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A  D U N A-TISZA KÖZE DÉLI RÉSZÉNEK METAMORF KŐZETEI

írta : Szepesh ázy  K álm án

A Duna—Tisza köze területén az alp—kárpáti üledékképződési ciklus kezdeti sza
kaszában, a mezozóikum folyamán elég jelentős üledékfelbalmozódás ment végbe. 
A paleozoikum szárazulatként kiemelkedő, erőteljes lepusztulásnak kitett idős aljzatát, 
kisebb-nagyobb megszakításokkal, triász, jura és kréta képződmények borították be. 
A kainozóikum elején (paleogén, alsómiocén) bekövetkezett regionális kiemelkedés és 
szárazföldi lepusztulás során a terület legmagasabbra emelt részein az eredetileg össze
függő mezozóos burok teljesen lepusztult. Az ilyen helyeken a miocén—pliocén medence
üledékek közvetlenül a premezozóos kristályos aljzatra települnek (1. és 2. ábra).

1. ábra. A kristályos aljzat domborzati térképe a Duna—Tisza köze déli részén 
1 . Szintvonalak a kristályos aljzat felszínén, 2 . a kristályos aljzat mélyfúrásokkal feltárt részei

Fig. 1. Map of the morphology of the crystalline basement in the Southern Danube —
Tisza Interfluve

1 . Contour lines on the surf асе of the crystalline basement, 2 . parts of the crystalline basement explored
by deep drilling
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2. ábra. A Duna—Tisza köze déli részének mélyföldtani térképe
1. A kristályos aljzat kaino- és mezozóos képződményekkel lefedett részei, 2 . a kristályos aljzat kaino- és 
helyenként mezozóos képződményekkel lefedett részei, 3 . a kristályos aljzat csak kainozóos képződményekkel

lefedett részei

Fig. 2. Subsurface-geological map of the Southern Danube — Tisza Interfluve 
1. Ceno- and Mesozoic-covered partS of the crystalline basement, 2 . parts of the crystalline basement buried 
by Ceno- and locally Mesozoic formations, 3 . parts of the crystalline basement buried only by Cenozoic for-

mations

Bár a neogén medenceüledékek aljzata a neogén folyamán a Duna—Tisza közén is 
egyenlőtlenül süllyedt, a mezozóos rétegekkel le nem fedett részek általában jelenleg is 
az aljzat legmagasabbra emelkedő részei. Ezek a sasbércszerű kiemelkedések egymással 
párhuzamos, nagyjából DNy — EK-i irányú vonulatok alakjában rendeződnek el. Az 
alábbiakban a legdélibb, a Duna—Tisza közötti magyar—jugoszláv határszakasz mentén, 
körülbelül Madaras — Kunbaja — Kelebia—Asotthalom vonalában húzódó metamorf rög
vonulat kőzeteivel foglalkozunk.

Tekintve, hogy az alföldi szénhidrogéntelepek többsége a neogén medenceüledékek
nek viszonylag emelt helyzetben levő szerkezeti alakulataihoz kapcsolódik, a kutató és 
termelő mélyfúrások többnyire a neogén aljzatnak az ilyen magasra emelkedő részei 
felett koncentrálódnak. A madaras— ásotthalmi magas rögvonulat területén is elég sok 
fúrás mélyült, különösen Kelebia és Asotthalom környékén. A fúrásokból előkerült mag
minták révén lehetőség nyílt arra, hogy ennek a területnek premezozóos képződményeit 
is megvizsgálhassuk és megismerhessük.

