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Egy frissen publikált tanulmány 
szerint a székelyföldi Csomád 
vulkán kőzeteiben lévő cirkon-
kristályok azt mutatják, hogy a 
hegy alatt lévő magmatározó-
ban még mindig lehet folyékony 
magma. Ennek alapján nem 
lehet kizárni a jövőbeli kitöré-
seket.

 » KRÓNIKA

M ár régóta kutatja a székely-
földi Csomád vulkánt a 
Magyar Tudományos Aka-

démia (MTA) és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem vulkanológiai 
kutatócsoportja. Bár a tűzhányó 
utolsó kitörése mintegy 30 ezer évvel 
ezelőtt volt, nem tekinthető kihunyt-
nak – tájékoztatta szerkesztőségün-
ket az MTA. A Csomád-hegység a Ke-
leti-Kárpátokban található, a Hargita 
Olton átnyúló része. Kovászna megye 
és Hargita megye határán fekszik. Ha-
rangi Szabolcs, az MTA levelező tagja, 
egyetemi tanár, a ELTE TTK Földrajz- és 
Földtudományi Intézet igazgatója 2002-
ben hallott először arról, hogy nem 
zárható ki az erdélyi Csomád vulkán 
kitörése a jövőben. Minthogy a Kár-
pát-medencében már több tízezer éve 
nem volt tűzhányókitörés (az utolsót 
30 ezer évvel ezelőtt éppen a Csomád 
produkálta), a kutató erre a felvetésre 
felkapta a fejét. Ezzel kezdődött a las-
san két évtizede tartó kutatássorozat, 
amelynek révén a magyar vulkano-
lógusok rendkívüli részletességgel 
megismerték a Csomád földtörténeti 
múltját, jelenét, és képesek előrejel-
zéseket tenni a jövőre vonatkozóan 
is – derül ki a Magyar Tudományos 
Akadémia közleményéből.

Egy nemrég publikált tanulmány 
szerint a Csomád kőzeteiben lévő 
cirkonkristályok azt mutatják, hogy 
a hegy alatt lévő magmatározóban 
még mindig lehet folyékony magma. 
Ennek alapján nem lehet kizárni a 

jövőbeli kitöréseket. A vulkanoló-
gusok szerint más kialudtnak hitt 
tűzhányók gyomrában is lehet kris-
tályokban gazdag magma, azaz kris-
tálykása, így azok sem tekinthetők 
inaktívnak, csak szunnyadnak. A 
szakértők hangsúlyozzák, nem arról 
van szó, hogy a Csomád holnap vagy 
akár a mi életünkben kitörne. Ugyan-
akkor kétségtelen, hogy megvan a 
lehetősége egy jövőbeli kitörésnek. 
„A geofi zikai méréseknek köszönhe-
tően a vulkán alá is le tudtunk nézni. 
Csak úgy ismerhetjük meg igazán a 
vulkánok természetét, ha megértjük 
az alattuk található magmatározó 
rendszert. Ehhez a vulkáni kőzeteket 
kell segítségül hívni: a korábbi kitö-
rések során a felszínre került anyagot 
vizsgáljuk. Egyszerre nézzük a benne 
lévő kristályok megjelenését, illetve a 
kémiai összetételüket, és e mozaikda-
rabkákból rakjuk össze a teljes történe-
tet” – mondta Harangi Szabolcs.

