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A  Dunántúli-középhegység valamennyi metamorf képződménye a váriszkuszi cik
lusban esett át metamorfózison és az azt kísérő deformáción. Ezek a kőzetek a Balatonfőés 
a Balaton-felvidék területén tanulmányozhatók. A metamorf összletek szerkezeti jellege 
hasonló, az eltérések a kőzetek különböző kompetenciájára vezethetők vissza. Mindkét te
rületen fodrozódási és csúszási klivázs, továbbá számos diszharmonikus és flexuraszerű re
dő, valamint kink-zóna észlelhető, képződésük nyírásos térben történt.

ABalatonfőkajári Kvarcfillit (Balatonfő) és az Alsóörsi Porfiroid (Balaton-felvidék) 
eredeti kőzetanyaga kb. egykorú (felső-ordoviciumi—szilur), akárcsak a metamorfózisuk 
(középső-karbon). A kvarcfillit azonban az orogenezis kezdetén mélyebbre került és na- 
gyobbfokú metamorfózist szenvedett, mint a porfiroid és az azt befogadó Lovasi Agyagpa
la. A későbbi deformáció során gyűrődés, majd takaróképződés történt, ami néhol a 
kvarcfillitnek — a többi képződményhez viszonyítva — magasabb helyzetét eredményezte.

Bevezetés

A Dunántúli-középhegység tektonikai alapvonásai a középső-kréta orogenezis során ala
kultak ki. A gyűrt-pikkelyes szerkezetet alkotó képződmények két nagy egységbe vonhatók 
össze: az egyik a kristályos aljzat, a másik a diszkordánsan rátelepülő perm—mezozóos üledé
kes sorozat. Az alpi metamorfózis nyomai egyikben sem ismeretesek (Á rkai R —Lelkes-F el- 
vári G y. 1987). A permi üledékek törmelékként tartalmazzák az idősebb metamorf kőzeteket, 
amelyek megvannak a felső-karbon korú Fülei Konglomerátum nem metamorf kavicsos 
összletében ís (B arabásné StuhlÁ. 1975, M ajoros G y. 1 9 8 4 ) ,  az aljzat metamorfózisa tehát 
a felső-karbon—perm előtti időre tehető (L óczy L. 1913, Teleki G. 1941a, J antsky B. 1957, 
M ajoros G y. 1984). Korábban (F öldvári A. 1952, Wein G y. 1969, D ank V.—Bodzay I. 
1971) az alsó-karboa rétegeket (Szabadbattyán) sem tartották metamorfnak. Mivel ezeket 
szerkezetileg elkülönítették a Dunántúli-középhegységtől, bizonytalan maradt, milyen korú itt 
a legfiatalabb metamorf képződmény.

A metamorf kőzetek a balatonfői—velencei területen és a Balaton-felvidéken tanulmá
nyozhatók. M ajoros G y. (1980) a metamorfózis foka alapján két tektonikai egységet különí-



2. á b ra . A középhegységi metamorf képződmények elvi rétegosziopa. A jelmagyarázatot lásd
a 3. ábrán

Fig. 2  Model columnar section of the metamorphic series in the Central Range. For legend,
see fig. 3



amely ennek alapján a felső-ordoviciumba sorolható (L elkes-F elvári G y.—Sassi F. P.
1981) . A Révfülöpi Metaandezit és a Litéri Metabazalt szintén a Lovasi Agyagpalában települ 
(2. ábra).

A különböző képződmények metamorf fokozata—illitkristályosság-mérések és szerves- 
anyag-reflexiós vizsgálatok alapján — az igen gyengétől a gyengéig (anchizónától a zöldpala fá- 
cies aljáig) terjed (L elkes-F elvári G y.—Sassi F. P. 1981, Á rkai R —L elkes-F elvári G y. 
1987). A Balatonfőkajári Kvarcfillit a zöldpala fácies klorit-, helyenként biotit-zónájába tarto
zik. Á Kőszárhegyi Agyagpala, a Lovasi Ágyagpala, valamennyi devon mészkő és a Szabad- 
battyáni Mészkő az anchizóna tetejének megfelelően átalakulást szenvedett. A két különböző 
metamorf fokozatú képződménycsoport tektonikusán érintkezik egymással.

