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A Polgardi Mészkő Formáció felszínen levő képződményéin számos hatas tük
röződik A regionális metamorfózis hatasara a meszkoosszlet gyengén atknstalyoso- 
dott, de eredeti sajatsagai (biogen eredet —lofer ciklus — algalamellak stb ) meg szá
mos helyen felismerhetők E regionális metamorfózis es gyűrődés megelőzte a kvarc - 
porfir-teler benyomulását (also-permt), mely a gyűrődésnek semmilyen hatasat nem 
mutatja, s amely kontakt jelenségeket sem okozott Elkülönítettük a valószínűleg 
triász korú andezites magmatizmus ketfele hatasat

/ Kontakt metamorf jelenségnek tekintjük a felszínen es a furasokban nyomoz
ható nagy tömegű márvány kialakulasat Elterjedeset sikerült lehatárolnunk A mar- 
vanyosszleten belül megismertük az ugyancsak kontakt metamorf brucitos, szerpenti- 
nes, forsztentes képződményekét

2 Kontakt metaszomatikus folyamatnak tekintjük az andezitek kontaktusán 
kialakuló szkarnokat (vezuvian -  diopszid endoszkarn, főleg diopszidbol allo exo- 
szkarn, wollasztomtos szkarn), vasas, hmonitos, manganos (ankentes) mészköveket 
es a hozzájuk tartózó galenit (kalkopint) indikációkat

Nem ismerjük a hőhatást, ül a hőhatást es a fluidumaramlast kiváltó magmas 
hatot A meglevő fúrási adatok a marvanyosodastol távolabbi körzetre vonatkoznak, 
ezert egy dioritos intruzio jelenlete a kontakt metamorf es metaszomatikus meszko
osszlet alatt csupán földtanilag valószínűsíthető

Bevezetés

Szabadbattyán es Polgardi kozott kb 3 km hosszúságban és 0,1 —0,5 km szélesség
ben a felszínen található a Polgárdt Mészkő Formáció, amely a dunántuli-kozéphegysegi 
körzetben egyedülálló képződmény (1 ábra) Elszigetelt megjelenése miatt szerkezeti 
helyzete nehezen magyarázható, korát gyakran vitatták, az osszlet kristalyossagában 
mutatkozó különbségeket eltérően ítélték meg Megújuló érdeklődést keltett a Polgárdt 
Mészkő Formáció alatt települő Szabadbattyáni Mészkő Formációban megismert és 
lebanyaszott galemtelőfordulás és a Polgárdt Mészkő Formációban megjelenő indikáci
ók is A több evtizede folyó mészkóbányászat előrehaladó feltárásaiban számos uj 
jelenség vált megfigyelhetove A képződményekre vonatkozó korábbi vélemények es 
vizsgalati adatok, valamint a meszkokutatás idevágó eredményei lehetővé teszik, hogy 
megkíséreljük a változatos kontakt jelenségek egyseges földtani ertelmezesét



Előzmények

Lóczy L (1913) irta le először a meszkoosszlet dolomitos, limomtos jelleget, felfi
gyelt a galenitfészkekre, s aktinolitot is talált Vendl A (1928) a Somlyo-hegyen talált 
tremolitot és aktinolitot a kontakt metamorf hatas jelenek tartotta es metaszomatikus 
hatással magyarázta a szidentes, limomtos kozetváltozatokat A paleozoos mészkő 
átknstalyosodását a velencei-hegysegi gramtintrúzió kontakt metamorf hatásának tulaj
donította, az aphthoz hasonló telérek jelenlétéből a gránit közelségére következtetett 
F öldvári A (1952) a kristályos mészkövét, annak knstalyossági fokát minősítette 
kontakt jelenségnek A szabadbattyáni mészkő metaszomatózisaval Kiss J (1951, 1954) 
és J antsky B (1966) munkái foglalkoznak Lelkesné F elvari G y (1978) nem látta 
igazoltnak a kontakt hatásokat es a regionális metamorfózis mellett tort lándzsát 
D unkl I , J ózsa S (1982) és D unkl I (1983) az andezitet és a vele kapcsolatos endo- 
és exo-szkarnos képződményeket irta le, de nem tért ki a meszkőosszletben megfigyelhető 
egyéb kontakt jelenségekre Az OFKFV Összefoglaló Földtani Jelentése, a BME Ás
vány- es Földtani Tanszék értékelő szakvelemenye és R einer G y szakértői velemenye 
(lásd Szegő I 1983) olyan földtani anyagvizsgálati adatokat és értékelést tartalmaz, 
amelyek hasznosnak bizonyultak a kontakt jelenségek megítélésénél

