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ÉRTEKEZÉSEK

A dixAntili felsö-eocéx vulkánosság
SZÉKYNÉ FUX VILMA — BARABÁS ANDOR*
1.

A

fels-eocén (bartoni) vulkánosság elterjedése

Üharmadkori vulkánosság nyomai a Budai-hegység területeri Szabód.,
K., L ö r e n t h e y I., K o c h A., Pávai-VajnaF.,Horus i t z k y F., V
g h Gy. közlésébl már régen ismertek. A lapilli, illetve tufaszer elfordulások két szintben találhatók. Részben az oligocén (kiscelli) agyagban, részben a fels-eocén nummulinás mészk, illetve briozoás márga rétegei
közé települnek. Sok esetben a tufaanyag a fels-eocén transzgressziót megelzen

H

0

mann

f

i

a triász dolomit karsztos felszínére hullott

le

(4,

5, 8).

mködés elterjedése sokkal jelentsebb. A dunántúli felszíni elfordulások és az óharmadkori rétegeket
harántolt fúrások alapján az oligocénben, de különösen a fels-eocén bartoniemelet idején jelents elterjedésü és mérték vulkáni tevékenységgel kell számolni.
Újabb kutatások

szerint az

óharmadkori vulkáni

.Munkánk célja a fels-eocén szétszórt adatainak összeszedése, a még nem
közölt új fúrásokból és lelhelyekrl származó anyag feldolgozása, egyeztetése
és értékelése volt. Eredményeinkbl a fels-eocén vulkánosság mértékére, elterjedésére, a kitörés központjára, illetve központjaira következtettünk.
tufaanyag mechanikai elemzésében B.

Lieszkovszky
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E.

segítettek.

Az eocén középtenger

—

—

a legújabb vizsgálatok szerint (14)
ÉK, illetve
fell nyomult elre és a Dunántúli Magyar Középhegység mentén, kisebbnagyobb nyílt medencerészleteket és öblöket hozott létre. Az eocén rétegöszlet,
különösen a dunántúli
megállapítja
mint
megszakítás nélküli
üledéksorozat (15), amelynek összetételében kövületben gazdag parti mészkövek és márgák uralkodnak. Barnakszén telepekkel és közbetelepült, félig
sósviz rétegekkel kezddik. A középs-eocénban kisebb eltolódásokkal állandósul
a tenger epikontinentális jellege. A fels-eocént változatos kifejldés, különböz vastagságú tengeri üledékek képviselik, fleg mészk, márga, vagy homokk.

DNy

—

—

Vadász

Az eocén

elterjedése a Dunántúli Magyar Középhegységre és a tle északra
részekre korlátozódott.
hegység déli szegélyét jelz, a Balaton— Velencei
tó vonulatától délre es területen eocén üledéket nem ismerünk. (1. ábra)

A

fekv

A

Magyar Középhegység mentén

—

létrejött

medencékben helyenként vulkáni

így pl. a Budai hegység területén, a Gerecse északi részén, Padrag
környékén stb.
medencék szélén a barnaka felszínen is elfordulnak.
szén, illetve bauxit feltárására irányuló fúrások, a lovasberényi mélyfúrások
stb. tártak fel a fels-eocén rétegöszletben (bartoni-emelet) több helyen és jelents mennyiségben vulkáni tufákat, illetve vulkáni ^mködésre utaló nyomokat.
tufák,

•

15*

—

Eladták
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E.

Szöts

kifejldése

emelet

bartoni

(A

elfordulásai.

vulkánosság

(bartoni)

fels-eocén

dunántúli

A

1

:

:

Székyné
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jelenleg

— Barabás:

legfontosabb

ismert,

Délnyugati Bakony területérl

P
a)

tufaelfordulások a következk

;

:

a d r a g.

\

viv

Padragról Csékútra

út É-i oldalából.
b) 64. sz. fúrás 26,0 — 35,6

Ha

1 i

mb

út keleti oldalán, a 6-os

m

;

betorkoló

(magfúrás).

m

m
m

(magfúrás).

(magfúrás).
169. sz. fúrás, 8,0— 9,0
(magfúrás).
170. sz. fúrás 16,0
19,0
(magfúrás).
171» sz. fúrás 99,0
101,5
(magfúrás).
172. sz. fúrás 62,0
70,0

—
—
—

Északkeleti

km knél

a

a) 171. sz. fúrás 96,0—98,0
b) Tufaszórás nyomok

2.
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m

Bakony területérl

^

m
:

Fehérvárcsurgó:
sz. fúrás 21,0 — 25,0 m (rapid).
Iszkaszentgyörgy (Lutéti-emelet)
XXXVI. sz. fúrás 21,1—30,0 m (magfúrás).

