
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Oeol. Soc. (1989) 119. 15.3—766 

A Soproni Gneisz Formáció 
genetikai kőzettana* 

f Dr. Kisházi Péter—Ivancsics Jenő** 

(8 ábrával, 2 táblázattal) 

Ö s s z e f o g l a l á s : A soproni gneiszek kiinduló kőzetei anatektikus eredetű, nagy
részt igen savanyú leukogránitok voltak, melyek a fiatalabb variszkuszi időben intrudál-
hattak az idősebb csillámpala-sorozatba. Az alpi takarómozgások során zöldpala-fáciesű 
dinamo-termális metamorfózis érte őket, s alakította ki mai palás szerkezetüket. A moz
gási pályáktól távolabb eső részek tömegesebb szerkezetű metagránitokként maradhattak 
vissza. E pályák mentén viszont a kőzet maximális fillonitosodással leukofillitté alakult 
át. A palásság menti vékonyabb-vastagabb kvarcerek, a lazulási zónák albit-kiválásai, 
sőt a csillámpalákba későn betelepült gneisz-injekciók is metamorf anyagmobilizáció 
révén keletkezhettek. 

E dolgozat a soproni csillámpalákkal foglalkozó hasonló tanulmányunk 
( K I S H Á Z I P . és I V A N C S I C S J . , 1 9 8 7 ) folytatásának tekinthető, s megértéséhez 
annak ismerete hasznos lehet. A helyi tájékoztatást 1. ábránk térképvázlata 
szolgáltatja. 

1. A gneisz-csoport kőzetei 

A variszkuszi hegységképződés idején — valószínűleg annak fiatalabb sza
kaszán — anatektikus eredetű mélységi magmásságként jelentős gránittestek 
nyomultak a már amfibolit-fáciesű progresszív metamorfózisán átesett csil
lámpala-sorozatba, s nagyrészt meglehetősen savanyú leukogránitokként ott 
is szilárdultak meg. Eredeti helyükön egyébként akár e csillámpalák mélyebb 
tagjait is érhette az anatexis. Mindenesetre az alpi hegységképződés nagy 
horizontális mozgásaiban már a csillámpalákkal együtt vettek részt, s eközben 
szerezték gyenge, zöldpala-fáciesű metamorfózisukat, mely metagránittá, illetve 
gyengébben-erősebben palásodott gneisszé változtatta azokat. Általában kö-
zépszeműek, de a kataklázosodottabb zónákban vannak aprószemű részletek 
is (esetleg eredetileg is ilyenek lehettek már). Ritkább gneisztípusok a csil
lámpalába települt injekciós gneisz, a bázisosabb kiinduló anyagú saussurit-
gneisz, valamint a tektonikusán vonalazott gneisz. 

a) A leggyengébben palásodott, leginkább gránitos szerkezetű és szövetű 
gneisztípust metagránit néven különítjük el. Jellemző még rá a biotit viszony
lagos bősége is a muszkovit mellett, így kétcsillámú gneisznek is nevezik. 

* Elhangzott az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály 1986. december 8-i ülésén. 
** МАШ Nyugatmagyarországi Területi EÖldtani Szolgálata, 9400 Sopron, Lackner K. n. 3. 
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1. ábra. A Soproni-hegység és a szigetrögök kristályospala kibúvásai. J e l m a g y a r á z a t : 1. Harmad- és negyedkori üledékek, 2. Leukofillit, 3. Gneisz, 4. Diszténkvarcit 
(„fehér"), 5. Diszténkvarcit („szürke"), 6. Klorit-muszkovitpala, 7. Disztén- (kloritoid-) muszkovitpala, 8. Andaluzit-sziilimamt-biotitpala, 9. Mélyfúrás, 10. Az ismertetett 

feltárások, I. Várisi kőfejtő, I I . Nándormagaslati kőfejtő (részlet), I I I . Deákkúti kőfejtő (részlet), IV. Gloriettei kőfejtő, V. Ady Endre úti bevágás 