A kontakt metamorfózis és metaszomatózis jelenségei

A Polgárdi Mészkő Formáció rétegtam helyzetet, általános kőzettani jellemzőit 
Vendl A (1928), Földvári A (1952), M ajoros G y (1971), Lelkesne F elvári G y 
(1978), D udko  et-al (1985), D udko A (1986) leírásaiban megtalálhatjuk A jelen 
ismertetésben figyelmünket a szabadbattyam szar-hegyi kőfejtőben és az itt mélyült 
mészkőkutató furasokban (1 ábra) tanulmányozható kontakt metamorf és metaszoma- 
tikus jelenségekre kívánjuk fordítani Célszerű e ketfele folyamat eles megkülönbözteté
se a kontakt metamorfózis a hőmérséklet hatását mutatja, a kontakt metaszomatózis 
pedig a hőmérsékleti hatás mellett a magmás emanaciók szerepére utal s a nagy mennyi
ségű, kívülről jövő anyaghozzájárulást jelent (szkarnosodas, metaszomatikus telepek) 

A kontakt jelenségek értelmezéséhez célszerű áttekintenünk a kőfejtőben tanulmá
nyozható magmás kőzeteket A Polgárdi Mészkő Formációba benyomult magmás kép
ződményeknek (telérek, testek) kőzettamlag, s minden bizonnyal korban is, két eltérő 
típusát különböztethetjük meg

1 Feltehetően alsó-perm korú, dácit — nolit kozott változó összetételű kőzettelérek 
(lásd az 1 ábrán a kvarcporfir teléreket) adják az első típust Ezek mellett a telérek 
mellett azonban a mészkőben semmilyen kontakt jelenség nem észlelhető, ezert a továb
biakban ezzel a magmás hatással nem foglalkozunk

2' A kőfejtőben számos helyen nyomozható az andezithez köthető erőteljes szkar- 
nosodás Az andezit kora nem egyértelmű Radiometrikus kormeghatározása (diontos 
zárványból D unkl  I , Balogh K szóbeli közlése, 1983) 213 millió évet adott Ennek az 
adatnak s a tágabb környezetben megismert andezites jellegű triász (ladini) vulkamzmus 
analógiája alapján ezt az andezites magmatizmust a triászba soroljuk

Kontakt metamorfózis

Vizsgálataink során a működő bánya DK-i falán kb 60 — 80 m hosszúságú 10—12 
m magasságú területen a kőzetelváltozásoknak olyan változatait ismerhettük meg, ame
lyeket korábban nem észleltek és nem írtak le Az itteni megfigyeléseket és eredményeket



É

1 abra Kontakt jelenségek a szabadbattyam Szár-hegy es a polgardi Somlyo-hegy mészkőosszlete-
ben

/ A kristályos mészkő felszíni kibúvása, 2  felszínen észlelt kvarcporfír teler (Pi7), 3  fúrásban eszlelt kvarcporfír teler (P |7), 4  
felszínen eszlelt andezit telerek (T7), 5  foldmagneses meressel (Dudko 1983) kimutatott andezit telerek (T7), 6  fúrásban harantolt 
andezit telerek (T7) 7 a kontakt metamorf márvány területe (a kaiéit 1 mm), 8  felszínen eszlelt vasas (ankentes7) mészkő, 9 

fúrásban eszlelt vasas (ankentes7) mészkő, 10 galemt indikációk, 11 a kőfejtő területe