Egy kiragadott terület metamorf képződményeinek a genetikáját csupán az ott 
található kőzetek vizsgálata alapján tisztázni alig lehet. A Duna—Tisza köze déli részén 
feltárt metamorfitok eredetére és kialakulására vonatkozólag sem közölhetünk határozott 
és végleges megállapításokat a kőzeteknek az egész Alföld, sőt az egész kárpáti terület 
metamorfitjaival való összehasonlítása nélkül. Az alábbi, nagyrészt leíró jellegű, a kőzetek 
makroszkópos és vékonycsiszolati vizsgálata (I —V. tábla) alapján készült ismertetés csak 
tájékoztató jellegű; arra szolgál, hogy a terület metamorfitjainak a további, alaposabb 
vizsgálatát megkönnyítse.
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A magyarországi metamorf képződményeken végzett eddigi vizsgálatok 
szerint, az ország északi részén nagy területen (pl. a Szendrői-hegységben) 
előforduló, s a jugoszláviai mélyfúrások adatai alapján Bácska területén 
ugyancsak meglevő paleozóos (karbon, devon, szilur, ordovicium) képződ
ményekből keletkezett metamorfitok, néhány ásotthalmi, battonyai s az egyik 
törteli fúrástól eltekintve, az Alföld magyarországi részén hiányoznak. Ezek 
a kőzetek eredetileg valószínűleg itt is jelen voltak, de a paleozoikum végén 
lezajló szárazföldi lepusztulásnak az áldozatai lettek. A mezozóos és kainozóos 
képződmények itt legtöbbször közvetlenül igen idős, korai paleozóos vagy 
prepaleozóos (prekambriumi) üledékes és magmás kőzetekből többszöri meta
morfózis hatására keletkezett metamorf, illetve j3olimetamorf kőzetekre tele
pülnek.

Ezeknek az idős alföldi metamorfitoknak az elrendeződésében bizonyos 
szabályszerűség figyelhető meg. Ügy látszik, hogy egy középső, nagyjából 
DNy—ÉK-i irányú övben, amelyhez a Baja, Jánoshalma, Tázlár, Túrkeve 
és Körösszegapáti környékén feltárt területek tartoznak, uralkodnak a feltehe
tően orto- vagyis magmás eredetű, gneisszerű kőzetek. Ezt a középső övét 
északon és délen egv-egy, feltehetően üledékes eredetű, csillámpala- és gneisz
szerű parametamorfitokból álló övezet kíséri. Az északi övezet kőzeteit az 
Izsák, Szánk, Biharnagybajom és Hajdúszoboszló, a déli övezetéit j^edig a 
területünkön s keletebbre az Algvő és Pusztaföldvár környékén le mélyített 
fúrások tárták fel. Mind a három övezetben, de különösen a déli övezet északi 
részén, gyakran fordulnak elő kisebb-nagyobb, feltehetően orto-eredetű amfi- 
bolittömegek is.

Különösen a középső és az északi övezetben figyelhető meg gyakran, 
hogy a metamorfitok helyenként fokozatosan gránitgneisz-, migmatit- és grá
nittömegekbe mennek át. Egyelőre még tisztázatlan, hogy a fenti kőzeteket 
kialakító gránitosodási, migmatitosodási folyamatok a legelső metamorfó
zishoz kapcsolódnak-e, vagy pedig a későbbi metamorf hatások következ
ményei.

M  a d a r a s, К  и n b a j a
A madarasi terület öt és a kunbajai terület négy kutatófúrása közül a 

kristályos aljzatot teljes bizonyossággal egy sem érte el. A csekély magnyereség 
miatt igen nehéz eldönteni, hogy a legmélyebb fúrásoknál az 500 — 800 m 
közötti talpmélység közeléből felszínre hozott magminták metamorf törmelék- 
darabjai a kristályos aljzatból származnak-e vagy pedig az azt befedő perm— 
alsótriász, illetve miocén korú durva alapbreccsából.

A törmelékdarabok túlnyomó többségének az anyaga apró- vagy finom
szemű, erősen bontott, kvarcban gazdag, kétcsillámú, kevés földpátot is 
tartalmazó, gránátos csillámpala, illetve gneisz. Mellékes és járulékos elegy
részként a kőzetek többnyire kevés apatitot és turmalint is tartalmaznak. 
A gránát-, biotit- és földpátkristályok erőteljes átalakulása a másodszori 
metamorfózis (diaftorézis) következménye. Nagyon valószínű, hogy a meta
morf aljzat ezen a területen is az Alföld legidősebbeknek tartott csillámpala- 
és gneisszerű kőzeteiből áll.