A metamorfózis során uralkodott geotermikus gradiensre a muszkovit b rácsparaméter 
mérések alapján következtethetünk. A Balatonfőkajári Kvarcfillit (L elkes-F elvári Gy. et al.
1982) és a balatoni palák (L elkes-F elvári G y. et al. 1990) metamorfózisa egybehangzóan 
magas, mintegy 40 °C/km tehető geotermikus gradienssel hozható kapcsolatba.

A metamorfózis korával kapcsolatban földtani és radiometrikus adatok állnak rendelke
zésünkre. A metamorf összletek rétegtani kora ópaleozoikum és alsó-karbon, a nem meta
morf üledékes fedőé pedig felső-karbon—perm, a metamorfózis kora tehát variszkuszi. Radio
metrikus koradatok K /A r és R b/Sr módszerrel készültek. Balogh Kadosa (1989, szóbeli 
közlés) a Lovasi Agyagpala és az Alsóörsi Porfiroid szericitfrakciójából K /Á r módszerrel 
311—327 millió év, a zöldpala fáciesű Balatonfőkajári Kvarcfillit muszkovitfrakciójából pedig 
264—296 millió év közti értékeket kapott. ÁzÁlsóörsi Porfiroidon Rb/Sr módszerrel mért kor 
316+22 millió év (K ovács Á .— Sudárné Svingor É. 1990).

A Lovasi Agyagpala összlet igen gyenge metamorf fokozatú kőzeteire kapott korok a 
középső-namuri—alsó-vesztfáliai intervallumba esnek (H aq B. U.—Van E ysinga F. W. B. 
1987), ami összhangban áll azzal a ténnyel, hogy a megfelelő törmelékanyag már a vesztfáliai 
korú (B arabásné Stuhl Á. 1975) Fülei Konglomerátumban megvan, ha a metamorfózis után 
igen gyors lepusztulást tételezünk fel. A balatonfői kvarcfillit radiometrikus koradatai azonban 
ellentmondásban vannak azzal, hogy kavicsa ugyancsak megvan a vesztfáliai (307—315 millió 
év: H aq B. U.—Van E ysinga F. W. B. 1987) konglomerátumban, mivel felső-stefáni—felső
permi intervallumot (H aq B. U.—Van E ysinga F. W. B. 1987) jeleznek. Az ellentmondás oka 
tisztázatlan, a metamorfózis kora azonban így is egyértelműen a variszkuszi ciklusra rögzíthető.

Szerkezeti elemzés

A felszíni feltárásokban észlelt képződmények a kompetenciájuktól függően különböző 
mértékben gyűrtek, palásságuk általában lapos dőlésű. A fúrásokban gyakori a különböző egy
ségek tektonikus érintkezése és a tektonikus breccsa (3. ábra). Esetenként magasabb helyzet
ben harántoltak idősebb vagy erősebben metamorfizált képződményeket, ami takaros szerke
zet jeleként értelmezhető. Példa erre a kékkúti Kk. 4. sz. fúrás, amely porfiroidot tárt fel. Ezt a 
kőzetet ugyan eredetileg az alsó-permi kvarcporfirral párhuzamosították (Fazekas V. et al. 
1981, L elkesné F elvári G y. et al. 1984), de valójában — mivel metamorfózison ment át 
(Fazekas V. 1978) — inkább az alsóörsi porfiroiddal rokonítható és szintén ordoviciumi korú 
lehet, s így valószínűleg tektonikus takaróként települ az alatta levő devon karbonátos réteg
soron.

Másik példa: a szabadbattyáni Szb. 9. sz. fúrásban zöldpala fáciesű kvarcfillit (SzÁ- 
deczky-K ardoss E. et al. 1967) települ anchimetamorf mészkő (devon) felett (H orváth et al. 
1987). A variszkuszi képződmények szerkezetét e területen behatóbban lehet tanulmányozni. 
A földtani szelvény alapján a szerkezet pikkelyes—takarosnak látszik (H orváth I. et al. 1987, 
D udko A. 1988). Ha a fiatal mozgásokat visszaállítjuk, a rekonstruált szelvényen jobban kiraj-
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3. á b ra . A Szabadbattyán 9. és a Kékkút 4. sz. fúrások elvi szerelvénye
I. Pa: =  Felső-pannóniai üledékek, P2 = felső-perm homokk<5, konglomerátum, 2. alsó-perm kvarcporfir, .?. dolomit. 4. mészkő,
5. dolomitos mészkő. 6. homokkőpala, 7. aleurolitpala, 8. kovapala, kvarcit, 9. agyagpala, fillit, 10. szericitpala, II. kvarcfillit,