R. 21.

:

3.

Vértes déli öblébl

:

Lovasberény:
Ebbl tufaszint:
l.
sz. mélyfúrás (artézi) 187,0—305,0 m (rapid).
192,8-207,3 m, 225,25-232,45 m, 261,0-263,2 m, 305,58
(16).
b) II. sz. mélyfúrás 414,0—436,4 m, 451,0—452,0 m, 488,0—492,0 m,
536,0—542,0 m, 546,0—551,6 m (rapid).
c) III. sz. mélyfúrás (MÁSZ 411. sz. fúrás) (rapid). Tufaszintek 649,0 —
676,0 m, 549,0—572,5 m, 463,0— 474,0 m. Tufanyomok 629,4—633,0
m, 572,5 — 596,0
és végig az egész eocén öszletben.
a)

m

m

4.

Gerecse északi oldaláról

j

;

Lábatlan-Nverges újfalu: A

két község közötti felszíni el-

fordulás.
5.

Esztergom vidékérl

Nyergesújfalu:
Dorog: 933. sz. fúrás 40,26 — 106,70 m
A tufanyomok feldúsulva 42,0 — 51,6 m.

'

6.

Budai hegység területérl

Budakalász:

(magfúrás).

:

fúrás (magfúrás).

2. sz.

Tufaszintek 166,24-166,60 m, 176,08-176,5 m.

Tufanyomok

176,5

— 195,2

m.

Felszíni elfordulások:

Békásmegyer:A Rókahegy K-i lejtjérl

Budakeszi: A
Budaörs: Kis-,
Budapest

a) Széchenyi-hegy É-i lejt
b) Zugliget bejárat (3).
c)

Guggerhegy

(3).

teteje (3).

d) Kis-Svábhegy É-i kbánya (6).
e) Mátyáshegy (briozoás márga) (7).
f)

Páfrány-utca 25.

g) Ferenchalom

az orbitoidás

mészkbl

községtl a Széchenyihegy felé vonuló árokból
Nagy-Kálváriahegy, Luckerhegy (3).

(4).

ÉNy-i

oldal (4).

(5).

(10).
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9. sz.

Ezeken az irodalomban ismertetett és általunk megvizsgált mintákon
J. közlése)
kívül újabb kutatások alapján budakeszi fúrásokból
t s E. közlése) ismerünk
és Mór, Pusztavám, Balinka, Kisgyón környékérl ( S z

(Hegeds

biotitos vulkáni tufaszórásnyomokat.
felsorolt helyek tufáinak kzettani leírását kisebb részben az irodalommeghatározást és a
ból vettük át. Nagyobb részt magunk határoztuk meg.
tufaféleségek pontos megállapítását igen megnehezitette, hogy az eredeti tufaanyagot csak a legritkább esetben találtuk tisztán, más üledékanyagtól mentufák legnagyobb része a vulkáni explózió
tesen. (Pl. Padrag, Lovasberény).
után vagy a tengerbe hullott, vagy a partról lemosódott és igy más kzet anyagával keveredett. Ezért a meghatározásnál mindig gondosan külön kellett választani az eredeti (autigén) tufa és az allotigén elegyrészeket. Sok esetben az eocénrétegsor különböz kzeteiben tufaanyag csak igen kis mennyiségben fordul

A

A

A

el

(dorogi fúrások mintái).
2.

A

vulkáni tufák ásványos összetétele

Ásványos összetétele szerint valamennyi megvizsgált tufa andezit-tufa.
Régebbi irodalmi adatok szerint (4, 5, 8, 12) a Budai hegység területén „kvarctrachit”, tehát riolittufák is elfordulnak, de az ásványtani leirások alapján ezeket is andezit-tufáknak tekinthetjük, melyekhez kvarc mint allotigén elegyrész
keyeredett.
Az andezittufák ásványos összetételük szerint három ftípusba tartoznak,
amelyek területileg is jól elhatárolódnak egymástól.
a^^Amfibólandezit-tufa (Padrag, Halimba, Lovasberény, Békásmegyer,
Nagykovácsi, Budakeszi, Budaörs).
ó j JBiotitandezit-tufa (Fehérvárcsurgó, Balinka, Mór, Pusztavám, Lábat'
lan, Nyergesújfalu, Budakalász, Budapest közvetlen környéke).
c) Piroxénandezit-tufa (Lovasberény).
y'

a)

Amfibólandezit-tufák.

