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A KISALFÖLD MEDENCEALJZATÁNAK ÓPALEOZÓOS KŐZETEI

Irta: Balázs Endre

A Kisalföld hazánk északnyugati részén elhelyezkedő, uralkodóan neogén 
üledékekkel feltöltött medence, melynek természetes határai Ny-on a Kőszeg— 
Soproni hegység, D-en és K-en a Dunántúli Magyar Középhegység, míg É-on 
Szlovákia felé nyitott.

Medencealjzatának kutatása viszonylag újkeletű, hiszen az első szénhid
rogénkutató mélyfúrás 1935-ben mélyült Mihályi község mellett, s ezt 1957-ig 
mindössze 11 fúrás követte. Az utóbbi időben indult meg rohamosabb lép
tekben a kutatás, a fúrások száma megsokszorozódott. Máig közel 70 fúrás 
érte el a medencealjzatot (1. ábra). A földtani adatokat Kőrössy L. foglalta 
össze (1959, 1965). Földtanilag igazolta Scheffer V. geofizikai mérésekre 
alapozott elképzeléseit, szerinte a medencealjzat két nagyszerkezeti egysége az 
ún. Rába-vonal mentén érintkezik egymással, az ÉNy-i rész kristályos, a 
DK-i kisebb kiterjedésű rész jDedig a közép-dunántúli mezozoikummal alkot 
egységet.

Vizsgálataink tárgyát jelenleg elsősorban az aljzat, mintegy 60 fúrás által 
feltárt, metamorfózist szenvedett kőzetei képezték. E képződmények eredeti 
anyagukat és átalakultsági fokukat tekintve erősen hasonlók a Kőszegi
hegységben és a Balaton-felvidéken felszínen levő metamorf kőzetekhez. 
Biztosnak azonban csak a Bakony hegység DK-i ellenszárnyán levő Balaton
iéi vidéki képződményekkel kimutatható kapcsolatot tekinthetjük, a Kőszegi- 
hegység felé feltételezett kapcsolat kimutatásában — a köztes területek aljza
tának ismerete hiányában — egyelőre óvatosnak kell lennünk.

Vendel M. (1967) részletesen elemezve a Kőszegi-hegység és közvetlen 
környezete metamorf kőzeteivel foglalkozó kutatók vonatkozó munkásságát, 
s ezeket saját kőzettani vizsgálataival kiegészítve arra az eredményre jut, hogy 
e képződmények a variszkuszi hegységképző folyamatok által metamorfizált 
ópaleozóos üledékek.

A Balaton-felvidéki átalakult palasorozat vizsgálata már több mint 100 
éves múltra tekint vissza. A metamorf képződmények felszíni kibúvásainak 
főiránya megegyezik a Dunántúli-középhegység perm—mezozóos üledékeinek 
csapásirányával. Az első kisalföldi fúrási eredmények ismeretében a Balaton 
északi oldalán a perm—mezozoikum alá dőlő ópaleozóos rétegsor észak
dunántúli folytatásának lehetőségére először Vadász E. utalt.

Oravecz J. és Bubics I. megkísérelték a Bálát on-felvidéki ópaleozóos 
összlet korbeli tagolását, részben az Oravecz J. által meghatározott szilúr idő
szaki ősmaradványok, részben pedig ausztriai kőzettani analógiák segítségével.
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i. ábra. A harmadidőszaki medencealjzat felszíne és fúráspontjai 

Abb. 1. Oberfläche und Bohrpunkte des prä-tertiären Beckenuntergrundes
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A szomszédos osztrák területek faunával jól rögzített ópaleozóos összle- 
teire jellemző, hogy az uralkodóan kovás ordovicium és szilúr a fiatalabb 
paleozoikum felé erősebben karbonátosodig s nagy tömegű karbonátkőzet 
kifejlődés a devon időszakban lép fel. Igen jellemző tulajdonsága ezeknek az 
üledékeknek, hogy a szilúr esetleges karbonátos közbetelepülései és a törme
lékes kőzetek általában csekély karbonátos kötőanyaga majdnem mindig 
kalcitos, míg a devon időszakra már inkább jellemző a dolomit uralkodóvá 
válása. Az osztrák analógiákra való hivatkozás annál is inkább indokolt, 
mivel e képződmények közvetlen keleti folytatása sejthető a megfelelő Ny- 
magyarországi kifejlődésekben.

A Kisalföld fúrásai általában csak 30—40 m-nyit tártak fel a metamorf 
aljzatból, néhány esetben ez az érték megközelíti a 200 m-t, de csupán egyetlen 
fúrás люк — az 1кеглюг 4. sz. — amely 550 m-t haladt az idős kőzetösszletben. 
Célszerű tehát e fúrás rétegsorát legelsőként tárgyalni, mivel általános tömény- 
szerűség feltárására ad alkalmat.

Mczometamori kőzetek

A Soproni-hegység DK-i előterében a két pinnyei és a Mihályi-4. sz. 
mélyfúrás tárta fel az aljzat legerősebben metamorfizált kőzetét, amely kitűnő
en palás, gránátos, k\^arcitlencsékkel tagolt csillámpala. A kőzet uralkodó 
ásványai a változó méretű, víztiszta muszkovit és az unduláló kioltású клюгс. 
Helyenként kisebb-nagyobb foltokban klorit, és 1 cm-nél is nagyobb átmérőjű, 
töredezett andradit gránátok szaporodnak fel. Járulékosan turmalin és cir- 
konkristályok gyakoriak. A kőzet egy-két albitkristálytól eltekintve gyakor
latilag földpát mentes.

