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A KRISTÁLYOS ALJZAT FONTOSABB KŐZETTÍPUSAI 
A D U N A -TISZA  KÖZE KÖZÉPSŐ ÉS DÉLI RÉSZÉN

írta : Szepesh ázy  K álm án

Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt, valamint a M. Áll. Földtani Intézet 
között szoros szakmai együttműködés áll fenn. Ennek az örvendetes ténynek köszön
hető, hogy az újabban készülő 200 000-es földtani térképlapok magyarázói, a szén
hidrogénkutató fúrások adatainak felhasználása segítségével, egyre részletesebben 
ismertethetik a felszín alatti képződményeket. Jelen dolgozat is az Országos Kőolaj- 
és Gázipari Tröszt tulajdonában levő magminták és vékony csiszolatok részletes 
makroszkópos, illetve mikroszkópos vizsgálata alapján készült, 1966-ban a M. Áll. 
Földtani Intézetben.

A paleozoikum végén a Duna—Tisza köze legnagyobb része hosszú időn keresz
tül magasra emelkedő, erőteljesen lepusztuló szárazulat volt. A lepusztulási termékek 
távolabbi üledékgyűjtő medencékbe szállítódtak, ezért a paleozoikum legvégén 
kialakult alp—kárpáti geoszinklinális perm—mezozóos és kainozóos üledékei, szem
betűnő üledékhiánnyal, többnyire igen idős kristályos kőzetekből álló aljzatra 
települnek.

A Duna—Tisza közén eddig lemélyített mintegy 200 szénhidrogénkutató fúrás 
közül kb. 70 hatolt le a kristályos aljzatig. Az előkerült magmintákon végzett össze
hasonlító mikroszkópi vizsgálatok eredményeiből már bizonyos tájékoztató jellegű 
képet alkothatunk az aljzat kőzettani és nagyszerkezeti felépítéséről. Természetesen 
ez a kép még nagyon hézagos, bizonytalan és csak ideiglenes. A végleges és határozott 
kép kialakításánál a kőzetminták és vékony csiszolatok csekély számán kívül a leg
nagyobb nehézséget az okozza, hogy a Duna—Tisza köze, illetve az egész Alföld 
kristályos kőzetei a környező területek (Dunántúl, Észak-Magyarország, Erdélyi 
Középhegység stb.) kristályos kőzeteitől többnyire lényegesen eltérnek s az általá
nosan használt metamorf és eruptív kőzetrendszerekbe nehezen illeszthetők bele.

Az eddig megvizsgált kőzetminták az alábbi fontosabb kőzettípusokhoz sorol
hatók :

a) Az aljzat legnagyobb részét kvarcból, továbbá különféle földpátokból és 
csillámokból álló, többnyire egyszerű ásványi összetételű, de igen változatos szövetű, 
nem típusos, kiegyensúlyozatlan metamorf itok építik fel. Ezek a régi és újonnan 
keletkezett ásványi elegyrészeket egyaránt tartalmazó, eredeti és későbben szerzett 
szöveti sajátságokat egyaránt magukon viselő földpátos metamorf itok valószínűleg 
egy nagy kiterjedésű, igen idős kristályos masszívumnak, az egyik prealpi (varisz- 
kuszi vagy kaledóniai) hegységképződéssel kapcsolatos regionális metamorfózisa

17 Évi Jelentés 1966-ról



258 SZEPESHÁZY К.

révén jöttek létre. A masszívum kőzetei lényegében földpátokból, kvarcból és kisebb- 
nagyobb mennyiségű biotitból álló granitoidok (gránit, granodiorit stb.), részben 
esetleg azok pelit- és karbonátmentes durva törmelékei (breccsa, arkóza-konglome- 
rátum, homokkő stb.) lehettek.

A valószínűleg jelentős kiemelkedésekkel, gyűrődések, rátolódások és takaró- 
redők képződésével kapcsolatos metamorfózis eredményeképpen, a különböző ideig 
ható, különféle hőmérsékletnek, valamint a különböző erősségű és minőségű nyomás- 
viszonyoknak megfelelően a masszívum kőzetei igen változatos módon metamorfi- 
zálódtak, sőt egyes helyeken a kőzetek metaszomatikus gránitosodása, migmatito- 
sodása is megkezdődött. Mivel azonban a metamorfózist kiváltó tényezők hatása 
megszűnt, még mielőtt ezekben a metamorfózisnak meglehetősen ellenálló kőzetekben 
a végleges egyensúlyi állaj)ot kialakulása bekövetkezett volna, csak sajátságos, 
„félig kész” metamorfitok jöttek létre: különféle tektonitok (milonitok, fillonitos 
milonitok, blasztomilonitok), földpátos csillámpala- és gneisz-szerű kőzetek (eres-, 
szemes-, gyöngy-gneiszek stb.), továbbá gránitgneiszek és mikroklingránitok (mig- 
matitok).

b) Néhány fúrás a fenti kőzetekkel kapcsolatosan valószínűleg orto-eredetű, 
kisebb kiterjedésű, diorit- vagy dibáz-tömegekből keletkezett amfibolitot is feltárt.

c) A déli országhatár közelében, egy kisebb területen, bizonytalan korú és 
eredetű, esetleg igen idős, típusos csillámpalák és csillámkvarcitok is előfordulnak.

d) Kisebb mennyiségben akadnak a területen kétségtelenül üledékes eredetű, 
aránylag fiatal, ópaleozóos vagy esetleg újpaleozóos korú üledékekből igen enyhe 
regionális metamorfózissal keletkezett kőzetek (homokkő-, aleurit- és agyagpalák) is.

Az említett kőzettípusok földrajzi elterjedéséből és elrendeződéséből a Duna— 
Tisza közén egy nagyjából DNy—EK-i irányú, letarolt s tektonikailag utólag erősen 
megzavart földtani alakulatnak, egy hatalmas prealpi lánchegység maradványának 
körvonalai bontakoznak ki. Az alakulat belső része, az egykori lánchegység kristályos 
magva, DNy—EK-i irányban elnyúló övékben, főleg különféle milonitokból, blasz- 
tomilonitokból, földpátos csillámpala- és gneisz-szerű kőzetekből, illetve azok külön
böző fokú metaszomatikus gránitosodásával keletkezett, kisebb-nagyobb gránit
gneisz- és gránit-töm egekből áll. Az e kőzetekkel kapcsolatos amfibolit-közbetele- 
pülések s a déli országhatár közelében feltárt csillámkvarcit-, csillám pala-előfordulás 
kiterjedése nem jelentős. Az alakulat ENy-i és DK-i szárnyán egy-egy, enyhén 
métámorfizált pelites—homokos üledékekből álló övezet húzódik.