12. porfiroid, 13. tektonikus breccsa, 14. feltolódás. — P, =  alsó perm, C, = alsó-karbon, D =  devon, O—S — ordovicium— szilur 
0 : = felső-ordovicium, O, — alsó-ordovicium. — Megjegyzés: A kékkúti Kk. 4. sz. fúrásban a felső-perm üledékek 312—331 m 

közötti becsipődése a porfiroidba valószínűleg a középső-kréta gyűrődéssel függ össze



zolódnak a variszkuszi pikkelyes szerkezet elemei: egy nyírásos felület és az azt kísérő feltoló
dások, amelyek síkjai több esetben majdnem vízszintesek (4. ábra).

Mikroíektonikai vizsgálatokat Balatonfő—Velence területén (D udko A. 1986) és a Bala- 
ton-felvidéken végeztünk. Az alábbiakban a két terület egy-egy feltárását (1. ábra) tárgyaljuk. 
A balatonfői terület elemzését azonban ki kell egészíteni, különösen a Balatonfőkajári Kvarc- 
fillit deformációtörténetét illetően. A balatonfőkajári Somlyó-hegyen levő kőfejtő (D udko 
A.—L elkesné F elvári G v. 1984) bonyolult szerkezetű kvarcfillitet (5. ábra a) tárt fel, amely
ben a magasabb fokű metamorfózis miatt nem eredeti rétegzettséget (S0), hanem gyűrődéses 
eredetű palásságot (S,) észlelünk. E palásság továbbgyűrődése következtében a nem kompe
tens fillitben lapos dőlésű fodrozódási klivázs képződött, néhol csűszással (C), csűszásos vagy 
nyírásos klivázs kialakulásával (6. ábra 1.), aminek következtében az S, palásság S-alakba gyú
ródik (1. tábla 1.). A kompetens kvarcban ugyanakkor izoklinális fekvőredők (6. ábra 2.) ke
letkeztek tengelysík menti S2 palássággal. A fodrozódási klivázs különösen jól látható a csiszo- 
lati képeken (IV. tábla 1—3.), amelyeken az is megállapítható, hogy a kink-zónák konjugáltak 
(IV. tábla 1.). A mikroméretekben is különböző összetételű (kompetenciájú) sávok tektonikai 
viselkedése eltérő.

Az S, palásság gyakran változtatja az irányát (I—II. tábla), s vele az S2 klivázs (5. ábra, a) 
néhol szöget zár be. Igen jellemző a fodrozódási és csűszásos klivázs együttes jelenléte a kőzet
ben (I—II. tábla). Jól látható, hogy a gyűrődés kompresszió hatására fellépő plasztikus folyással 
jött létre (II. tábla 2.). A gyűrődés mértéke és intenzitása a kőzet kompetenciától függően válto
zik. A  különböző vastagságú kvarc különbözőképpen gyúródik (II. tábla 2—3.). Különösen jól 
látható ez a balatonfőkajári Bfk. 1. sz. fúrás magján (III. tábla 1.), amelynek felső részén a kvarc 
diszharmonikus és izoklinális fekvőredőkbe gyúródik, az alsó részén pedig a kvarc és fillit réte- 
gecskék — diszharmonikus redők sorozatába, tulajdonképpen mezoméretű fodrozódásba.

A kőfejtőben az S2 palássági síkban nagyobb méretű, meredek dőlésű kink-zónákkal 
összefüggő fodrok észlelhetők, amelyeknek az egyik uralkodó iránya közel É —D-i a másik pe
dig a kvarcban levő izoklinális redők b tengelyének irányával esik egybe. A két fodorrendszer 
valószínűleg konjugált párt képez (6. ábra 3.), amely nyírásos térben alakult ki (6. ábra 4.). A 
maximális kompresszió o , tengelye közel párhuzamos volt az S2 palássággal, amelynek tovább- 
gyűrődésével jöttek létre — folytatódó deformáció során — a fodrok és a kink-zónák. Ezen 
utóbbiak alakja, valamint az S2 palássághoz való viszonyuk rátolódásos eredetre mutat (D udko 
A. 1986).