A miocén, illetve a perm—alsótriász korú breccsák törmelékdarabjai 
között ritkábban előforduló metapszefit- és porfiroid-darabok valószínűleg 
délebbről, a bácskai fúrásokkal feltárt területekről származnak.
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К  e l  e b i  a
Kelebia környékén, miként a Duna—Tisza köze DNy-i részén általában, 

a neogén medenceüledékek többnyire mezozóos képződményekre települnek. 
A kelebiai területen 1972-ig tizenhárom kutatófúrást mélyítettek le: négyet 
a falutól D-re, közvetlenül a jugoszláv határ közelében, kilencet pedig a 
falutól K-re (3. ábra).

A határ közelében telepített négy kutatófúrás közül — szarmata mészkő, 
meszes homokkő, illetve konglomerátum alatt — a Kel—14 alsótriász (?) 
korú, világoszöldes—ibolyásszürke, finomszemű homokkőben (929 — 930 m), 
a Kel—11 perm (?) kvarcporfiritban (862—900 m), a Kel—7 ugyancsak 
kvarcporfiritban (867 — 900 m), a Kel—12 jelű fúrás pedig kvarcporfirit alatt 
iboly ás vörös palás aleurolitban fejeződött be.

A Duna—Tisza közén eddig ismert egyetlen, kelebiai kvarcporfirit- 
előfordulásnak a kőzetei az Erdélyi-középhegység kvarcporfírjaival — amelyek 
a Kodru hegységben, perm korú terresztrikus üledékek közé települve, a fel
színen nagy területen, hatalmas tömegben fordulnak elő — teljesen analóg 
képződmények (herciniai szubszekvens vulkánitok).

A kelebiai kvarcporfirit plagioklászriolit (riodácit) összetételű, kiválóan 
porfíros szövetű kőzet. Az alapanyag holokristályos szemcsés, esetleg devit- 
rifikált üveges szövetű. A beágyazások 2 — 5 mm átmérőjű, víztiszta, repede
zett, szericites hajszálerekkel átjárt, többnyire enyhén unduláló kioltású 
kvarckristályok, szericitesedett, albitosodott plagioklásztáblák és kisebb- 
nagvobb mértékben elváltozott, kifakult, kloritosodott, karbonátosodott biotit- 
kristálvok.

A rendelkezésre álló néhány magminta segítségével a kelebiai vulkánitok 
rétegtani helyzetét megállapítani, illetve perm korát bebizonyítani nem lehet. 
Az kétségtelen, hogy a terület miocén képződményei hasonló vulkáni kőzeteket, 
tufákat nem tartalmaznak, továbbá, hogy a vulkánitok itt is mindig alsótriász 
vagy perm (?) korú terresztrikus kőzetek kíséretében fordulnak elő.

A Kelebiától К -re lemélyített kilenc kutatófúrás (a Kel —1, Kel—2, 
Kel—3, Kel—4, Kel—5, Kel—6, Kel —8, Kel—9 és a Kel—10 jelű) mindegyike 
szarmata, illetve közvetlenül alsópannóniai üledékek alatt, 1043 — 1193 m 
közötti mélységben, metamorf kőzetekbe hatolt (1. táblázat).

A Kel—8 jelű fúrás kivételével, amelynek a metamorfitja erőteljesen 
elváltozott ortoamfibolit, minden fúrás metamorfitja lényegében kvarc, föld- 
pát, muszkovit, biotit s esetleg gránát összetételű csillámpala-, illetve gneisz
szerű kőzet.

Makroszkóposán a kelebiai metamorfitok általában világosszürke, zöldes
szürke színűek, elég szembetűnően palás szerkezetűek és mérsékelten palás 
elválásúak; a kvarctartalom csíkonkénti változása következtében gyakran 
sávos színeződésűek.

