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A sárszentmiklósi ríolit-kérdés

KISS JÁNOS

A polgárdi ipartelep kfejtjében föltárt kaoliinosodott eruptívtelér

(kvarcport.!1

) települési és magmagenetikai vizsgálata közben fölvetdött

az a kérdés, vájjon rokoni kapcsolatban áll-e a tle távoles velencei, illetve,

sárszentmiklósi eruptív-elfordulással? — Szükségessé vált tehát az

utóbbi elfordulás tüzetes földtani és kzettani újravizsgálata és részletes

térképezése. (1. ábra).

A sárszentmiklósi eruptív-elfordulásról igen szkszavú irodalmi ada-

tok vaunak T. Rt h Lajos, illetve Se ha farzik és V en dl A. munkái
nyomán. S chaf ar zik domitos kvaretrahitnak, V endl A. pedig a

mikroszkópi és vegyelemzés alapján egyszeren riolitnak írja le. A leg-

üdébb kzet összetételét V endl A. a következkben állapítja meg:

Si0 2 . .

%
73,82

AhOg . . 12 64

FeO a . . 1,63

FeO . . 0.56

M°0 . . 0.36

CaO . . 0,35

NmO . . 0,86

K’O . . 7,33

FUOF1100
1,26

H,0 -110° 0,31

co2 . .

TiO, . . 0.21

Zr0 2 . . 0.01

P20 5 . . 0,06

S03 . . 0,25

Cl . . . 0,02

MnO . . 0.02

BaO . . 0.09

SrO . . • nyom

Összesen : 99,78

D: 2.461

A jelzett elfordulást Sárbogárd és Sárszentmiklós között, Mindszent-
puszta mellett lév Szarvashegy oldalán nagy kfejt tárja fel, melynek
kzetét idszakosan teimelik. A Szarvashegy fiatal pannoniai térszínébl
enyhén kiemelked, ÉÉNY—DDK.-irányban húzódó pleisztocén-rétegek-
kel borított vonalat, ahol a már messzirl látható fehér foltok elárulják,

hogy a fiatal takaró alatt idsebb képzdmény húzódik. A pleisztocén-réte-
gek vastagsága igen változó, s a gerincen alig érheti el az 1—2 métert. Köz-
vetlenül a kfejt déli bejáratánál lév ereszke az eruptivum fölött vál-

takozó rétegsort tár fel, mely smaradványt ugyan nem tartalmaz, de
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J. ábra.
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kifejldése és kzettani analógia alapján a korát pannonban kell rögzí

fenünk. A rétegsorrend a következ:

0,40 m — löszös talaj

Pleisztocén:

0,20 ni — sárgásszürke homokos agyag
0 80 ni — sárgásszürke homok
0,20 m — sárgásszürke homokos agyag

Pannon: 1,00 m — homok, alján 0,30 m, homokkpad
0,40 m — homokos agyag
0.20 m — abráziós törmelék
1,00 m — homok
0,40 m — abráziós törmelék

Szarmata: riolittufa

S2e/yény a kfejt siklójának heleli f-aláról

F>- n = \-2

,
~ T L J

ísa mm o m i±§ ih
riolittufa aóráz/6i-tormelik homok homokos-agyag homohkapad loszös-taloy

s : , Pannonjai- emelet * *' * 1 J Pleisztocén ^

2. ábra.

E pannoniai képzdések enyhe 190°/4°-irányú szögdíszkordanciával tele-

pülnek az eruptivum egyenletes felszínére.

A részletes földtani és. kzettani vizsgálatokból világosan kitnik,
hogy nem egykori lávaömléssel, tehát nem riolittal, hanem riolittufával
állunk szemben.

Ennek felismerése és eldöntése nemcsak helyi viszonylatban fontos,

hanem az az Alföld-medencének általános földtani felépítését illetleg is.

A riolittufa települése megtéveszten tömeges jelieg. Tüzetes vizsgálatok-
ból azonban kitnik, hogy bizonyos anyagé, rendezdés észlelhet a fel-

tárás egyes részein. Ez az anyagelrendezdés semmiesetre sem téveszt-
het össze a lávafolyásból ered folyásos szöveti kialakulással, ahol
az ásványos elegyrészek elrendezdése meghatározott irányt követ.
Jelen esetben nem az ásványos elegyrészek elrendezdését látjuk, hanem
a kaolinosan málló kötanyag jelzi a részben vízben történt vulkáni anyag-
iöJhalmozódást.

