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A Kiskunhalas-Ny-3. szénhidrogénkutató 
fúrással feltárt alsópannóniai bazalt 

és proterozoi migmatit képződményekről 
Cserepesné Meszéna Bernadette 

(6 táblával) 

Ö s s z e f o g l a l á s : Kiskunhalas várostól ÉNy-ra levő Kiha-Ny-3. sz. szénhidro
génkutató fúrás alsópannóniai márgarétegek között pár m vastag, mandulaköves ba
zaltot harántolt, aminek alsópannóniai korát a márgából előkerült fauna ill. a területen 
mélyített 31 db. fúrás elektromos szelvénye bizonyítja. Ez alatt 1188 m-től a fúrás 1270-
ben levő talpáig proterozoi amfibolitot ill. réteges migmatit összletet harántolt. Az am-
fibolit valószínűleg a migmatit paleoszomját képezi. A melanoszomtól a leukoszomig 
fokozatos átmenetek figyelhetők meg, ami a színes elegyrészek csökkenésében, a vilá
gos elegyrészek részarányának növekedésében és intenzív K-földpátosodásban nyilvá
nul meg. 

A Duna—Tisza közén már számos olyan szénhidrogénkutató fúrás mélyült, 
melyek magfúrásos szakasza néhány dunántúli, jól feltárt és alaposan meg
kuta to t t képződményünknek a Duna bal partjára való áthúzódását bizonyítja. 
Ezek közül az egyik legújabb, az 1976. nyarán mélyített Kiskunhalas (Kiha)-
Ny-3. sz. fúrás, amelynek 4 rövid magfúrásos szakasza a Balatonfelvidékről 
és É-Magyarországról ismert bazaltot, ill. a Mecsekben felszínen levő proterozoi 
migmatitot t á r t a fel. A bazalt a balatonfelvidékivel ellentétben alsópannóniai 
korú. A migmatit a magyarországi kristályos alaphegységi képződmények 
D N y — É K irányú pasztákba való elrendeződését is bizonyítja. 

A fúrás rétegsora: 0—523 m között a fúrás pleisztocén, levantei és felső-
pannóniai agyag, agyagmárga és homokkőrétegek váltakozását t á r t a fel, ahol 
a homokkő túlsúlyban van az egyébb kőzetekkel szemben. 

523—1120 m között alsópannóniai agyagmárga található, pár cm-től a pár 
m vastag homokkőrétegekkel váltakozva. 

1120—1168,7 m között vékony, pár m vastag bazalt, bazalttufacsíkos 
márga, mészmárgaösszlet található. 

1168,7—1188 m között alsópannóniai márga, mészmárga található. 
1188—1270 m között a fúrás proterozoi amfibolitot, réteges migmatitot 

harántolt . 
A fúrás első két magfúrásos szakasza 1162 — 1167 m ill. 1167—1168,7 m 

között fekete, a bontot tabb részeken lilásszürke, kemény, szilánkos törésű, 
repedezett, a repedésekben lepedékszerű kalcitbevonatokat tar talmazó, kal
cittal ill. zeolit-ásványokkal kitöltött mandulaköves bazaltot t á r t fel. 

Vékonycsiszolatban a kőzet interszertális szövetű, kb. 4 8 % plagioklászból, 
3 0 % kalcitból, 1 3 % kalcedonból, 7 % zeolitból és 2 % augitból áll (I. tábla 1. 
kép). A plagioklászlécek poliszintetikus albit-ikrekből állnak, 200 — 500 fi 
hosszúak és max. 100 /J, szélesek, a szimmetrikus zónában mért kioltási szög 
(40°) alapján labradorit-bytownit összetételűek. A plagioklász lécek közti 
tereket kalcit; kevés szabálytalan vagy tábla alakú, vörösesbarna t i tánaugit , 
ill. az ebből keletkezett klorit; idiomorf, opak magnetit ül. az ebből keletkezett 
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limonit; zöld, a szemcse belseje felé barna, izotrop kaleedon; ezenkívül 
néhány 1 0 0 — 2 0 0 fi körüli, szabályos rombusz vagy téglalap alakú, hasa
dozott zeolitszemcse tölti ki (I. tábla 2 . kép). A kalcitnak kétféle változata 
van, vagy a kör ill. ellipszis alakú mandulaköveket tölti ki először durva
kristályos, majd az üreg belseje felé egyre finomodó kristályok alakjában, vagy 
xenomorf halmazokat alkot a plagioklászlécek között. A mandulakövekben a 
kalciton kívül szálas — sugaras zeolitásványok is találhatók (II. tábla 1. kép). 