A balaton-felvidéki terület deformációs jellege hasonló az előzőhöz. A fodrozódási kli
vázs a révfülöpi R. 6. sz. fúrással feltárt szericitpalában is megfigyelhető (II. tábla 2.), s diszhar
monikus redők az alsóörsi aleurolitpalában (II. tábla 3.), gyenge gyüredezettség pedig a porfi- 
roidban is tapasztalható (II. tábla 4.).

A lovasi útbevágásban gyengén gyűrt aleurolitpala, homokkőpala, porfiroid és fillit (L el
kesné F elvári G y., 1986a) bukkan a felszínre (V. tábla 1.). A feltárásban flexurák láthatók 
megtörési zónákkal (V. tábla 2.), képződésük nyírásos térben történt. Két palásság figyelhető 
meg: lapos dőlésű, a rétegződéssel többnyire egybeeső (S0=S,) és a flexurák meredek oldalá
hoz és a kink-zónákhoz közel eső meredek dőlésű klivázs (S2: 5. ábra b—c., VI. tábla 1.). A re
dők csapása ÉÉK—DDNy és ÉK—DNy között változik. A vergencia ÉNy-inak adódik, ami el
tér a balatonfői terület DDNy-i irányától; az eltérés oka a feltárás kis méretei miatt azonban

Fig. 3  Model geological of boreholes Szabadbattyán 9 and Kékkút 4
/ Pa: = Upper Pannonian sediments, P2 — Upper Permian sandstone, conglomerate, 2 Lower Permian quartz porphyry, 3 dolomite, 

4 limestone, 5 dolomitic limestone, 6 slaty sandstone, 7 slaty siltstone, 8 siliceous schist, quartzite, 9 slate, phyllite, 10 sericite 
schist, 11 quartz phyllite, ¡2 porphyroid, 13 tectonic breccia, 14 reverse fault. — P, =  Lower Permian, C, ™ Lower Carboniferous. 

D = Devonian, O—S — Ordovician-Silurian, 0 : =  Upper Ordovician, O, = Lower Ordovician.
Note: The presence of tectonically interjacent Upper Permian rocks in the porphyroid (borehole Kékkút Kk. 4, 312—331 m) 

are believed to be attributable to the Middle Cretaceous folding



É (N) DK (SE)
Sárszentmihály Urhida Szabadbattyán Kőszárhegy

A Sb. 2. Sb. 8. U. 4. U 1. U. 2. Sz. 9. Sz. 4. Sz. 10. Ksz. 1.

Sb. 2. Sb 8. U. 4. U. 1. U. 2. Sz. 9 Sz.4. Sz.10 Ksz.1. 0 _s

+ C,+ 3,-1 a
4. á b ra . Vázlatos földtani szelvény Sárszentmihály—Kőszárhegy vonalában a fiatal mozgások 

rekonstruálásával (D udkó A. 1987. nyomán)
/. Felső-karbon gránit és telérkőzetei. 2. felső-karbon konglomerátum, alsó-karbon bitumenes mészkő és agyagpala,

4. alsó—középső-devon kristályos mészkő. 5. ordoviciumi— szilur metamorf palaösszlet lidittel, porfiroiddal és diabázzal,
6. ordoviciumi kvarcfillit. — 7. Feltolódás, törés

Fig. 4  Schematic geological section set along the line of Sárszentmihály and Kőszárhegy, late 
movements restored (after D udkó 1987)

I Upper Carboniferous granite and its dyke rocks, 2 Upper Carboniferous conglomerate, 3 Lower Carboniferous bituminous 
limestone and shale, 4 Lower—Middle Devonian crystalline limestone, 5 Ordovician—Silurian metamorphic schists with black chert, 

porphyroid and diabase, 6 Ordovician quartz phyllite. — 7 Reverse fault, fault in general

tisztázatlan maradt. A lovasi útbevágás mellett mélyült árokból származó kőzet csiszolati ké
pén szintén két palásság figyelhető meg: a rétegződéssel egybeeső (S0=S,) és az azt majdnem 
merőlegesen metsző másodlagos palásság (S2: VII. tábla 1.), amely a redőcsuklóban valószínű
leg tengelysík menti palásságnak felel meg.