Fig. 1. Crystalline schist exposures of the Sopron Mountains and of the inselbergs. L e g e n d : 1. Tertiary and Quaternary sediments, 2. Leucophyllite, 3. Gneiss, 4. Kyanite-
quartzlte („white"), 5. Kyanite-quartzite („grey"), 6. Chlorite-muscovite schist, 7. Kyanite-(chloritoid)-muscovite schist, 8. Andalusite-sillimanite-biotite schist, 9. Borehole 
10. Exposures discussed, I. Váris quarry, II . Nándormagaslat quarry (detail), III . Deákkút quarry (detail), IV. Gloriette quarry, V. Itoad-cut, Ady E. street 

154 
F

öldtani 
K

özlöny 
119. kötet 

2. 
füzet 



Kisházi P. — Ivancsics J.: A Soproni Gneisz Formáció kőzettana 1 5 5 

Ezt a gneisztípust a Keleti Alpokban a nagyobb durvagneisz-tömegek belse
jéből jelzik, míg a szegélyek felé palásabb típusok mutatkoznak ( W I E S E N E D E R 
H., 1 9 7 1 ) . Igazi metagránit a Soproni-hegységben csak szórványosan, kisebb 
foltokban található. Legszebb előfordulása a Károl.ymagaslat ÉK-i szélén, a 
Várisi-domb kőfejtőjében van, ahol a D-i főfal egy sávjában jelentkezik, 
átmenetesen települve egy kissé palásodottabb, kevesebb biotitot tartalmazó 
gneisztípusba (2. ábra). Szórványosabban egyebütt is, koncentráltabban azon
ban csak a metagránitos részekben találhatók olyan csillámpala-zárványok 
(xenolitok), melyek mérete rendszerint csak 2-3 mm, de olykor az 5 cm-t is 
meghaladhatja, s uralkodóan muszkovitból és biotitból, ritkábban gránátból 
állnak. Ugyancsak jelentkeznek e kőzetben kisebb pegmatoiderek és -lencsék, 
valamint hasonló kvarcbetelepedések is. 

Ásványos elegyrészei közül a kvarc és a földpátok (gyakran porfiroblasztos, 
keresztrácsos ikresedésű, pertitesedett mikroklin és saussuritesedett vagy víz
tiszta albit) az uralkodók. A csillámokat főként muszkovit (fejlettebb- és 
aprópikkelyes kifejlődésú) és kevesebb biotit (többnyire fejlettebb-pikkelyes, 
barnás-zöldes pleokroizmusú) képviseli. Járulékok: apatit, gránát, opak érc, 
rutil, cirkon, klinozoizit és gyanítható szillimanit (a xenolitokkal kapcso
latban). 

A granitizációt megelőző időből visszamaradt reliktumok lehetnek a nagyobb 
biotit- és muszkovit-pikkelyek, amennyiben erősen rezorbeáltak. A graniti-
zációs termékek közül az albitnál bázisosabb plagioklászok és a kvarcok egy 
része idősebb lehet, mint a káliföldpát, mely az összes többi elegyrészt zár
ványként tartalmazza, korrodálja, sőt foltosán ki is szoríthatja. Az alpi idő
szakban történt a plagioklászok albitosodása, a káliföldpátok mikroklinoso-
dása, továbbá az általános — de viszonylag nem túl erős — szericitesedés. 
Feltűnő a kloritosodás gyakorlati hiánya a gneiszekben. Ezzel szemben nem
ritkán lehet észlelni apró, második-generációs albitkiválásokat, főként vékony 
repedések és lazulási zónák kitöltéseként. Ezek és a már említett kvarcerek 
keletkezése leginkább metamorf hidrotermás mobilizátumokként értelmezhető 
(vö. M E H N E K T K. B , . , 1 9 7 1 ) . A gránátok zöme is alpinak tartható megjelené
sük alapján (idioblasztos vázkristályokat alkotnak). Az opak ércszemek nagy
részt elváltozási maradék-termékek valószínűleg a biotitok egy részének 
muszkovitosodásából. 