A 2015-ben publikált újszerű geofi zi-
kai vizsgálatok eredményeként olyan 

fi zikai anomáliákra derült fény, 
amelyek eltértek a földkéreg szokvá-
nyos jellemzőitől. A legárulkodóbb 
az elektromos vezetőképesség volt, 
amely akkor nő meg egy kőzettest-
ben, ha ott, a föld mélyén folyadék 
(pl. kőzetolvadék) található. Vagyis 
arra következtettek, hogy még ma 
is lehet magma a vulkán alatt. Ezzel 
párhuzamosan kezdődött a múltbeli 
kitörések idejének meghatározására 
irányuló vizsgálatsorozat. Az elsze-
nesedett növénymaradványok tanul-
mányozásából akkor azt már lehetett 
tudni, hogy mikor történt a legutolsó 
kitörés: 30–32 ezer évvel ezelőtt. De 
ezzel a módszerrel csak a legutolsó 
kitörés időpontját tudták megállapí-
tani. Ugyanakkor a korábbi kitörések 
ismeretére is szükségük volt ahhoz, 
hogy megtudják, ez a 30 ezer év hosz-
szú vagy rövid idő a vulkán kitörési 
gyakoriságának fényében. Ehhez is 
merőben új megközelítésre volt szük-
ség, és a kutatócsoport ezzel a céllal 
a világon az elsők között kezdte meg 
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a vulkáni kőzetekben lévő cirkonás-
ványban található héliumizotópok 
vizsgálatát. A most publikált ku-
tatásban a tanulmány vezető szer-
zője, Lukács Réka több mint 500 
cirkonkristályban határozta meg az 
izotóparányt. E kristályokat a Cso-
mád számos kitöréséből származó 
kőzetekből izolálták, így a minták 
magukban foglalták a vulkán teljes 
aktivitástörténetét.

A közlemény szerint a vulkán-
kitörések idejének meghatározása 
mellett arra is sikerült bizonyítékot 
találni, hogy az egyes kitörések kö-
zött nagyon hosszú, akár 100 ezer 
éves szunnyadási időszakok is vol-
tak. És aztán megint kitört a vulkán. 
A Csomád legutolsó aktív időszaka 
160 ezer évvel ezelőtt kezdődött, és 
ekkor is voltak hosszabb szünetek 
a működésében. „Mindezek alap-
ján úgy értékeltük, hogy a Csomád 
egy tipikusan hosszan szunnyadó 
tűzhányó” – fejtette ki Harangi 
Szabolcs. A cirkonkristályok izotóp-
tartalmának vizsgálata alapján a 
magyar–román–svájci–német kuta-
tási konzorcium munkatársai megál-
lapították, hogy a cirkon nagy része 
jóval több mint 160 ezer évvel ezelőtt 
keletkezett. A hegy alatti magma-
tározó pedig még sokkal régebben, 
félmillió évvel ezelőtt vagy még 
régebben alakulhatott ki – írják az 
MTA-ELTE vulkanológiai kutatócso-
port honlapján.

„Számos olyan nagy vulkánki-
törés történt a múltban, amelynek 
nem volt igazán előjele. Vagy nem 
ismerték fel az előjeleket. Ezért kell 
kutatnunk a tűzhányókat: hogy mi-
nél pontosabban előre tudjuk jelez-
ni a jövőbeli viselkedésüket” – véle-
kedett Harangi Szabolcs. A Csomád 
legutóbbi kitörése óta eltelt 30 ezer 
év csak emberi léptékben hosszú 
idő, a vulkán életében nem az. A 
Föld 1500 potenciálisan aktív vul-
kánja közül legalább 1000 alatt van 
magma, jelenleg azonban mégsem 
kitörésképesek.

 »  A lassan két 
évtizede tartó ku-
tatássorozat révén 
a magyar vulkano-
lógusok rendkívüli 
részletességgel 
megismerték a 
Csomád földtör-
téneti múltját, je-
lenét, és képesek 
előrejelzéseket 
tenni a jövőre 
vonatkozóan is.

 » KRÓNIKA

K islánya született Harry hercegnek 
és Meghan hercegnének. Az Ame-

rikában élő házaspár második gyer-
mekének neve Lilibet Diana Mount-
batten-Windsor, beceneve Lili. A hírt 
Harry herceg – II. Erzsébet királynő 
unokája, Károly trónörökös és a né-
hai Diana hercegné másodszülött 
fi a – és Meghan személyesen jelen-
tette be vasárnap, európai idő sze-
rint kora este. A közlemény szerint a 
gyermek a kaliforniai Santa Barbara 
egyik kórházában jött világra még 
pénteken, ő és édesanyja jól van. 
Harry és Meghan 2018. május 19-én 
házasodott össze a London nyugati 
határában fekvő Windsorban, a brit 
királyi család legősibb rezidenciá-
ján. Házasságkötésük után a Sussex 
hercege, illetve a Sussex hercegnéje 
címet adományozta nekik az uralko-
dó. Ezt a címet azóta is megtartották, 