Úgy látszik tehát, hogy a Duna—Tisza közének, illetve az Alföld legnagyobb, 
középső részének kristályos aljzata — a para-metamorfitokban is többnyire bővel
kedő környező területekkel szemben — lényegében egy regionális metamorfózist 
szenvedett, hatalmas, ősi granitoid masszívum.

A) Tektonitok, inigmatitok

A Duna—Tisza köze középső és déli részének gránitoidokból keletkezett meta- 
morfitjai, ásványi összetételüket tekintve, nem nagy változatosságot mutatnak. 
Elegyrészeik — elég tág határok között változó mennyiségi arányban — többnyire 
mindig ugyanazok az ásványok: kvarc, ortoklász (esetleg mikroklin), plagioklász, 
biotit, néha muszkovit, klorit, szeriéit, apatit, kalcit; csak helyenként és csak kisebb 
mennyiségben zoizit, epidot, gránát stb. Legjehemzőbb tulajdonsága ezeknek a
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kőzeteknek, hogy függetlenül a metamorfózis fokától, kivétel nélkül, mindig nagy 
mennyiségben tartalmaznak földpátokat.

A legkevésbé metamorfizálódott kőzetek vizsgálatából azt a következtetést 
lehet levonni, hogy az eredeti kőzetanyag a legtöbb esetben kvarc, ortoklász, savanyú 
plagioklász, biotit, apatit összetételű gránit, normálisnál kevesebb kvarcot és több 
biotitot tartalmazó gránit, továbbá biotitos granodiorit, illetve ezeknek a kőzeteknek 
agyag- és karbonátmentes törmeléke lehetett (I. tábla, 1. ábra*).

Az egyszerű ásványi összetétellel szemben a kőzetek szövete, a morzsolódás 
foka, az ásványi részek alakja, szemnagysága, elrendeződése és egymáshoz való 
viszonya azonban rendkívül változatos. Ilyen szempontokat figyelembe véve, alig 
akad a területen két egyforma kőzetminta. E kőzeteknek az ásványi összetételen 
alapuló elnevezésére és a különféle metamorf-kőzetrendszerekbe való besorolására 
irányuló kísérletek mind ez ideig sikerteleneknek bizonyultak. Az általánosan hasz
nált metamorf-kőzetrendszerek (pl. a Grubenmann—N iggli-, Jung—R oques-, 
Barrow-, Turner- stb. féle rendszer) ugyanis általában csak a végleges egyensúlyi 
állapotba jutott metamorf kőzetekkel foglalkoznak. A kiegyensúlyozatlan, félig kész 
metamorfitoknak alig van irodalma. Pedig úgy látszik, hogy az Alföld kristályos 
aljzatában elsősorban az ilyen kőzetek uralkodnak. Az e kőzetekre ráerőltetett, 
ásványi összetételen alapuló elnevezések (pl. szericites kvarcit, földpátos fillit, 
földpátos csillámpala, epigneisz, epigránit stb.) nem kifejezőek és félreértésekre 
vezethetnek. Ezeket a kőzeteket, tekintve hogy létrejöttüknél legfontosabb szerepe az 
irányított nyomásnak volt, célszerűbbnek látszik tektonitoknak tekinteni s az 
ásványi összetétel helyett a morzsolódás és a blasztézis foka és minősége alapján 
rendszerezni.

Az alábbiakban rövid áttekintést nyújtunk a kőzetek ilyen szempontok szerint 
történő vizsgálatáról. Az egyszerűség és könnyebb áttekinthetőség kedvéért a kőzet
típusok rendszerbefoglalásánál a Grubenmann—N iGGLi-féle zónákba való besoro
lást használtuk, azzal a megjegyzéssel, hogy hegységképződéssel kapcsolatos meta
morfózisról lévén szó, az epi- és mezo-elnevezések elsősorban nem a felszín alatti 
mélységet, hanem a metamorfózist kiváltó nyomás- és hőhatások nagyságát jelzik. 
Megtörténhet ugyanis, hogy ugyanolyan felszín alatti mélységben levő kőzetek a 
hegységképződés centrális részében mező-, sőt katazónabeli metamorfózist szenved
nek, a hegységképződés területén kívül pedig esetleg változatlanok maradnak.

Az ilyen értelemben használt zónák legfontosabb kőzettípusai területünkön a 
következők:

1. Az epizónában elég magas, de erősen irányított, nyíró nyomáshatásra a 
kőzetek kisebb-nagyobb mértékben összemorzsolódtak (milonitosodtak), palás, 
dinamofluidális szerkezetet nyertek s színük általában világosabb lett. A kevésbé 
összezúzott, épebben maradt elegyrészek palásság irányában kissé megnyúlt porfiro- 
ldasztokká váltak, a finomra őrölt, sávosan elrendeződő részecskékből pedig porfiro- 
klasztok között elhelyezkedő köztes anyag képződött. Mivel a metamorfózis nem köz
vetlenül a felszínen, hanem viszonylag elég nagy mélységben, lassan játszódott le, 
s közben az elegyrészek igen enyhe újrakristályosodása, blasztézise is megkezdődött, 
kataklázitokra jellemző, nyílt hasadékok, repedések nem jöttek létre, a szétmorzsolt 
részecskék szorosan, hézag nélkül illeszkednek egymáshoz. Az elegyrészek közül a 
kvarc optikailag rendellenessé, unduláló kioltásúvá vált. A földpátkristályokban

* Az 1— 22. sz. táblaábrák kb. 36X-os nagyítással, a 21. ábra kivételével keresztezett nikolokkal ké
szültek.
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megindult az igen finom szericitpikkelykék s esetleg a kaiéit képződése. A biotit 
pleokroizmusa csökkent, zavarossá változott, esetleg kloritosodott. Az ásványi 
összetételben lényeges változás nem következett be, inkább csak a szerkezet és a 
szövet változott meg, a kőzetből porfiroklasztos milonit (pontosabban porfiroklasztos 
milonitos gránit, granodiorit stb.) lett (I. tábla, 2. ábra).