A Bajcsy-Zsilinszky úti kőfejtődén feltárt porfiroid (L elkesné Felvári G y. 1986b) 
tömbös elválásű kőzettömegnek néz ki, plasztikus deformáció nyoma nélkül (VI. tábla 2.). A 
kőzetben néhány helyen látható a földpátszemcsék gyengén irányított elrendeződése, ennek 
iránya közel esik a lovasi útbevágásban észlelt flexurák tengelyeihez (5. ábra d). A feltárás ud
varában mélyült Aöt. 1. sz. fúrás maganyagán jól látható, hogy a vékonyabb porfiroid-betele- 
pülések a palákhoz hasonlóan gyűrődést szenvedtek (III. tábla 4.), s gyenge redőzöttségük elté
rő kompetenciájukkal magyarázható. A porfiroidban fodrok és kink-zónák, a nem kompetens 
palákban pedig diszharmonikus redők alakultak ki (III. tábla 3., 4.).
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5 . á b ra . A balatonfőkajári (a), a lovasi (b, c) és a Bajcsy-Zsilinszky úti (d) kőfejtőkben feltárt 
képződmények szerkezeti diagramjai

a, b és d =  számított átlagadatok, c =  mérési adatok. — I — mérési adatok, II =  súlypontok, la. palásság, S| =  palásság, amely néhol 
egybeesik a rétegződéssel (S0), S+2 =  másodlagos palásság, lb. P =  a redő tengelysíkja, 2. T =  a redő b-tengelye, 3. Kz =  kinkzőna,

4. L =  lineáció

F ig. 5  Stereograms for rocks of the exposures of Balatonfőkajár, (a), of the Lovas road cut (b and c)
and of Bajcsy-Zsilinszky street (d)

a, b and d = calculated means, c = measurement results. — Í =  Measurements. 11 =  Poles, la  Schistosity, S, — schistosity sometimes 
coinciding with stratification (S„) S2 = secondary schistosity, lb. P = fold axis, 2 T =  fold b axis, j  Kz =  kink zone,

4 L = lineation



6. á b ra . Vázlatok a Balatonfőkajári Kvarcfillit és Alsóörsi Porfiroid deformáció-történetére
A kvarcfillit deformációs jellege: 1. Fodrozódási klivázs (S2) néhol csúszással (C) az S: mentén, 2. a kvarc izoklinális redőzöttsége és 
a filiit fodrozódása, 3. konjugált kompressziós kinkzónák, 4. Kink-zónák képződése nyírásos térben és a kinematikai tengelyek (o„ 
o2, o,) helyzete a kink-zónák kialakulásakor (J. G. R amsay—M. I. H uber 1987 nyomán). — A Balatonfőkajári Kvarcfillit (Bfk) és 

az Alsóörsi Porfiroid (Aö) deformáció-története: 5. Egyidejű keletkezés, 6. metamorfózis az orogenezis során (a kvarcfillit mélyebbre 
kerül és erősebb metamorfózison megy át), 7. gyűrődés és takaróképződés kompresszió hatására (a kvarcfillit helyenként magasabbra

kerül, mint az Alsóörsi Porfiroid)



A balatonfői és balaton-felvidéki terület összevetésével megállapíthatjuk, hogy az anchi
metamorf összletek szerkezetalakulásának főbb elemei jól párhuzamosíthatók. Gyűrődésük 
(flexurák, diszharmonikus redők) azonos jellegű, a deformáció menetében ugyanazon két fázis 
különböztethető meg. Jellemző a fodrozódási és csúszási klivázs fellépése mindkét területen. 
Eltérés mutatkozik azonban a redők csapásirányában, amelynek oka ismeretlen.

A Balatonfőkajári Kvarcfillit második és harmadik deformációs fázisa az anchimetamorf 
képződmények két fázisának felel meg, a balatonfői területen belüli irányegyezéssel. A bala
tonfőkajári első fázis nincs meg az anchimetamorf összletekben, mivel deformációja korábban 
kezdődött valószínűleg annak következtében, hogy az orogenezis során nagyobb mélységbe és 
ott plasztikusabb állapotba került.

Nyírásos térben plasztikus deformációval keletkezett szerkezeti elemek a középhegység 
más vidékein mélyített fúrásokból is ismeretesek, s a fentiekhez nagymértékben hasonlóak 
(VIII. tábla).

