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KŐZETTANI ADATOK A KÖZÉP-TISZÁNTÚL 
KRISTÁLYOS ALJZATÁNAK ISMERETÉHEZ

írta: Szepesházy Kálmán

A Kárpátok ívén belül elhelyezkedő, a neogén folyamán kialakult részmedencék legfiatalabbika 
a Közép-Tiszántúl. A harmadidőszaki posztorogén (molassz-jellegű) medenceüledékeknek a felhalmo
zódása az Erdélyi-medencében, továbbá Észak-Magyarország és Dél-Szlovákia területén már a paleogén- 
ben, a kárpátaljai belső süllyedőkben az alsómiocénben, a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén pedig a 
helvéti emelet idején megkezdődött. Ezzel szemben a Közép-Tiszántúl területén a neogén depresszió 
kialakulása, az eddigi adatok szerint, csak a tortónai, illetve a szarmata idején indult meg, de nagyobb 
arányú süllyedés itt csak a pliocén folyamán, főleg a felsőpannonban és a felsőpliocénben következett 
be. A miocén végéig a Közép-Tiszántúl fejlődéstörténete nem annyira a szomszédos medencerészek, 
hanem inkább az Erdélyi-Középhegység fejlődéstörténetéhez volt hasonló. A Közép-Tiszántúl területén 
azonban a perm-mezozóos és az annál idősebb képződményeknek a szárazföldi periódusok alkalmával 
történő lepusztulása (főleg a paleozoikum végén, a középsőkrétában, a kréta végén és a neogén elején) 
sokkal nagyobb arányú volt, mint az Erdélyi-Középhegységben. Míg ez utóbbi helyen a karbon, főleg 
pedig a perm, triász, júra és kréta korú üledékek és eruptívumok nagy, összefüggő területeket boríta
nak be, addig nyugatabbra a fenti képződmények kisebb sávokban, csak a Tiszántúl északi és déli 
részén fordulnak elő (pl. Hajdúszoboszló, Ebes, ületve Tótkomlós-Pusztaszőlős környékén). A Tiszán
túl középső részén a neogén üledékek alatt jelentős kiterjedésű, perm-mezozóos, sőt paleozóos 
képződményekkel le nem fedett, igen idős, valószínűleg prepaleozóos kristályos kőzetekből álló 
terület helyezkedik el (1. ábra).

A Közép-Tiszántúl kristályos aljzatának sasbércszerűen kiemelkedő rögeire álbolto- 
zatszerűen települő neogén üledékek szénhidrogén-felhalmozódásra alkalmas szerkezeteket 
tartalmazhatnak. Ezért a gravitációs és szeizmikus módszerekkel jól kimutatható magas 
rögök felett (2 . ábra) a legutóbbi három évtized alatt számos szénhidrogénkutató fúrást 
mélyítettek le. A fúrások jelentős része a kristályos aljzatot, illetve az arra közvetlenül 
települő durva törmelékes kőzeteket is elérte, így ezen a területen az aljzat kőzettani fel
építésébe némi betekintést nyerhettünk.

Az OKGT és a MÁFI közötti együttműködés lehetővé tette, hogy az alföldi 
1 : 2 0 0  0 0 0 -es földtani térképek elkészítésével kapcsolatban a mélyfúrások fellelhető kőzet
mintáit újravizsgáljuk és a régebbi adatokat kiegészítsük. Sajnos a negyvenes évek folya
mán lemélyített fúrások magmintáinak jelentős része időközben elkallódott.

Az alábbiakban a Tiszántúl középső, Biharnagybajom—Körösszegapáti’ körüli 
részének kristályos kőzetmintáin végzett vizsgálataink eredményeit ismertetjük.

Eddigi vizsgálataink alapján úgy látszik, hogy a Közép-Tiszántúl kristályos aljzatá-
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nak a kőzetei olyan igen idős, valószínűleg prepaleozóos üledékekből és eruptívumokból 
keletkezett metamorfitok, amelyek az egyik prealpi orogenezis (herciniai?, kaledoniai?, 
bajkáli?) alkalmával újabb metamorfózist (diaftorézist, retrográd metamorfózist, retro- 
morfizmust), azonkívül helyenként kisebb-nagyobb fokú alkáli metaszomatózist, gránito- 
sodást is szenvedtek.

A területünkön eddig lemélyített 69 szénhidrogénkutató fúrás közül kb. 30 érte el 
a kristályos aljzatot. Ez utóbbi számadat azért bizonytalan, mert a magfúrások csekély 
kőzetanyagából sok esetben nehéz megállapítani, hogy a fúrást az aljzatban, vagy pedig az 
aljzatot többnyire beborító, különböző korú (pliocén, miocén, vagy esetleg még idősebb) 
durva törmelékes kőzetekben fejezték-e be ( 1 . táblázat).

A korlátozott számban rendelkezésünkre álló magmintákból készült vékonycsiszola- 
tok vizsgálata alapján a terület kristályos kőzetei között az alábbi típusok különíthetők el:

1. A regionális metamorfózis gránát-amfibolit fácieséhez (a mezozónába) sorolható, uralkodó- 
an kvarcból, földpátokból, csillámokból s esetleg gránátból álló, részben üledékes, részben 
bizonytalan eredetű gneiszek, amelyeket gyenge, zöldpala fáciesnek megfelelő, újabb meta
morfózis (retrográd metamorfózis, diaftorézis) is ért. Az ásványi elegyrészek nem szenvedtek 
olyan erőteljes, blasztézissel kísért szétmorzsolást, kihengerlést (milonitosodást, fillonito- 
sodást), mint a Duna-Tisza köze hasonló kőzetei. Az összezúzott elegyrészek átalakulása itt 
elsősorban a biotitkristályok karbonátosodásában, muszkovitosodásában, ritkábban klorito- 
sodásában s a földpátok szericitesedésében nyilvánult meg. Gránitosodás nyomait ezeken a 
kőzeteken nem lehet megfigyelni.

2. Az előbbihez lényegében hasonló kőzettípus, amelyet a második metamorfózissal kapcsolat
ban különböző fokú alkáli metaszomatózis, gránitosodás, kontakt hatás is ért. A föntebb 
ismertetett elváltozásokon kívül jellemző erre a kőzettípusra a plagioklászok különböző 
fokú albitosodása s helyenként a biotitnak kontakt kőzetekre jellemző módon való 
újraképződése.

3. A fentebbi kőzettípusoktól eltérő, durvábbszemű, valószínűleg orto-eredetű, kisebb fokú 
retrográd metamorfózist szenvedett gneisz, esetleg igen idős gránit, helyenként kontakt 
hatásra, gránitosodásra utaló nyomokkal.

4. Gránitos injekciókkal átjárt, gránitos anyaggal átitatott amfibolit (heterogén migmatit).

A föntebbi, nagyobb területen, nagyobb tömegben jelenlévő kőzettípusokon kívül 
kisebb tömegben fordulnak elő az alábbi kőzetféleségek:

5. A gránitosodott metamorfitokban telérek vagy lencsék alakjában elhelyezkedő, a második 
metamorfózissal valószínűleg egyidős, vagy annál nem sokkal idősebb gránit-pegmatit.