2. Egyenletesebben ható nyomáson az előbbi típushoz lényegében teljesen 
hasonló, de porfiroklasztokat nem tartalmazó, apróbb vagy durvább szemű, ugyan
csak dinamofluidális szerkezetű, makroszkóposán tömöttebbnek látszó milonitok 
jöttek létre (II. tábla, 3. ábra).

3. Szélsőséges milonitosodás esetén igen finom kvarc- és földpáttöredékekből, 
szericitkristálykákból s esetleg elmosódott kvarc-porfiroklasztokból álló, sötét színű, 
parametamorfitokhoz hasonló ultramilonitok is keletkezhettek (II. tábla, 4. ábra).

4. A fenti kőzettípusok mindegyikénél a földpátok szericitesedése olyan mére
teket ölthetett, hogy a keletkezett kőzetekre már nem is annyira a milonitosodás, 
hanem inkább a szericitesedés jellemző. Az ilyenfajta, rendszerint világosszürke, 
zöldesszürke vagy sárgásszürke színű, többnyire finom szemű és finoman palás kőze
teket fillonitos milonitoknak lehet nevezni (III. tábla, 5. és 6. ábra).

5. Ahol a milonitosodást nagyobb fokú átkristályosodás (blasztézis) és átás- 
ványosodás kísérte, az ortoklász-kristályokban nagyobb méretű szericit pikkelye к 
keletkeztek, a plagiokiászokban a szericitesedés és kalcitosodás mellett kisebb-na- 
gyobb foltokban megindult az albit s egyes helyeken, finomszemcsés halmazokban 
a zoizit képződése is. A biotitkristályok részben vagy egészen muszkovit-szálkákká 
és apró magnetitszemcsékké alakultak át. Helyenként kisebb mennyiségben, mint 
újonnan keletkezett elegyrész, megjelent az epidot, sőt a gránát is. A keletkezett 
kőzetek: blasztomilonitok (IV. tábla, 7. és 8. ábra).

6. A mezozónában a blasztézis és az átásványosodás olyan fokot érhetett el, 
hogy az ásványi elegyrészek felmorzsolódását inkább már csak a szembetűnő dinamo
fluidális, palás szerkezet és elválás árulja el. A földpát-kristályokban szericitpikkely
kék helyett kisebb-nagyobb, víztiszta muszkovitlemezek és gömbölyded kvarc
kristályok keletkeztek (poikiloblasztos szövet), (V. tábla, 9 és 10. ábra). A plagio- 
klász-kristályoknak foltokban víztiszta, ikermentes albittá való átalakulása gyakran 
jelentős méreteket öltött. A muszkovitosodást és az albitosodást valószínűleg enyhe 
K-, illetve Na-metaszomatózis is elősegítette. A kvarcszemcsék is újrakristályosod
tak, tisztábbakká váltak, finom hálózatszerűén elrendeződő zárványaik többnyire 
eltűntek. Az egykori kvarc-porfiroklasztok csipkésen vagy szutura szerűen egymáshoz 
illeszkedő kvaresze mesékből álló csomókká váltak. A z újonnan képződött elegyrészek 
közül elég gyakori a zoizit, epidot s többnyire nagyobb méretű porfiroblasztok 
alakjában a savanyú-plagioklász és a gránát is. De legjellemzőbb a mezozónabeli 
kőzetekre a muszkovit kisebb-nagyobb mennyiségben való megjelenése. A palássági 
síkokon szórtan elhelyezkedő, újonnan keletkezett, gyakran 1 cm2-t is meghaladó, 
hártyaszerű muszkovit-porfiroblasztok miatt a kőzetek gyakran diaftoritokhoz 
vagy magas földpáttartalmú csillámpalákhoz hasonlítanak (VI. tábla, 11. ábra).

Ha a mezozónabeli regionális metamorfózis nyomás- és hőmérséklet-hatásai 
hosszabb ideig tartottak volna, e kőzetek, végleges egyensúlyi állapotba jutva, 
végül is főleg kvarcból és csillámokból álló, típusos csillámpalákká alakultak volna át. 
Mivel azonban a metamorf hatások idő előtt megszűntek, csak félig kész, még sok 
földpátot is tartalmazó, csillámpala-szerű kőzetek jöttek létre. A csak finom szericitet 
tartalmazó fillonitos milonitok és a durvább szemű, többnyire porfiroblasztos szövetű
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csillámpala-szerű kőzetek között a területen nagyon sokféle átmeneti kőzettípus 
található (VI. tábla, 12. ábra).

7. Az egyenletesebb, durvább szemnagyságú mezozónabeli földpátos kőzeteket, 
nagy földpáttartalmuk miatt, általában már a gneiszekhez szokták sorolni. Az ilyen
fajta, legtöbbször savanyú eruptívumokból keletkezett, tehát orto-eredetű gneisz- 
szerű kőzetek jelölésére egyesek az epigránit, epigneisz elnevezést is használják.

8. Gyakran előfordul területünkön, hogy a világosszürke vagy fehéres színű, 
gömbölyded vagy kissé megnyúlt egykori kvarc- és földpát-porfiroklasztok, a nyíró, 
préselő erők hatására bekövetkezett szelektálódás következtében, a sötétebb színű, 
finom szemű köztes anyagban a palássággal párhuzamos síkokban rendeződnek el. 
Az ilyen kőzeteket gyöngy-gneiszeknek, szemes-, er es-gneiszeknek szokták nevezni.

9. Az epi- és a mezozónában, nagyobb fokú Na-metaszomatózis hatására a 
kőzetek gránitosodása is megkezdődött. Az ilyenfajta blasztomüonitok, csillámpala- 
és gneisz-szerű kőzetek az előbbi típusoktól csak abban különböznek, hogy nagy 
mennyiségben tartalmaznak újonnan képződött, víztiszta, régebbi plagioklász- 
töredékeket szinte amőba-szerűen magukba kebelező savanyú plagioklász-kristályo- 
kát vagy porfiroblasztokat (VII. tábla, 13. ábra).