A kzet fehér, sárgásfehér bizonyos irányokban, törésvonal mentén
rózsaszín. Helyenként tömött, kagylótörés, általánosságban azonban
likacsos, po.hanyós, kaolinosodott. Uralkodólag az utóbbi van túlsúlyban.
Nagymennyiségben tartalmaz zárványokat, melyekrl V endl A. is meg-
emlékezik, kiemelve, hogy csak a gondosan kiválasztott anyag alkalmas
kzettani és vegyi vizsgálatra. Ezek részben paleozoos filliit, arkozás ho-
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mokk és kvarcit, valamint neogén (?) kovásodott. márga és homokkbl
állanak. A zárványok helyenként breccsás betelepülésben, általánosságban
azonban szétszórtan észlelhetk. Alakjuk kissé lekerekített változó kavics-
nagyságtól ökölnagyságig. Ezenkívül igen gyakoriak a szögletes, törmelé-
kes zárványok is, melyek éles katái mentén érintkeznek a tufás kötanyag-
gal, melybl a mállás folytán könnyen kihullamak.

A rózsaszín, tömött, kagylóstest kzetrészletek utólagos kovásodás
eredményei, mely ÉK—DNy.-irányú törésvonal-rendszer mellett történt.
Ebbl ered a tufa tömeges jellege, és valószínleg ezen az alapon került
lioátként az irodalomba.

Az ásványos összetételében az alapanyagban törmelékes szilánkos
kvarc, csillogó hasadási lapjairól könnyen felismerhet földpát-plagioklász,
valamint helyenként kifakult biotit-pikkelyek észlelhetk. Uralkodó

3. kép. Utólagosan elkovásodott riolittufa üreaiében kikristályosodott

xenomorf kvarc-halmazok.
-t-JNIicol iao í:öü

mennyiségben a kvarc, míg a többi ásványok alárendelten mutatkoznak.
A kovásodás mellett, a már említett koalinosodás erteljesebben észlel-

het.
A mikroszkópi vizsgálatok érdekes megfigyelésre adnak alkalmat. A k-

zet általánosságban felzites, mikrokristályos, mely mikroknstályos jelleg

utólagos kovásodás eredménye. A mikroszkóposán észlelhet kvarc itt is

uralkodó nagyságban és mennyiségben is. Szemcséi törmelékesek, szilán-

kosak, helyenként rezorpciós szegéllyel. A ftengellyel párhuzamos metsze-
tekben, romboeder és prizmatikus lapok igen jól kivehetk. Helyenként
apró fészkekben xenomorf-kristályok halmazát látjuk a kovasav utólagos
átitatódása és átkristályosodása gyanánt (3. kép). Általában a kalcedon
pamatszeren járja át az egész kzetet valamint keskeny repedések men-
tén apró szferolitok képében mutatkozik.

A -földpátok két generációban jelentkeznek. Az idsebb uralkodólag
az ortoklász, illetve a plágioklász, melyek túinyomólag kaolinná alakulnak
át, részben pedig apró szericit-pikkelyek jelzik fokozatos átalakulásukat.
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A fiatalabb generációként a víztiszta szanidin jelentkezik legnagyobb
mennyiségben. Igen gyakori a szanidin kailsbadi ikerösszenövése.

A plagioklázok az elzvel szemben alárendelt szerepet töltenek be.
%

Általában a savanyú, ritkább esetben az intermedier típusúak vannak je-

len. A (010) lapon észlelt kioltásuk alapján összetételük

Abfio Anio és Abvo-co An3o-4o

között ingadozik.
Ezenkívül legnagyobb mennyiségben a trachitos szövet riolitzár-

ványban jelentkeznek. E zárványok szabadszemmel nem észle.hetk, mik-
roszkópi képben azonban éles határral különülnek el a tufa alapanyagá-
ban. (4. kép).

A cirkon igen ritka.

4. kép. A trachitos szövet riolit-zárvány éles határ mentén érintkezik a tufa

alapanyagában.

+ Nicol, kb 1:120-

A színes elegyrészek közül csak a biotit körvonalai mutatkoznak kü-
lönböz átalakulásban. Nem ritka a biotit utáni klorit-pszeudomorióza, va-
lamint valószínleg a biotit felhalmozódásából és átalakulásából keletke-
zett gyengén pleokroós, plisztacitzöld epidot-halmazok. Ezenkívül gyakori
a limonit ritkábban a magnetit és hematit.