Délebbre, a Pinnye-1 fúrásban a csillámpalára diszkordánsan keÂ ésbé 
metamorf rétegek — dolomitbreccsa és kloritpala — települnek. A dolomit- 
breccsa anyaga szemcsés—kristályos, feltehetően alsó-középsőde\^on dolomit- 
törmelék, köt őanyaga, amely eredet ileg agyagos volt, szericitesedett, a szeneit- 
rétegecskéket kisebb-nagyobb mikrokristályos kA^arclencsék szakít ják meg.

A dolomitbreccsára települő kloritpala sötétszürke, gyüredezett, uralkodó 
ásл̂ ányai: klorit, szeneit és кл̂ агс.

Epi—anchimetamorf kőzetek

E képződmények igen jelentős elterjedésben nyomozhatok, tárgyalásukat 
az I  к e r v á r -4. s z. f ú r á s  rétegsorával kezdjük. E fúrás 1747 —2296 m 
közötti szakaszán alul kovás, középen átmeneti vulkanitos és felül erősen 
karbonátos rétegsor különböztethető meg.

Az a l s ó  s z a k a s z  mintegy 280 m vastagságban feltárt homokkő- 
palából és kevesebb közbetelepült szericites kloritpalából, szericitpalából és 
aleurolitpalából áll.

A homokkőpala sötét zöldesszürke, változó szemcsenagyságú, általában 
finomszemcséjű, kötőanyaga ko\úis. Az uralkodó szemcsenagyság 0,1 —0,2
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mm-es. Ásványos összetétele: oldott szegélyű, szögletes, unduláló kioltású 
kvarc, változó mennyiségű savanyú plagioklász, szeneit és klorit.

A közbetelepült kloritpala fekete, finoman palás, kovás, szericites. 0,5 —1,5 
cm-es, szeszélyesen hajlított, világosabb szürke, sötétebb szürke és fekete, 
lencsésen kivékonyodó-kivastagodó rétegek váltakozásából áll. 0,01 mm szem
csenagyságú, egyenletesen elosztott kvarctörmeléket tartalmazó kloritréteg 
váltakozik nagyobb, 0,05 mm-es szemcsenagyságot is elérő kvarcban dúsabb, 
földpátokat is tartalmazó szericites kloritrétegekkel. Harmadikként megkü
lönböztethető egy ugyancsak átlag 5 mm vastag, feltehetően szerves anyagtól 
átlátszatlan, fekete, szericitpikkelyekből álló rétegecske is. A rétegzéssel 
60°-ot bezáró 0,1 mm vastag repedések kitöltő anyaga kvarc. A repedésrendszer 
kialakulása után bekövetkezett újabb nyomás hatására — amely a kőzet 
enyhe metamorfózisához vezetett — a repedések megszakadnak, elhajolnak, 
és a szericitpikkelyek a repedésrendszerrel kis szöget bezáró enyhe haránt - 
palásság síkja szerint rendeződnek.

Az átmeneti — k ö z é p s ő  — tagozat közel 190 m vastagságú, diaházból, 
Jcloritpalából és ez utóbbi anyagából képződött dörzsbreccsából áll.

A diabáz zöldesszürke, palás, kalcittal kitöltött hasadékok járják át. 
Az erős bontottság ellenére még jól felismerhetők a kőzet nagy részét alkotó 
bázisos-intermedier plagioklászok mind az alapanyagban, mind pedig feno- 
kristályok formájában. A földpátokon kívül a kőzet nagy mennyiségű kloritot, 
kalcitot és opak elegyrészt tartalmaz.

A kloritpala zöldesszürke, selymes fényű, összetételében uralkodik a klorit, 
ezenkívül szeneit, plagioklász és kvarckristályokat tartalmaz. A klorit első
sorban pennin és klinoklor. A felette található dörzsbreccsa a kloritpala anyagá
ból képződött, összetétele a röntgendiffraktométeres elemzés szerint csupán a 
breccsa jelentékeny sziderittartalmával különbözik.

A f e l s ő  szakaszon sötétszürke, igen kemény, gyengén palás elválású, 
grafitos márgctpala, majd mészmárgapala helyezkedik el. A kőzet 5—12 mm 
vastag eltérő színű és szövetű rétegecskék váltakozásából épül fel. A rétegek 
színe feketétől középszürkéig változik. A sötétebb rétegek szericitesek, míg a 
világosabbak inkább homokosak. A kőzet uralkodóan 0,01 mm-nél kisebb 
kalcitkristályokból áll, egyenletes eloszlásban tartalmaz a karbonátanyagnál 
lényegesen kisebb mennyiségben 0,03 mm-es, szögletes kvarctörmeléket, sze
rieket és kloritot. Gyengén metamorf jellege a kalcitkristályok irányítottságá
ban és a finomszemű kvarctörmelék összefogazottságában nyilvánul meg.

Rétegtani viszonyok

A fúrás alaphegységi rétegsorának alsó, kovás-kvarcos kifejlődésű anchi- 
metamorf szakasza a Balaton-felvidéken és a Velencei-hegységben felszínről 
ismert szilúr sorozattal azonosítható, míg a középső és felső szakasz diabázos; 
meszes sorozata már inkább a К -ausztriai felszíni devon kifejlődésekkel hozható 
kapcsolatba.