1. ábra. A kristályos aljzatra települő mezozóos és kainozóos képződmények vázlatos alulnézeti 
mélyföldtani térképe a Tiszántúl középső részén

1. M e z o z o i k u m ,  2 .  p a l e o g é n ,  3. t o r t ó n a i ,  4. s z á r m á c i a i ,  5. p a n n ó n i a i  e m e l e t ,  6 .  m é l y f ú r á s  h e l y e  é s  j e l z é s e

Abb. 1. Schematische tiefengeologische „WornTs Eye’-Karte der auf dem kristallinen Grundgebirge la
gernden meso- und kainozoischen Formationen im mittleren Teil des Tiszántúl (Gebiet О von der Theiss) 
1. M e s o z o i k u m ,  2 .  P a l ä o g e n ,  3. T o r t o n ,  4. S a r m a t ,  5. P a n n o n ,  6 .  S t e l l e  u n d  Z e i c h e n  v o n  T i e f b o h r u n g e n

2. ábra. A kristályos aljzat felszínének domborzati térképe a Tiszántúl középső részén 
1. Mélyfúrás helye és jelzése, 2. szintvonalak a kristályos aljzat felszínén

Abb. 2. Reliefkarte der Oberfläche des kristallinen Grundgebirges im mittleren Teil des Tiszántúl
(Gebiet О von der Theiss)

1. S t e l l e  u n d  Z e i c h e n  v o n  T i e f b o h r u n g ,  2 .  I s o h y p s e n  a n  d e r  O b e r f l ä c h e  d e s  k r i s t a l l i n e n  G r u n d g e b i r g e s
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1. táblázat

A kristályos aljzatig lemélyitett közép-tiszántúli 
szénhidrogénkutató fúrások rétegsora
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Ennek a kőzettípusnak a nagyméretű ásványi elegyrészei (kvarc, földpátok, csillámok) 
irányítottan, palásán rendeződnek el, de különben többnyire üdék, különösebben nem 
zúzottak.

6. Bizonytalan származású és korú, durvaszemű, üde amfiboüt.
7. Valószínűleg aplit-, vagy albitit-telérből keletkezett, uralkodóan savanyú plagioklász- 

szemcsékből, kevés, palásán elhelyezkedő csillámból és elszórtan nagyobb gránát-porfiro- 
blasztokból álló metamorf kőzet (granulit-gneisz).

E röviden jellemzett kőzettípusok területi elterjedése a következő: Püspökladány, 
Szerep, Füzesgyarmat környékén, továbbá a biharnagybajomi terület É-i, ÉK-i és D-i 
részén a diaftorézist szenvedett, valószínűleg para-eredetű gneiszek, gránátos gneiszek 
uralkodnak. — A biharnagybajomi terület középső és DK-i részének a kőzetei diaftorézist 
és változó arányú alkáli metaszomatózist, kontakt hatást szenvedett, bizonytalan eredetű 
gneiszek, gránátos gneiszek, helyenként irányított szövetű pegmatit-telérekkel és egy 
helyen kisebb amfibolit tömeggel (3. és 4. ábra). -  A furta-zsákai terület kristályos 
aljzatának a kőzete gránitos injekciókkal átjárt amfibolit (heterogén migmatit). — 
A körösszegapáti területen a metamorf aljzat a környező területek kőzeteitől eltérő, 
valószínűleg orto-eredetű, diaftorézist s helyenként kontakt hatást szenvedett, durvaszemű

3. ábra. A biharnagybajomi terület kristályos aljzatának szintvonalas térképe 
1. Mélyfúrás helye és sorszáma, 2. a kristályos aljzatig lehatoló mélyfúrás helye, sorszáma és az aljzat 

tsz. alatti mélysége, 3. szintvonalak a kristályos aljzat felszínén
Abb. 3. Isohypsenkarte des kristallinen Grundgebirges im Raum von Biharnagybajom 

1. Stelle und Nummer von Tiefbohrung, 2. Stelle und Nummer von Bohrungen, die das kristalline 
Grundgebirge angestossen haben, und Tiefe des Grundgebirges unter dem Meeresspiegel, 3. Isohypsen 

an der Oberfläche des kristallinen Grundgebirges
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gneiszekből, továbbá kisebb, pegmatit- és aplit-eredetű kőzettömegekből áll. A terület 
egy részén talán újpaleozóos körű, durva törmelékkőzetekből keletkezett metamorfltok 
(metapszefit, metakonglomerátum?) is előfordulnak (5. és 6 . ábra).

A metamorf aljzat kőzeteinek sajátságait és ásványi összetételét, kutatási területen
ként, az alábbiakban ismertetjük. A kőzetek vegyi elemzésének eredményeit a 2. táblázat 
tartalmazza.

Püspökladány. A P ü-2  jelű fúrás, alsópannóniai homokkő alatt, 1932 m-ben érte el 
a metamorf aljzatot, illetve az azt beborító durva törmeléket. Az egyetlen magvétellel 
felhozott csekély kőzetanyag pontosabb vizsgálatra nem alkalmas.

Makroszkóposán a kőzet vüágosszürke színű, puha, laza, bontott, szembetűnően 
palás elválású, muszkovitpikkelyekkel fedett, hajlított felületek mentén apró levelekre 
széteső, erős kataklázos metamorfózist szenvedett középszemű gneisz. A vékonycsiszolat- 
ban felismerhető ásványi elegyrészek a következők: apró szemcsékre zúzott kvarc, 
szericitté, muszkovittá, foltokban zoizittá(?) alakult földpát, elég sok szétroncsolt 
muszkovit, sziderit-kötegekké, muszkovittá, ilmenitté alakult biotit, továbbá apatit és 
sok hézagkitöltő kalcit.

Szerep. A Sz—1 jelű fúrásban 1965 m körül kezdődő kristályos aljzat kőzete mak
roszkóposán barnásszürke színű, sok biotitot tartalmazó, palás—leveles elválású gneisz. 
Az egyetlen magminta csekély kőzetanyagából vékonycsiszolatot nem lehetett készíteni. 
Az aljzatot fedő tortonai korú durva törmelékdarabok kőzetanyaga zúzott kvarcból, szeri- 
citesedett, albitosodott földpátokból, karbonátosodott, muszkovitosodott biotitból és 
kloritosodott gránátból álló, diaftorézist szenvedett gránátos gneisz.

Biharnagybajom. A biharnagybajomi területen lemélyített 43 mélyfúrás közül 
maximálisan 16-ról lehet feltételezni, hogy behatolt az aljzat szálban álló kőzeteibe. Az 
aljzatból vagy az azt közvetlenül fedő durva törmelékből vett magminták vizsgálata 
szerint a metamorf aljzat itt kőzettanilag viszonylag egységes: uralkodólag gneiszekből, 
gránátos gneiszekből áll, amelyeket gyenge retrográd metamorfózis és a terület nagy 
részén kisebb-nagyobb fokú gránitosodás is ért. Helyenként kevés irányított szövetű 
pegmatit, valamint amfibolit is előfordul.