-<■-----------
3. ábra. A kristályos aljzat mélyfúrásokkal feltárt részeinek fedetlen földtani térképe 
a kelebiai és ásotthalmi területen
1. Szintvonalak a kristályos aljzat felszínén, 2 . gneisszerű kőzetek, 3 . csillámpalaszerű kőzetek, 4. amfibolit, 
5 . csillámkvarcit, 6 . kvarcporfirit, 7. mélyfúrás helye s a kristályos aljzat tsz. alatti mélysége

Fig. 3. Geological map of the explored (deep drilling) parts of the crystalline basement 
with the sedimentary overburden peeled off in the Kelebia and Asotthalom areas 
1 . Contour lines on the surface of the crystalline basement. 2 . gneiss-like rocks, 3 . mica schist-like rocks,
4 . amphibolite, 5 . mica quartzschist, 6 . quartz-porphyrite, 7. site of borehole and deptli of the crystalline 
basement as referred to sea level
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1. táblázat
A kristályos aljzatig lehatoló szénhidrogén-kutató fúrások vázlatos rétegsora 

a Duna—Tisza köze déli részén
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A vékony csiszolat ok vizsgálata szerint a kőzetek legnagyobb mennyiségben elő
forduló lényeges elegyrésze a kvarc. A 100 — 400 g. átmérőjű kvarcszemcsék többnyire 
izometrikusak, mozaikszerűen illeszkednek egymáshoz, víztiszták, unduláló kiolt ásúak. A 
kőzetek lepidoblasztos szövetét a kvarcszemek közé hipoparalel módon illeszkedő csil
lámszemek és a hézagkitöltő, megnyúlt földpátkristályok jelzik. A földpátkristályok ere
detileg plagioklászok lehettek, de minden esetben erőteljesen átalakultak: főleg szericit- 
té, apró muszkovitlemezekké s foltokban esetleg albittá. Az eredeti ikerlemezesség csak 
ritkán fedezhető fel. A színes elegyrészek közül legnagyobb mennyiségben előforduló 
muszkovit kristályai többnyire kisebb lemezekre zúzódtak. A ‘biotitkristályok ritkán 
üdék; legtöbbször kifakultak, illetve részben vagy egészen muszkovittá, karbonátásvá
nyokká, illetve klorittá és opak ilmenitté, magnetitté alakultak át. Az ilmenit lebeny
szerű nagyobb kristályok, apró rögök vagy rácsszerűen elrendeződő tűk (szagenit rács) 
alakjában fordul elő, de különösen jellegzetesek a féregszerűen tekeredő opak szálakból 
álló ilmenithalmazok. Az eredetileg elég nagy mennyiségben előforduló járulékos grá
nátkristályok helyét ma már csak pszeudomorfózák jelzik. A szericitté, kvarccá és klo
rittá alakult pszeudomorfózák belsejében néhány kisebb ép gránátszem jelenleg csupán 
a Kel —9 és a Kel—G jelű fúrás kőzeteiben figyelhető meg. A Kel—1 és a Kel—10 jelű 
fúrás kőzetei kékeszöld turmalinoszlopokat is tartalmaznak. A mellékes apatit kisebb 
mennyiségben általában mindig jelen van.

A kelebiai metamorf kőzetek eredetileg kvarc, földpát, csillám és gránát 
összetételű, pelites—homokos üledékekből keletkezett mélyebb mezozónabeli 
paragneiszek lehettek. Későbbi, másodszori, kiseb b-nagyobb fokú epizónabeli 
metamorfózis (diaftorézis, milonitosodás) hatására a kőzetek különböző mér
tékű átalakulást szenvedtek. Egyes elegyrészek (pl. a földpátok, a biotit és 
a gránát) helyét új ásványok foglalták el. Más elegyrészek látszólag változat
lanul (pl. a kvarc és a muszkovit), vagy kisebb mértékben átalakulva (pl. a 
földpát- és a biotitkristályok egy része), reliktumokként maradtak meg. 
Az eredeti földpát- és biotittartalom lecsökkent, a kvarc- és muszko vitt art alom 
pedig megnőtt; az eredeti gneiszekből csillámpala-, sőt csillámkvarcitszerű 
kőzetek jöttek létre. A reliktumokat és az újonnan keletkezett elegyrészeket 
legtöbbször igen nehéz megkülönböztetni és különválasztani.