Ha megvizsgáljuk a környező terület kőzeteit karbonát tartalmuk függ
vényében (2. ábra), akkor megállapíthatjuk, hogy a kisalföldi metamorf aljzat
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2. ábra. Az ópaleozóos képződmények átlagos karbonáttartalma 

Abb. 2. Durchschnittlicher Karbonatgehalt der altpaläozoischen Ablagerungen
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D-i részén, Nemeskolt a —Ikervár—Tét—Takácsi—Vaszar környékén az előző 
rétegsor alján levő igen csekély karbonáttartalmú, kovás homokkövek fordul
nak elő, míg északabbra az átlagos karbonáttartalom ugrásszerűen megnövek
szik.

A már említett kőzettani analógiák a lp ján  a kisalföldi metamorf aljzat 
déli részét szilúr, míg É-i részét inkább devon kőzetek építik fel (3. ábra).

3. ábra. A  Kisalföld medencealjzatának földtani térképe 
1. Mezo-metamorf, 2. szilúr, 3 . devon, 4. triász, 5. felsőkréta

Abb. 3. Geologische Karte des Beckemmtergrimdes der Kleinen Ungarischen
Tiefebene

1. Mesometamorphite, 2 .  Silur, 3 . Devon, 4. Trias, 5 .  Oberkreide
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1. Szilűr időszaki kőzetek

A medencealjzat szilúr kőzeteit az eddigi fúrások két nagyobb összefüggő 
tömegben tárták fel: Nemeskolta—Ikervár környékén, illetve K-en Takácsi, 
Vaszar és Tét községek közelében.

A n e m e s J c o l t a i  terület kőzetei: nagyvastagságú, finomszemcséjű 
homokkőpala, kloritfillit és kloritpala. A homokkőpala (Kol-2, Kol-3) szericites, 
kloritos. Általában a szemcsenagyság alulról felfelé csökken. A törmelék-, 
elsősorban a kvarcszemcsék gyengén oldott felülete, a szericitesedett, eredetileg 
agyagos kötőanyag rétegszerű elkülönítése, az ezekhez járuló harántpalásság 
kialakulása jelzi a kőzetsorozat anchimetamorf jellegét. Az átlagos karbonát- 
tartalom 0,5%. A kloritpala (Kol-3) és a kloritfillit (Kol-1) a homokkőpalába 
települ vékonyabb-vastagabb rétegben, mennyiségük a bezáró homokkőpalához 
képest elenyésző. Az átfúrt összletekben helyenként nagy földpáttartalmú 
rétegeket lehet elkülöníteni. A földpáttörmelék nagysága, megjelenési formája 
és összetétele az üledékképződéssel egyidejű savanyú vulkáni törmelékszórást 
jelez. A mintákban grafitos, szenesedett, szerves eredetre utaló anyagon kívül 
ősmaradványt nem találtunk.

EK felé közvetlenül kapcsolódik az i k e r v á r i  terület, ahol a nemes- 
koltaihoz rendkívül hasonló homokkőpalát és kloritpalát tártak fel a fúrások. 
A területen az Ike-4. sz. fúrás mintegy 550 m vastagságban haránt olt meta
morf összlete a szilúr homokkőpala felett kb. 270 m vastag devon rétegsort is 
tartalmaz.

Legkeletebbre helyezkedik el a t é t i ,  v a s z a r i és t a k á c s i  fúrások 
által feltárt, nagyjából egységes kifejlődésű metamorf tömb. Itt a fúrások 
szericitpalát, szeneitfillitet, kloritpalát, homokkőpalát és alev.rolitpalát tártak fel. 
A szericitpala (Tét-2, Vasz-4, Так-l) gyakran harántpalás, a palássággal 
párhuzamos repedéseit kvarc, míg az erre merőleges repedéseket kalcit tölti 
ki. A kőzet uralkodóan szericitből áll, míg a szericitfillitben (Vasz-3) már igen 
gyakoriak a finomszemű összefogazott kvarcszemcsék. Itt három határozott 
harántpalássági irányt figyelhetünk meg, amelyek a kőzetből parányi meg
nyúlt romboédereket metszenek ki. A területen az erősen szericites kloritpala 
és a tiszta szericitpala között minden átmenet megtalálható.

A homokkőpalák sötét színűek, szericites kötőanyagúak, néhol erősen 
földpátosak. Az aleuritpalák szintén sötét színűek, kloritosak, szericitesek. 
A kvarckristályokon néhol sugaras továbbnövekedés figyelhető meg. Az egymás 
mellé szorult kvarcok összefogazódtak.

A hajszálrepedések kitöltésének három típusa figyelhető meg, amelyek 
egyben három generációt is jelentenek. A legkorábban kialakult generáció 
klorittal (pennin) van kitöltve, és a palássági irányhoz képest kis szögeltéréssel 
jelentkezik. Ennek folytonosságát megszakítják a rá közel merőleges kvarc
kitöltésű repedések, amelyek mentén kisebb eltolódások észlelhetők. A kvarcos 
ereket viszont a harmadik generáció kalcitos kitöltésű mikrorepedései harán- 
tolják és mozdítják el. Egyidejűleg a kovás törések megújulását jelenti a 
kvarc és kalcit együttes megjelenése a kvarccal kitöltött idősebb repedésekben. 
A Vasz-5. fúrásból előkerült szénült ősmaradványokat Oravecz J. a Micrhys- 
tridium alakkörbe tartozó Hystrichosphaeridáknak határozta meg.