4. ábra. A biharnagybajomi terület kristályos aljzatának kőzetei 
1. Diaftorézist szenvedett gneisz és csillámpalához közelálló gneisz, 2. diaftorézist és kisebb-nagyobb 
fokú alkáli metaszomatózist szenvedett gneisz, 3. diaftorézist és kontakt hatást szenvedett gneisz, 

4. amfibolit, 5. pegmatit-gneisz, 6. aljzatig lehatoló mélyfúrás helye és sorszáma
Abb. 4. Gesteine des kristallinen Grundgebirges im Raum von Biharnagybajom 

1. Von Diaphthorese angegriffener Gneis und dem Glimmerschiefer nahestehender Gneis, 2. Gneis, 
durch Diaphthorese angegriffen und ±alkalimetasomatisiert, 3. Gneis, von Diaphthorese angegriffen 
und kontakt-metamorphisiert, 4. Amphibolit, 5. Pegmatitgneis, 6. Stelle und Nummer von Tief

bohrungen, die das Grundgebirge angestossen haben

5. ábra. A körösszegapáti terület kristályos aljzatának szintvonalas térképe 
1. Mélyfúrás helye és sorszáma, 2. kristályos aljzatig lehatoló mélyfúrás helye, sorszáma és az aljzat tsz. 

alatti mélysége, 3. szintvonalak a kristályos aljzat felszínén
Abb. 5. Isohypsenkarte des kristallinen Grundgebirges im Raum von Körösszegapáti 

1. Stelle und Nummer von Tiefbohrung, 2. Stelle und Nummer von Tiefbohrungen, die das kristalline 
Grundgebirge angestossen haben, und Tiefe des Grundgebirges unter dem Meeresspiegel, 3. Isohypsen 

an der Oberfläche des kristallinen Grundgebirges
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A terület legészakibb, Bi—2 jelű fúrásának 1449 m alatti metamorfltja szabad 
szemmel zöldesszürke színű, helyenként fehér kvarclencséket tartalmazó, palás elválású, 
agyagpalához hasonló, zúzott gneisz. Vékonycsiszolatban a kőzet ásványi elegyrészei a 
következők: csomókban, lencsékben vagy elszórtan elhelyezkedő, 1 0 0  ju körüli víztiszta 
kvarcszemcsék, kisebb mennyiségben hasonló méretű földpátkristályok, továbbá a kvarc 
és földpátszemekhez palásán simuló, elváltozott, zavaros, illetve klorittá, kalcittá, apró 
rutil-, ilmenit- és epidotrögökké alakult, zúzott, egykori biotitkristályok (I. tábla L).

Lényegében hasonló, makroszkóposán agyagpalára emlékeztető zöldesszürke meta- 
morfltba ért 1211 m körül a kissé délebbre fekvő Bi—13 jelű fúrás is. Itt a biotitból több 
epidotrög, azonkívül vékony, oszlop alakú kristályok alakjában valamilyen amfibol-féleség 
is keletkezett.

A fenti két fúrás kőzete eredetileg viszonylag kevés földpátot tartalmazó, báziso- 
sabb gneisz, esetleg csillámpalához közelálló gneisz lehetett.

A még délebbre fekvő Bi—12 jelű fúrás durva törmelékének egyik 1120 m mélység
ből származó darabja szintén hasonló, zöldesszürke színű, de valamivel durvábbszemű 
kőzet. Vékonycsiszolatban ennek a kőzetnek az ásványi összetétele az előbbi kettőétől

6. ábra. A körösszegapáti terület kristályos aljzatának kőzetei 
i. Diaftorézist és helyenként kisebb-nagyobb fokú alkáli metaszomatózist szenvedett gneisz, 2. diafto- 
rézist és kontakt hatást szenvedett gneisz, 3. granulit-gneisz, 4. pegmatit-gneisz, 5. aljzatig lehatoló

mélyfúrás helye és sorszáma
Abb. 6. Gesteine des kristallinen Grundgebirges im Raum von Körösszegapáti 

1. Gneis, durch Diaphthorese angegriffen und stellenweise ialkalimetamorphisiert, 2. Gneis, von 
Diaphthorese angegriffen und kontakt-metamorphisiert, 3. Granulitgneis, 4. Pegmatitgneis, 5. Stelle 

und Nummer von Tiefbohrungen, die das Grundgebirge angestossen haben
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2. táblázat

A biharnagybajomi, fúrta-zsákai és körösszegapáti 
metamorfi tokból készült vegyelemzések adatai

Elemzők: DÉR I.-NÉ és SOHA I.-NÉ, 1968.

1. Biharnagybajom 4. fúrás, 5. sz. mag, 1219,5 — 1224,5 m, gránátos gneisz
2. Biharnagybajom 23. fúrás, 25. sz. mag, 1833,4—1833,6 m, gránátos gneisz
3. Biharnagybajom 29. fúrás, 8. sz. mag, 1112,5 — 1115,5 m, gránátos gneisz
4. Furta-Zsáka 3. fúrás, 12. sz. mag, 2223,0—2224,0 m, amfibolit
5. Körösszegapáti 13. fúrás, 7. sz. mag, 1449,3 — 1450,3 m, gránátos gneisz

némileg eltér: csomókban, lencsékben, igen finom, 40—100 д átmérőjű szemcsékre zúzott 
kvarc, nagyon sok összezúzott, zavaros, kloritos, karbonátos, muszkovitos anyaggá alakult 
egykori biotit, apró lemezekre tördelt muszkovit, kalcitos, zoizitos szövedékké szétesett 
plagioklász, morzsolt, nagyrészt klorittá alakult gránát és kevés apatit. A diaftorézist 
szenvedett eredeti kőzet kétcsillámú gránátos gneisz lehetett (I. tábla 2 .).

A terület többi fúrásából előkerült gneiszeken kisebb-nagyobb fokú alkáli meta- 
szomatózisnak a nyomai figyelhetők meg, amelynek kezdetét a plagioklász-kristályok 
albitosodása jelzi. Ilyen gyenge alkáli metaszomatózist szenvedett gneiszeket és gránátos 
gneiszeket tártak fel a terület D-i részének a fúrásai. A legdélibb, Bi—23 jelű fúrás 
1832 m körül kezdődő metamorfltja makroszkóposán szürke színű, eléggé tömött, 
kemény, a gyűrt palás elválási felületeken nagyméretű muszkovit-kristályokat tartalmazó,
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durvaszemű gneisz. Vékonycsiszolatban a kőzet 50-100  ju átmérőjű, karéjos peremű, 
unduláló kioltású kvarcszemcsék csomóiból, lencséiből, jóval kisebb mennyiségben 
100-400 ju átmérőjű, szericitesedett és részben vagy egészen albitosodott földpát- 
kristályokból, orientáltan elhelyezkedő barna színű, zavaros, nagyrészt karbonátásvá
nyokká és muszkovittá alakult biotitból, pikkelyekre—lemezekre zúzott muszkovitból, 
kevés zöldesbarna turmalinból, víztiszta apatitból, kevés ilmenitből és elszórtan kvarc-, 
biotitkristályokká, karbonát ásványokká és majdnem opak, zavaros anyaggá alakult, 
600-800 ju átmérőjű gránát-porfiroblasztokból áll.