10. Még nagyobb fokú plagioklász-képződés tömöttebb, de kisebb-nagyobb 
mértékben még palás szerkezetű kőzetek keletkezéséhez vezetett. Az ilyenfajta, 
újraolvadással (helyesebben gránitosodással) keletkezett, gránitokhoz hasonló, de 
még enyhén palás kőzeteket qránitqneiszeknek szokták nevezni (VII. tábla, 14. és 
VIII. tábla, 15. ábra).

11. Ott, ahol a Na-metaszomatózis mellett a K-metaszomatózis is szerepet 
jászolt, a savanyú plagioklász-kristályok mellett újonnan képződött, ugyancsak 
amőba-szerű, üde, víztiszta mikroklin-kristályok is megjelentek: mikroklinos milonit, 
blasztomilonit és gneisz-szerű kőzetek jöttek létre (VIII. tábla, 16. és IX. tábla, 17., 
18. ábra).

12. Nagyobb fokú plagioklász- és mikroklinképződés tömöttebb, gránitszerű, 
de még enyhén palás mikroklinos gránitgneisz keletkezéséhez vezetett.

13. Még nagyobb fokú metaszomatikus gránitosodás a palás jelleg eltűnéséhez, 
s olyan kőzetek keletkezéséhez vezethetett, amelyek szöveti felépítésük és ásványi 
összetételük alapján már gránitoknak nevezhetők. Az ilyen, gránitosodással kelet
kezett gránitok eredetére csak kisebb-nagyobb milonitos foltok és a helyenként 
megmaradt régebbi, többnyire erősen szericitesedett földpát-kristályok utalnak 
(X. tábla, 19. ábra).

Nagyobb mélységben valószínűleg az elegyrészek teljes újraolvadása (anatexis) 
is bekövetkezett. Ilyen, olvadékból keletkezett gránitot azonban az eddigi mély
fúrások területünkön még nem tártak fel.

14. A kőzetek szintektonikus gránitosodása közben bizonyos differenciációs 
folyamatok is lejátszódtak. Egyes helyeken a hegységképző erők a kőzetek újraolvadt, 
mobilisabb részét kipréselték. A visszamaradt rész színes elegyrészekben (biotitban) 
viszonylag gazdagabb lett, a főleg földpátokból álló kipréselt részből pedig világos 
színű, finomabb vagy durvább szemű aplittelérek keletkeztek. Az ajúitos anyag 
helyenként a nem gránitosodott milonitokba és gneisz-szerű kőzetekbe is behatolt. 
Ezek a kemény, tömött, merev aplitok, a gránitgneiszekhez hasonlóan, a későbbi 
(az alp—kárpáti, vagy esetleg a késő-variszkuszi) hegységképző mozgások dinamo- 
metamorf hatásaival szemben sokkal érzékenyebbek voltak, mint a kíséretükben 
levő lazább metamorf kőzetek, ezért bizonyos szerkezeti öveket jelző sávokban



262 SZEPESHÁZY К.

gyakran szembetűnően kataklázos szerkezetűek, néha breccsaszerűen zúzottak 
(kakirit), (X. tábla, 20. ábra).

15. Helyenként a metaszomatikus gránitosodással keletkezett mikroklingránit 
nem tömött, kemény, hanem sajátságosán laza, néhol szinte morzsolható kőzet. 
Ennek valószínűleg az az oka, hogy a hegységképző mozgások hatása következtében 
nyugtalan körülmények között képződött ásványi elegyrészeknek az egymáshoz 
való illeszkedése nem lett egészen tökéletes. Az ilyen laza kőzetek egykori szerkezeti 
övék helyét jelzik.

A fentebbi kőzettípusok közül az anyaghozzáadás (metaszomatózis, migmatito- 
sodás) nélkül keletkezett, tiszta metamorfitok, az ún. ektinitek közé csak az 1—4. 
sz. típus kőzetei tartoznak. Az 5 — 15. sz. típus kőzetei, vagyis a milonitok, a blaszto- 
milonitok és a gneisz-szerű kőzetek egy része, a gránitgneiszek és a gránitosodással 
keletkezett gránitféleségek, továbbá az aplittelérekkel átjárt kőzetek már a tágabb, 
sőt egyesek a szűkebb értelemben vett migmatitoJc közé sorolhatók.

B) Amfibolitok

Kisebb amfibolit-tömegeket tárt fel néhány fúrás a miskei, a szanki és az öttö- 
mösi területen. Az előkerült kőzetminták ásványi összetétele többnyire igen egyszerű. 
Zöld amfibolon és plagioklászon kívül csak helyenként akad kevés kvarc, titanit, 
rutil, apatit, gránát, epidot, biotit stb. A kvarc csekély mennyisége, a magas Ti-tar- 
talom, az egyszerű ásványi összetétel s a kőzetek szöveti sajátságai orto-eredetre 
utalnak. Úgy látszik, hogy ezek a kőzetek különféle, nem túlságosan bázisos, dioritos 
vagy gabbroidális eruptívumok (diorit, diabáz, stb.) mezozónabeli metamorfózisa 
révén jöttek létre (XI. tábla, 21. ábra).

C) Csillámpala, csillámkyarcit

Magyarország D-i határa közelében, néhány kunbajai és madarasi mélyfúrásból, 
a fentebbiektől elég lényegesen eltérő metamorf kőzetdarabok kerültek felszínre. 
A rendelkezésre álló maganyagból nem lehetett tisztázni, hogy a minták a kristályos 
aljzatból származnak-e, vagy pedig csak az azt közvetlenül befedő permi vagy miocén 
korú durva törmelékkőzetekből. Mindenesetre a minták a közelben levő kristályos 
aljzat kőzeteiről nyújtanak felvilágosítást.

A megvizsgált magminták anyaga makroszkóposán szembetűnően palás szer
kezetű, változó szemnagyságú, apró vagy durva szemű, helyenként néhány cm-es 
kvarc-csomókat, -lencséket tartalmazó csillámpala és csillámkvarcit (XI. táhla 22. 
ábra). A kőzetek mikroszkópi felépítésében, ingadozó mennyiségi arányban, minde
nütt ugyanazok a lényeges ásványi elegyrészek vesznek részt: elsősorban kvarc, 
azonkívül biotit és muszkovit. Járulékos elegyrészek: helyenként kevés földpát és 
elváltozott porfiroblasztok alakjában gránát. A mellékes elegyrészek és az átala
kulási termékek közül említésre méltó az apatit, cirkon, magnetit, ilmenit, limonit, 
szeriéit, titanit, epidot stb.