Az / . és II. táblázat adja e kőzetek kémiai és modális ásványos összetételét. 
b) A középszemű gneiszek palásabb változata képviseli az itteni gneiszek 

java részét, s szokták „soproni típusú gneisz" néven is említem őket. Típusos 
leukogneiszek, melyekben csak nagyon kevés színes elegyrész található (bár 
ritkán akadnak biotitban gazdagabb részleteik is), így az uralkodó csillám
ásvány alapján muszkovitgneisznek is nevezhetők. Legszebb feltárásuk Sop-
ronbánfalván van a nándormagaslati kőfejtőben (3. ábra). A kőzet itt véko
nyabb-vastagabb pados kifejlődésű, s a vastagabb padokban kissé durvább-
szemű és kevésbé palás, a vékonyabbakban pedig valamivel apróbb szemű (kes
keny sávokban olykor milonitosan egészen apró szemű) és erősebben palás 
megjelenésű. A fejtő tetején és É-i oldalán leukofillit települ rá, melynek nyí-
rásos övezetében a gneisz fokozatos átmenettel szinte csillámpala-szerűvé 
válik (1. később). Gyakran jelentkeznek benne néhány mm-től néhány cm-ig 
terjedő vastagságú kvarctelepecskék a palásság mentén. Helyenként azonban 
ezeknél jóval vastagabb kvarcbetelepedések is előfordulnak, sőt egy hatalmas 
kvarctelér is látható, mely harántolja a palásságot. 
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г. ábra. A Várisi kifejtő DNy-i fala. J e l m a g y a r á z a t : 1. Hegylábi törmelék, 2. Vetőbreccsa, 3. Muazkovitgneisz, 4. Metagránit, 5. Biotit, 6. Muezkovit, 7. К varc. 
8. Mikroklin, 9. Plagioklász, 10. Akcesszóriák 

Fig. 2. Southwestern wall of the Váris quarry. L e g e n d : 1. Piedmont detritus, 2. Fault breccia, 3. Muscovite gneiss, 4. Metagranite, 5. Biotite, 6. Muscovite, 7. Quartz, 
8. Microcline, 9. Flagioclase, 10. Accessories 
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Soproni gneisztípusok kémiai összetétele 
Chemical composition of the Sopron gneiss types 

I. táblázat — Table I. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

SiO, 74,14 73,40 49,85 78,08 73,99 76,39 74,93 79,04 78,15 77,27 72,03 
TiO, 0,08 0,08 0,65 0,14 0,10 0,14 0,09 0,10 0,25 0,13 0,13 
v,ob 

0,41 0,29 0,22 0,19 0,33 0,26 0,28 0,27 0,28 0,33 0,28 
13,48 14,20 24,86 12,56 14,84 12,96 13,98 12,13 12,87 12,58 16,88 

PeO 
0,55 0,53 4,09 

2,88 
0,77 0,51 0,77 0,32 0,11 0,79 0,80 0,30 

PeO 1,02 0,90 
4,09 
2,88 0,22 0,92 0,22 0,69 0,27 0,35 0,62 0,35 

OaO 0,80 0,84 1,21 0,45 0,81 0,45 0,46 1,00 0.80 0,40 0,55 
MgO 0,37 0,41 1,98 0,68 0,15 0,37 0,25 0,08 0,08 0,36 0,24 
K,0 4,28 5,16 9,20 2,95 5,56 4,12 4,21 0,40 2,25 2,25 2,41 
Na 2 0 3,18 2,31 0,35 8,55 2,96 8,21 3,36 5,65 3,21 4,41 4,95 
Н 2 0 + 0,90 1,02 3,46 0,74 0,70 0,87 0,89 0,70 1,69 1,27 1,52 
н,о- 0,05 0,18 0,20 0,19 0,06 0,19 0,02 0,24 0,05 0,05 

0 - . = 99,16 99,32 99,04 100,58 100,75 99,95 99,48 99,76 100,96 100,47 99,69 

Megjegyzés: Várisi kőfejtő (1. tömeges, 2. palás, 3. xenolit); Nándormagaslati kőfejtő (4—6); Deákkúti kőfejtő (7. normál 
gneisz, 8. aplitos gneisz); Gioriettei kőfejtő (9—10. aplitos injekció, 11. pegmatitos injekció). 