A kissé északabbra levő Bi-30 jelű fúrás 1529 m körül kezdődő metamorfltja az 
előbbiekhez hasonló, de még durvábbszemű kőzet. Vékonycsiszolatban: kvarcszemcsék
ből, máshol tisztán szericitpikkelyekből álló, 1—2  mm-t is meghaladó lencséket nagymére
tű zúzott muszkovit- és barnászöld vagy zöld színű, többnyire kloritosodott vagy 
muszkovitosodott biotitkristályok vesznek körül. Apatit, turmalin, ilmenit és rutil kis 
mennyiségben itt is előfordul. A 2 mm-t is meghaladó zúzott, lencse alakúra deformált 
gránátkristályok nagyrészt klorittá alakultak (II. tábla 1.).

Jóval nagyobb volt az albit-képződés a biharnagybajomi terület középső részén. 
Az itt lemélyített Bi—4 jelű fúrásban az 1219 m körül kezdődő aljzat metamorfltja 
makroszkóposán szürke színű, elég laza, morzsoltnak látszó, aprószemű, mérsékelten 
palás kőzet, helyenként durvábbszemű, tömöttebb részekkel. Vékonycsiszolatban az apró
szemű kőzet lapos lencsékbe tömörülő, 200—400 ju átmérőjű kvarcszemcsékből, illetve 
zavaros, kaolinosodott, kalcitosodott földpátkristályokból, továbbá irányítottan elrende
ződő, zöldesbarna, zavaros, részben karbonátásványokká alakult biotitból, kevés ilmenit
ből, apatitból és gránátból áll. A durvábbszemű, tömöttebb részek ásványi összetétele 
vékonycsiszolatban a következő: elszórtan vagy lencsékbe tömörülve nagymennyiségű, 
víztiszta kvarc, 2—3 mm-t is meghaladó, víztiszta, kisebb mértékben ikresedett vagy iker
mentes savanyú plagioklász, kevés, de nagyméretű, zúzott muszkovit, elég sok zöldes
barna, részben klorittá alakult biotit, kevés zúzott, kloritosodott gránát, azonkívül ilmenit, 
apatit és turmalin. A kőzet valószínűleg sávosan gránitosodott, diaftorézist szenvedett 
gneisz.

Lényegében hasonló, nagy, víztiszta, albitosodott plagioklászkristályokat tartalma
zó, alkáli metaszomatózist szenvedett gneiszbe hatolt kb. 1225 m mélységben a Bi—21, és 
1269 m körül a B i-14 jelű fúrás is.

Még nagyobb fokú földpátosító hatás, valóságos gránitos átitatás érte a Bi—11 és 
Bi—16 jelű fúrás kőzetét.

A Bi—11 jelű fúrás 1317 m körül kezdődő metamorfitja makroszkóposán zöldes
szürke színű, tömött, kemény, aprószemű kőzet. Az elegyrészek palás elrendeződését 
csak helyenként lehet megfigyelni. Vékonycsiszolatban a kőzet legnagyobb része 
100—200 ju átmérőjű, víztiszta, unduláló kioltású kvarc- és gyakran 500—1000 ju-t is meg
haladó, zavaros, illetve kisebb-nagyobb foltokban víztiszta, ugyancsak unduláló kioltású 
földpát-, főleg plagioklászkristályokból áll. A zöldesbarna vagy zöld színű, helyenként 
klorittá, muszkovittá és ilmenitté alakult biotit mennyisége nem túl nagy. 500-600 ju-nál 
ritkán nagyobb, részben klorittá alakult gránátszemek, továbbá víztiszta apatitkristályok 
és apró rutilrögök is előfordulnak.
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A Bi—16 jelű fúrás 1112 m körül kezdődő metamorfitja makroszkóposán világos 
zöldesszürke színű, tömött, kemény kőzet, bár az elegyrészek elrendeződése szembe
tűnően palás. Vékonycsiszolatban ez a kőzet is uralkodóan földpátokból és kvarcból áll. 
Az átlagosan 300-800 ц átmérőjű, többnyire kissé megnyúlt, víztiszta vagy zavaros föld- 
pátkristályok nagyrésze gyakran sűrűn ikerlemezes, savanyú plagioklász. Helyenként 
nagyméretű, 5 -6  mm-t is meghaladó, írásgránitszerűen elhelyezkedő kvarczárványokat 
tartalmazó földpátkristályok is akadnak. A színes elegyrészek közül a kőzet csak kevés, 
zöld színű, kloritosodott, muszkovitosodott biotitot, továbbá apatitot és ilmenitet 
tartalmaz.

Az előbbi két fúrás metamorfjával némi rokonságot mutatnak a Bi—29 jelű fúrás 
1110-1133 m között átfúrt metamorf összletének kőzetei is. Az összlet felső, nagyobbik 
része világos zöldesszürke színű, muszkovitpikkelyekkel borított felületek mentén 
palás—leveles elválású, durvaszemű gneisz. Vékonycsiszolatban: finom zárvány-hálózattal 
átszőtt, nagyméretű, 500-1000 p átmérőjű, kissé megnyúlt kvarc- és 1 — 2 mm-t is meg
haladó földpátkristályokból álló sávok váltakoznak összezúzott muszkovit-, barnászöld 
biotitkristályokból, kevés gránátból, ilmenitből és valószínűleg biotit elbomlásából 
származó karbonátásványokból álló sávokkal (II. tábla 2.). Az összlet alsó részében egy 
gyengén palás szerkezetű, 1 cm-nél is nagyobb kvarc-, földpát- és feketésbarna biotit- 
kristályokból álló pegmatittelér helyezkedik el. Vékonycsiszolatban ez utóbbi kőzetnek 
az ásványi elegyrészei a következők: többnyire víztiszta, karéjos peremű kvarckristályok, 
foltokban vagy peremeiken zavaros földpát-, főleg ikermentes plagioklásztáblák és üde, 
vörösbarna színű, pleokróos udvarral körülvett cirkonoszlopocskákat tartalmazó biotit- 
lemezek. Kevés apatit és rutil is akad.

Hasonló pegmatittal kezdődik a Bi—28 jelű fúrás 1138 m-ben elért kristályos aljzata 
is. Ebből a kőzetből azonban a csekély magnyerés miatt nem lehetett csiszolatot készíteni.