A kelebiai metamorfitok feltehetően az Alföld, illetve a Kárpát-medence 
legidősebb (prekambriumi) metamorf kőzettípusainak csoportjába sorolhatók.

Á  s o t t h a l  о m
Az ásott halmi területen 1972-ig huszonhárom szénliidrogén-kutató fúrást 

mélyítettek le. Ezek közül húsz fúrás érte el a metamorf aljzatot , 1044 — 1260 m 
körüli mélységben. A kristályos aljzatnak egy nagyobb ÉNy-i és egy kisebb 
DK-i, sasbércszerűen kiemelkedő rögére közvetlenül szarmata vagy alsópan- 
nóniai üledékek, illetve bizonytalan, miocén vagy alsópannóniai korú, durva 
törmelékes kőzetek települnek. A két sasbércszerű rögöt egy jelentős disz- 
lokációs övezet választja el egymástól. Ebben az övezetben a nagyobb mély
ségbe került kristályos aljzatot az egyik mezozóos orogén fázis (valószínűleg 
az ausztriai fázis) hatására rátolódás- vagy pikkelyszerű szerkezeti alakulatba 
rendeződött felsőperül—triász rétegek fedik. Az ÉNy-i és a DK-i rögök meta
morf kőzetei, a látszólagos hasonlóság ellenére, valójában eltérnek egymástól. 
Az ÉNy-i rög metamorfitjai az Alföld legidősebb, valószínűleg prekambriumi 
polimetamorf kőzeteivel azonosíthatók. A DK-i rög metamorfitjai pedig a 
délebbre, Jugoszlávia területén a bácskai mélyfúrásokkal feltárt, fiatalabb, 
paleozóosnál valószínűleg nem idősebb metamorf kőzetekkel rokonok (3. ábra).

Az ÉNy-i rög metamorfitjai lényegében azonosak a kelebiai terület meta- 
morfitjaivaí. Az As—4 jelű fúrás kőzetének kivételével, amely diaftorézist 
szenvedett ortoamfibolit, az itt levő metamorfitok is igen idős, valószínűleg
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prepaleozóos üledékekből többszöri metamorfózis hatására létrejött, közép
es aprószemű, csillámpala és genisszerű polimetamorf kőzetek. Az eredeti 
üledékekből a legelső, mélyebb mezozónabeli (gránát—amfibolit fácies) 
metamorfózis hatására feltehetően kvarc, biotit, muszkovit, földpát és gránát 
összetételű gneiszek jöttek létre. A másodszori, délről észak felé növekvő fokú, 
epi-, illetve mélyebb epizónabeli retrográd metamorfózis (milonitosodás) 
hatására az elsődleges gneiszek a terület D-i részén diaftorizált gneiszekké, 
epigneiszékké, a terület É-i részén földpátmentes, csillámpalaszerű kőzetekké 
alakultak át.

Az ENy-i rög metamorfitjai makroszkóposán általában világosszürke, 
szürke vagy zöldesszürke színűek, fehéresszürke, kvarcban gazdagabb csí
kokkal, lencsékkel tarkítva. Legtöbbször elég szembetűnően vékonypalás— 
lencsés szerkezetűek és elválásúak. Az elválási felületek többnyire csillámpik
kelyekkel borítottak s a karbonáttartalomtól néhol barna foltosak. A palás 
szerkezetet a hosszanti sávokban váltakozva feldúsuló kvarc-, illetve csillám- 
tartalom okozza.

A vékonyesiszolati vizsgálatok szerint a kőzetek soha nem hiányzó, lényeges elegy
része a kvarc, a muszkovit és a biotit. Gyakran, de nem mindig, tartalmaznak még a 
kőzetek földpátot, gránátot és turmalint. Kis mennyiségben többnyire jelenlevő mellékes 
elegyrész az apatit. A másodszori metamorfózis átalakító hatása következményeként 
elég nagy mennyiségben tartalmaznak a kőzetek másodlagos karbonátásványokat és 
igen jellegzetes formában ilmenitet. A kőzetek lepidoblasztos szövete a kvarckristályok 
között hipoparalel módon elhelyezkedő muszkovit- és biotitlemezektől származik.