Ásványos összetételük alapján
a

következkben jellemezzük

(lásd

a

mellékelt táblázatot)

a

tufákat

:

A padragi, halimbai, lovasberényi minták csaknem kizárólag vulkáni
tufaanyagból állanak és ásványos összetételük igen jól egyezik. A könny frakció uralkodó ásványa mind a 0,5, 0,5— 0,2, mind a 0,2— 0,1 frakcióban a zónás
kifejldésü, albitikerlemezes, bázisos andezin-savanyú labrádor összetétel plagioklász. A zónás kifej lxiés annyira jellegzetes, hogy a tufák ündezites származása
nem kétséges. A plagioklász mellett a könny frakcióban csak kevés törmelékes
eredet, szögletes, vagy lekerekített allotigén kvarcot, s néhány kalcit szemet
találtunk. A nehéz frakció legjellegzetesebb ásványa, különösen a 0,2— 0,1 és
0,1 — 0,05 frakcióban, a (zöld és sárgásszöld
pleokroós zöld amfiból
között)
1,63 — 1,65) T/c 13 — 20° között változik. A zöld amfiból mellett lénye(nP
gesen kisebb mennyiségben barna- vagy bazaltos amfiból, biotit (a halimbai
0,5— 0,2 frakcióban különösen jelents) magnetit, cirkon, apatit is jelentkezik.
A padragi mintákból számolt átlag szerint 100 szembl (a 0,2— 0,5) frakcióban

=

:

zöld amfiból

85

barna amfiból

7

biotit

2
6

magnetit

Cirkon, apatit csak törtszázalékban.
Hasonló típusú kzetnek kell tekinteni a békásmegyeri Rókahegyrl Származó ersen elváltozott, elkaolinosodott zöld szín andezit-tufát is. Az elkaolinosodott plagioklászok albitikerlemezessége, zónássága és az amfibolok alakja
helyenként még felismerhet. Elmállott amfiboljait
o c h A. is említi (5).

K

Székyné

— Barabás:
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Ezenkívül ide kell sorolnunk a Budai hegység területérl részben Szabó
H
a n n K. (2, 3)-tól felfedezett és leírt budakeszi és budaközlésekbl (5) csak annyi állapítható meg, hogy ezek is,
a békásmegyeri tufához hasonlóan, andezitos jellegek, s mivel a békásmegyeri
tufákban mind K o c h mind a szerzk kimutatták az amfibólt, analógia alapján
ezeket is amfibólandezit-tufáknak kell tekinteni.
A felsorolt kzetek tehát amfibólandezit-tufák, amelyekben helyenként
különösen a nagyobb szemnagyságban (Halimba, Lovasberény) biotit is meg-

m

J. (12), részben
o f
örsi tufákat. Irodalmi

,

jelenik.

Biotitandezit-tuf ák.
»
Amfibóltól teljesen mentesek a Dunántúl északi részének (Fehérvárcsurgó,
Lábatlan, Nyergesújfalu, Budakalász) tufa-elfordulásai. A fehérvárcsurgói
(R. 21. számú 21—25 m) fúrásból megvizsgált tufa plagioklásza bázikus andezin,
savanyú labrádor. Színes elegyrészként kizárólag biotitot tartalmaz.
A különböz dorogi fúrások különböz mélységben harántoltak tufanyomokat, de jelents tufaanyag csak a 933. sz. fúrás 41,0—42,0
mélységbl
került el. Zónás plagioklász ebben is jól felismerhet és az uralkodó biotit jelb)

m

legzetes.

A

Lábatlan, Nyergesújfalu közötti felszíni elfordulásban, a fels-eocén
jelents elterjedésben találni vulkáni mködés nyomait. A vulkáni
tufára utaló legjellegzetesebb ásvány a biotit. A nehéz frakció teljesen amfibólmentes. Az elváltozott földpátokban csak egy-két esetben ismerhet fel a zónás

homokkben
plagioklász.

A

2.

számú budakalászi fúrásból elkerült anyag szintén amfibólmentes,

biotitos andezittufa. Elkalcitosodott, elkaolinosodott plagioklászainak szerkezete

csak kivételesen zónás.
A biotitos tufák kevés kvarcot

tartalmaznak.
(Páfrány-u. 25.) a briozoás márgából
leírt tufa labrador és bytownit tartalma alapján szintén andezitos jelleg, mivel
azonban a leírásban semmi színes elegyrész sincs említve, típusát pontosan nem
tudtuk megállapítani (4).
Ugyanez érvényes Pávai-Va j na közlésére is, mely kvarc-trahit,
illetleg riolit-tufát említ a Budai hegység fels-eocén rétegsorából, a Mátyáshegy briozoás márgájából.
ásványtani leírást nem közöl.
A tufa riolitos jellege valószíntlen, kvarctartalma alapján a biotitandezit-tufák
közé sorolható.
A biotitandezit-tufáknak a Budai hegység területén való elterjedését igazolja az is, hogy az új nagykovácsi fúrásokból biotitos tufanyomok kerültek el.