A vaszari tömb ójoaleozóos kőzetei eredetileg törmelékes üledékek: változó
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agyagtärtalniii homokkövek, aleurolitok, finomhomokos agyagok és tiszta 
agyagok lehettek. A dinamometamorfózis során a törmelékanyag gyenge epi- 
metamorf jellegeket vett fe l: összefogazódott, oldódott, illetve továbbnöveke
dett. A kötőanyag nagy része szericitesedett, kisebb része kloritosodott. A kő
zetek csekély karbonáttartalma „rétegekként” elkülönült, illetve csomókban 
újra kivált.

A terület legtöbb fúrásában találtunk kisebb-nagyobb mennyiségben 
savanyú, uralkodóan albit-oligoklász, ritkábban andezin összetételű plagiok- 
lászt. Tekintettel arra, hogy ezek a szállításnak jobban ellenálló kvarcszem
cséknél általában nagyobbak, kevésbé koptatottak, valószínű, hogy savanyú, 
feltehetően riodácitos összetételű tufaszórás termékei.

2. Devon időszaki kőzetek

A szilúr kőzetektől északra — Bük község környékén, Ölbő—Vát—Rába- 
sömjén—Pecöl közelében és a Mihályi—Répcelak környéki DDNy—ÉÉK-i 
irányú hátságon — erősebben karbonátos, feltehetően fiatalabb, devon időszaki 
képződményeket tártak fel a mélyfúrások.

A b ü k i  terület kőzetei: különböző árnyalatú szürke, kristályos-szem
csés dolomit, sötétszürke, meszes-dolomitos szericitpala és homokos dolomitpala. 
A dolomit néhol breccsás szövetű, a dolomitkristályok mellett sok metamorf 
kvarc-, és kevés turmalin- és cirkonkristályt is tartalmaz. Fedőjében sötét
szürke, selymes fényű szericitpala helyezkedik el, amelyben gyakoriak a 
palásság irányában elhelyezkedő kristályos dolomitlencsék. A szericitpala 
karbonáttartalma 30% körül ingadozik, míg a homokos dolomitpala — amely 
az összlet legfelső tagja — már uralkodóan a palásság irányába rendeződött 
dolomitkristályokból és alárendelten összefogazott kvarccsomókból áll. Ez a 
kőzet is tartalmaz nehézásványokat, ezek közül magnetit, pirít, cirkon és 
turmalin gyakori.

DNy felé hasonló kifejlődéssel kapcsolódnak az ö l b ő i ,  v át  i, r áb a- 
s ö m j é n i és p ec  ö l i  fúrások. A terület aljzatát a következő kőzetek építik 
fel: dolomitos kloritpala, durvaszemcséjű homokkőpala-lencsékkel, szericitpala, 
mészpala és dolomit.

A kloritpala (Vát-1, Ö1-5) sötét zöldesszürke, selymes fényű, finoman 
palás, gyüreclezett, erősen dolomitos, amelybe a Vát-1 fúrásban osztályozatlan, 
durvaszemcséjű homokkőpala-lencse települ. A homokkőpalában változó 
mennyiségű, nagyméretű poliszintetikusan ikresedett kalcitkristály is meg
figyelhető.

A szericitpala (Ö1-2, 3, 4; Pe-1) helyenként nagyobb kvarctartalmú, itt 
szericitfillit jellegű. Általában harántpalás. Néhol jelentős a kőzet klorit és 
karbonáttartalma, ez utóbbi egyrésze szorosan kötődik a kőzetanyaghoz, 
más része repedéskitöltés. A rej)edéskitöltődés utáni, palásság szerinti mozgás 
jól megfigyelhető a lépcsősen elnyíródott kalcitereken.

A mészpala (Ö1-2) fekete színű, grafitos-szericites és sötétszürke karbonát- 
rétegecskék váltakozásából áll. A rétegecskék vastagsága 0,1 —2,8 mm között 
váltakozik. A kőzet uralkodóan kalcitból áll, a karbonátos rétegecskék kevés 
kvarctörmeléket tartalmaznak. A grafitos rétegecskék anyaga kvarc nélküli 
szericit, ezeken jól megfigyelhető a harántpalásság. A Dennstedt-elemzés
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szerint a minta karbonium tartalma 0,88%. E kőzetben az Ölbő-3 fúrás anyagá
ból Oravecz J. Angochitina ősmaradványt talált. Az aljzat felszínének közelé
ből származó minták erősen zúzottak. A mélyebbről származó minták épek, 
utólagos összetöredezést nem mutatnak, viszont szinte kivétel nélkül haránt - 
palásak, némelyik erősen gyüredezett, a palásság mentén pikkelyes egymásra- 
csúszásokkal.

A területen több fúrás talált a bükihez hasonló dolomitot (Ö1-4, Ö1-6, 
Pe-1, Rás-1), melyet az Ölbő-6. sz. fúrás mintegy 180 m vastagságban tárt 
fel. A kőzet világostól sötétszürkéig változó színű, néhol erősen repedezett, 
breccsás szövetű, egymásra merőleges, kristályos dolomittal kitöltött kőzet- 
résekkel átjárt. A dolomit kristályok mellett mindig tartalmaz kevés kvarc-, 
kaiéit- és plagioklászkristályt, illetve kiékelődő lencsékben szericitet. A mélység 
felé a kőzet mész- és törmelékanyag tartalma fokozatosan növekszik. A dolo- 
mitösszletet ért metamorf hatásra utal a néhol jelentkező ooidok elnyúlt volta, 
irányított elhelyezkedése, a dolomitkristályok gyenge orientáltsága, valamint 
a törmelékes kvarcanyag szigetszerű foltokba történt elkülönülése, illetve 
ezen belül mozaikos, ujjas összefogazódása. Ettől a korábbi metamorf hatástól 
valószínűleg független az összlet utólagos, erős összetöredezettsége, zúzottsága.