Következtetések

A  Dunántúli-középhegység valamennyi metamorf képződménye a variszkuszi ciklusban 
a metamorfózissal együttjáró deformációt szenvedett. Az itteni gyűrődéses formák általában 
nyírásos erőtérben alakulnak és az alacsony metamorf fokozatú orogén övekre jellemzőek 
(N icolas A. 1987, R amsay J. G .—H uberM. 1 .1987). A plasztikus deformáció jellege a réte
gek kompetenciájától függ. Merevebb rétegekben izoklinális redők, flexurák és kink-zónák, át
meneti rétegekben diszharmonikus redőzöttség, finoman palásodott vagy rétegzett összletben 
pedig fodrozódási klivázs alakul ki, amint az mind a balatonfői, mind a balaton-felvidéki terü
leten megfigyelhető. A  különböző kompetenciájú összletek határán nyírási (csúszási) felületek 
jöhetnek létre. A  palássági síkok általában párhuzamosak a fő csúszási síkkal, amely a komp- 
ressziós tér irányába orientálódik. Folytatódó deformáció esetén takaros szerkezet fejlődik ki, 
ezt tapasztaljuk a balatonfői szelvényben.

A Balatonfőkajári Kvarcfillit és az Alsóörsi Porfiroid eredeti kőzete kb. egykorú, akárcsak 
a metamorfózisuk, s a deformációs jellegük is hasonló (eltérés a különböző kompetenciából 
adódik). Ezért feltételezhetjük, hogy az orogenezis során a deformációtörténetük is hasonló 
volt (6. ábra 5—7.). A kvarcfillit azonban az orogenezis kezdetén mélyebbre került és nagyobb 
fokú metamorfózist szenvedett, mint az Alsóörsi Porfiroid és az azt befogadó Lovasi Agyagpa
la. A folytatódó deformáció során gyűrődés, majd takaróképződés történt, ami a kvarcfillitet 
néhol magasabb helyzetbe hozta, mint az Alsóörsi Porfiroidot és Lovasi Agyagpalát. A kvarc
fillit tehát a középhegység variszkuszi metamorf aljzatába tartozik. Anchimetamorfózisa és 
helyzete alapján ugyanez áll a Szabadbattyáni Mészkőre is.

F ig. 6  Sketches to illustrate deformation history of the Balatonfőkajár Quartzphyllite and Alsóörs
Porphyroid

Deformation o f the quartz phyllite: 1 Crenulation cleavage (S2) sometimes with slip (C) along S2, 2 isoclinal folding of quartz and 
crenulation of phyllite, 3 conjugate compressional kink zones; 4 generation of kink zones due to shear and position of kinematic 

axes (o„ o2, o3) during generation of kink zones (after R amsay and H uber 1987) — Deformation history of the Balatonfőkajár 
Quartz Phyllite (Bfk) and Alsóörs Porphyroid (Aö): 5 Synchronous origin, 6 metamorphism during the orogeny (the Quartz Phyllite 

subsides deeper and suffers more intense metamorphism), 7 folding and nappe forming due to compression (the Quartz Phyllite 
sometimes gets higher than the Alsóörs Porphyroid)
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VARISCAN STRUCTURE OF THE TRANSDANUBIAN CENTRAL RANGE
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K e y - w o r d s  : Geodynamics, Variscan orogeny, Ordovician, Silurian, Transdanubian Central 
Range

All metamorphic formations of the Transdanubian Central Range underwent metamor
phism and accompanying deformation in the Variscan cycle. Corresponding rocks can be stud
ied in the Balaton Head and Balaton Highland areas. Structural patterns of the metamorphic 
sequences are similar, deviations are explicable in terms of differences in rock competence. In 
both areas, crenulation and slaty cleavage, furthermore, disharmonic and isoclinal folds as well 
as kink zones are observable.

The original rocks of the Balatonfőkajár Quartz, Phyllite (Balaton Head) and of the 
Alsóörs Porphyroid (Balaton Highland) are approximately synchronous (Late Ordovician to 
Silurian) as well as their metamorphism (Middle Carboniferous), the Quartz Phyllite, however, 
subsided deeply and underwent stronger metamorphism at the beginning of the orogeny as 
compared to the Porphiroid and its country rock of Lovas Shale. Due to subsequent deforma
tion, folding then thrusting occurred sometimes to have resulted in a higher position of the 
Quartz Phyllite relative to other metamorphites.