Note: Váris quarry (1. massive, 2, schistose, S. xenolitn); Nándormagaslat quarry (4—6.); Deakkút quarry (7. normal gneiss, 
8. aplitic gneiss); Gloriette quarry (9—10. aplitic injection, 11. pegmatitic injection). 

Soproni gneisztípusok modális ásványos összetétele (térfogat % -ban) 
Modal mineral composition of the Sopron gneiss types (volume percent) 

//. táblázat - Table II. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Kvarc 34,47 32,22 31,97 27,15 35,34 38,93 39,43 16,38 30,67 
Mikroklin 26,04 27,17 26,12 25,82 19,57 
Aibit 19,86 22,76 26,35 33,85 24,95 56,09 39,67 54,98 3,36 
Muszkovit 14,79 14,69 14,26 8,17 19,03 3,83 19,92 25,43 38,46 
Biotit 3,61 1,69 0,59 4,03 0,31 - - 0,41 0,12 0,86 
Klorit 0,06 19,80 
Gránát 3,74 
Egyéb 1,23 1,47 0,71 0,98 0,80 1,15 0,51 3,09 3,11 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Megjegyzés: Várisi kőfejtő (1. tömegesebb változat, 2. palásabb változat), Nándormagaslati kőfejtő (3. típusos kőzet, 4. bio-
titos változat); Deákkúti kőfejtő (5. normál típus, 6. aplitos változat); Gloriettei kőfejtő (7. aplitos injekció, 8. pegmatitos injek
ció, 9. injektált csillámpala). 

Note: Váris quarry (1. more massive variety, 2. more schistose variety); Nándonnagaslat quarry (3. typical rock, 4. biotitic 
variety); Deákkut quarry (5. normal type, 6. aplitic variety); Gloriette quarry (7. aplitic injection, 8. perraatitic injection, 9. 
injected mica scnist). 

Az ásványos összetétel lényegében nagyon hasonlít a metagránitokéhoz. 
A két földpát mennyisége nagyjából egyforma. Az albit eredetileg is nagyon 
savanyú lehetett a saussurites klinozoizit-zárványok gyakorlati hiányából 
következtetve. A muszkovit (szeriéit) mennyisége a palásság fokozódásával 
növekedni látszik, bár ez inkább csak a leukofillit felé mutatkozik meg hatá
rozottabban. 

Az / . és 77 . táblázat adja a kőzetek kémiai és modális ásványos összetételét. 
c) Apró szemű muszkovitgneisz sem nagyon ritka a hegységben. Nem lehet 

határozottan eldönteni, hogy az apró szeműség korai tektonikai okokra vezet
hető-e vissza, vagy magmás (mikrogránitos) eredetű volt-e? Legjobb feltá
rása a Deákkúti kőfejtőben van (4. ábra). E fejtő alsó szakaszán a kőzetkifej-
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3. йЬта. A Nándormagaslati kőfejtő É-i falrészlete. J e l m a g y a r á z a t : 1. Hegylábi törmelék, 2. Telérkvarc, 3 . 
Muszkovitgneisz, 4. Biotit, 5. Muszkovit, 6. Kvarc, 7. Mikroklin, 8. Plagioklász, 9. Akcesszóriák 

Fig. 3. Part of the northern wall of the Nándormagaslat quarry. L e g e n d : 1. Piedmont detritus, 2. Vein quartz, 
3. Muscovite gneiss, 4. Biotite, 5. Muscovite, 6. Quartz, 7. Microcline, 8. Piagioclase, 9. Accesories 

lődés vékonypados, sőt helyenként lemezes is. A kőzetanyag meglehetősen 
apró szemű és erősebben-gyengébben palásodott. Másik jellegzetessége, hogy 
erősen leukokrata jellegű (különösen világos színűek pedig a magasabb szinten 
jelentkező aplitos részletek). Nem ritkák a palásság menti vékony kvarcbe
telepedések. 

Jellegében e kőzet — már csak palásodottságánál fogva is — közelebb áll 
a nándormagaslati gneiszhez, mint a várisihoz. Az albit mennyisége azonban 
állandóan felülmúlja a mikroklinét (sőt az aplitos típusból a mikroklin ki is 
marad). A csillámokat zömmel muszkovit képviseli, a biotit többnyire csak 
nyomokban fordul elő (az aplitos változatból pedig teljesen hiányzik). 