Közvetlenül a bazalt alatt a 2 . magfúrásos szakasz I I . részéből 6 ,9 m vastag 
fehéresszürke, rétegzetlen, kagylós törésű mészmárga ill. barnásszürke finoman 
rétegzett, pikkelyes törésű márga került elő, amelyekből SZÉLES MARGIT a 
következő alsópannóniai faunát határozta meg: Congeria cf. partschi maorti juv. 
BARN.-STR. ; Limnocardium sp. (töredékes példány); Ostracoda: Amplocypris 
sp.; Bacunella abchazica VECUA; Candona (Caspiocypris) alta ZALÁNYI; Gan-
dona (Caspiocypris) lábiata ZALÁNYI; Ciprideis heterostigma obesa R E U S ; 
Silicoplacentina sp.; halfog; halpikkely; halúszótüske. A fúrási napijelentés, 
a furadék vizsgálat és az elektromos szelvény szerint az alsó—felsőpannóniai 
alemelet üledékeinek határa 5 2 3 m-ben van, a bazaltközbetelepülések ennél 
jóval mélyebben, tehát biztosan alsópannóniai üledékek között helyezkednek 
el. A márga, mészmárgarétegekben több bazalt, vagy bazalttufacsíkot talál
tak, amelyek vastagsága nem haladta meg a 1 0 m-t. Ezek úgy is felfoghatók, 
mint az alsópannóniai üledékbe nyomult felsőpannóniai vulkáni telérek, de a 
fúrástól ENy-ra kb. 1 0 km-re levő Kecel—2. sz. mélyfúrás ugyanezt a bázisos 
vulkanitot t á r t a fel alsópannóniai üledékek alatt, 1 0 6 3 — 1 6 3 7 , 5 m között, és 
így a vulkáni összlet nagy vastagsága a benyomult telérek valószínűségét ki
zárja. (A Kecel-2. mélyfúrás közel 6 0 0 m-t haladt a bazaltban, de átfúrni azt 
nem tudta.) 

A fúrás 3 . magfúrásos szakasza 1 1 8 8 — 1 1 9 0 m között sötétzöld, kemény, 
szilánkos, pikkelyes törésű, kb. 70°-os dőlésben jól palásodott, szabadszemmel 
is jól felismerhető, nyúlt, kihengerelt zöldamfiból és plagioklász-lécekből álló 
amfibolitot t á r t fel (IV. tábla 2 . kép). 

A mikroszkópos vizsgálat alapján a kőzet ásványos összetételében a hipi-
diomorf vagy szabálytalan alakú, a prizmalapokkal párhuzamosan hasadó, 
széttöredezett, rostos, fogazott végű, 5 0 — 4 0 0 /л nagyságú, helyenként gyengén 
kloritosodott zöldamfibol-lécek uralkodnak (II. tábla 2 . kép). Igen gyakori 
a sötét, majdnem opak limonit-agyagásvány halmazba ágyazott, hipidiomorf 
vagy szabálytalan alakú, szintén hasadozott epidot, mindkettő valószínűleg 
az amfibol átalakulási terméke (III . tábla 1. kép). A plagioklász szintén kőzet
alkotó mennyiségben van jelen, erősen szericitesedett, csak ri tkán ikerlemezes 
formában. Az epidot a plagioklász kristályok között is előfordul, ami esetleg 
soussuritesedésre utal. Az ásványok között genetikai sorrend nem tehető, 
ezek szorosan egymás mellett, fogazottan egymásba nyúlva helyezkednek el. 

A vékonycsiszolati kimérés szerint a kőzet a következő %-os összetételt 
mutat ja: plagioklász: 2 9 , 6 8 % ; amfiból: 3 7 , 9 4 % 0 ; limonit: 1 4 , 7 4 % : epidot: 
1 6 , 4 5 % ; piroxen: 0 , 7 7 % . 