I. tábla — Table I

Balatonfőkajári kőfejtő, kvarcfillit. — Balatonfőkajár quarry, quartz phyllite.

1. Fodrozódási klivázs (S2), kink-zónák finoman palásodon fillitben. Nyírásos S-alakú SJ pa- 
lásság. — Crenulation cleavage (S2) in phyllite kink zones with thin schistosity. S-shaped 
schistosity S; of shear origin.

2. Fodrozódási klivázs (S2) fillitben. A kompetens kvarc és a nemkompetens fillit határán az S2 
palásság irányt változtat (S2). Izoklinális redő kvarcban ( < ). Csúszási sík az S2 mentén (S2). 
Budinázs a kvarcban (B~). — Crenulation cleavage (S2) in phyllite. At the contact between 
the competent quartz and incompetent phyllite, the orientation of the S2 schistosity is chan
ging (S2). Isoclinal fold in quartz (< ) . Slip plane (S 2) along S2. Boudinage in quartz (B~).





II. tábla -  Table II

Balatonfőkajári kőfejtő, kvarcfillit. — Balatonfőkajár quarry, quartz phyllite.

1. Fodrozódási (S2) klivázs egyes felületei csűszásos (C) síkká alakulnak. (Z) =  Z-alakű (S,) 
klivázs. — Some planes of the crenulation cleavage (S2) turn into slip planes (C). (Z) =  
=  Z-shaped cleavage (S,).

2. Nyírásos térben a kvarc és a porfiroid gyúródik, megtörik és elnyíródik. — Quartz and 
porphyroid are folded, broken up and sheared.

3. Fúrómag a balatonfőkajári Bfj. 1. sz. fúrásból, 132,3—132,5 m; diszharmonikus re- 
dőzöttség. Jól látható a különböző kompetenciájú sávok eltérő gyüredezettsége. A kvarcit- 
lencse nyomás hatására megnyúlt, mögötte nyomásámyék képződött, amely tovább defor
málódott. A kvarcitlencse feletti sötét sáv — grafitkitöltés (!). A  felette levő rétegek plaszti
kus állapotban stressz hatására gyűrődtek, csúsztak. A kvarcitlencse alatt levő fillit — szintén 
csúszás következtében — finoman palásodott (Sj). — Core sample from borehole Balaton
főkajár Bfj. 1.132,3—132,5 m; disharmonic folding. Different crenulation of strips of diffe
rent competence is clearly visible. Quartz lens has been stretched due to compression, be
hind it pressure shadow has developed which suffered subsequent deformation. The dark 
strip above the quartz lens is graphite infilling (!). Layers above it have been folded plastically 
and slipped under stress. Phyllite below the quartz lens has also been crenulated (Sj) due to 
slip movement.





IY. tábla -  Table IV

A balatonfőkajári kvarcfillit gyűrődése és palássága vékonycsiszolati képeken,
Bfj. 1. sz■ fúrás. — Fold and schistosity in Balatonfőkajár quartz phyllite, 

thin sections, borehole Bfj. 1.

1. 133,3 m: konjugált kink-zónák fillitben, N =40x. — 133.3 m: conjugate kink zones in 
phyllite, X40.

2. 100,2 m: fodrozódási kink-zónák fillitben. N=40X. — 100.2 m: crenulation kink zones in 
phyllite, X40.

3. 173,8 m : fodrozódási klivázs (S2) kialakulása két kompetens kvarc- (I, II) és egy nemkompe
tens fillitréteg (III) határán történt csúszás következtében. A meggyűrt S1 palásságot grafit
dús rétegecskék rajzolják ki, N=40X. — 173.8 m; crenulation cleavage (S2) due to slip mo
vement on the contact between two competent layers of quartz (I and II) and an incompetent 
layer of phyllite (III). Folded schistosity S, is visible due to graphitic layers. X40.