A geofizikai mérések szerint M i h á l y i  és Répcelak községek között 
összefüggő, északi részén É —D-i, majd Mihályi községtől délebbre DNy-ira 
forduló csapású h á t s á g  rajzolódik ki. A terület aljzatát felépítő ópaleozóos 
képződmények változatos kifejlődésűek, az egykori üledékes kőzetjellegnek 
megfelelően. A legfontosabb kőzettípusok a következők: homokkőpala, aleurolit- 
pala, szericites kvarcit, kvarcitpala, szericitpala, szericitfillit, kloritpala, mészpala, 
dolomitpala, dolomitfillit, dolomit és karbo-diabáz.

A homokkőpala (M-12, 27) vagy meszes, mintegy 11 — 15% CaC03-tarta- 
lommal, vagy dolomitos, 25% körüli CaMg(C03)2-, illetve 10% körüli szabad 
CaC03-tartalommal. A meszes változat sötétszürke, míg a dolomitos fehéres- 
szürke színű. Törmelékanyagukban — mely uralkodóan kvarcból áll — viszont 
semmi lényeges különbséget nem mutatnak, mindkét típus meglehetősen 
földpátgazdag. A meszes kőzet 4% Fe20 3-t tartalmaz, szemben a dolomitos 
változat 0,51%-nyi mennyiségével.

Az aleurolitpala (M-27) jól osztályozott, törmelékanyaga a homokkőpaláé
val rokon. Kötőanyaga dolomitos (10,5%), kisebb részben meszes (4,5%).

A szericites kvarcit (M-6, 19, 21) világos zöldesszürke, finoman palás. 
A kőzet szilikopelit eredetét igazolják az igen kisméretű kvarckristályok és 
a szericitjukkelyek. Helyenként nagyméretű, 20 mm széles laterálszekréciós 
kvarclencséket és a palásság irányában kissé elnyúlt földpátos csomókat lehet 
megfigyelni. A földpátok viszonylag épek, csak kissé szericitesedtek. A kvarc
törmeléktől eltérő szemcsenagyságúak és a hosszabb szállítást kizáró méreteik 
vulkáni szórt eredetre utalnak. Ezt támasztja alá az opak vasásványok vi
szonylag nagy mennyisége, amelyek részben a színes szilikátok elbomlásából 
származhatnak.

A kvarcitpala (M-8) kissé dolomitos, kloritos, illetve szericites. A palás- 
ságra közel merőlegesen 3—4 mm széles kvarcos—dolomitos kitöltésű repedések 
harántolják. A palásság síkjában fekete átlátszatlan foltok találhatók, amelyek
nek legnagyobb része szerves anyagból alakult át. Ezek között Oravecz J. 
az Angochitina formakörbe tartozó Chitinozoa-roncsokat határozott meg. A
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röntgendiffraktóméteres elemzések jelentősebb mennyiségű dolomitot, keve
sebb szideritet és a b-tengely szerint teljesen rendezett kaolinitet is jeleznek.

A finomhomokos, dolomitos szericitpala (M-10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 25) 
— melyben sötét színű, grafitos—szericites és világos színű kvarcos —dolomitos 
rétegek váltakoznak — igen nagy területen előforduló kőzettípus. A kőzet 
gyakran harántpalás. A vékony repedések első generációjú kitöltése pirites, 
a hajszálrepedéseket teljesen kitöltik, a tágabb, helyenként kiüregeseclő repe
désekben azonban már a dolomit—sziderit kitöltés uralkodik. Az egymással 
váltakozó kvarcos és szericites rétegekben gyakoriak az átlátszatlan fekete 
foltok, amelyeknek egy része pirit, többsége azonban megnyúlt, széthúzott— 
foszlányos alakja szerint szerves maradványokból alakult át. A kőzet dolomit- 
tartalma 8—15%, sziderittartalma 5—10% között váltakozik.

A területen gyakoriak a kloritos szericitfillit (M-9, 25) és a szericites Jclorit- 
fillit (M-9) átmeneti kőzettípusok. Ezek meszesek, dolomitosak, általában erő
sen gvüredezettek. Kb. 2—3 mm vastag kvarc-, sárgászöld szericites és sötétebb 
szürkéd zöld kloritos, meredeken palás rétegekből állnak. Az egész kőzetet 
egyeuletesen átszövi, néhol önálló rétegekké dúsul a karbonátanyag, amelyek 
a mikroszkópi és röntgendiffraktométeres vizsgálatok szerint, egymást helyet
tesítő módon kalcitból, dolomitból, illetve szideritből állnak.

A kloritpala (M-7, 15, 20, 22, 24, 28) szürkészöld színű, finoman palás, 
finomhomokos, pirites, a palásság mentén vékony kalcitlencséket tartalmaz. 
A kőzet bizonyos mennyiségű törmelékes kvarcot tartalmazó tufából kelet
kezett. A klorit a tufa földpátjaiból és részben az eredeti színes szilikátjaiból 
származik. A röntgendiffrakt ométeres elemzés szerinti ásványos összetétele 
mennyiségi sorrendben: klorit, plagioklász, kaiéit, kvarc, szeneit.