Az / . és II. táblázat adja e kőzetek kémiai és modális ásványos összetételét. 
d) A Soproni-hegység legszebben feltárt injekciós gneiszövével a Vashegy

vonulat É-i gerinckiemelkedésén, a Glorietten találkozhatunk. Itt egy kis 
fejtőben láthatjuk, hogy a csillámpalák közé nyomult gneisz-injekciók 1-2 
cm-től 40-50 cm-ig terjedő vastagságú ereket, illetve teléreket képeznek, 
melyek többnyire a palásság mentén tolódtak be és hosszabban kitartanak, 
bár megfigyelhetők lencsésen elvégződő, sőt tömzsszerű injekciók is (5. ábra). 
Olykor a palásságot harántoló ilyen ér is feltűnik. Az injekciós gneiszeknek 
két fő típusuk van: apró szemcsés (aplitos) és durvaszemcsés (pegmatites). 
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Az előbbi gyakoribb az utóbbinál. Helyenként tiszta kvarcos részekbe mennek 
át. Az injekciók anyaga nem, vagy csak nagyon gyengén irányított szerkezetű 
muszkovit-kvarc-albitpala, csak kevés biotittal és káliföldpáttal vagy azok 
nélkül. Az injektált csillámpala pedig klorit-kvarc-muszkovitpala, vagyis 
normál csillámpala, több-kevesebb biotittal, albittal és gránáttal. 

Az injekciós gneiszek keletkezését eddig magmás injekcióként értelmezték 
és a gránitok intrúziójával hozták kapcsolatba. Ennek azonban ellene látszik 
szólni a fent vázolt megjelenés, mely azt sugallja, hogy az injekciók a palásság 
kialakulása után, tehát viszonylag későn keletkeztek. így talán — a kvarc
betelepedésekhez hasonlóan — ezek anyaga is az átmozgások során mobili
zálódhatott és válhatott ki a palásság menti lazulási zónákban (felmerülhet 
itt a leukofillitesedés során felszabadult anyag közreműködése is, 1. K I S H Á Z I 
P . és I V A N C S I C S J . , 1987). 

Az / . és 7 7 . táblázat adja e kőzetek kémiai és modális ásványos összetételét. 
e) A Muck-tetőtől ÉK-re, a Bécényi út közelében lemélyült SR-1. sz. fúrás 

szelvényéből (6. ábra) ismertté vált egy különálló gneisztípus, melyre főként 
saussuritesedett plagioklásza (szeriéit- és klinozoizit-epidotzárványokkal tele
hintett albit) a jellemző. Az eredeti plagioklász nyilvánvalóan bázisosabb volt. 
Klinozoizit-epidot megjelenhet a földpátszemeken kívül is. Jellemző még, 

4. ábra. A Deákkúti k5fejt6 középső részének vázlata. J e l m a g y a r á z a t : 1. Lejtőtörmelék, 2. Aplitos gneisz, 
3. Pinomszemű muszkovitgneisz, 4. Muszkovit, 5. Kvarc, 6. Mikroklin, 7. Plagioklász, 8. Akcesszőriák 

Fig. 4. Sketch of the middle part of the Beákkút quarry. L e g e n d : 1. Slope detritus, 2. Aplitic gneiss, 3. Kne-grai-
ned muscovite gneiss, 4. Muscovite, 5. Quartz, 6. Microline, 7. Plagioclase, 8. Accessories 



5. ábra. A Vashegy — Gloriettei kőfejtő. J e l m a g y a r á z a t : 1. Hegylábi törmelék, 2. Kvarc mobilizátum, 3. Gneisz injekció, 4. Kiorit-muszkovitpala, 5. Vetöbreccsa, 
6. Biotit, 7. Muszkovit, 8. Klorit, 9. Kvarc, 10. Mikroklin, 11. Plagioklász, 12. Akcesszóriák 