A riolittuía ilyen települési körülményeinek, megjelenési formájának
és kzetszerkezeti jellegeinek hangsúlyozása azért fontos, mert igen é de-

keo kele kezési körülményekre utal. Az eddigi feltárás anyagának vizsgá-
lata két szembetn keletkezés magyarázatát adják meg.

a) a vízben, tehát a tengerben, és
b) szárazföldön történ anyagfelhalmozódást jeleznek. A tengerben

történ vulkáni anyagfelhalmozódás mellett szól elssorban a határozott
irányban tö.tént anyagelrendezdés, mely különösen a kfejt déli és nyu-
gati falán észlelhet, valamint a belle kikerült smaradványok jelenléte.

Áz smaradványok tengeri, illetve félig sósvízre utalnak, melyek Cerithiúm
cf. Paoli, Cerithiúm sp.- és Trochus sp.-nek bizonyultak és a szarinkátát
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jelz egyedek. Megtartásuk nem a legjobb, ide a lenyomatuk és a kbél a
génusz biztos meghatározására alkalmas. Ezek részben a breccsás betele-

pülésbl, túlnyomólag azonban a íétegezdést is mutató tufából kerültek ki.

Az eddigi észlelések alapján még nem választható el a tengerben, illetve a

szárazföldön történt tufafelhalmozódás a fokozatos átmenet miatt.
Az anyagfelhalmozódásban megszakítás nincs.

Az elz adatok kiértékelése alapján összefoglalásként a következket
szögezhetjük le:

A sárszentmiklósi eruptív-elfordulás az elz irodalmi adatokkal
szemben nem riolit. hanem riolittufa.

A velencei, illetve a polgárdi-i eruptivum felé nem mutat közvetlen
kapcsolatot.

A tufa részben tengerben, partszegélyén, valamint ennek) fokozatos fel-

töltödése folytán, szárazföldön történ vulkáni anyagfölhalmozódás ered-
ménye. A települési körülmények, változatos zárványok jelenléte, valamint
tömeges jehege, hirtelen és a kitörési középponttól nem nagy távolságról
jöv anyagfölhalmozódásra vall, amit a mikroszkópi vizsgálatok is alá-
támasztanak. A tufa utólagosan kovásodott el, és kaolinosodott, a tnfaszó-
rást, követ kzetrések mentén. E kzetrés-rendszer kialakulása intrapan-
noniai, vagy posztpannoniai lehet, mindenképen a legfiatalabb mozgási
idszakra esik. A talált faunalemek a tufa földtani korát szarmata-eme-
letre rögzítik.

A kitörés idejének biztos megállapításával a dunántúli szarmata tufák
elterjedése ezzel új adatokkal bvül. A szekszárdi III. sz. mélyfúrás Vigh
Gyula adatai alapján 341 m-nél riolitot ért, mely tufával és agglomerá-
tummal váltakozott 302 m-en át. A vizsgálatokból kiderült, hogy az erupci-
vum fölött tengeri fels-helvét, majd ezt követleg szarmata- és pannoniai
rétegek teleprnek.

A szekszárdi és sárszentmiklósi miocén-rétegek összehasonlításából
közös nevezként alábbi következtetéskre utalunk:

A sárszentmiklósi riolittufa heteropikus szarmata-kifejldés, ahol a fo-

kozatos partszegéi yi föltltdésbl, szárazföldi felhalmozásaként folytató-

dott a tufa lerakodása.
Ez esetben mint a hazai miocén vulkánosságánál általánosságban is-

mert, a tufaszórás idben és térben ritmikusan változott.
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:

K Bonpocy pnonnTa b onpy>«HOCTn ÜJapceHTMMKjiouj.

tlo naHHMM jimepaiypH siy spyimiBHyio nopoay ,v chx nap cnim-nn pnojiiiTOM. B
pe3yjihTaTe cbohx ncrjienoBamift aBTop ycTaHOBHJi, hto OHa aB-uaeTca pnoaiuoBbiM Typ<})OM.

Oh ycraHOBna gaJiee, hto sto Heoabinoe MecTopojKneHiie He nneeT Hímére oómero c öpyn-

thbom b OKpyjKiioeTii rio.Tir-.pgH. reoJionmecKHií B03pacT nopogbi onpegeaHJira na ochobc

4>ayHHCTHHerKHX HRHHblX. no 9TH\I gaHHHM piIOJIHTOBblit Typif) OÖpaaOBajlCH B CapMaTCICOM

apyce. Ilo OTHOrneHnro (bmnn nopo.ua HBaflercn npiiöpeacHOft — HaaeMHOil.
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