A mészpala (M-9, 17, 22) homokos, szericites, kissé kloritos, általában 
harántpalás. A szericites —kloritos, finompalás rétegek közé néhol sötétszürke, 
tömött, gyorsan kiékelődő, durvakristályos, márványszerű mészkőlencsék ik
tatódnak. Ezek vastagsága általában 30—40 mm. A kőzet szabad CaC03-tar
talma 40—45%, míg CaMg(C03)2-tartalma 5—10% között változik. Helyen
ként teljesen szénült, vagy piritesedett, roncsolt ősmaradvány-nyomok is 
jelentkeznek. Az egymással váltakozó rétegecskék közül a szericitesebb részek 
szervesanyag-, illetve pirittartalma nagyobb, mint a meszes részeké. A kőzet 
FeS2-tartalma 8,23%.

A dolomitpala (M-14) fekete színű, grafitos, szericites, kvarcos, többszörö
sen harántpalás. Szeszélyesen váltakozik erősebben szericites részekkel. A fő 
palássági síknak megfelelően vékony (max. 1 mm vastag), helyenként len
csésen ki vastagodó, hófehér kalcitereket tartalmaz. A szericites rétegeket a 
szervesanyag sötétre színezi, ezek gyakran néhány tized mm hosszú, megnyúlt, 
léc alakú, fekete, ősmaradványokra utaló roncsokat tartalmaznak. A kőzet 
ásványos összetétele mennyiségi sorrendben: dolomit, szeneit, kvarc, kaiéit, 
sziderit, kaolinit és nyomokban plagioklász.

A dolomitpalától csupán az elegyrészek mennyiségi eloszlásában külön
bözik a gyíiredezett, préselt, kitűnően palás dolomitfillit (M-26). A kőzet 
törmelékes elegyrészei között a kvarc mellett elszórtan változó mennyiségű 
savanyú jüagioklász, mikroklin, valamint egy-két cirkonszemcse is előfordul. 
A kőzet karbonátanyag-tartalma csomókba rendezett, illetve egyenletesen 
elosztott finomszemcséjű dolomit- és kevés szideritkristályból áll. Kalcit csak
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nyomokban mutatható ki. Az elszórtan található opak foltok szénanyagúak, 
szer\es eredetük kétségtelen. A kőzet ásványos összetétele mennyiségi sor
rendben: dolomit, kvarc, szeriéit, kaolinit, sziderit, plagioklász, mikroklin, 
kalcit.

A dolomit (M-28) szürke, tömött, jól rétegezett; egyenletesen kristályos 
dolomitszemcsék építik fel. Helyenként pár mm-es összefogazott kvarcit és 
szeri cites lencsék szakítják meg, amelyek orientáltsága és a nagyobb dolomit - 
kristályok elhelyezkedése jelzi a kőzet palásságát.

Több fúrás tárt fel tömött, préselt, palás, sötét zöldesszürke karbo-diabázt. 
A kőzet másodlagosan erősen karbonátosodott, sűrű, szabálytalan, kalcit- 
kitöltésű mikrorepedés-hálózattal átjárt, illetve egykori földpát- és színes 
szilikát ásványainak egy része kalcitkitöltésű pszeudomorfóza. Ásványos elegy
részei mennyiségi sorrendben: bázisos plagioklász, klorit, szeriéit, dolomit, 
kalcit, sziderit, kaolinit, pirit. Ezt a kőzetet eddig az M-22, 23, 29. sz. fúrások 
tárták fel.

Igen érdekes a terület D-i részén a Sótony-2. sz. fúrás alaphegységi kőzete. 
A fúrás 1976 m alatt kb. 80 m vastagságban kalciteres, epidotos kloritpalát 
harántolt. A kőzet sötétzöld—zöldesszürke színű, kb. 30° dőlésben gyengén 
palás. A vékonycsiszolati vizsgálat szerint kloritból, bázisos plagioklászokból és 
változó mennyiségű kvarcból áll. Szintenként különböző mennyiségű bontott, 
uralitosodott augitot, szerpentinesedett, kloritosodott pigeonitot, néhol vi
szonylag sok epidotot és antofillitet tartalmaz.

A kőzet eredeti anyaga rétegezett, üledékes anyaggal keveredett, tenger 
alatti bázisos vulkáni tufa volt. A tenger alatti képződést bizonyítja az 1985 m 
mélységből származó mintában talált Hystrichosjihaeridea-töredék. A röntgen 
elemzés a következő mennyiségi sorrendet mutatta ki: klorit, plagioklász, 
kvarc, dolomit, piroxén (pigeonit), amfibol.

A diabáz és a kloritpala teljes kémiai elemzését az 1. sz. táblázat tartal
mazza. Elemzők: T o ln ay  V ., G u zy  K .-n é .

1. táblázat
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A metamorfózis jellemzői, a kőzetek genetikája

A Kisalföld É-i részén a pinnyei és a Mihályi-4. sz. fúrások által feltárt 
kőzet típusos, mezoövbeli csillámpala. Eredetileg kvarcban gazdag üledékes 
kőzet lehetett. Hasonló átalakultsági fokú kőzetek a Soproni-hegységben talál
hatók. Mivel az ópaleozóos, kevésbé metamorf kőzetek diszkordanciával tele
pülnek rá, így ha jelenlegi helyzete autochton, akkor kambriumi vagy prekamb- 
riumi lehet.