Az amfibolit és az alat ta következő réteges migmatit érintkezése a szakaszos 
magmintavétel miatt sajnos nem vált ismertté. A migmatitot a fúrás 4 . mag
fúrásos szakasza tá r ta fel 1 2 2 0 — 1 2 2 3 m között. A kőzet szürke, szürkészöld, 
szürkés vörös és vörös sávokból áll, amelyek nem egyenletes vastagságúak, 
hol kiszélesednek, hol elkeskenyednek, kb. 1 — 3 cm vastagságúak. A szürke 
sávok a gránit összetételű leukoszomot képviselik, a szürkészöld, zöld színűek 
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valószínűleg az amfibolit átalakulási termékei (melanoszom), a vörös sávok 
pedig az intenzív K-földpátosodás eredményei. Az egyes sávok elmosódott 
határral érintkeznek egymással, ráadásul a kőzetet egy szin-, ill. posztkrisztal-
lin deformációs hatás érte, ami az egyébként is szeszélyesen ki vastagodó, szerte
ágazó sávokat enyhén felgyűrte. Kifejezett porfiroblasztokat, vagy porfi-
roklasztokat a kőzet nem tartalmaz, de a leukoszom sávok durvaporfirosak, 
1 — 2 cm-es földpátkristályok is előfordulnak bennük (IV. tábla 1. kép). 

A vékonycsiszolati vizsgálatok alapján valószínűsíthető, hogy a kőzet mela-
noszomja a 3. magfúrásból előkerült amfibolitból keletkezett. Legfontosabb 
ásványi elegyrész i t t is a zöldamfiból volt, jelenleg ez teljes mértékben klorittá 
alakult (egyenes kioltás), eredetére csak a hasadási nyomvonalakból és a hipi-
diomorf, léc-pálcika alakból lehet következtetni. Az amfiból Ti-tartalma opak, 
ráeső fényben fehéren világító leukoxén alakjában vált ki, ami rombusz, nyúlt 
hatszög, vagy szabálytalan alakú kristályokat alkot. 

Az amfibolitnál ismertetett plagioklász egyedek a migmatitosodás előre
haladtával térfogatilag megnövekedtek, helyenként ikerlemezesek, de általá
ban ikermentesek (An % = 18—20). Az igen erőteljes szericitesedés a kristályok 
alakjának tanulmányozását nagyon megnehezíti. A plagioklászok nem idiomor-
fak, de a migmatitosodásnál a kristályok mérete és alakja kristályosodási erő 
kérdése, idiomorf mivoltukat nem keletkezésük időbeli egymásutánja határozza 
meg. A nem idiomorf plagioklász helyenként az idiomorf klorit kristályokban 
található zárványként, ami esetleg a plagioklász korábbi keletkezését bizonyít
ja. A migmatitos szétkülönüléssel egyidőben intenzív K-földpátosodás indult 
meg, ami az idős kristályokat vagy át i tat ta , vagy teljesen kiszorította. Haj
szálvékony, helyenként enyhén hasadozott földpáterek figyelhetők meg, ame
lyek keresztülhaladva kisebb klorit és kvarc halmazokon a plagioklászokhoz 
érve kiszélesednek, szótterülnek. A plagioklászoknak a fiatal generációs föld-
pat ta l való át i tatódása a plagioklász „foltos" kioltásában nyilvánul meg első
sorban (III . tábla 2. kép; V. tábla 1. kép). Az ikerlemezes plagioklászokban az 
ikerlemezek a „foltoknál" abbamaradnak, majd azok u tán zavartalanul foly
ta tódnak (V. tábla 2. kép). A hasadási nyomvonalak a „foltokon" is keresztül
húzódnak, ami esetleg a két ásvány orientált illeszkedését bizonyítja. A szem
csék közti üregekben, hézagokban víztiszta, hasadozott K-földpát generáció fi
gyelhető meg, ami a régi plagioklász és kloritkristályokat körülöleli (VI. tábla 
1. kép). Ez valószínűleg egyidős a plagioklászokat át i tató K-földpáttal. (Az 
ásvány átmeneti tag az ortoklász és a mikroklín között, Fedorov asztalos ki
mérés alapján 2V = —72°.) Elszigetelten csomókban, vagy önálló, hullámos 
kioltású szemcsék formájában a kvarc is megjelenik. A plagioklászok csak alá
rendelt mennyiségben tar talmaznak kvarczárványokat. Járulékos elegyrész
ként néhány idiomorf, hipidiomorf zoizit és cirkonkristály figyelhető meg. 

A sötét melanoszomtól a világos leukoszomig fokozatos fejlődés figyelhető 
meg, ami a klorit mennyiségének csökkenésében, a földpátok és a kvarc mennyi
ségének növekedésében nyilvánul meg. Az idős plagioklászok és a fiatal K-
földpát egyedek egyre nagyobb termetűekké váltak, habitusukban megegyez
nek a melanoszomban ismertettekkel. A kloritba zárt apró, szabálytalan alakú 
leukoxén szemcsék a továbbfejlődött szakaszokban is megfigyelhetők. 