A kvarckristályok itt is víztiszták, unduláló kioltásúak, izometrikusak, nem meg
nyúltak; mozaikszerűen illeszkednek egymáshoz.

A többnyire jelentős muszkovittartalom egy része reliktum: eredetileg nagyobb 
méretű muszkovitkristályok szétmorzsolása által jött létre. Az ilyen muszkovittól nehéz 
különválasztani a más ásványok (biotit, földpátok stb.) átalakulásából származó musz- 
kovitot.

Az elsődleges gneiszekben valószínűleg mindig lényeges elegyrészként jelenlevő 
biotit a másodszori metamorfózis változó erősségének megfelelően kisebb-nagyobb^mér- 
tékben mindig átalakult. Viszonylag ép, zöldesbarna biotitkristályokat csupán az Ás — 2 
jelű fúrás kőzete tartalmaz. A terület DNy-i és középső részén a biotitkristályok kifakultak 
és kisebb-nagyobb mértékben muszkovittá, karbonátásványokból álló orsókká, csomókká, 
esetleg klorittá, valamint apró opak rögök, nagyobb foltok, vagy jellegzetes rácskristályok 
alakjában jelenlevő ilmenitté, ilmenorutillá alakultak át. A terület É-i részén levő, leg
erősebb diaftorézist szenvedett csillámj^alaszerű kőzetekben a biotit már alig ismerhető fel.

Hasonló a helyzet az elsődleges gneiszek ugyancsak lényeges földpát- (valószínűleg 
plagioklász-) tartalmával is. Az ENy-i rög DK-i és középső részének kőzetei elég sok, a 
kvarcszemcsék között hézagkitöltés-szeruen elhelyezkedő, saját alakkal nem rendel
kező, teljesen szericitesedett földpátot tartalmaznak. Különösen a terület Ny-i részén az 
egykori földpátok helyén, többnyire teljesen víztiszta, ikermentes, alacsony fénytörésű 
albitkristályok képződtek. A terület E-i részén levő, legerősebb diaftorézist szenvedett 
csillámpalaszerű kőzetek legfeljebb csak nehezen felismerhető földpát-pszeudomorfózákat 
tartalmaznak. A földpát tartalom legnagyobb része itt muszkovittá alakul.

Az ásotthalmi ÉNy-i rög metamorfitjai eredetileg valószínűleg jelentős mennyiségű 
járulékos gránátot is tartalmaztak. A gránátporfiroblasztok azonban kisebb-nagyobb 
mértékben ugyancsak átalakultak. Helyeiket szericites, kloritos, karbonátos, szerpentines 
anyagból álló pszeudomorfózák foglalták el. Ezek belsejében kisebb ép gránátszemcsék 
csak a terület D-i részén, az Ás —2, Ás—6 és Ás—11 jelű fúrások kőzeteiben találhatók. 
A terület É-i részén már a pszeudomorfózák helyét is nehéz felismerni.

A mellékes elegyrészek közül gyakori a víztiszta apatit.
A zónásan változó, belül kékes, kívül barnászöld színű járulékos turmalinkristályok 

néhol 1 — 2 mm-t is meghaladó, sajátalakú, repedezett oszlopok.
A színes elegyrészek, elsősorban a biotit átalakulása következtében keletkezett 

ásványok közül sohasem hiányzik az ilmenit. Az opak rögök, jellegzetes durva rácsszerű 
halmazok vagy lebenyszerű opak foltok alakjában jelenlevő ilmenitkristályok biztos tanúi 
az egykori színes elegyrészek helyének.
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Szemcsék, rögök, orsók, halmazok, hézagkitöltések alakjában ugyancsak állandó 
másodlagos elegyrész a kaiéit is.

