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Még fortyog a kristálykása
Tipikusan hosszan szunnyadó tűzhányóként tekintenek a Csomád-vulkánra
• Egy frissen publikált 
tanulmány szerint a 
Csomád-vulkán kőze-
teiben lévő cirkonkris-
tályok azt mutatják, 
hogy a hegy alatt lévő 
magmatározóban még 
mindig lehet folyékony 
magma. Ennek alapján 
nem lehet kizárni a 
jövőbeli kitöréseket.

TÓTH GÖDRI IRINGÓ

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 utol-
só kitörése mintegy 30 ezer évvel ez-
előtt volt, nem tekinthető kihunytnak 
– tájékoztatta szerkesztőségünket 
az MTA. A Csomád-hegység a Kele-
ti-Kárpátokban található, a Hargita 
Olton átnyúló része. Kovászna megye 
és Hargita megye határán fekszik. 
Harangi Szabolcs, az MTA levelező 
tagja, egyetemi tanár, az ELTE TTK 
Földrajz- és Földtudományi Intéze-
tének igazgatója 2002-ben hallott 
először arról, hogy nem zárható ki az 
erdélyi Csomád-vulkán kitörése a jö-
vőben. Minthogy a Kárpát-medencé-
ben már több tíz ezer éve nem volt tűz-
hányókitörés (az utolsót 30 ezer évvel 
ezelőtt éppen a Csomád produkálta), 
a kutató erre a felvetésre felkapta a 
fejét. Ezzel kezdődött a lassan két 
évtizede tartó kutatássorozat, mely-
nek révén a magyar vulkanológusok 
rendkívüli részletességgel megismer-
ték a Csomád földtörténeti múltját, 
jelenét, és képesek előrejelzéseket 
tenni a jövőre vonatkozóan is – derül 
ki a Magyar Tudományos Akadémia 
közleményéből.

Lehet folyékony magma

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 

inaktívaknak, csak szunnyadnak. 
A szakértők hangsúlyozzák, nem ar-
ról van szó, hogy a Csomád holnap 
vagy akár a mi életünkben kitörne. 
Ugyanakkor kétségtelen, hogy meg-
van a lehetősége egy jövőbeli kitö-
résnek. „A geofi zikai méréseknek 
köszönhetően a vulkán alá is le tud-

tunk 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 kitörések során 
felszínre került anyagot vizsgáljuk. 
Egyszerre nézzük a benne lévő kris-
tályok megjelenését, illetve a kémiai 

összetételüket, és e mozaikdarab-
kákból rakjuk össze a teljes történe-
tet” – mondta Harangi Szabolcs.

A kutatásról

A 2015-ben publikált újszerű geofi -
zikai vizsgálatok eredményeként 
olyan fi zikai anomáliákra derült 
fény, amelyek eltértek a földkéreg 
szokványos jellemzőitől. A legárul-
kodóbb az elektromos vezetőké-
pesség volt, amely akkor nő meg 
egy kőzettestben, ha ott, a föld 
mélyén folyadék (pl. kőzetolvadék) 
található. Vagyis arra következtet-
tek, hogy még ma is lehet magma a 
vulkán alatt. Ezzel párhuzamosan 
kezdődött a múltbeli kitörések ide-
jének meghatározására irányuló 
vizsgálatsorozat. Az elszenesedett 
növénymaradványok tanulmányo-
zásából akkor azt már lehetett tud-
ni, hogy mikor történt a legutolsó 
kitörés: 30–32 ezer évvel ezelőtt. 

De ezzel a módszerrel csak a leg-
utolsó kitörés időpontját tudták 
megállapítani. Ugyanakkor a ko-
rábbi kitörések ismeretére is szük-
ségük volt ahhoz, hogy megtudják, 
ez a 30 ezer év hosszú vagy rövid 
idő a vulkán kitörési gyakoriságá-
nak fényében. Ehhez is merőben 
új megközelítésre volt szükség, és 

a kutatócsoport ezzel a céllal a vi-
lágon az elsők között kezdte meg a 
vulkáni kőzetekben lévő cirkonás-
ványban található héliumizotópok 
vizsgálatát. A most publikált kuta-
tásban a tanulmány vezető szerző-
je, Lukács Réka több mint 500 cir-
konkristályban határozta meg az 
izotóparányt. E kristályokat a Cso-
mád számos kitöréséből származó 
kőzetekből izolálták, így a minták 
magukban foglalták a vulkán tel-
jes aktivitástörténetét.

A közlemény szerint a vulkán-
kitörések idejének meghatározása 
mellett arra is sikerült bizonyíté-
kot találni, hogy az egyes kitörések 
között nagyon hosszú, akár 100 
ezer éves szunnyadási időszakok 
is voltak. És aztán megint kitört a 
vulkán. A Csomád legutolsó aktív 
időszaka 160 ezer évvel ezelőtt kez-
dődött, és ekkor is voltak hosszabb 
szünetek a működésében. „Minde-
zek alapján úgy értékeltük, hogy 

a Csomád egy tipikusan hosszan 
szunnyadó tűzhányó” – fejtette ki 
Harangi Szabolcs. A cirkonkristá-
lyok izotóptartalmának vizsgálata 
alapján a magyar–román–svájci–

német kutatási konzorcium mun-
katársai megállapították, hogy a 
cirkon nagy része jóval több mint 
160 ezer évvel ezelőtt keletkezett. 
A hegy alatti magmatározó pedig 
még sokkal régebben, félmillió 
évvel ezelőtt vagy még régebben 
alakulhatott ki – írják az MTA– 
ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport 
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 
minél pontosabban előre tudjuk 
jelezni a jövőbeli viselkedésüket” 
– vélekedett 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 
vulkánja közül legalább 1000 alatt 
van magma, jelenleg azonban még-
sem kitörésképesek.

A Csomád épen maradt kettős 
kráterében található a Mohos 
Természetvédelmi Terület, 
a Szent Anna-tóval 
és a Mohos-tőzegláppal
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