Fiff. 5. The Vashegy-Gloriette quarry. L e g e n d : 1. Piedmont detritus, 2. Quartz mobilisate, 3. Gneiss injection, 4. Chlorite-muscovite schist, 5, Fault breccia, 6. Biotite, 
7. Muscovite, 8. Chlorite, 9. Quartz, 10. Microcline, 11. Plagioclase, 12. Accessories 
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6. ábra. A Sopron—Eécényi út (SR)-l. sz. fúrás szelvénye. J e l m a g y a r á z a t - 1 Leulrofiim о re.^w ,«ч 
3. Amfibolpala, 4. Saussurit-gneisz.S Klorit-muszkovitpala, 7.Disztén,8. ^ О Ш . ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

11. Muszkovit, 12. Paragonit, 13. Klorit, 14. Kvarc, 15. Alblt, 16. Akcesszöriak »mozoizrt, 
Fi(7. 6. Borehole section of the SR-1 borehole (Sopron, Récényi street). L e g e n d - 1 Leuconhvllite 2 K v a n i f p 
Z^u'l- А™?ЫЪ°1е

 3?bist. t; Saussurite-gneiss, 5. Chlorite-muscovite schilt! 7. Kyanite ° 8СЫогtold 9 A t 
bole, 10. Epidote-chnozoisite, 11. Muscovite, 12. Paragonite, 13. Chlorite, 14. Quart™ 15 Albite 16Accfs™ories 
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hogy káliföldpát nem mutatkozik; a biotit szerepe általában jelentősebb, mint 
a normál gneiszeknél (beleértve a biotitos muszkovitgneiszeket is); kevés 
klorit is fel-feltűnik bennük. A földpátok egyébként gyakran csomókat al
kotnak a kőzetben. 

A kőzetváltozat keletkezése feltehetőleg kissé bázisosabb (semleges) magmás 
differenciátum jelenlétére vezethető vissza, az uralkodóan erősen savanyú 
fő tömegben. 

f) Ugyancsak különálló gneisztípust képvisel az az apró szemű, gyakran 
makroszkópos vonalazottságot mutató kőzetféleség, mely a Rókaház-domb 
csúcsáról, illetve az 8-84. sz. fúrásból került nagyobb tömegben elő. (7. ábra). 
Egységesen jellemző rá a nagyfokú kihengereltség, mely egyfajta blasztomilo-
nitot hozott létre. A kvarcszemek egyrészt erősen megnyúltak, olykor szinte 
folyásszerű megjelenést mutatnak, másrészt foltosán vagy sávosan apróra 
törtek (de blasztézissel többé-kevésbé már összeforradtak). A földpátok ezzel 
szemben ridegen viselkednek, s gyakran orsóalakú szemcse- vagy szemcse
csoport-alakzatot alkotnak, mely „szemesgneisz" jelleget ad a kőzetnek. 
E szemeket mintegy körülfolyjak a többi elegyrész (kvarc, muszkovit, biotit) 
szemcséi, szalagos szövetet (ribbon texture) eredményezve. Uralkodó föld-
pátja mindig az albit, s nemegyszer a mikroklin hiányzik is. Járulékok: 
apatit, gránát, cirkon, opak érc, titanit. 

E kőzet szerkezete és szövete némileg a fóliáit granulitokéra emlékeztet. 
Nagy ellennyomás melletti átpréselődés révén alakulhatott ki talán valami 
helyi lemezütközés során. 

2. Leukofillitek 
E különleges összetételű és genetikájú kőzetek legszebb kifejlődésükben 

elsősorban gneiszekkel hozhatók kapcsolatba, ezért soroltuk őket ide. Tudni 
kell azonban azt, hogy a normál csillámpalákban is vannak olyan erősebben 
fillonitosodott részletek, melyek mind külső megjelenésre, mind belső tarta
lomra közel állnak a leukofillitekhez (csupán kloritjuk színezettebb egy kissé), 
s így hasonló eredetűeknek is tartjuk őket. 