Az ásotthalmi terület ÉNy-i részének fenti gneisz- és csillámpalaszerű 
kőzetekből álló, szerkezetileg magasra emelt aljzatát a terület DK-i részein 
lemélyített fúrások már nem találták meg. Egy feltételezhetően igen jelentős, 
DN y—ÉK-i csapásé diszlokációs felülettől DK-re a neogén üledékek aljzata 
már nem kristályos kőzetekből, hanem triász s esetleg felsőperm rétegekből 
áll (Ás—3, Ás — 23 jelű fúrás). Az Ás —8 jelű fúrásban 1085 m-ben, az Ás —3 
jelű fúrásban pedig triász és perm rétegek alatt 1260 m-ben elért kristályos 
aljzat már nem az ENy-i rög gneisz- és csillámpalaszerű kőzeteiből, hanem 
azoknál valószínűleg fiatalabb, paleozóosnál nem idősebb üledékekből kelet
kezett csillámkvarcitokból áll.

Az Ás — 3 jelű fúrás kőzete zöldesszürke színű, finompalás szerkezetű, 
finomszemű biotitos kvarcit.

Vékonycsiszolatban a kőzet legnagyobb része 50 — 200 g-nál ritkán nagyobb, igen 
erősen unduláló, egymáshoz csipkézett körvonalakkal illeszkedő kvarckristályokból, 
továbbá apró, vékony, lebenyszerű, vörösbarna biotitpikkelyekből és opak limonit- 
rögökből áll. Elszórtan egy-egy 100 g körüli albit- és apatitkristály is előfordul.

Az As—8 jelű fúrás kőzete szürke színű, gyűrt vagy cikcakkosan gyűrt, 
vékonypalás szerkezetű, finomszemű muszkovitos kvarcit.

Vékonycsiszolatban ez a kőzet is uralkodólag 50—100 g körüli kvarcszemcsékből, 
muszkovitlemezkékből, továbbá kalcitrögökből, -csomókból, kevés albitból és limonitból 
áll. Az 1 — 2 mm-es, kvarcban illetve muszkovitban és kalcitban feldúsuló sávok válta
kozása következtében a kőzet szembetűnően lepidoblasztos szövetű. Egy-egy sáv musz- 
kovitlemezkéi hipoparalel módon helyezkednek el, egyforma interferencia színűek és 
egyszerre oltanak ki.

E két fúrás metamorfitja is diaftorézist szenvedett. Ez az utólagos meta
morfózis azonban igen enyhe volt, az ásványi elegyrészeken lényeges átalaku
lást nem okozott. Ezek a kőzetek eredetileg is mélyebb epizónabeli (zöldpala 
fácies) csillámkvarcitok voltak s jelenleg is azok. Láthatólag üledékes kőze
tekből, valószínűleg jjelites homokkövekből keletkeztek s jellegben, korban 
azonosak a délebbre, Jugoszlávia területén több bácskai mélyfúrásban feltárt 
epimetamorfitokkal. A kőzetek kiindulási üledékanyaga paleozóosnál nem 
volt idősebb. Metamorfózisuk feltehetően a herciniai (vagy esetleg a bajkáli) 
orogén ciklussal kapcsolatos.



156 SZEPESHÁZY К.

I. Tábla — Plate I

1. Kvarcporfirit. — Quartz-porphyrite.
+ N 41 X
Kel—7 jelű fúrás, 7. sz. mag (877,5 — 879,5 m)

2. Diaftorézist szenvedett kétcsillámú gneisz. — Two-mica g 
diaphthoresis.
+ N 41 X
Kel—1 jelű fúrás, 13. sz. mag (1063,5—1064,0 m)
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II. Tábla -  Plate II

1 . Diaftorézist szenvedett kétcsillámú gneisz. — Two-mica gneiss affected by 
diaphthoresis.
t N 41 X
Kel— 6 jelű fúrás, 9. sz. mag (1063,0—1067,0 m)