A Bi—28 jelű fúrás a pegmatit alatt, a szomszédos Bi—17 jelű fúrás pedig 1272 m 
körül, főleg biotitból, plagioklászból, kvarcból és gránátból álló, valószínűleg nagy
mélységi kontakt hatás következtében átalakult kőzetbe hatolt.

A Bi—28 jelű fúrás kőzete makroszkóposán sötétszürke, finomszemű, igen finoman 
palás kőzet. Vékonycsiszolatban az átlagosan 200-1000 p átmérőjű ásványi elegyrészek a 
következők: többnyire víztiszta kvarc- és ikermentes savanyú plagioklászszemcsék, nagy 
mennyiségben észlelhető üde, vörösbarna biotitpikkelyek, azonkívül muszkovitlemezek és 
elszórtan apró, üde gránátszemek. Klorittá és ilmenitté alakult egykori biotit-, továbbá 
apró muszkovitpikkelyek halmazává szétesett egykori nagyobb muszkovitlemezek is 
előfordulnak.

A Bi—17 jelű fúrás kőzete makroszkóposán szintén szürke színű, biotitban igen 
gazdag, finomszemű, finoman palás kőzet. Vékonycsiszolatban az ásványi összetétel a 
következő: 200—400 p átmérőjű, vörösbarna biotitpikkelyek, hasonló méretű víztiszta 
földpát- és kvarcszemcsék, azonkívül elszórt rögök alakjában nagyon sok titanit (részben 
brookit), szerteágazó foltokban ilmenit, csomókban—sávokban kalcit és kevés apatit.

Valószínűleg szintén gránitosodás hatására alakult ki a Bi—20 jelű fúrás 1127 m 
körül kezdődő metamorf kőzete is, amelynek ásványi összetétele az összes eddig ismerte
tett kőzetétől eltér. Ebben a kőzetben makroszkóposán szürke, középszemű, enyhén
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palás, amfibol-, biotit- és földpátkristályokból álló részek váltakoznak sötétszürke, 
majdnem tisztán amfiboloszlopokból és durvaszemű, fehér földpát- és zöldesfekete 
amfibolkristályokból, valamint tisztán földpátokból és kvarcból álló, fehér színű, 5-20 
mm vastag közbetelepülésekkel. Vékonycsiszolatban a szürke, középszemű kőzet ásványi 
elegyrészei a következők: kissé megnyúlt, 500 —1000 ju átmérőjű, víztiszta vagy foltokban 
zavaros plagioklász-, és víztiszta kvarckristályok, palásán elhelyezkedő, zöldesbarna 
biotitlemezek, élénkzöld, részben kloritosodott amfiboloszlopok, üde vagy kloritosodott 
gránátszemek, kevés bűzaszem alakú titanit, azonkívül apatitkristályok és epidotrögök 
(III. tábla 1.). A pegmatitszerű, durvaszemű részek ásványi összetétele hasonló, de ott a 
földpát- és a biotitkristályok jóval nagyobb méretűek s a gránát hiányzik. A sötét zöldes
szürke közbetelepülések vékonycsiszolatban uralkodólag 1 —2 mm-t is meghaladó, üde, 
élénkzöld-halvány-sárgászöld színben pleokróos amfiboloszlopokból, azonkívül kevés, 
víztiszta kvarc- és földpátkristályból, titanitrögökből és orsókból, valamint apatitszem- 
csékből állanak.

A fentebb ismertetett kőzetféleségeken kívül néhány biharnagybajomi mélyfúrásból, 
a kristályos aljzatot fedő fiatal törmelékből olyan kőzetdarabok is előkerültek, amelyek 
a terület metamorf aljzatának a kőzeteitől eltérőeknek, idegeneknek látszanak. így pl. a 
Bi—22 és a Bi—43 jelű fúrás törmelékes kőzetében metamorfózist szenvedett kvarcporfir 
(porfiroid), a Bi—33 és a Bi—18 jelű fúrásokban pedig metakonglomerátum-darabok is 
akadtak. Ezek a töredékek vagy a területen egykor meglévő, de teljesen lepusztult 
képződményekből származnak, vagy pedig távolabbi területekről kerültek ide.

Füzesgyarmat. A Fü—1 jelű fúrás tortonai üledékek, majd bizonytalan korú durva 
törmelék átharántolása után, 1880 m körül olyan kőzetbe ért, amelyről nehéz eldönteni, 
hogy diaftorézist szenvedett gneisz-e, vagy pedig gneisznek metamorfizált felaprózási 
terméke (metapszefit).

Vékonycsiszolatban a kőzet a következő, gneiszre jellemző ásványi elegyrészekből 
áll: megnyúlt lencsékbe tömörülő, nagyobb méretű 400-800 ju, vagy finomra zúzott, 
50-100 ц átmérőjű, csipkés peremű, erősen unduláló kioltású kvarcszemcsék, erősen 
szericitesedett, vagy finom muszkovitpikkelyekkel telehintett, néhol foltokban zoizitoso- 
dott(?), ugyancsak lencséket alkotó, 2 -3  mm-t is elérő földpátkristályok, palásán el
rendeződő, zúzott, hajlított, unduláló kioltású muszkovitlemezek, kötegszerű karbonát
ásványokká és ilmenitrögökké alakult biotitkristályokból álló sávok, továbbá kevés 
zúzott, víztiszta apatit (III. tábla 2.).

Furta-Zsáka. A fúrta—zsákai terület három mélyfúrása közül csak a F u -3  jelű 
érte el a kristályos aljzatot, melyben 2223-2232 m-ig haladt. A legalsó három magminta 
vizsgálata szerint a metamorf aljzat kőzete ezen a területen valószínűleg olyan amfibolit, 
amely az utolsó metamorfózis és az azzal kapcsolatos gránitosodás, migmatitosodás 
hatására erőteljes átalakulást szenvedett. Az átfúrt metamorf összlet szövete és ásványi 
összetétele szinte centiméterenként változik.

A 12. sz. magminta (2223-2224 m) sötét zöldesszürke színű zöldpalája a minta 
egyik részén majdnem kizárólagosan színtelen vagy halványzöld kloritásványokká és kevés 
kalcittá alakult, 1 -2  mm-es, egykori amfiboloszlopokból áll. Egy másik kőzetminta 
ásványi elegyrészei apró kvarcorsókat tartalmazó, részben kloritosodott, nagyméretű
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biotitkristályok és klorit-félékké alakult amfiboloszlopok. De akadnak majdnem tisztán 
karbonát ásványokból és biotitlemezekből, máshol pedig tremolitból, klorit-fél ékből és 
kvarcból álló részek is.

