mélyfúrási 
adatok nyomán megállapítható, hogy 25—30 tufaszint is települ a szarmá
tikumban.

Kulhay Gyula: A tufák eredetéhez szólva azt mondja, hogy a 
kérdéses dacittufák riolitös jellegű erupciókból is származhatnak, mert ha
zai riolitjaink dacitos jellegűek. így pl. a Beregszászi hegység riolitjai kevés 
biotit mellett hipersztént is tartalmaznak, kovasavuk is kevesebb a tipusos 
rioliténál. Az Erdélyi medencében különösen a magasabb szintekben lévő 
dacittufák erősen átmosottak, sok bennük a másodlagos kvarc, (homok hoz- 
záelegyedés) földpátjaik nagyon mállottak, a színes elegyrészek kloritosod- 
tak; ezeknél az igazi jelleg meghatározása nagyon nehéz Fontosabb lenne 
olyan kőzettani különbségeket találni, melyek révén kőzettani eszközökkel, 
vékonycsiszolatban, vagy esetleg már lupéval is meghatározhatók lennének 
az egyes tufaszintek Erre van remény. Az alsó, zöldes-szürke dacittufa (pal- 
lag, v. palla) már szemre elkülöníthető a felsőbb szinttájú, sokkal durvább 
szemű, sárgásfehér színű, kevésbbé, vagy semmit sem palás és főleg kevésbbé 
mállott tufáktól. Valószínűnek tartom, hogy gondos gyűjtések és még gon
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dosabb vizsgálatok olyan különbségek egész sorát fogják találni, melyekkel 
a szintek jellemezhetők lesznek.

Igen érdekes az a tény is, hogy az Avasi és Bikszádi medencékben 
a pannónikum tufamentes, míg ettől délre a pannónikumban, sőt a fiatalabb 
üledékekben is tufapadokat találunk. Azt ma még nem tudjuk, hogy a vul
kánosság tolódott-e el a pannónikum után délre,' vagy pedjg két teljesen 
különböző korú pannónikumról beszélünk.

Jaskó Sándor: Nagybánya környékén végzett tanulmányai alap
ján úgy találja, hogy ott a tufák kitörési helye lokalizálható. Nevezetesen 
az eruptiv hegységhez közelebb tisztábbak a tufák, mint attól távolabb, így 
tehát ezek kitörési centrumát a hegység területén kereshetjük.
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