Lehetséges, hogy ezek a kőzetek a fentebb ismertetett tektonitokhoz hasonló 
eredetű és korú, de végleges egyensúlyi állapotba jutott, típusos mezozónabeli orto- 
metamorfitok, de az is elképzelhető, hogy azoknál idősebb, üledékes eredetű, esetleg 
ismételt metamorfózist elszenvedett parametamorfitok.
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D) Pelites — homokos eredetű epimetamorfitok

A Duna—Tisza köze középső és déli részének kainozóos és mezozóos üledékek 
alatt feltárt, uralkodólag orto-eredetű metamorfitjait eredetileg valószínűleg egy 
para-eredetű anchi- és epimetamorf kőzetekből álló köpeny borította be. Ez a köpeny 
azonban a paleozoikum végén nagyrészt lepusztult. Maradványait néhány bánsági 
mélyfúrás (Elemir, Boka és Lökve környékén) (Nikolic— K emenci 1962), az északi 
szárnyon pedig egy törteli és egy soltvadkerti fúrás tárta fel. A Tö-11. jelű fúrás 
1382—1587 m között, alul sötétszürke, finom-, apró- és durvaszemű, vékony kvarc- 
és kalciterekkel behálózott homokkőpala-, feljebb pedig homokkő- és aleuritcsíkokkal 
váltakozó kőzetlisztes agyagpala-rétegekből álló összletet harántolt. A Sol-9. jelű fúrás 
1226 m körül, valószínűleg helvét korú mikrolinos gránittörmelék alatt, fehér kar
bonát-erekkel átjárt, sötétszürke, kemény, tömött, szericites agyagijaidba és aleurit- 
'pálába ért. Lehetséges, hogy ezek az enyhe metamorfózist szenvedett parametamorfi- 
tok az egykori prealpi gyűrt hegység flis övezetének a maradványai. A soltvadkerti, 
lényegében kvarcszemcsékből és szericitpikkelyékből álló kőzeteket Juhasz A. a 
Kisalföld hasonló, ópaleozóos metamorfitjaival azonosította.

A Duna—Tisza köze középső és déli részén az eddigi mélyfúrásokból katazóna- 
beli kőzetek, igazi gneiszek, granulitok és eklogitok nem kerültek elő. Az A)—D) 
fejezetekben tárgyalt valamennyi kőzettípus Grubenm ann  rendszerében az epi- és 
mezozónába, Ju n g — R oques rendszerében a felső és alsó csillámpalák, valamint a 
felső gneiszek övébe, B arrow  rendszerében a klorit, a biotit, az almandin és a 
staurolit-disztén övbe, T u r n er— V erhoogen rendszerében pedig a zöldpalák és a 
gránátamfibolitok metamorf fáciesébe sorolható. Az epizónabeli kőzetekre a szeneit-, 
a mezozónabeliekre a muszkovit, vagy a zoizit, epidot, gránát képződése jellemző.

A kőzettípusok területi elterjedéséről (I. és II. sz. melléklet) röviden az alábbia
kat lehet megállapítani:

A déli országhatár közelében, Madaras és Kunbaja környékén, esetleg a vaskút— 
mélykúti depresszió egy részében is, a kristályos aljzat valószínűleg csillámpalából és 
csillámkvarcitból áll.

A Duna—Tisza köze DK-i részén levő algyői területre főleg különféle milonitok 
és gneisz-szerű kőzetek (gyöngy-, szemes és eres gneiszek) jellemzőek.

A sükösdi és érsekcsanádi fúrásokból előkerült minták anyaga főleg csilláinpala- 
szerű, néhol erősen albitosodott blasztomilonit.

A jánoshalmai terület D-i részére igen erős Na-metaszomatózist szenvedett, de 
még kisebb-nagyobb mértékben palás szerkezetű gránit-gneisz jellemző. Észa
kabbra fillonitos milonitok következnek. Ezek a kőzetek eredetileg is plagioklászban 
gazdagabb, káliföldpátban szegény granitoidok (granodioritok) lehettek.

A szanki terület kőzetei igen változatosak. ÉNy-on a fillonitos milonitok és 
blasztomilonitok, DNy-on és D-en inkább a csillámpalákra, illetve diaftoritokra 
emlékeztető blasztomilonitok és gneisz-szerű kőzetek uralkodnak. A terület középső 
és EK-i részén olyan blasztomilonitok és gneisz-szerű kőzetek találhatók, amelyeknél 
már jelentős Na-, sőt a szórványosan megjelenő mikroklinkristályok alapján kezdődő 
K-metaszmatózis is megfigyelhető.

Egy Miske—Soltvadkert—Kecskemét közötti, DNy—ÉK-i irányú vonulatban 
a gyakran biotitban feldúsuló, helyenként málnapiros aplittelérekkel átjárt mikro- 
klinos, milonitos gránitok, mikroklinos gránitgneiszek, mikroklingránitok, illetve 
mikroklinos granodioritok uralkodnak. Ezek a kőzetek erőteljes Na- és K-metaszoma-
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tózissal, illetve gránitosoclással kísért metamorfózis hatására keletkeztek. A gránito- 
soclásnál a metamorf folyamatok mellett valószínűleg mélyből felnyomuló granitoid 
magmatömegek is szerepet játszottak.

Tovább ÉNy felé, Izsák—Nagykőrös vonalában, az egykori gyűrt hegység ENy-i 
szárnyán, ismét egy mező- és epizónabeli tektonitokból álló öv következik. Az Iz-1. 
jelű fúrás kőzete diaftoritra emlékeztető muszkovitos milonit, ultramilonit és csil- 
lámpala-szerű blasztomilonit, azNk-ö. jelű fúrásé milonitos biotitgránit, az Nk-4. jelű 
fúrásé pedig porfiroklasztos milonit, illetve szericitből és kvarcból álló ultramilonit.