A 13. sz. mag (2228—2229 m) világosszürke, tömött, kemény, enyhén palás kőzete 
tulajdonképpen egy gránitos injekció. Vékonycsiszolatban a kőzet gneisznek és aplitos 
gránitnak a sajátosságait egyesíti magában. Az ásványi elegyrészek: uralkodó an 400—800 
p átmérőjű földpát-, kvarc- és biotitkristályok. Az izometrikus szemcsealak és a földpát- 
kristályok gyakori hipidiomorf kifejlődése eruptív, a kvarcszemek erősen unduláló 
kioltása és a biotitlemezek palás elrendeződése pedig metamorf kőzetekre emlékeztet. 
A szabdalt szélű kvarcszemcsék víztiszták. A foltokban zavaros, kaolinosodott földpát- 
kristályok egy része ortoklász, egy része ikerlemezes savanyú plagioklász. A nagyméretű 
kvarc- és földpátkristályokban apró, idiomorf, teljesen zavaros földpátzárványok is 
vannak. A biotitkristályok barnászöld vagy élénkzöld színűek.

A 14. sz. mag (2229-2232 m) kőzete az előbbi kettőnek a keveréke: gránitos 
anyaggal átitatott amfibolit, vagyis hibrid kőzet. Makroszkóposán a kőzet sötét zöldes
szürke színű, a palásság irányában megnyúlt, világosabb lencsékkel, az elválási felületeken 
apró zöldesfekete biotitpikkelyekkel. Vékonycsiszolatban a kőzet ásványi összetétele 
foltonként, lencsénként változik. A világosabb foltok főleg 100—200p átmérőjű, víztiszta 
vagy kissé zavaros, néhol szericitesedett földpátkristályokból és azokba elszórtan 
ágyazott apró kvarc-, üde gránát-, zöldesbarna biotit- és ilmenitrögökből állnak. A palásság 
síkját követő sötét sávokban uralkodnak a nagyméretű, 1 —2 mm-t is elérő, zöldesbarna, 
kissé zavaros biotitlemezek, illetve pikkelyek. További elegyrészek: néhol kloritosodott 
amfiboloszlopok, 50—200 p átmérőjű gránátszemcsék, apatitoszlopok, ilmenitfoltok s 
azok mellett brookitkristályok, valamint kevés turmalin is.

Körösszegapáti. A körösszegapáti területen lemélyített 15 mélyfúrás közül 11 feje
ződött be a kristályos aljzatban, illetve az aljzatot közvetlenül fedő és attól nehezen 
elkülöníthető, bizonytalan korú, durva-törmelékes összletben.

Az első négy fúrás magmintái elkallódtak, anélkül, hogy alaposabb feldolgozásukra 
sor került volna. Sólyom F. és Kőrössy L. makroszkópos vizsgálatai szerint a K—2 jelű 
fúrás 1531 m-ben feltárt kristályos aljzatának kőzete muszkovitos csillámpala, a K—3 jelű 
fúrásé (1842,5 m) kloritosodott gneisz és amfibolit, a K—4 jelű fúrásé (1858,5 m) pedig 
amfibolit volt.

A további mélyfúrások esetében a kristályos aljzatból mennyiségileg olyan kevés és 
legtöbbször annyira rossz minőségű, ugyanakkor olyan változatos kőzetanyag került elő, 
hogy az aljzat kőzettani felépítése itt sokkal kevésbé tisztázható, mint a szomszédos 
területeken. Megállapításaink az előbbieknél is bizonytalanabbak.

Úgy látszik, hogy a körösszegapáti terület metamorf kőzetei is diaftorézist 
szenvedett gneiszek, de az előbbi területek kőzeteinél durvább szeműek, a regionális 
metamorfózis gránátamfibolitos fáciesének mélyebb övébe, másképpen a mezozóna 
legalsó, vagy a katazóna legfelső részébe sorolhatók és valószínűleg orto-eredetűek. A 
második metamorfózissal kapcsolatban helyenként erőteljes hőhatás is megfigyelhető. 
Néhány fúrásból kristályos kőzetek törmelékéből keletkezett, metapszefitre emlékeztető 
darabok is előkerültek.
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A terület DNy-i részén a K—9 jelű fúrásban, 1399—1422,5 m között kilenc mag
fúrással finom karbonátos foltoktól és erektől sárgásszürke színű, eléggé tömött, kemény, 
mérsékelten palás elválású, középszemű gneiszét harántoltak. Vékonycsiszolatban a kőzet
nek a gyenge második metamorfózis hatására összezúzott, elváltozott ásványi elegyrészei 
a következők: vékony sávokban, lencsékben elrendeződő, átlag 2 0 0  — 1 0 0 0  ц átmérőjű 
földpát-, biotit- és kvarckristályok. A kissé megnyúlt, erősen szericites földpátszemcsék 
egy része ortoklász, egy része foltokban víztiszta, albitosodott, ikermentes vagy sűrűn 
ikerlemezes plagioklász. A víztiszta kvarcszemcsék mennyisége a földpátokénál jóval 
kisebb. Különösen a sötétebb kőzetminták bőségesen tartalmaznak karbonátásványokká, 
muszkovittá, opak rögökké, rácsszerű ilmenitté alakult biotitot. Ugyanott gyakori az 
apatit is. A világosabb szürke mintákban gyakori az apró lemezekre töredezett vagy igen 
finom, szericitszerű pikkelyekre zúzott muszkovit. A kőzetben helyenként a fentiekhez 
hasonló, de jóval durvább, 1—2 mm-t is meghaladó ásványi elegyrészekből álló közbe
települések is előfordulnak. Az ilyen helyeken gyakoriak a földpát- vagy muszkovit- 
kristályokból keletkezett szericithalmazok s a kvarckristályokat sokszor finom, szericittel 
kitöltött repedések járják át.

A K—9 jelű fúráséhoz lényegében teljesen hasonló ásványi összetételű, de valamivel 
durvábbszemű, egyenletesen 1 — 3 mm átmérőjű földpát-, kvarc- és karbonátosodott biotit- 
kristályokból álló gneiszét harántolt a szomszédos K— 8 jelű fúrás is 1618-1634,8 m 
között (IV. tábla 1).

A terület középső részén lemélyített K—13 jelű fúrás 1438—1454,2 m között 
harántolt metamorf kőzete ugyancsak durvaszemű gneisz, de az előbbi kőzetektől eltérő
en helyenként kevés gránátot is tartalmaz s a biotitkristályai viszonylag üdék. Makroszkó
posán a kőzet szürkésfehér, megnyúlt, lapos kvarc—földpátlencsékből és azokat palásán 
körülvevő színes elegyrészekből áll. A palás elválási felületeket nagy biotit- és muszkovit- 
pikkelyek borítják. Vékonycsiszolatban a kőzet ásványi elegyrészei a következők: 1—3 
mm-t is meghaladó, kisebb—nagyobb mértékben szericitesedett, foltokban víztiszta 
savanyú plagioklász, kevesebb ortoklász, többnyire víztiszta, erősen unduláló kioltású 
kvarc, üde, vörösbarna színű, vagy kissé zavaros biotit, kevés muszkovit és gránát. A 
biotitnak csak kis része alakult át muszkovittá, orsószerű zárványok alakjában elhelyezke
dő karbonátásványokká és egyelőre egy pontosabban meg nem határozott ásvány 
(Ra v a sz n é  Ba r a nyai L. meghatározása szerint antofillit) hajfonatszerű kötegekben, 
halmazokban elrendeződő vékony, tűszerű kristályaivá. Az izometrikus vagy kissé defor
mált gránátszemcsék többnyire üdék. A biotitban ilmenit- és pleokróos udvarral körülvett 
cirkonzárványok is előfordulnak. A kvarckristályokat néhol ívelt, esetleg szericittel 
kitöltött repedések szelik át.