Horusitzky-

és

is

Vigh-tl

Pávai-Vajna

c)

Piroxénandezit-tuf ák.

Mauritz

A

B.
lovasberényi 2. számú fúrás fels-eocén rétegsorából
piroxénandezit-tufát. Ennek földpátja zónás plagioklász (labrador), színes
elegyrésze augit. Opak elegyrész magnetit, alárendelten cirkon, apatit és kvarctörmelék. Lapillik és vulkáni üveg valószínleg szintén elfordul (10). (2. ábra.)
írt le

Összefoglalva az eddigieket, kétségtelen, hogy a bartoni emelet
rétegsorában legnagyobb mennyiségben az amfibólandezit-tufák, legkisebb mennyiségben a piroxénandezit-tufák szerepelnek. Utóbbi csak a lovasberényi II. számú

mélyfúrásból került el.

Az amfibólandezit-tufa
illetve déli, a b i o t i t a n d e
keleti részeken elterjedt.

Nem

z

uralkodólag
i

(1.

1.

u

a
ábrát)

t - t

f

a

nyugati,

az északi, illetve

az iszkaszentgyörgyi lutétiai-emeletbe tartozó
tufás elfordulás kzettani jellege. Vizsgálataink szerint a sok mállott plagioklász között egy-kettn zónásság is megfigyelhet. A nehéz frakcióban uralkodó
zöld amfiból (törésmutatója, pleokroizmusa a lovásberényi, padragi, halimbai
teljesen

tisztázódott

2
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tufákban elforduló amfiboléhoz igen hasonló) mellett, kevés barna amfiból,
diopszid, 1—2 apatit, magnetit szem is jelentkezett. Az ásványtani jellegek

—

alapján

Maur

i

véleményünk

—

szerint
a tufaeredet feltételezhet. Ezzel ellentétben
felfogása szerint az elfordulás nagy vastagsága és elterjedése, vala-

t z

mint zöld amfiboljának a sugárk-csoport tagjaihoz hasonló optikai viselkedése
metamorf kzetekbl való származásra utal. A kérdés végleges eldöntését igen
megneheziti, hogy a földpátok ersen mállottak és hogy a tufa homokos üledékkel nagymértékben keveredett.
3.

Elfordulási viszonyok és a vizsgálati adatok kzettani és földtani értékelése

Nem könny
sem. A

feladat a bartoni tufák kzettani jellegének pontos meglegjobban definiálhatóknak (lovasberényi, halimbai, padragi,
budakalászi stb.) kristálytufa jellege van. Tiszta tufaszintet azonban egyik lelhelyen sem találunk. A tufaanyag csaknem minden esetben más ülédékes
kzet anyagával keveredett, vagy át is mosódott. így sokszor csak átmosott
tufákról, illetve tutitokról beszélhetünk. Szemnagyság! összetételük szerint az
általunk megvizsgált tufák a vulkáni homokok, illetve a finom vulkáni homokok
osztályába sorolhatók (1).
állapítása

Hozzá kell tenni, hogy a szemnagyság! összetétel megállapítása, mivel a
tufaanyag más üledékes kzet anyagával keyeredett, csak a legritkább esetben
nyújtott valódi képet. Összeállításunk a rendelkezésünkre álló legtisztább tufaszintek anyagára vonatkozik.
Szemcsenag>’ság súlyszázaléka

Szemcseátméríi

mm-ben

> - 0,5

0 5,

0,

- 0 ,l
- 0,05
05 - 0,02

0 2
0 1
,

,

0

,

<- 0,02

Padrag/fúrás/
a

2,80
35,79
26 6 ?
I2 92
,

8^65
13,19

Padrag/telszin/

Halimba

Budakalász

b

c

d

0,24
9,67
36,67
28,08
11,50
13,84

.

0,36
44,02
22,86
14,65
8,08
10,03

22,58
48,80
13,08
6,36
2,85
6,33

Székyné

Az
szövet

— Barabás:
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alig osztályozott szemcseeloszlás arra utal, hogy az eredeti tufa porfiros
közelfekv padragi és halimbai tufák szemnagysági összelehetett.
tételében mutatkozó bizonyos fokú eltérés csak helyi jelentség és valószínleg
az az oka, hogy a tengerbe hullott tufaanyag a tenger mozgásával és a hullám-

A

veréssel kapcsolatban bizonyos

mértékben osztályozódott.