A többnyire orto-eredetű, idős kristályos kőzeteket egykor nagyrészt befedő, 
paleozóos párámét amorf itokból álló köpeny kisebb roncsait tárta fel a Tö-11. jelű 
fúrás és egyelőre nem eléggé tisztázott településben a Sol-9. jelű fúrás. Fiatalabb 
törmelékes kőzetek (perm — mezozóos, paleogén, neogén breccsák és konglomerátu
mok) törmelékdarabjaiból hasonló roncsok jelenlétére lehet még következtetni az 
üllési területtől D-re, továbbá a Mis D-l. jelű fúrás, valamint a Nk-4. és Nk-6. jelű 
fúrások közelében is.

Valószínűleg bázisos eruptívumok mezozónabeli átalakulásából keletkezett, 
kisebb kiterjedésű amfibolittömegeket találtak a Mis-1. és a Szk-1. jelű fúrásban. 
Valószínűleg valamivel nagyobb kiterjedésű s az előbbiektől némileg eltérő szövetű 
és ásványi összetételű, de ugyancsak orto-eredetű amfibolit-tömeget tárt fel az Öt-1. 
jelű fúrás.

A Duna—Tisza közét környező területek kristályos kőzeteiről egyelőre csak 
nagyon hiányos adataink vannak.

Jugoszláviában, Bácska É-i részén, 2ednik, Васка Topola, Ada és Mól környékén 
a kristályos aljzatot részben a madaras—kunbajai terület csillámpaláihoz, részben az 
attól E-ra levő területek metamorf it jaihoz hasonló (granitoidokból, illetve azok 
törmelékéből keletkezett) földpátos, mező- és epizónabeli metamorf kőzetek építik fel. 
Délebbre, a Bánságban, enyhe regionális metamorfózist szenvedett, paleozóos peli- 
tes—homokos üledékek is előfordulnak (N ik o l ic—K emenci 1962).

A Tiszántúl szomszédos részén (pl. Pusztaföldvár, Biharnagybajom környékén) 
a földpátokban gazdag ortometamorfitok mellett úgy látszik, gyakoriak a csillám
palák is (Dan k  1962).

A Duna—Tisza köze E-i részéről még alig vannak adataink. A ceglédi fúrások 
durva törmelékanyaga mikroklinos, muszkovitos gránitból, illetve gneisz-szerű 
kőzetekből álló kristályos aljzatot sejtet.

Egy EK — DNy-i irányú vonulatban, a kecskeméti, soltvadkerti és miskei terü
letek metaszomatikus gránitosodással keletkezett mikroklingránitjaihoz hasonló 
kőzetek fordulnak elő a Mecsek hegységben is (W ein  1966). Itt azonban a gránit 
környezetében a para-metamorfitok úgy látszik nagyobb szerepet játszanak, mint a 
Duna—Tisza közén.

* * *

A Duna—Tisza köze kristályos kőzetei korának megállapításához az eddigi 
vizsgálatok még nem elégségesek. A korkérdést a környező területek parametamor- 
fitjainak behatóbb vizsgálatával valószínűleg tisztázni lehet. Az abszolút kormeg
határozási vizsgálatok eredményeiből igen könnyen téves következtetéseket lehet 
levonni, mert az itt előforduló, tulajdonképpen csak félig kész métámorfitokban, 
ugyanabban a mintában különböző korú ásványi elegyrészek (pl. a földpátok, csil
lámok esetében) találhatók.
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Az eddigi kőzettani vizsgálatok alapján valószínűnek látszik, hogy a Duna— 
Tisza köze kristályos kőzeteinek regionális metamorfózisa és metaszomatikus gráni- 
tosodása (migmatitosodása) egyetlen nagy prealpi hegységképződéssel kapcsolatos. 
Elképzelhető, hog}  ̂ez a variszkuszi (herciniai) hegységképződés volt. Ezt a hegység
képződést ugyanis Franciaországtól Lengyelországig mindenütt igen erőteljes gyűrő
dés, metamorfózis és gránitosodás kísérte. De az is lehetséges, hogy a Kárpát-medence 
területe a herciniai gyűrődési régión kívül esett, s az itt levő metamorf kőzetek még 
régebbi, esetleg a kaledóniai gyűrt hegységnek a maradványai. Azok a granitoid 
kőzetek, amelyekből a Duna—Tisza köze tektonitjai és migmatitjai keletkeztek, 
tehát legalább kaledóniai vagy még annál is idősebb, prekambriumi korúak. Lehetsé
ges, hogy a madaras—kunbajai csillámpala és csillámkvarcit még ezeknél a granitoi- 
doknál is idősebb. A miskei és szanki amfibolit valószínűleg a tektonitokkal és mig- 
matitokkal egyidőben keletkezett, a granitoidokkal egyidős, vagy esetleg azoknál 
fiatalabb bázisos eruptivumokból. Az öttöm ősi amfibolit közvetlen környezetét egye
lőre nem ismerjük, kora bizonytalan; lehetséges, hogy a kunbaja—madarasi meta- 
morfitokhoz kapcsolódik. A Tö-11. jelű fúrás homokkő- és agyagpalája, valamint a 
Sol-9. jelű fúrás aleurit- és agyagpalája valószínűleg fiatal-ópaleozóos (szilur), vagy 
esetleg alsókarbon korú.
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I. Tábla — Tafel I

7. Milonitos biotitgránit. Nagykőrös 6. sz. fúrás 5. sz. mag (1272 — 1273 m).
2. Porfiroklasztos milonit. Nagykőrös 4. sz. fúrás. 9. sz. mag (1420,5—1422 m).

* * *

7. Mylonitisierter Biotitgranit. Bohrung Nagykőrös Nr. 6, Kern Nr. 5 (1272—1273 m).
2. Porphyroklastischer Mylonit. Bohrung Nagykőrös Nr. 4, Kern Nr. 9 (1420,5— 1422 m).



A kristályos aljzat kőzettípusai a Duna—Tisza közén 267

2



268 SZEPESHÁZY К.

II. Tábla — Tafel II

3. Milonit. Nagykőrös 4. sz. fúrás. 9. sz. mag (1420,5—1422 m).
4. Ultramilonit. Jánoshalma 3. sz. fúrás. 23. sz. mag (655,5 — 659 m).