2 . Diaftorézist szenvedett ortoamfibolit. — Orthoamphibolite affected by 
diaphthoresis.
IIN 41 X
Ás—4 jelű fúrás, 7. sz. mag (1174,0—1175,0 m)
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III. Tábla -  Plate III

1 . Diaftorézist szenvedett gneisz. — Gneiss affected by diaphthoresis. 
+ N 41 X
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IV. Tábla — Plate IV

1 . Diaftorézist szenvedett kétcsillámú gneisz, albittal. — Two-mica gneiss 
affected by diaphthoresis, with albite.
+ N  41 x
Ás—15 jelű fúrás, 3. sz. mag (1086,0—1087,5 m)

2 . Diaftorézist szenvedett, csillámpalaszerű gneisz. — Mica schist-like gneiss 
affected by diaphthoresis.
+ N 41 X
Ás—20 jelű fúrás, 2. sz. mag (1066,5—1071,5 m)
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V. Tábla -  Plate V

1 . Diaftorézist szenvedett, csillámpalaszerű gneisz, biotitból keletkezett ilme- 
nittel. — Mica schist-like gneiss affected by diaphthoresis, with ilmenite of 
biotitic origin.
+ N 41 X
Ás —22 jelű fúrás, 3. sz. mag (1080,5—1085,0 m)

2 . Muszkovitos kvarcit. — Muscovite-cjuartzschist.
+ N 41 X

Ás— 8 jelű fúrás, 4. sz. mag (1110,0—1113,4 m)



A Duna—Tisza köze D-i részének metamorf kőzetei 165

2



166 Szepeshazy К .

METAMORPHIC ROCKS OF THE SOUTHERN DANUBE-T IS Z A
INTERFLUVE

by
K . Szepesh azy

In the boreholes drilled in the vicinity o f Madaras, Kunbaja, Kelebia and 
Ásotthalom, Southern Danube —Tisza Interfluve, the crystalline basement of 
the Cenozoic and Mesozoic Sediments is made up predominantly of very old 
polymetamorphic rocks. These rocks seem to have been originally deeper- 
mesozonal (garnet-amphibolite facies) gneisses of sedimentary origin. Attacked 
by subsequent retrogressive metamorphism, the gneisses were crushed 
(mylonitized), their components were partly recrystallized, partly converted 
into new mineraJs. The one-time gneisses of transformed texture, recrystallized 
into epizonal gneisses consisting partly of the survival components (relics), 
partly of newly formed minerals (epigneisses) or into mica schists of the 
higher mesozone. The epigneisses are common in the Kelebia area and the 
western part of the Ásotthalom area, the mica schists are so in the northwestern 
part of the Ásotthalom area. The epigneisses are locally accompanied by minor 
amphibolite masses derived from igneous rocks. For instance, amphibolites 
have been penetrated by boreholes Kel—9 and Ás—4. In the southeastern 
part of the Ásotthalom area, in the vicinity of boreholes Ás—3 and Ás— 8  
the crystalline basement has undergone an epizonal (greenschist facies) 
metamorphism of lower grade as compared to the above-mentioned rocks 
and only a very slight diaphthoresis, consisting otherwise similarly of sedi- 
mentogenic mica quartzschists. According to the data of the boreholes drilled 
farther south, in the NW Bácska, Yugoslavia, the crystalline basement is made 
up of similar rocks over a large area.

In the SW part of the Kelebia area a few boreholes (Kel—7, Kel —1 1 , 
Kel—1 2 ) seem to have uncovered quartzporphyrites o f seemingly Upper 
Permian age.

The age of the rocks uncovered in the Southern Danube—Tisza Inter
fluve is for the moment unclear. Most probably, the gneiss- and mica schist- 
like rocks have originated from Precambrian Sediments, affected by Precam- 
brian metamorphism or possibly that associated with the Baikalian orogenv, 
their diaphthoresis being of Hercynian age. The mica quartzschists of 
Ásotthalom are by one episode younger than the former, having been form
ed of Paleozoic Sediments, supposedly affected by metamorphic processes 
of the Hercynian orogeny.