A

tufák eredetüket minden kétséget kizáróan vulkáni kitörésnek köszönhetik. Települési viszonyaik, más üledékkel való váltakozásuk, a biotit pikkelyek
párhuzamos betelepülése viszont világosan mutatja, hogy jórészük vízben ülepedett le.

A tufákkal változó üledékek tengeriek. A vulkáni kitörés a fels-eocén
transzgresszióval kapcsolatos. A Bakony délnyugati területérl (Padrag, Halimba),
a Vértes déli öblébl (Lovasberény) származó tufák a bartoni-emelet azonos
szintjébe települnek. Padragon, Halimbán a tufa a transzgresszió után ülepedett
le. iNÍáshol így pl. Lovasberényben még az is valószínnek látszik, hogy a tufa
egy része még a fels-eocén transzgressziót megelzen rakódott le és rövid ideig
tartó szárazföldi felhalmozódás után mosódott be a .tenger agyagos, meszes üledékei közé.

A budai Ferenc-halom északnyugati oldalán a tufa a dolomit fels-eocén
transzgressziót megelz karsztos felszínére hullott, de a késbbi erózió miatt
csak a dolomit repedéseiben maradt meg. Dorogon a tufaszórás nyomai a felseocén (bartoni) nummulinás, ortofragminás mészk és homokk rétegeiben.
Lábatlanon a fels-eocén homokkben, a Budai hegység területén a fels-eocén
nummulinás mészk fels részében (Budakeszi, Nagykovácsi stb.), majd az
eocént bezáró briozoás márgában találhatók.

m

Mindez és az a körülmény, hogy pl. Lovasberény környékén 350—400
vastagságot kitev fels-eocén összlet csaknem minden tagjában találunk vulkáni eredet anyagot, továbbá, hog>' a jól definiálható tufarétegek közül az
egyik vastagsága a 22.4 m-t is eléri, arra utal, hogy a bartoni-emelet idején a
Dunántúl erélyes vulkáni tevékenység színtere volt.
A tufák elterjedésének, ásványos összetételének és földtani helyzetének
megállapításán kívül másik fontos feladatunk a kitörés valószín helyének megállapítása volt. Tekintve, hogv a bartoni-emelet rétegsorából, az egyébként is
legjobban elterjedt amfibólandezit-tufák legnagyobb tömegben a lovasberény!
fúrásokból kerültek el, ezek ásványos összetételét a közelfekvó Velencei-hegység andezitjével vetettük össze.

Az ásványos elegyrészekben a megegyezés tökéletes, de nemcsak a lovashanem a többi amfibólandezit-tufára vonatkozólag is. V e n d A. szerint

berényi,

1

—

a Velencei-hegység andezitjében — a tufákhoz hasonlóan
labrador összetétel,
több mm-es, zónás plagioklász képviseli a porfiros beágyazást. A színes elegyrészek között a zöld amfiból az uralkodó, amelynek pleokroizmusa, kioltása
a tufákban elforduló amfiboléval tökéletesen egyezik. Az amfiból mellett épúgy,
mint a tufákban, a Velencei hegységben is a biotit csak alárendelt és csak helyenként szaporodik fel jelents mennyiségben. Diopszidosodott amfiból a lovasberény!
tufában is elfordul. Az andezitre jellemz kevés apatit, cirkon, magnetit a tufák-

ban

kimutatható volt.

is

Az ásványos összetétel egyezésén kívül a tufák uralkodó ásványos elegyrészeinek szemna^sága alapján sikerült megállapítani, hogy a Velencei hegység
feltételezett kitörési központjától távolodva, az elegyrészek szemnag\'sága foko-

zatosan csökken.

A
sága 5

Velencei hegység! andezit porfiros beágyazásainak átlagos szemnagy-

— 1 mm.

A

lovasberény!

szemnagysága

amfibólandezit-tufa

uralkodó

ásványos

elegyrészeinek

1— 0,^5 mm.

A padragi és halimbai amfibólandezit-tufa uralkodó ásványos elegyrészeinek átlagos szemnag>'sága 0,5— 0,1 mm. (3. ábra.)
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9.

sz.

fekv elfordulások anyaga

tehát kétség-

telenül a Velencei-hegység andezit kitörésével kapcsolatos. De innen származtathatjuk a Budai hegység fels-eocén rétegsorában talált amfibólandezit-tufákat
o c h A. is azt következtette, hogy a fels eocénis. Utóbbiakat vizsgálva már
„kvarcmentes trachit” (andezit) vulkán valahol a Budai-hegység
ban

K

mköd

közelében

mködhetett

(5).