Minthogy e kőzetek származásával egy külön dolgozatban részletesen fog
lalkoztunk ( K I S H Á Z I P . és I V A N C S I C S J., 1 9 8 7 ) , így most csupán a Nándor
magaslat ÉNy-i lábánál, az Ady-mozival szemközt levő útbevágás szelvényé
nek bemutatása kapcsán térünk ki rájuk röviden (8. ábra). E helyt ugyan csak 
leukofillit található, viszont kissé odébb, a már említett gneisz kőfejtőben az 
átmeneti rétegek is tanulmányozhatók. A kőzet itt vékony takaróként a 
hegy egész É-i oldalát befedi, s helyenként — így különösen a hegylábnál — 
gravitációs lecsúszás következtében anyaga össze is torlódhatott (a felette 
volt egykori csillámpala-takaró maradványai kisebb tömbök alakjában itt-ott 
a lejtőn fennakadva még megtalálhatók). 

Az útbevágás kőzete zömmel hófehér, kitűnően palásodott és levelesen 
könnyen széthulló leukofillit, néhol mobilizáció révén betelepült kvarclen, 
csekkel. Gyenge redőződés, csúszási pályák, milonitos aprózódás, foltos limo-
nit-átitatódás helyi jellegzetességek. A három fő ásvány (kvarc, muszkovit-
leuchtenbergit) képződési sorrendjét a szöveti kép alapján nem lehet megadni, 
csupán annyit, hogy újonnan kristályosodtak és köztük szin- és poszttektoni-
kusak egyaránt lehetnek. Járulékos elegyrészek: apatit, opak érc, cirkon, 
epidot és rutil. 
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~. ábra. A Sopron (S)-84. sz. fúrás szelvénye. J e l m a g y a r á z a t : 1. Leukoffllit, 2. „Rókaházi" gneisz 4 Mus 
kovitgneisz, 4. Klorit-muszkovitpala, 5. Disztén-(Horitoid)-muszli;ovitpala, 6. Disztén. 7 Kloritoirt Я Rintit q ЧгГ,„ 

kovit, 10. Paragonit, 11. Klorit, 12. Kvarc, 13. Plagioklász, 14. Mikroklin, l^Akcesszóriák ' 
F * . 7. Borehole section of the S-84 borehole (Sopron) L e g e n d : 1. Leucophyllite, 2. „Bókaház gneiss", 3. Musco
vite gneiss, 4. Ohlonte-muscovite schist, 5. Kyanite-(chIoritoid)-mnscovite schist, в. Kvanite 7 Ohlnritnirt я RíJít i t . 

9. Muscovite, 10. Paragonite, 11. Chlorite, 12. Quartz, 13. Plagioclase, 14. Microcline, 15. Accessories 
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S. ábra. A Sopron — Ady Endre úti bevágás szelvénye. J e l m a g y a r á z a t : 1. Hegylábi törmelék, 2. Vetőbrecosa, 3. Kvarc mobilizátum, 4. Leukofillit, 5. Muszkovit, 
в. Leuchtenbergit, 7. Kvarc 

Fig. 8. Section of the road cut, Sopron, Ady Andre street. L e g e n d : 1. Piedmont detritus, 2. Fault breccia, 3. Quartz mobilisate, 4. Leucophyllite, 5. Muscovite, 6. Leuchten-
bergite, 7. Quartz 
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3. A soproni gneiszek vulkáni származtatásáról 

A Keleti Alpok durvagneisz-sorozatának gneiszeit gránitos kiinduló kőze
tekből származtatják. Most először merült fel egyes soproni gneisztípusok 
(deákkúti és nándormagaslati) savanyú vulkáni származtatásának lehetősége 
( L E L K E S S T É F E L V Á R T Gy. és mások, 1 9 8 6 ) , amely elgondolást a hozzájuk kap
csolódó leukofillitek eredeztetésének új megközelítése is inspirálhatta ( L E L 
K E S - F E L V Á R I Gy. és mások, 1 9 8 3 ) . Ezzel kapcsolatos ellenvetéseink: 