Fig 1 Contact phenomena in the limestone formation of Szar Mts (Szabadbattyan) and Somlo Mts
(Polgardi)

/ Outcrops of the crystalline limestone 2  quartzporphyry dyke (P,7) outcrops, 3 quartzporphyry dyke (P,7) intersected in the 
borehole, 4  andesite dyke outcrops (T7) 5  andesite dykes (T7) from magnetic surveys (Dudko 1983), 6  andesite dykes (T7) 
intersected in the borehole, 7 area of contact metamorphic marble (calcite grain size > I mm), 8  hmonitic (ankentic7) limestone 

outcrops at the surlace 9 hmonitic (ankentic7) limestone in the borehole, 10 galena shows, 11 area of the quarry



egy vázlatos elvi szelvényben mutatjuk be (2 abra) (A szelvényt esetenként a lerobban
tott kőzettörmelék alapján rekonstruáltuk) Az anyagvizsgalati eredményeket az 1 
táblázat tartalmazza

Hasonló ásványtársaságot észleltek a Kh 11 sz fúrásban is (BME 1983) Ez a 
kontakt metamorf jelenség az irodalom alapjan eléggé ritkának tekinthető, de közismert 
T urner (1981) szerint a kovás, dolomitos mészkövekben a metamorfózis a C 0 2 eltávo
zásával járó reakciókhoz vezet diopszid, forszterit, periklasz képződése mellett Ezek a 
metamorf reakciók természetesen rétégről rétegre változhatnak, az agyagásvany-tarta- 
lom, a kvarctartalom, a dolomit- es a karbonáttartalom viszonylagos mennyisege szerint 
A kontakt metamorfózis során a dekarbonatosodas 180- 190 °C-on indul meg, a diop
szid 240 °C korul, a forsztent és wollasztomt 300-310 °C kozott képződik Vízmentes 
rendszerekben a periklasz képződéséhez 450 °C kell A kontakt udvarokban a metamor
fózist követő lehules hatására, íll a vizes fluidumok következtében a penklászt a brucit 
pszeudomorfoza helyettesíti, a forszteritet antigont-brucit A fent bemutatott vizsgálati 
eredményeink, íll adataink alapján a polgardi mészköveken hasonló jellegű kontakt 
metamorf jelenségek hatását szemlélhetjük

Ugyancsak kontakt metamorf hatasnak tulajdonítjuk a márvány megjelenései 
A kőfejtőben nagy területen vizsgálhatjuk az átkristalyosodott, tömött szövetű, szurkes- 
feher-sárgásfehér mészkövét, amelyet a regionális metamorfózis termékének tekinthe
tünk Ettől jelentősen különbözik az a márvány, amely jól korulhatárolhato területen 
jelenik meg (1 ábra) Az OFKFV jelentésben (Szegő I 1983) közölt részletes vizsgálati, 
szemcseméreti adatok is segítséget nyújtottak ahhoz, hogy a márvanyosodás területet
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2 abra A kontakt jelenségek elvi vazlata
Regionális metamorfózis í  Kristályos mészkő 2 dolomitos mészkő Kontakt metamorfózis 3 márvány, 4 brucitos márvány, 
dolomitos mészkő, 5 brucitos, szerpentines atalakulas Kontakt metaszomatozis 6 az andezit exoszkamja 7  vasas (ankerites9) 

mészkő Triász (9) magmatizmus 8  andezit, 9 andezites intruzív breccsa

Fig 2 Idealized profile of the contact phenomena
Regional metamorphism /  Cristalline limestone, 2  dolomitic limestone Contact metamorphism 3  marble, 4  marble with brucite 
dolomitic limestone, 5  varieties with brucite and serpentine Contact metamorphism 6 exoskam of the andesite, 7 limomtic 