E

telezésnek a Velencei-hegység jól

felté-

meg-

felel.

A

lovasberényi

II.

sz.

fúrásból

elkerült piroxén-andezit-tufa hasonló
ásványos összetétele alapján minden
kétséget kizáróan a Velencei-hegység
piroxén-andezit kitörésébl származik.
Sokkal nehezebb kérdés a terület északi és keleti részén elterjedt
biotit-andezit-tufák kitörési központjának megállapítása. Ezeket a teljesen amfiból-mentes tufákat a Ve-

lencei-hegységbl nem származtathat0 c h A.-al szemben, aki a felseocénban csak egy
vulkánt

juk.

K

tételezett

mköd

fel,

elttünk már más

szer-

zk (Horusitzky — Vigh)

is

reámutattak arra, hogy a fels-eocénban — a Budai hegységben talált nyomok alapján — két kitörési központ

b
3.

•

Parog

(felszín)

ú Buüokalász

ábra. Bartoni tufák szemnagysági
összetételének kummulativ görbéje

lehetett. A biotitandezit-tufák kvarctartalma, dácitos jellege szintén külön kitörési központ feltételezését kö-

meg.
Felvetdött a gondolat keleti
légáramlatokkal számolva, hogy ezek
anyaga a Mátra-hegység eocénkorú
veteli

A

biotitandezit vulkánosságával kapcsolatos.
keleti légáramlat jó összhangzásban áll azzal a megállapításunkkal is, hog>' a Velencei-hegység amfiból
andezit-tufái különösen a hegységtl nyugatra terjedtek el. E feltevésünknek csupán az a körülmény mond ellent, hogy úgy a gerecsei, mint a
budakalászi tufás elfordulások biotitjainak jelents szemnagysága közelebbi
kitörési központra utal. Nem lehetetlen, hogy a P a n t ó G. által a nagybörzsönyi ércelfordulással kapcsolatban említett (7) pontosabban meg nem
határozható korú ó-hannadkori biotitamfibóldácit, vagy biotitamfibólandezit

vulkánból származtak ezek az amfibólmentes,

illetve

amfibólban szegény biotit-

andezit-tufák.

legalább két vulkáni kitöközpontot kell feltételeznünk. Az egyik — megállapításunk alapján — minden valószínség szerint
a Velencei-hegység.
A másik eocén vulkán helyére
azonban — mint a fentiekbl kitnik — pontos támpontunk nincs. Az elterjedés és szemnagyság alapján csak az tételezht fel, hogy a biotitandezitvulkán valahol a Budai-hegységtl északra mködheÖsszefoglalóan tehát a fels-eocénban

rési

tett.

Székyné
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Bapaöaui.

BepxHe- 3 oueHOBbiH ByjiKaHHSM b SaflyHaHCKoíí oöjiacTH
B oö^aacTii rop By^bi, H3 cnoeo BepxiieooueHOBoro HyMMyaiiHOBoro ii3BecTHBKa,
MUiaHKoro MeprenB ii oaHroueHOBoií (KiiuJuenJicKOíí) r3iinbi, CjieAt-i flpeBHe-TpeTHMnoro
ByAKann3Ma öbijiii y>Ke panbuie H3BecTnbi b reononmecKofí jiHTepaType (2).
OfluaKO, no hobbim flauHbiM, pacnpocrpaHenHe ApeBHC-TpeTHMnoro BynKann3Ma
ropa3flO 3HamiTenbHee, ii iMOwho cmiTaxb c ByjuoHunecKofi AeHTenbHOCTbio 3HannTenbHoro pacnpocTpaHeHHH h oöbCMa, na ociiOBaHHH peaynbraTOB noBepxHOcriibix mcctoHaXO>KAeHHH II ÖypOBblX CKBaWAIH.
SouenOBan cniiTa npeAcraBJUieT coSoií nenpepbiBiiyio nocneAOBaTeiibHOCTb otbona yMacTKH, neMomiie b ceBepHOM
>Kenníí, pacnpocTpaHCHHe KOTopoíí orpammeHO
HanpaBnenmi (cm. piic. 1). BepxHuti aouen pa3HOo6pa3Horo pasBiiTiiH npeACTaBaneT
COÖOÍÍ MOpCKlie OT.aO)KeHllB paBHOÍÍ MOtUHOCTlI, B HlIX BCTpeMaiOTCH H ByiIKaHHMeCKHe
Ha Bceíi TeppiiTopim BenrepcKHX
Ty(})bi, T. e. CJicAbi ByjiKaHimecKofi AeHTe.ibHOCTii
CpeAHMX Pop 3aAynaíícKOH oSnac™ (cm. cxcMy KapTbi).
HcKiHOmiTCjlbUO TyíJlOBblH r0pH30HT HC BCTpCMaeTCH Ha HHKaKOM MeCTOHaXOWACHHH.
BonbUiiiHCTBO TyíJiOB nonano b Mope nocjie By.TKaHUMecKoro H3Bep>KeHHH, Bc.ncACTBHe
Mer OHii BMCiyaniicb c MaTepnanaMu Apyriix ocaAOMUbix nopOA- MacTo ryijibi nepcMbijiHCb; c.ieAOBaTejibiio penfa hact To.ibKO o nepcMbiTbix Ty(J)ax, T.e. ryiJiiJniTax. Haiinymue
onpeACJiHeMbie hmciot xápaKxep xpiicTa/inimecKoro ryijia. Oo rpaHynoMeTpHMecKOMy
cocraBy mo>kho npimucniiTb iix k KJiaccy ByjiKaHiiitecKHx necKOB (1). Manó copTnpoBanHoe pacnpeAencHHe 3epen yKaabiBaei na nop$npoByio TCKCTypy nepBOiiananbHoro
'