***

3. Mylonit. Bohrung Nagykőrös Nr. 4, Kern Nr. 9 (1420,5—1422 in).
4. Ultramylonit. Bohrung Jánoshalma Nr. 3, Kern Nr. 23 (655,5 — 659 m).
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III. Tábla -  Tafel III

5. Fillonitos milonit. Izsák 1. sz. fúrás. 16. sz. mag (1369—1371,5 in).
6. Fillonitos milonit, földpát és muszkovit porfiroblasztokkal. Izsák 1. sz. fúrás 16. sz. 

mag (1369 — 1371,5 m).
***

«5. Phyllonitischer Mylonit. Bohrung Izsák Nr. 1, Kern Nr. 16 (1369—1371,5 m).
6. Phyllonitischer Mylonit mit Feldspat- und Muskovit-Porphyrobiasten. Bohrung 

Izsák Nr. 1, Kern 16 (1369 — 1371,5 m).
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IV. Tábla -  Tafel IV

7. Blasztomilonit. Jánoshalma 1. sz. fúrás. 24. sz. mag (613,8 — 614,2 m).
8. Blasztomilonit. Szánk 15. sz. fúrás. 23. sz. mag (2241 — 2243 m).

***
. Blastomylonit. Bohrung Jánoshalma Nr. 1, Kern Nr. 24 (613,8 — 614,2 m). 
. Blastomylonit. Bohrung Szánk Nr. 15, Kern Nr. 23 (2241 — 2243 m).
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Y. Tábla -  Tafel У

9. Blasztomilonit, pojkiloblasztos plagioklászokkal. Szánk 12. sz. fúrás. 6. sz. mag 
(1817-1820 m).

10. Blasztomilonit, pojkiloblasztos plagioklászokkal. Szánk 12. sz. fúrás. 6. sz. mag 
(1817-1820 m).

***
9. Blastomylonit mit poikiloblastischen Plagioklasen. Bohrung Szánk Nr. 12, Kern 

Nr. 6 (1817-1820 m).
1(). Blastomylonit mit poikiloblastischen Plagioklasen. Bohrung Szánk Nr. 12, Kern 

Nr. 6 (1817-1820 m).
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VI. Tábla -  Tafel VI

11. Csillámpalaszerü blasztomilonit, plagioklász és muszkovit porf iroblasz tokkal. Szánk 
22. sz. fúrás. 7. sz. mag (1922,5—1925,5 m).

12. Csillámpalaszerü blasztomilonit, plagioklász és muszkovit porfiroblasz tok kai. Sü- 
kösd 4. sz. fúrás. 13. sz. mag (463 — 464 m).

***
11. Glimmerartiger Blastomylonit mit Plagioklas- und Muskovit-Porphyroblasten. 

Bohrung Szánk Nr. 22, Kern Nr. 7 (1922,5—1925,5 m).
12. Glimmerartiger Blastomjdonit mit Plagioklas- und Muskovit-Porphyroblasten. 

Bohrung Sükösd Nr. 4, Kern Nr. 13 (463 — 464 m).
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VII. Tábla -  Tafel VH

IS. Blasztomilonit, plagioklász porfiroblasztokkal. Szánk 11. sz. fúrás. 9. sz. mag (1793,5 — 
1795 m).

14. Gránitgneisz. Jánoshalma 1. sz. fúrás. 22. sz. mag (594,5 — 595,4 m).

* **

15. Blastomylonit mit Plagioklas-Porphyrobiasten. Bohrung Szánk Nr. 11, Kern Nr. 
9 (1793,5-1795 m).

14. Granitgneis. Bohrung Jánoshalma Nr. 1, Kern Nr. 22 (594,5 — 595,4 m).
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VIII. Tábla -  Tafel V ili

15. Gránitgneisz. Jánoshalma 5. sz. fúrás. 15. sz. mag (678 — 682 m).
16. Blasztomilonit, kevés rnikroklinnal. Keeskemét-Nyugat 2. sz. fúrás. 5. sz. mag 

(1180-118:1 m).
***

15. Granitgneis. Bohrung Jánoshalma Nr. 5, Kern Nr. 15 (678-—682 m).
16. Blastomylonit mit geringem Mikroklin. Bohrung Kecskemét-West Nr. 2, Kern Nr. 

5 (1180-1183 m).
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IX. Tábla -  Tafel IX

17. Mikroklinos blasztomilonit. Soltvadkert 1. sz. fúrás. 8. sz. mag (1186—1189 m).
18. Mikroklinos blasztomilonit. Soltvadkert 1. sz. fúrás. 8. sz. mag (1186—1189 m).

***

17. Mikroklinführender Blastomylonit. Bohrung Soltvadkert Nr. 1, Kern Nr. 8 (1186— 
1189 m).

18. Mikroklinführender Blastomylonit. Bohrung Soltvadkert Nr. 1, Kern Nr. 8 (1186 —- 
1189 m).
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X. Tábla -  Tafel X

19. Mikroklinos gránit. Kecskemét 3. sz. fúrás. 4. sz. mag (1092—1099 m).
20. Kataklázos blasztomilonit. Szánk 6. sz. fúrás. 15. sz. mag (1901 — 1909 m).

***

19. Mikroklinführender Granit. Bohrung Kecskemét Nr. 3, Kern Nr. 4 (1092—1099 ni).
20. Kataklastischer Blastomylonit. Bohrung Szánk Nr. 6, Kern Nr. 15 (1901 — 1909 m).
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XI. Tábla — Tafel XI

21. Amfibolit. Öttömös 1. sz. fúrás. 21. sz. mag (1427,5— 1428,1 m).
22. Gránátos csillámpala. Kunbaja 4. sz. fúrás. 3. sz. mag (700—701,6 m).