A délebbre levő területek — eredetileg üledékes, alárendelten vulkáni — 
kőzeteit lényeges metamorf hatás érte. Ez a metamorfózis az epi-övnek meg
felelő kis hőmérséklettel és erős, irányított nyomás-hatással jellemezhető.

E kőzetek az Eskola-féle fáciesek közül a zöldpala fáciesbe, ezen belül a 
klorit-szericitpala alfáciesbe tartoznak.

Az előforduló ásványok száma viszonylag nem nagy, jelentős mennyiség
ben csak a kvarc, szericit, klorit, kalcit, dolomit, sziderit és plagioklász fordul 
elő, a pirit, magnetit, epidot, illit, kaolinit, augit és antofillit alárendelt jelen
tőségű. Az egyes elegyrészek mennyiségi megoszlása viszont eléggé változatos, 
ami a kiindulási kőzetek változatosságára vall. Az eredeti üledékek három fő 
típust képviseltek: agyagos, aleuritos-homokos és meszes kifejlődést, amelyek 
azután még különböző arányban keveredhettek is egymással. Ehhez járult 
még a vulkáni eredetű — szinte valamennyi üledéktípushoz kapcsolódó — 
földpátdúsulás, amely a gyakori kloritpalák kiindulási anyagát képezhette.

A metamorfózis leghatározottabban az agyagos elegyrészek szericitesedésé- 
ben nyilvánul meg. Alaki változások a harántpalásság kialakulásával kapcso
latosak. E folyamatok során a szericit és karbonátanyag bizonyos fokú elkü
lönülése következett be azokban a kőzetfajtákban, ahol az agyag- és karbonát- 
tartalom egyensúlyban volt.

Ep agyagásványt igen kevés helyen sikerült kimutatni. A röntgenelem
zések VicziÁisr I. szerint kevés illitet és kaolinitet jeleznek. A kaolinitek általá- 
ban a b-tengely szerint rendezettek. A rendeződés foka általában növekszik 
a nyomás és hőmérséklet növekedésével. így egyes helyeken az agyagásványok 
fokozatos átkristályosodásának egyes fázisait figyelhetjük meg.

A szericites kőzetek gyakori sötétszürke-fekete színét részben a nagy Fe- 
tartalmú klorit, a géles vasszulfid és a palásság irányában rétegekbe rendezett, 
illetve egyenletesen elosztott grafit adja. Az igen gyakori klorittartalom egy
aránt származhat földpátokból, vagy színes szilikátokból magnéziumhidro- 
karbonátos oldat hatására. A kisalföldi kőzetekben előforduló kloritok általá
ban vasban dúsak, túlnyomó részt pozitív jellegű pennin- és klinoklor-vál
tozatok.

A jelentősebb kvarctörmelék tartalmú kőzeteken megfigyelhető a kvarc 
elkülönülése, a palásság szerint orientált, orsószerű elrendeződése, összefoga- 
zódása. Az eredeti homokkövek és aleurolitok agyagos kötőanyaga szericitese- 
dett és a kőzet karbonáttartalmához hasonlóan önálló rétegekbe különült.

Helyenként jelentős szerephez jutnak a mész- és dolomitpalák. Legfonto
sabb elegyrészük a színtelen, xenoblasztos, pátos kalcit. A kristályok többsége 
jól fejlett, ikerlemezes, de akadnak valamivel apróbb szemcséjű részletek is. 
Érintkezésük általában mozaikszerű. A szemcsék néhol kissé megnyúltak és a 
palásság irányába rendeződtek. A tiszta karbonátkőzetek közül kisebb közbe
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települések formájában kristályos mészkő, és nagy tömegű kifejlődésben dolomit 
fordul elő. A dolomitszemcsék ikresedése jóval ritkább, a gyenge metamorf 
hatásra kevéssé változtak el, jellegzetes palásság nem is igen alakult ki ben
nük. A nyomás hatását az orientáltan elhelyezkedő, az alapanyagnál nagyobb 
szemcséjű dolomitromboéderek, illetve a kőzetek zúzott zónái jelzik.

A rideg kőzetanyag összetöredezésével kialakult repedéshálózatokat rész
ben kovás, részben karbonátos anyag tölti ki. Ez utóbbi néhol erősen összeforr 
az eredeti kőzetanyaggal. Ebből arra következtethetünk, hogy a repedések 
első generációja vagy a metamorf folyamatokkal kapcsolatos, vagy röviddel 
utána keletkezett.

A kísérő ásványok közül általánosan elterjedt, de igen ingadozó mennyi
ségű a sziderit. Mennyisége néhol — pl. az M-23. sz. fúrásban a diabáz fölött 
levő sziderites—dolomitos kovapalában — a 10— 15%-ot is eléri. Érdekes és 
jellemző a sziderit rendszeres jelentkezése az ópaleozóos üledékekben. A közép
csehországi Barrandium ordoviciumi vasérctelepeinek jó részét az eredetileg 
szideritként felhalmozódott vas mobilizációjából keletkezett hematit-tömegek 
alkotják. Az érctelepek között sziderites agyagpala helyezkedik el. A sziderit 
a parttól távolabbi, mélyebbvízi övezet vegyi kiválásaként értelmezhető. 
A hazai kifejlődések közül a Balaton-felvidékről és a Velencei-hegységből 
Oravecz J., a Vashegyről Vendel M. jelez sziderittartalmat, ami kiválóan 
jelzi ezen képződmények fáciesazonosságát.