és Harry továbbra is a hatodik helyen 
áll a brit trónöröklési sorban, jólle-
het tavaly felhagytak a királyi család 
magas rangú tagjaiként rájuk háruló 
hivatalos feladatok ellátásával, és 
első gyermekükkel, Archie Harri-
son Mountbatten-Windsorral együtt 
Amerikába költöztek. Archie 2019 
májusában született Londonban.

Most született húga dédnagyma-
májáról, a 95 esztendős II. Erzsébet 
királynőről kapta első nevét. Lilibet 
volt ugyanis a brit uralkodó köz-
keletű fi atalkori beceneve a királyi 
családon belül. A gyermek második 
nevével a szülők a csaknem negyed-
százada elhunyt Diana hercegné 
emléke előtt tisztelegnek. Diana, aki 
1997-ben egy párizsi autószerencsét-
lenségben vesztette életét, a kislány 
apai nagymamája lenne, és az idén, 
július 1-én töltené be 60. életévét.

Harry és Meghan kislánya a király-
nő 11. dédunokája, és a nyolcadik a 

brit trónutódlási sorban. Lilibet a brit 
uralkodó első olyan dédunokája – 
egyben a brit trónöröklési lista első 
olyan tagja –, aki az Egyesült Álla-
mokban született amerikai állampol-
gárként. Ugyancsak ő az első olyan 
dédunoka, aki az uralkodó néhai fér-
je, az április 9-én, életének 100. évé-
ben elhunyt Fülöp edinburghi herceg 
halála után jött a világra.

Harry és Meghan egyértelműen a 
királynőnek tett békülékeny gesztust 
második gyermekének elnevezésé-
vel. A házaspár és a királyi család 
között ugyanis jól érzékelhetően igen 
feszült a viszony azóta, hogy Harry 
és Meghan tavaly kilépett a családi 
kötelékből, és Kaliforniába költözött. 
A sussexi hercegné – polgári nevén 
Meghan Markle – személyében elő-
ször került afroamerikai gyökerű 
amerikai állampolgár a brit királyi 
családba a trónutódlási lista egyik 
magas rangú tagjának hitveseként.

Békülékeny névadási gesztus Harry hercegék részéről

 » Az újszülött 
dédnagymamájá-
ról, a 95 eszten-
dős II. Erzsébet 
királynőről kapta 
első nevét. Lili-
bet volt ugyanis 
a brit uralkodó 
közkeletű fi atal-
kori beceneve a 
királyi családon 
belül. 

Szeptemberben 
szervezik az Untoldot

Szeptember 9–12. között szervezik 
meg a kolozsvári Untold feszti-

vált – közölték tegnap a szervezők, 
akik szerint ez az első nagy európai 
fesztivál, amelyet bejelentenek erre 
az évre. „A koncertezők, művészek, 
szervezők és a fesztivál partnereinek 
idei találkozója nagy érzelmi töltetű 
lesz, csaknem két év kihagyás után. 
A világ legnagyobb fesztiváljainak 
egyike, az Untold ismét megnyitja 
kapuit négy napra és négy éjszakára 
2021. szeptember 9-e és 12-e között” 
– idézte az Agerpres a szervezők 
közleményét. Ebben „a normalitás-
hoz való visszatérés ünnepének” 
nevezik a rendezvényt, ugyanak-
kor rámutatnak, a hatodik Untold 
megszervezése egyúttal garancia a 
fesztivál több mint ezer beszállítója 
és 15 ezer együttműködője számá-
ra arra, hogy több mint 16 hónap 
kényszerszünet után újraindíthatják 
tevékenységüket. (Hírösszefoglaló)