A terület ÉNy-i peremén lemélyített K—12 jelű fúrás 1204—1220 m között átfúrt 
metamorf összletének a kőzete gyengén palás szerkezetű, 1—2  cm-t is meghaladó kvarc-, 
földpát- és biotitkristályokból álló pegmatit. Vékonycsiszolatban az ásványi elegyrészek 
nagyon hasonlítanak a K—13 jelű fúrás kőzetének ásványaihoz, csak nagyobb méretűek. 
A víztiszta, karéjos kvarcszemcsék erősen unduláló kioltásúak. A nagyméretű földpát-, 
főleg plagioklásztáblák foltokban szericitesedtek, ritkábban karbonátosodtak, néhol 
mirmekitre emlékeztető kvarczárványokat is tartalmaznak. A biotitlemezek üdék, vörös
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barna színűek, elszórtan apró cirkon-, apatit- és ilmenitzárványokkal, helyenként vékony 
tű- vagy hajfonatszerű átalakulási termékekkel. Kevés muszkovitkristály is akad (IV. 
tábla 2.).

A terület középső részén lefúrt K—6 jelű fúrás szürke színű, tömött, kemény,, alig 
palás, finomszemű metamorfitja kontakt kőzetre vagy anatexitre emlékeztet. Vékony- 
csiszolatban ez a kőzet egyenletesen szórtan, nem palásán elrendeződő, körülbelül 
egyforma méretű, átlag 200-300 p átmérőjű, kissé zavaros, zöldesbarna biotitlemezkék- 
ből, víztiszta kvarcszemcsékből és viszonylag kevés földpátkristályból áll. Kis mennyiség
ben barnászöld turmalint és kevés apatitot is tartalmaz. Vékony-tűs halmazokat tartalma
zó biotitpikkelyek is előfordulnak (V. tábla 1.).

A K—10 jelű fúrás 1721—1729 m között harántolt szürke színű, tömött, kemény 
kőzete gyengén palás szerkezetű, aprószemű gránitra emlékeztető gneisz. Vékonycsiszolat- 
ban a kőzet uralkodóan 300—600^ átmérőjű, izometrikus, homokszemcsékhez hasonlóan, 
mozaikszerűen egymáshoz illeszkedő, víztiszta, vagy kissé szericitesedett savanyú plagio- 
klászkriStályokból áll. Helyenként a földpátszemcséket vékony szericites hártya választja 
el egymástól. A kőzetnek csak a keskeny sávokba tömörülő, muszkovittá vagy klorittá 
alakult biotitlemezkék kölcsönöznek palás jelleget. Elszórtan vagy kisebb halmazokban 
többnyire üde, izometrikus, apró, vagy néhol 1—2 mm-t is meghaladó gránátszemek is 
előfordulnak. A biotitlemezek gyakran tartalmaznak apró cirkonrögöket és oszlopokat 
(V. tábla 2.).

A fenti kőzet ásványi összetétele alapján granulit-gneisznek nevezhető. Valószínűleg 
egy szintektonikusan benyomuló aplit- vagy albitittelérből keletkezett.

A K -5 jelű fúrás 1646-1652,5 m és a K-15 jelű fúrás 1413-1418,6 m között 
feltárt kőzete vagy diaftorézist szenvedett durvaszemű gneisz, vagy pedig gyenge 
regionális metamorfózist szenvedett gneisztörmelék, azaz metapszefit. Ez utóbbi esetben 
esetleg a Hegyes-Drócsa hegységben felszínen levő alsókarbon korú metapszefitekkel 
analóg képződmény. Hasonló bizonytalan metapszefit előfordulást lehetett megfigyelni a 
nyugatabbra levő Endrőd—1 és a délebbre levő Pusztaföldvár—31 jelű mélyfúrásban is. 
Lehetséges, hogy ezek az újpaleozóos durvatörmelékes üledékekből keletkezett meta- 
morfitok délebbre a békési neogén depresszió aljzatában nagyobb területen jelen vannak.

A metamorf kőzetek kora

A közép-tiszántúli metamorf kőzetek kora, a többi alföldi metamorfltokéhoz 
hasonlóan, egyelőre még tisztázatlan. A legtöbbször jelentéktelen tömegű magmintákból 
a különböző kőzettípusoknak az egymáshoz viszonyított településmódját és a viszonyla
gos korát sem sikerült eddig megállapítani. Az Alföldön ősmaradványokat is tartalmazó 
karbon, devon vagy szilur időszaki üledékek eddig még egyetlen mélyfúrásból sem 
kerültek elő. A csak feltételesen paleozoikumba sorolható üledékeknek (pl. Törtei, 
Ebes—Hajdúszoboszló környékén) a mennyisége is csak egészen jelentéktelen. A paleo- 
zóos rétegek hiánya következtében nehéz kideríteni, hogy az Alföld területének ős
földrajzára és nagyszerkezetére a paleozóos hegységképződési folyamatok milyen hatást 
gyakoroltak. A dunántúli és észak-magyarországi, zöldpala fáciesű, metamorfózist
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szenvedett szilur és devon korú geoszinklinális képződmények, a velencei posztorogén 
gránitbenyomulás, továbbá az ország számos helyén megtalálható szubszekvens kvarc- 
porfir előfordulások arra utalnak, hogy hazánk területe a paleozoikum folyamán nem 
táblaként viselkedett, hanem része volt a herciniai és az attól nehezen elválasztható 
kaledóniai orogén övezetnek. Elképzelhető, hogy az Alföld idős metamorfitjainak 
regionális retrográd metamorfózisa és kisebb-nagyobb fokú gránitosodása is a herciniai 
tektono-magmatikus ciklushoz kapcsolódik. Ennek a feltevésnek csak az mond ellent, 
hogy a gránitosodott kőzetek és migmatitok (pl. Kecskemét és Battonya környékén) a 
paleozoikum végén, idősebb kort sejtetve, már a lepusztuló felszínen voltak. A román 
geológusok a területünk északi részének para-metamorfitjaival analóg képződményeket, a 
Réz-hegység, a Meszes-hegység és a Gyalui-havasok „Szamos-sorozat’-át prepaleozóos, 
preriféi geoszinklinális képződményekből ugyancsak prepaleozóos, prebajkáli orogén 
hatására kialakult metamorfitoknak tartják. Szerintük a metamorfltok másodszori retro
grád metamorfózisa (retromorfózisa) a későproterozóos bajkáli tektono-magmatikus 
ciklussal kapcsolatos; a gránitosodás ugyancsak bajkáli (Réz-hegység, Kodru) vagy még 
idősebb (Gyalui-havasok). A kaledóniai orogénnek az Erdélyi-Érchegység területén sem 
magmás, sem metamorf hatása nem mutatható ki. A herciniai orogént pedig geoszinkliná
lis magmás tevékenység és metamorfózis csak az Erdélyi-középhegység déli részén (Hegyes- 
Drócsa, Bihar hegység) kísérte.