* * *

21. Arnphibolit. Bohrung Öttömös Nr. 1, Kern Nr. 21 (1427,5—1428,1 m).
22. Granatführender Glimmerschiefer. Bohrung Kunbaja Nr. 4, Kern Nr. 3 (700— 701,6 rn).
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W IC H T IG E R E  G E S T E IN S T Y P E N  D E S K R IS T A L L IN E N  
G R U N D G E B IR G E S  IM  M IT T L E R E N  U N D  S Ü D L IC H E N  T E IL  

D E S D O N A U  — T H E IS S -Z W IS C H E N S T R O M L A N D E S

von

K . SZEPESHÁZY

Bis Mitte 1966 sind im Donau—Theins-Zwischenstromland rund 200 Erkun
dungsbohrungen auf Kohlenwasserstoffe niedergebracht worden. Von diesen haben 
etwa 70 den kristallinen Untergrund angestossen. Die Gesteine des Untergrundes 
können, anhand der Untersuchung der Kernproben unter dem Mikroskop, zu folgen
den Gesteinstypen gerechnet werden:

1. Die Hauptmasse des Untergrundes wird von nicht typischen, unausgegliche
nen Metamorphiten aufgebaut, die im wesentlichen aus Quarz, verschiedenen Felds
paten und Glimmern bestehen und eine einfache mineralogische Zusammensetzung, 
aber sehr mannigfaltige Textur besitzen: verschiedene Tektonite (Mylonite, phyllo- 
nitische Mylonite, Blastomylonite), feldspatführende Glimmerschiefer und gneissar- 
tige Gesteine, sowie Granitgneiss und Mikroklingranite. Diese Gesteine sind wahr
scheinlich durch die, an eine der präalpinen (varistisch oder kaledonisch) gebirgs- 
bildenden Phasen gebundene, epi- und mesozonale Regionalmetamorphose des 
ausgedehnten, sehr alten kristallinen Massivs zustandegebracht worden. Die Meta
morphose wurde stellenweise durch metasomatische Granitisierung begleitet. Die 
Gesteine des Massivs mögen ursprünglich aus Quarz, Feldspaten und Biotit von 
variierendem quantitativem Anteil (Granit, Granodiorit usw.) sowie, untergeordnet, 
aus deren pelit- und karbonatfreien, groben Trümmern (Brekzie, Arkosenkonglo- 
merat und Sandstein) bestanden haben.

2. Einige Bohrungen haben auch kleinere, wahrscheinlich aus basischen Erup- 
tiva (Diabas, Diorit) entstandene Ampliibolitmassen erschlossen, die an die obigen 
Gesteine gebunden waren.

3. In der Nähe der südlichen Staatsgrenze, in einem beschränkten Raum kom
men auch typische, mesozonale Glimmerschiefer und Glimmerquarzite ungewissen 
Alters und Ursprungs, eventuell sehr alt, vor.

4. In kleinerer Menge können im uns interessierenden Gebiet auch Gesteine 
sedimentären Ursprungs, und zwar Sandstein-, Schluff stein- und Tonschiefer, ange
troffen werden, die aus ziemlich jungen, alt- oder vielleicht jung paläozoischen Sedi
menten durch eine sehr leichte regionale Metamorphose entstanden sind.

Die obigen Gesteinstypen bilden eine SW—NO gerichtete, erodierte und tekto
nisch nachträglich sehr stark gestörte geologische Struktur.

Der innere Teil der Struktur — der kristalline Kern des einstigen Kettengebirges 
— ist in SW—NO laufende Zonen angeordnet und besteht hauptsächlich aus verschie
denen Myloniten, Blastomyloniten, feldspatführenden glimmerschiefer- und gneis
artigen Gesteinen, bzw. aus kleineren oder grösseren Granitgneiss- und Granit- 
Massen, die infolge der mehr oder minder fortgeschrittenen metasomatischen Graniti
sierung dieser Gesteine entstanden sind. Die an diese Gesteine gebundenen Amphi- 
bolit-Zwischenlagerungen und die in der Nähe der südlichen Staatsgrenze aufge
schlossenen Glimmerschiefer- und Glimmerquarzit-Vorkommen sind von beschränk-
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tér Verbreitung. An der NW- und SO-Elanke der Struktur erstreckt sich je eine aus 
leicht metamorphisierten pelitisch-sandigen Sedimenten bestehende Zone.

Folglich scheint es so, dass der kristalline Untergrund des Donau—Theiss- 
Zwischenstromlandes, bzw. des breitesten, mittleren Teiles der Grossen Ungarischen 
Tiefebene — den meist auch an Parametamorphiten reichen angrenzenden Gebieten 
gegenüber — ein mächtiges, ausgedehntes, uraltes Granitoid-Massiv darstellt.

Beilage I. Abgedeckte geologische Karte des kristallinen Untergrundes im zentralen und 
südlichen Teil des Donau —Theiss-Zwischenstromlandes. (Kartenskizze des Tatsachen
materials.) — Zusammengestellt von K. S z e p e s h á z y  1966.
1. Para—Epimetamorphite (Sandstein-, Schluffstein- und Tonschiefer), 2. Tektonite 
(Mylonite, phyllonitische Mylonite, Blastomylonite usw.), glimmerschiefer- und gneiss- 
artige Gesteine (kohlig, aderig, mit Perlengneiss), 3. Granitgneisse, Mikroklingranite (Mig- 
matite), 4. Amphibolite, 5. Glimmerschiefer, Glimmerquarzite, 6. ungewisse, bisher durch 
Bohrungen nicht erschlossene kristalline Gesteine, 7. Isohypsen an der Oberfläche des 
kristallinen Untergrundes, 8. Stellen und Zeichen von Bohrungen, die den kristallinen 
Untergrund angestossen haben.

Beilage П. Abgedeckte geologische Karte des Untergrundes der tertiären Becken im 
zentralen und südlichen Teil des Donau—Theiss-Zwischenstromlandes. (Kartenskizze des 
Tatsachenmaterials.) — Zusammengestellt von K. S z e p e s h Az y  1966.
7. Ober kreide, 2. Unterkreide, 3. Unterkretazische basische Vulkanite, 4. Jura, 5. Trias, 
6. Oberperm, 7. Perm—Mesozoikum im allgemeinen, 8. Para-, Anchi- und Epimeta
morphite (Ton-, Sandsteinschiefer), 9. Tektonite (Mylonite, phyllonitische Mylonite, 
Blastomylonite usw.), glimmerschiefer- und gneissartige Gesteine, 10. Granitgneisse und 
Mikroklingranite (Migmatite), 11. Amphibolite, 12. Glimmerschiefer, Glimmerquarzite,
13. ungewisse, bisher durch Bohrungen nicht erschlossene kristalline Gesteine, 14. 
Isohypsen an der Oberfläche des kristallinen Untergrundes, lo . Stellen und Zeichen von 
Tiefbohr ungen.

19 Évi Jelentés 1966-ról