4. 100,2 m; különböző összetételű sávok eltérő tektonikai viselkedése kvarcit és kvarcfillit bu- 
dinázs a környező ínkompetens fillitben. A nyomás hatására, a finoman palásodon (S,) fillit 
kitölti a budinázsok közötti teret, N=40 X. — 102.2 m; different tectonic behaviour of strips 
of different composition. Boudinage structure of quartz and quartz phyllite strips within in
competent phyllite. The thin schistosed (S,) phyllite fills in space between the boudins due to 
the pressure. X40.





V. tábla -  Table V

Lovast útbevágás. — The Lovas road cut.

1. Aleurolitpala és homokkőpala gyenge gyűrődése. Kz=kink-zónák. (Fotó: L énárd T.). — 
Slaty siltstone and sandstone with gentle folding. Kz=kink zones.

2. Flexura kink-zónával (Kz) és S, palássággal. — Flexure with kink zones (Kz) and schisto- 
sity St.
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VI. tábla — Table VI

Alsóörsi feltárások. — Exposures in Alsóörs.

1. Lovasi űtbevágás: S, és S2 palásság aleurolitpalában. — The Lovas road cut. Schistosity S, 
and S2 in slaty siltstone.

2. Bajcsy-Zsilinszky út: tömbös elválást! porfiroid lapos (R~) és meredek (RL) elválással 
(Fotó: Lénárd T.). — Bajcsy-Zsilinszky street. Blocky porphyroid with gentle (R~) and 
steep (RL) joints.
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VII. tábla — Table VII

Lovas, III. árok, homokkőpala. — Trech Lovas III, slaty sandstone.

1. 15,5 m: jól látható az eredeti rétegződés, amellyel párhuzamosan az elsődleges palásság 
(S0=S,). A rétegek gyűrődése során gyenge palásság (S2) alakul ki, amely a redőmagban 
majdnem merőlegesen metszi a rétegeket. — 15.5 m; the original stratification is clearly vi
sible, the primary schistosity is parallel to it (S0=S,). Gentle schistosity (S2) arose due to fol
ding of layers, in fold cores it crosses the layers almost perpendicular.

2. 25,5 m: a deformáció során a szemcsék a palássági síkba (S,) állnak be. A töredékszemcse 
körül a palásság összenyomódik és nyomásárnyék (Ps) képződik. — 25.5 m: grains are ar
ranged into schistosity planes (S,) due to deformation. Schistosity is flattened around the 
detrital grain, pressure shadow (Ps) has arisen.
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VIII. tábla -  Table VIII

Metamorf képződmények gyűrődése és palássága vékonycsiszolatokban. — Folds 
and schistosity in metamorphic rocks, thin sections.

1. Polgárdi, Po. 3. sz. fúrás.
245 m: fodrozódási klivázs fillitben; S2 felületek között meggyűrt S0=  S, palásság; megnyúlt 
ilmenit kristályok, főként S2 klivázs-síkokban. N =  27,5X. — Borehole Polgárdi Po. 3. 245 
m : crenulation cleavage in phyllite. Folded S, schistosity between S2 planes. Elongated ilme- 
nite crystals, mostly in S2 cleavage planes X27.5.

2. Csákvár 31. sz. fúrás.
418,9—421 m : gyűrt karbonátfillit porfiroblasztokkal; nemkompetens fillit finom palássága 
kompetens karbonát- és albitdús sávok között. Á  fodrozódásos gyűrődés nyírásos térre utal. 
Kz=kink-zóna. N =  27,5X. — Borehole Csákvár 31. 418.9—421 m: Folded carbonate 
phyllite with porphyroblasts. Thin schistosity of the incompetent phyllite between compe
tent strips rich in carbonate and albite. The crenulation cleavage is due to shear. Kz=kink 
zone. X27.5.

3. Kékkút 4. sz. fúrás.
964,6 m: fodrozódási klivázs (S2) savanyú metavulkanoklasztitban. Az S, gyengén gyúró
dik, néhol forgás következtében S-alakot vesz fel. N =  27,5X. — Borehole Kékkút 4. 964.6 
m: crenulation cleavage (S2) in acidic metavolcanoclastite. S, is gently folded, sometimes 
becomes S-shaped due to rotation. X27.5.

4. Alsóörs, Aöt. 1. sz. fúrás.
1,1 m: gyenge, megszakadó klivázs porfiroidban. N =  130X. — Borehole Alsóörs Aöt. 1. 
1.1. m: weak rough cleavage in porphyroid. X130.
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