Vulkanizmus

A terület szilúr homokkőpaláiban helyenként jelentős mennyiségű sava
nyú plagioklászt figyelhettünk meg, összetételük albit-oligoklász közötti. 
Csaknem mindig kitűnően ikerlemezesek. Ép voltuk és a törmelékanyagnál 
gyakran nagyobb termetük savanyú tufaszórásra utal.

A másik jellegzetes vulkáni képződmény már a devon üledékek között 
figyelhető meg, kitörésének kora feltehetően alsó-középsődevon. Ez a kőzet 
mind szöveti jellegeit, mind kémiai és ásványos összetételét tekintve a környező 
üledékekkel azonos fokú metamorfózist szenvedett diabáz (M-22, M-23, M-29), 
illetve diabáztufa (Sót-2). A színes elegyrészek az első esetben teljesen elbom
lottak, az uralkodó mennyiségű plagioklász bázisos. A kőzetek erősen karbo
nátosak.

Oxidációsí ok vizsgálatok

A metamorf folyamatoknak az ionizációs fokot csökkentő hatására először 
Szádeczky-Kardoss E. hívta fel a figyelmet. Ezt a változást legjobban az Fe- 
oxidációs fokkal lehet követni. Az agyagok átlagos értéke 14, a dinamome- 
tamorf palás agyagoké 5, a filliteké 2,6, a csillámpaláé és a gneiszé 2. A kémiai 
elemzésekből kiszámítottuk a kisalföldi aljzat kőzeteinek oxidációs fokát. Ez az 
érték rendkívül alacsony, átlagosan 0,5. Éz magyarázható az eredeti üledékek 
erősen reduktív közegben való leülepedésével, de magyarázható a nagy 
sziderittartalommal is. A sziderit kétértékű vasát az elemzéseink ún. ferri- 
oxidos alakban adják meg, így az oxidációs fok képletében a nevező aránytala
nul megnövekszik.
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ALTPALÄOZOISCHE GESTEINE DES BECKENUNTERGRUNDES 
DER KLEINEN UNGARISCHEN TIEFEBENE

von

E .  B a l á z s

Der größere, nordwestliche Teil der Kleinen Ungarischen Tiefebene ist 
von Metamorphiten aufgebaut, während der kleinere südöstliche Teil die 
Fortsetzung des Mesozoikums des Bakonyer Waldes darstellt. Das am stär- 
kesten metamorphisierte Gestein des Untergrundes haben die im Südostvor- 
lande des Sopron-Gebirges niedergebrachten Tiefbohrungen erschlossen. Dieses 
Gestein ist an Quarz reicher, sedimentogener Glimmerschiefer. Weiter nach 
SO wird es diskordant durch epi- bis anchimetamorphen Formationen über
lagert. Die Kontaktzone der beiden Gesteinskomplexe von verschiedenem 
Metamorphisationsgrad stellt die Nordseite jener SW-NO streichenden alt
paläozoischen Geosynklinale dar, die sich im Süden an die Nordwestseite des 
in der Linie SW-Transdanubien—Mecsek—Große Tiefebene gelaufenen alten 
Gesteinzuges (Gebirgszuges) anlehnte. Das Territorium der Kleinen Tiefebene 
war ein Teil der Geosynklinale. Hier vom Ordovizium bis zum Ende Devon 
lagerten sich sandige, tonige, mergelige und kalkige Meeresablagerungen in 
großer Mächtigkeit ab. Die Gesteine des Sedimentationsbeckens wurden in 
der sudetischen und asturischen Phase regional metamorphisiert, gefaltet 
und dann in Schollen zerstückelt. In diesem Zusammenhang erhoben sich 
die einzelnen Schollen und dann wurden sie erheblich abgetragen. Zur Zeit 
lassen sie sich vor allem lithologisch horizontieren. Den Südteil des Unter
grundes bilden in der Zone von Ikervár—Tét—Takácsi—Vaszar silurische
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kieselige Sandsteinschiefer, Aleurolithschiefer und Serizitschiefer auf, während 
die weiter nach Norden in der Bük—Öblő—Vát — Rábasömjén—Pecöl—Mihá- 
lyi-Zone vorkommenden Dolomite, Dolomit- und Kalkschiefer bzw. andere, 
aus stark karbonatisierten, klastischen Gesteinen entstandenen Epi- und 
Anchimetamorphite schon dem Devon angehören. Charakteristisch für die 
frühpaläozoische Sedimentation der Kleinen Tiefebene und der umgrenzenden 
Gebiete ist die Tatsache, daß die Gesteine des Ordovizium und Silur vor
wiegend verkieselt sind und daß dieser Verkieselung im Devon eine starke 
Karbonatisierung folgte. Die karbonatischen Zwischenlagerungen des sibiri
schen Systems bzw. das geringe karbonatische Bindemittel seiner Trümmer
gesteine sind in der Regel von Kalkspat vertreten, während das Karbonat- 
gehalt der Silurgesteine schon eher von Dolomit vertreten ist. In der Silur- 
Periode fand nachweislich ein sauer Vulkanismus, im Devon ein basischer 
Diabasvulkanismus statt. Es lassen sich frühalpine, WSW-ONO streichende 
und spätalpine, SSW-NNO streichende Strukturlinien unterscheiden.
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