Ty(})a.

rio MHnepajibHbi.M npiiMecHM xy4)bi mo)^ho npn<HiCjXiiXb k 3
pbie H no nnouiaAii xopoino orpannmiBaioxcíi APyr ox Apyfa:

)
)

porooÖMaHKO-aHAeanxoBbie
ÖHOXHX-aHAeanxoBbie xyij)bi

e) niipoKceH-aHAeanxoBbie

ochobubim xiinaM, koxo-

xyijibi

xyijibi.

B CBMxe SapxOHCKOro npyca,

b cbmom anaMiixenbiiOM KonimecxBc naxoAHxcH poroHanMeHbineM KO-ximecxBe niipoKceH-aHAeaiixoBbie xyijibi.
PorooÖMaHKO-anAeanxoBbie xyi})bi pacnpocxpanenbi npeoÖJiaAaiomHM oöpaaoM na 3anaAHOM HJIH K))KHOM, 6nOXIIX-aHAe31IXOBbie xy(j)bl Ha CCBepHOM linn BOCXOHHOM ynaCXKC
BenrepcKHX CpeAHiix rop SaAynaHCKOH oöJiacxH.
Ty4)bi 6 c 3 coMHeHMíi CBHaanbi no nponcxo>KAeHHio c ByjiKaHimecKiiMii iiSBepweHiiHMH.
H3BepM<eHne oxhocxhxch k xpaHcrpeccini sepxHcro aouena.
Tyijibi oxjxo)Kn.xncb MecxaMii (JlOBaiuöepenb, nacxbio ropbi ByAbi) npeABapnxeiTbHO
xpancrpeccHH, na ApyroM Mccxe (na k3>khoh h aanaAnoH tjacxH ropbi BaKOHb ii aP-)«
noc.xe xpancrpeccHH. B JHopore cncABi nacbinKii xy(]30B HaxoAnxcn b BepxHeaouenoBbix
cnoHx HyMMyjiHHOBoro ii3BecxHHKa H necqaHHK'a; na xeppHxopHii rop ByAbi b Bepxnefí
qacxii BepxHeaouenoBoro, nyM.MyjiHHOBoro n3BecxHJiKa, x. e. b MUiaHKOBO.M Mcprene.
Bee 3X0 H KpoMe xoro xo oöcxoHxcjXbCXBO, nxo b oi<py>KHOcxH A- JlOBainöepeHb,
B noMXii Bcex naexnx BepxHeaouenoBOH xonmii, b 350
400 m moiahocxm, HaxoAflxcn Maxepiianbi BynKanimecKoro npoHcxowAeiiHH, yKaabiBaex na xo, nxo bo speMH öapxoHCKoro
npyea b SaAyHaHCKOH o6nacxn npon30uijxa aHepcHmian By.xKanimecKan AcnxenbHOcxb.
PacnpocxpaHCHHe, MHHepajXbHbiH cocxaB, pa3Mepbi aepen, reonorimecKoe no.ioweHiie
xy(})OB yKa3biBaiox na xo, qxo uenxp H3Bep>KeHHM porooÖMaHKO-aHAeaiixoBbix h niipoR-cenanACBHXOBbix xy$OB, pacnpocxpaHCHiibix na aanaAnoH ii iojkhoh qacxnx, nauieJicn, no
Bcetí BepoHXHOcxH, B ropax BeJienue.
Mxo KacaexcH Meexa Apyroro aouenOBOro BynKana, y nac nex HHi<aKoro iiaAOKHoro
onopHoro nyuKxa. Ha ocHonaHiiii pacnpocxpaneHHH, pa3Mcpa aepcH h MHnepanbHoro
cocxaBa mo>kho npeAnono>Kuxb xo.xbKO xo, nxo 6noxiixanA'e3nxoBbiH ByjiKaii AeíícxBOBa.x
rAC-xo B ceBepHO.vi HanpaBneHini ox rop ByAbi.

oÖMaHKO-aHAeaiixoBbie

xy(l)bi,

b

—
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sz.