(ankentic9) limestone Triassic (7) magmatism 8  andesite, 9 andesitic intrusive breccia



1 tablazat — Table I

A kontakt metamorf képződmények összetétele 

Composition of contact-metamorphic formations

Kőzettípus Ásványos összetétel %

kalcit dolomit brucit szerpentin forsztent

kristályos mészkő 100
dolomitos mészkő ~40 ~60
márvány 1Ó0
brucitos márvány 65 7 20 8
szerpentines márvány ~  70 ~2 0-20 10-15 +

lehatároljuk A két kőzettípus átmenete kis távolságon belül folyamatos, a márványoso- 
dás területe a kőfejtő udvarán kitérképezhető (A kaiéit szemcsenagysága > 1 mm-nél) 
A fúrások néhányszor 10 m vastagságban harántolták A kőszár-hegyi Kh 11 sz 
fúrásban pl a felszín alatt 45 m-ben a márványból kontakt metamorf ásványtársaságot 
írtak le (kaiéit + dolomit 60 %, brucit 30 %, szerpentin 8 %) itt a brucit eredetileg 
periklasz volt, a szerpentin pedig forszterit A brucitos, forszterites elváltozások mindig 
a márványon belül jelentkeznek Mindezek az adatok arra utalnak, hogy a kontakt 
metamorf márványosodas a felszínen kb 400 m sugarú korben nyomozható es lefelé 
(60 — 80 m-ig) a kókutató fúrások a márvány meglétét a mélység felé is igazolják

Ez a földtani kép és elrendeződés természetesen számos problémát vet fel, amelyek 
közül a leglényegesebb a ható kérdésé A rendelkezésünkre álló földtani adatok alapján 
ugyanis a mélyben, s viszonylagos közelségben, egy megfelelő méretű, rejtett magmás 
(diontos) test jelenlétét csupán feltételezhetjük A kontakt metamorfózishoz szükséges 
hőhatást egy ilyen mtrúzió fejthette volna ki

Kontakt metaszomatózis

Az előzőekben ismertetett elváltozásoktól elkulomtendők az andezitteléreknek a 
karbonátos kőzetekkel, íll a márvánnyal való kontaktusán kialakuló szkarnos képződ
mények Ezek a Sí, Al, Fe-nak a magmából kifelé történő diffúziójával alakulnak ki, s 
vastagságuk a kontakt metamorf képződményekhez kepest jelentektelen (cm —max 
nehány m)

D unkl I — Józsa S (1982) a felszíni nagy andezittelér kontaktusán, majd Dunkl 
I (1983) a Kh 8 sz kőkutató fúrásban harántolt andezittelért kísérőén szkarnos 
képződményeket írt le a jellemző vezuvián és diopszid mellett andraditot, epidotot, 
prehmtet határoztak meg Kétfelé szkarnot különítenek el a barna színű, kristályos, 
vezuvián — diopszid szkarnot es a világos, finomszemcsés, uralkodóan diopszidból álló 
szkarntípust A szkarnok vastagsága 5 — 40 cm kozott váltakozik A diopszidos vezuvi- 
ánszkarnot endoszkarnnak, a főleg diopszidból állót exoszkarnnak tekintik

A kőbánya középső szintjén, egy vékony andezittelér mellett mi is vizsgálhattunk 
egy vezuvián — diopszid — gránát — wollasztomt összetételű képződményt Ebben a wol- 
lasztomt helyenként uralkodó mennyiségű E szkarnokban az egyes speciális ásványfázi
sok megjelenése egyértelműen utal a magmából kilépő volatihs összetevőkre (pl a Fe-ra 
az andradit, a F-ra a vezuvián megjelenése)