1. Egy vulkáni kőzet szemcseméretét csak nagymérvű (a jelzett zöldpala-
fáciesűnél erősebb) és főként termális metamorfózis növelhette volna e gneisze
kének — különösen pedig a nándormagaslatinak — megfelelőre. Alpi meta
morfózissal ezt aligha kaphatta volna meg (a Keleti Alpok permi kvarcporfirjai 
csak porfiroiddá metamorfizálódtak !). Variszkuszi metamorfózissal — kellő 
mélységbe lesüllyedve — elvileg ugyan megszerezhette volna a szükséges 
szemcsézettséget (hasonlóan a csillámpala-sorozat andaluzit-szillimanit-bio-
titpaláihoz), csakhogy semmilyen bizonyítékunk sincs arra, hogy ilyen meta
morfózis valóban érte volna őket. Ennek pedig különösen az általuk jelzett 
szemipelites szennyeződéseken és a leukofillitek kiinduló anyagaként feltéte
lezett agyagos bomlási termékeken a ténylegestől lényegesen eltérő nyomot 
kellett volna hagynia. 

2. A szóban forgó gneisztípusok jelenlegi szerkezete és szövete az alpi 
mozgások során fellépő zöldpala-fáciesű regionális (dinamo-termális) meta
morfózissal alakult ki, s mindenben megfelel egy gránitos összetételű és szem-
csézettségű kiinduló kőzet ilyen feltételek közt várható viselkedésének (vö 
S P R Y A., 1 9 6 9 ) . Szerintünk mindaz, amit e kőzetek leírásánál reliktum vul
káni jegyeknek vélnek (pre-metamorf rétegesség, sávosság, fenokristályok 
finom szemű mátrixban, a fenokristályok és a mátrix közti változó arány, 
augének jelenléte stb.), jól magyarázható a fenti alapon. A dinamometamor-
fózis szemcseaprózódással, valamint differenciált és irányított anyagi és szer
kezeti átrendeződéssel járt együtt, melynek hatását a későbbi termometamor-
fózis újrakristályosodásai alapvetően már nem változtatták meg. 

3. Idegen, szemipelites szennyeződéseket mi nem észleltünk a gneiszekben. 
Helyi kovasav-feldúlások azonban valóban előfordulhatnak az általunk több
ször is említett mobilizációs kvarcerek és impregnációs zónák utólagos be-
helyeződései folytán. 
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Petrogenesis of the Sopron Gneiss Formation 

f Dr. P. Kisházi—J. Ivancsica* 
Abstract 

The primary rocks of the Sopron Gneisses were mostly hyperacid leucogranites of 
anatectic origin that could intrude the older mica-schist series at the time of the younger 
Variscan orogeny. In the course of the Alpine nappe movements these underwent green-
schist facies dynamo-thermal metamorphism and this formed their recent schistose 
structure. The parts lying farther of the movement paths could remain as metagranites 
of more compact structure. Nevertheless, along these paths the rock was transformed into 
leucophyllite by maximal phyllonitization. The thin or thick quartz veins parallel with 
schistosity, the albite precipitations of the loosening zones as well as the gneiss injections 
embedded subsequently into the mica schists could have been generated by metamorphic 
mobilization. 

Manuscript received: 18th April, 1988. 

• Hungarian Geological Institute, Regional Service, H-94Û0 Sopron, Lackner К. u. 3. 

Генетическая петрография шопронской свиты гнейсов 
f д-р. Петер Кишхази, Йене Иватич 

Исходными породами шопронских гнейсов служили лейкократовые граниты анатекти-
ческого происхождения, большей частью очень кислые, внедрившиеся в серию более 
древних слюдяных сланцев, повидимому, во время молодого варисского орогенеза. При 
формировании альпийских покровов они претерпели динамотермальный метаморфизм в 
фации зеленых сланцев, в ходе которого сформировалась их современная сланцеватая 
текстура. Участки вдали от траекторий движения могли остаться в виде метагранитов с бо
лее массивной текстурой. Вдоль траекторий же эти породы путем максимальной филло-
нитизации были превращены в лейкофиллиты. Кварцевые прожилки переменной мощнос
ти, приуроченные к сланцеватости, далее, выделения альбита в зонах расслабления, на
конец, инъекции еще более поздних гнейсов в слюдяных сланцах, по всей вероятности, 
возникли при метаморфогенной мобилизации вещества пород. 