Les phéiionienes voleaniqiies á l’Eoeéne siipérieur en Transdaniibie
pár

Mme SZÉKY FL X

et

A.

BARABÁS

Dans

la littérature il y a plusieurs articles concernant les tracesde phénovoleaniqiies dans les montagnes de Buda observés dans des calcaires
nummulitiques et des marnes á Bryozoaires de l’Eocéne supérieur, ainsique dans
les couches d’argile de l’Oligocéne (couches de Kiscell) (2, 3, 4, 5, 6, 8, 12). Cependánt selon les derniéres recherches l’aire de l’activité volcanique au Paléogéne
a été beaucoup plus considérable. D’aprés les affleurements et les sondages exécutés ,en Transdanubie il fant compter avec une activité volcanique considérable

!

ménes

étendue surtout au Bartonien.
L’ensemble des couches de l’Eocéne forme une série sans interruptions,
són étendue est limitée au Massif Central Hongrois de la Transdanubie et aux
parties situées au Nord du Massif (voir la fig. 1.). L’Eocéne supérieur est représenté pár des sédiments marins d’un aspect varié et d’une épaisseur variable, il
renferme des tufs voleaniqiies ou des traces rappelant une axtivité volcanique
sur le territoire entier du Massif Central Hongrois Transdanubien (voir la carte).
Des horizons de tufs purs ne sont visibles nulle part. La plus grande partié des
tufs est tombée á la mer aprés l’explosion volcanique et s’est mélangée ainsi avec
le matériel d’autres sédiments. Souvent les tufs ont subi une certaine éluviation
’et alors on ne peut parler que de tufs ou de tuffites translavés. Ceux qui sont le
mieux définissables ont le caractére d’un tuf cristallin. Selon la grosseur de leurs
grains on peut les classer parmi les sables et les sables fins volcaniques, respectivement (1). La distribution á peine assortie des grains indique que le tuf original
a dú avoir une texture porphirique.
Selon les constituants minéraux on peut classer les tufs en trois types prinet

cipaux, qui sont aussi bien séparés territorialement
a) tufs d’andésite á amphibole,
b) tufs d’andésite á biotite,
c) tufs d’andésite á pyroxénes.

La

:

^

couches de l’étage bartionen contient surtout des tufs d’andéd’andésite á pyroxénes y sont beaucoup moins répandus.
Les tufs d’andésite á amphibole dominent dans la partié ouest et sud du Massif
Central Hongrois Transdanubien, tandisque les tufs d’andésit'e á biotite sont
répandus dans les parties nord et.est.
Les tufs sont certainement d’origine exclusivement volcanique. L’ériiption
est rattachée á la transgression éocéne supérieur. Pár endroits (Lovasberény,
une partié des Montagnes de Buda) ils se sont déposés avant la transgression,
en d’autres endroits (partié sud et ouest du Bakony) aprés la transgression. A
Dorog des traces de tufs se voient dans les couches de calcaire á Nummulines
et á ürthophragmies et de grés de l’Eocéne supérieur, ainsi que dans les marnes
á Bryozoaires. Ces occurences, ainsi que le fait qu’il y a du matériau d’origine
volcanique dans presque tous les membres de l’ensemble éocéne supérieur d’une
épaisseur de 350 á 400 métres, indiquent que pendant le temps de la formation
de l’étage bartonien la Transdanubie a été le théátre d’un énergique activité
site á

série des

amphiboles,

les tufs

volcanique.

L’extension des tufs, leur composition minéralogique, la grosseur de leurs
grains et leur position géologique indiquent que le centre d’éruption des tufs
d’andésite á amphibol et des tufs d’andésites á pyroxénes a pu étre situé dans
la montagne de Velence. Pár contre nous n’avons pás de preuves certaines quant
á l’endroit du second volcan éocéne supérieur. L’extension des tufs, la grosseur
de leurs grains et leur comjiosition minéralogique ne permettent que de supposer
que le volcan d’andésite á biotite se trouvait quelque part au nord de la montagne

de Buda.

;

j

j
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i
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