A kőfejtő területén a metaszomatikus jelenségeknek számos egyéb megnyilvánulásá
val is találkozhatunk Ezeket a szeszélyes alakzatokban meg)elenó képződményeket 
gyakran ankentes vagy ankentes -  szidentes mészköveknek írták le A BME értékelő 
vizsgálatok (Rtg és DTA elemzesek) (Szegő I 1983) azonban a kőbányából, íll a fúrások 
anyagából sem szidentet, sem ankentet nem mutattak ki A vasas összetétel a limomt 
jelenlétének tulajdonítható, amely esetenként elérheti a 20-30% -ot is Ismereteink 
szerint egyedül az Szb 9 fúrásban sikerült igazolni az ankerit megjelenését (Lelkesné 
Felvari Gy 1978) A metaszomatózis mind az átknstályosodott mészkövet, mind a 
márványt érinthette A limomtos mészkövek kialakulása a permeabilitási viszonyokat 
tükrözheti jellegzetesek az algalamellas rétegekben kialakuló szalagos, sávos, cm-es 
nagyságú kiszorítások A feltárásban a vasas mészkövekhez számos esetben kötődnek 
galenitindikációk (1 ábra), bár a galemt közvetlenül a vasas mészkövekben megjelenő 
nagypátos fehér kalciterekhez és foltokhoz kapcsolódik A metaszomatikus ércesedéssel, 
amelyet a kontakt metaszomatikus jelenségekhez sorolhatunk, itt érdemben nem kívá
nunk foglalkozni [lásd Kiss J (1951, 1954), Jantsky B (1966)] Megjegyezzük azonban, 
hogy a magmás tevékenység alacsony hőmérsékletű oldatainak hatását a metaszomati- 
kus jelenségekben látjuk igazolódni [A galemt, a kalkopint-nyomok, a szident, az 
Mn—C 0 3, Fe20 3, a kontaktustól való viszonylag távoli helyzetet jelezhetnek1 -  (lásd 
Jensen — Bateman 1981)] Az andezites magmatizmushoz tartozó ónálló fluidumfazis 
létét egyébként igazolhatja a kőbányában több helyen észlelt zöld színű, andezittormelé- 
ket tartalmazó, pintes intruzív breccsak teléres megjelenése is, melyet a kőfejtőből nem 
írtak még le

Reiner Gy (in Szegő I 1983) a posztvulkáni, metaszomatikus hatásra átalakult 
kőzetek kozott kovasavas átitatódasú autigén breccsakat is említ A metaszomatikus 
hatás erősségét, a metaszomatikusan elváltozott kőzetek megjelenését területileg elvá
lasztja a típusos mészkő dominanciájával jellemzett területtől
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Ke y wo r d s  contact metamorphism, limestone, skarn, marbles, andesites, brucite, serpen-' 
timte, forstente, Devonian, Szabadbattyan (Transdanubia, W Hungary)

Effect of different origin can be studied on the Polgardi Limestone Formation 
Affected by regional metamorphism, the limestone is slightly crystallized but its original 
features (biogenic origin, lofer cycles, algal lamellae) can at many places be recognized 
This Variscan regional metamorphism and folding was followed by the intrusion of 
quartz porphyry dykes in early Permian time No contact phenomena occur along these 
dykes

Two types of contact effects of a later (probably Tnassic) andesitic magmatism have 
been distinguished

1 The formation of marble masses of considerable size can be considered a typical 
contact metamorphic phenomenon The marble (composed of > 1 mm calcite crystals 
size) was mapped at the surface and studied in boreholes down to a depth of 80 m Within 
the marble varieties of equally contact metamorphic origin containing brucite, serpentine 
and forsterite have also been recognized

2 The skarn formations (up to a few meters thick) found at the margin of andesitic 
dykes are assumed to be due to contact metasomatic processes (vesuvian-diopside 
endoskarn exoskarn with mainly diopside wollastonite skarn) as well as the hmonitic, 
iron rich (ankentic) limestones and galena (chalcopynte) indications and ore shows 
associated to these

The underlying intrusive body of probably diontic composition responsible for the 
thermal and fluid effects is so far undetected