STEGENA L. a K -10 jelű fúrás 12. sz. magmintájának (1705-1707 m) egyik kőzetdarabján, 
melyet KISS J. biotitos-meszes csillámpalának határozott meg, 1967-ben К/A módszerrel abszolút 
kormeghatározást végzett. Az ép, csak helyenként kloritosodott vagy kifakult, К-hordozó biotit- 
kristályok vizsgálata 315• 106 év ±10 % időt eredményezett, amely a kőzetnek az aszturiai orogén 
szakaszhoz kapcsolódó átalakulását rögzíti. Ez az átalakulás nem a kőzet metamorfózisa, hanem 
legfeljebb csak a retrometamorfózisa lehetett. Megjegyezzük, hogy a STEGENA L. által vizsgált 
kőzetdarab nem az aljzatból származik, amely ebben a fúrásban csak kb. 1721 m-ben kezdődik, 
hanem az aljzatot beborító tortonai korú, durvatörmelékes kőzetből. A magminta cementező 
anyagából egy Ostrea sp. héjmaradványa is előkerült.
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I. Tábla -  Tafel I.

1. Diaftorézist szenvedett, csillámpalához közel álló gneisz. — Dem Glimmerschiefer 
nahestehender Gneis, durch Diaphthorese angegriffen. 37 X; +N
Bi—2 jelű fúrás, 20. sz. mag (Kern) (1463,0-1465,0 m)

2. Diaftorézist szenvedett kétcsillámú, gránátos gneisz. — Zweiglimmergneis, granat
führend, durch Diaphthorese angegriffen. 37 X; +N
Bi—12 jelű fúrás, 1. sz. mag (Kern) (1120,0 —1122,0 m)
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II. Tábla -  Tafel II.

/. Diaftorézist szenvedett és kis mértékben albitosodott gránátos gneisz. -  Gneis, granat
führend, durch Diaphthorese angegriffen und leicht albitisiert. 37 X; +N
Bi—30 jelű fúrás, 10. sz. mag (1541,0-1543,0 m)

2. Diaftorézist szenvedett és albitosodott gránátos gneisz. -  Gneis, granatführend, durch 
Diaphthorese angegriffen und albitisiert. 37 X; +N
Bi—29 jelű fúrás, 7. sz. mag (1106,2—1112,5 m)
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III. Tábla -  Tafel III.

1. Amfibolos, gránátos gneisz. -  Gneis, amphibol- und granatführend. 37X; -fN 
Bi—20 jelű fúrás, 9. sz. mag (1114,0-1124,0 m)

2. Diaftorézist szenvedett, kétcsillámú gneisz. — Zweiglimmergneis, durch Diaphthorese 
angegriffen. 37 X; +N
Fü—1 jelű fúrás, 18. sz. mag (1879,0—1881,0 m)
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IV. Tábla -  Tafel IV.

1. Diaftorézist szenvedett gneisz. — Gneis, durch Diaphthorese angegriffen. 37 X; ||N 
К—8 jelű fúrás, 15. sz. mag (1618,0-1620,0 m)

2. Palás pegmatit. — Schiefriger Pegmatit. 37 X; -f N 

K—12 jelű fúrás, 19. sz. mag (2014,0—2020,0 m)



Közép-Tiszántúl kristályos aljzata 165

2



166 SZEPESHÁZY К.

V. Tábla -  Tafel V.

1. Biotitban gazdag, aprószemű gneisz (anatexit). — Gneis (Anatexit), an Biotit reich, 
kleinkörnig. 37 X; +N
К—6  jelű fúrás, 30. sz. mag (1470,0—1470,9 m)

2. Granulit-gneisz. — Granulitgneis. 27 X; + N 

K -10jelű fúrás, 16. sz. mag (1724,0—1724,6 m)
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PETROGRAPHISCHE ANGABEN ZUR ERKENNTNIS DES 
KRISTALLINEN GRUNDGEBIRGES DES MITTLEREN TISZÁNTÚL

von
K . SZEPESHÁZY

Nach Analysen von Kernproben aus Schürfbohrungen auf Erdöl und Erdgas 
fehlen im mittleren Tiszántúl (Gebiet О von der Theiss), in der Umgebung von Bihar- 
nagybajom-Korösszegapáti nicht nur die permischen-mesozoischen Ablagerungen der 
alpinen—karpatischen Geosynklinale, sondern wahrscheinlich auch die paläozoischen 
Bildungen. Das kristalline Grundgebirge, das hier unmittelbar von miozänen oder pliozä- 
nen Gesteinen überlagert ist, besteht aus alten Metamorphiten, die aus präpaleozoischen 
Sedimentgesteinen und Magmatitén unter der Wirkung von ebenfalls präpaleozoischer 
Metamorphose entstanden sein konnten. In einem der prä-alpinen (herzynischen, 
bajkalischen?) tektonomagnetischen Zyklus wurden diese Gesteine retromorphisiert, 
stellenweise ± alkali-metasomatisiert und auch granitisiert. Es handelt sich also eigentlich 
um Polymetamorphite.

Von den, im uns interessierenden Gebiet niedergebrachten 69 Schürfbohrungen 
auf Kohlenwasserstoff haben ca. 30 das kristalline Grundgebirge angestossen. Auf Grund 
der Dünnschliffanalysen konnten unter den kristallinen Gesteinen des Grundgebirges 
folgende Typen unterschieden werden:

1. Gneise von vermutlich sedimentärem Ursprung, die vorwiegend aus Quarz, 
Feldspäten, Glimmern, eventuell Granat bestehen und zur Granat-Amphibolit- 
Fazies zu rechnen sind und einen leichten, der Grünschieferfazies entsprechenden 
Retromorphismus erlitten haben.

2. Den vorangehenden ähnliche, sedimentäre oder genetisch ungeklärte Gneise, die 
neben der Retromorphose in verschiedenem Masse auch alkali-metasomatisiert 
oder kontakt-metamorphisiert sind.

3. Gneise von gröberer Korngrösse, wahrscheinlich Orthogneise, leicht retrometa- 
morphisiert, eventuell sehr alte Granite, stellenweise mit Spuren, die auf eine 
Kontaktmetamorphose bzw. Granitisierung hin weisen.

4. Amphibolit, mit Granitinjektionen durchsetzt und einer granitischen Substanz 
imprägniert.

5. Metamorphisierte pegmatit- und apütartige Gesteine in kleineren Mengen, in 
Form von Linsen und Gängen sowie frischer Amphibolit.