A kőzet leukoszom, tehát maiitokban legszegényebb sávjára már a kvarc 
túlsúlya jellemző. Ez a rész már teljesen gránit szerű, az egymásba-fogazott, 
hullámos kioltású, mozaik-struktúrás kvarcszemcsék között pár 100 /J, nagy
ságú, szabálytalan alakú, erősen vagy közepesen szericites, ikerlemezes vagy 
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ikermentes plagioklászkristályok, ezekhez hozzásimuló, ezek alakját követő 
pennin lemezkék figyelhetők meg. Az előzőekhez hasonlóan a szerieites plagio-
klászokon kívül egy víztiszta, hasadozott, a hajszálvékony repedéseket, üre
geket kitöltő fiatal K-földpát generáció figyelhető meg. Ennek hasadási nyom
vonalai gyakran átnyúlnak az idősebb plagioklász kristályba, ami a két ásvány 
esetleges orientált illeszkedését bizonyítja (VI. tábla 2. kép). A plagioklász 
összetételében nem történt változás, An = 18 — 20%. 

A kőzet valószínűleg megegyezik a mecseki, Ofalu környékén található mig-
matitokkal. Az ultrametamorfózis (migmatitosodás) korát JANTSKY В . a 
Mecsek hegységben egyöntetűen alsóproterozoikuminak tartja. Ezzel szemben 
SZEDERKÉNYI T. véleménye szerint az ófalui Aranyosvölgy bejáratánál észlel
hető, kétségtelenül olvadásra utaló jelenség apró méretében nem lehet a 
regionális anatektikus övhöz tartozó gránitosodás megnyilvánulása, hanem 
valamilyen tektonikus jelenség, amely keskeny övben azonos jellegekkel 
mutatkozik Pécstől Ófaluig. Az aranyosvölgyi migmatitokat ezért álmigma-
t i toknak minősítette és korukat ópaleozoikuminak határozta meg. Sajnos 
a Kiskunhalas—Ny-3. fúrás kőzetei ezt a problémát nem oldották meg. 

Táblamagyarázat — Explanation of Plates 
I. tábla — Plate I. 

1. A bazalt szöveti képe. X N, N = 60 X , Kiha-Ny-3. fúrás 1. mf. 1162 — 1167 m 
Texture of the bazalt X N, 60 x Borehole Kiha-Ny-3, Core, No. 1. 1162 — 1167 m 

2. Zeolitkristály bazaltból. X N, N = 60 X , Kiha-Ny-3. fúrás 1. mf. 1162 — 1167 m 
Zeolite crystal from the basalt X N, 60 X Borehole Kiha-Ny-3. Core, No. 1. 1162 — 1167 

II. tábla - Plate II. 
1. Kalcittal és zeolitokkal kitöltött „mandulakő" a bazaltban. X N , N = 60 X, Kiha-Ny-3. 

fúrás 1. mf. 1162 — 1167 m 
„Amygdule" filled with calcite and zeolites in the basalt X N, 60 X Borehole Kiha-
Ny-3 , Core, No. 1. 1162-1167 m 

2. Zöldamfibólkristály amfibolitból. X N N = 140 X , Kiha-Ny-3. fúrás 3. mf. 1188 —1190 
m 
Green hornblende crystal from the amphibolite X N, 140 X , Borehole Kiha-Ny-3, 
Core, No. 3. 1 1 8 8 - 1 1 9 0 m 

III. tábla — Plate III. 

1. Epidot limonitos szegéllyel amfibolitból. X N, N = 140 X , Kiha-Ny-3. fúrás 3. mf. 
1188 — 1190 m 
Epidote with limonitic rim from amphibolite X N . 140 X Borehole Kiha-Ny-3. Core, 
No . 3. 1188 — 1190 m 

2. Az idős, szerieites plagioklásznak a fiatal K-földpáttal való átitatódását a két ásvány 
eltéró kioltása mutatja. X N N = 6 0 X , Kiha-Ny-3. fúrás 4. mf. 1120 — 1123 m 
The impregnation of the old, sericitized plagioclase by the young K-feldspar is indica
ted by the different extinctions of the two minerals 
X N, 60 X Borehole Kiha-Ny-3, Core, No. 4. 1120 — 1123 m 

IV. tábla — Plate IV. 

1. Réteges migmatit makroszkópos képe. Kiha-Ny-3. fúrás 4. mf. 1120—1123 m (1120,71 
— 1120,90 m-es és 1121,31 — 1121,49 m-es szakaszokon) 
Megaloscopic image of a stratified migmatite. Borehole Kiha-Ny-3, Core, No. 4. 1120 — 
1123m (1120,71 —1120,90and 1121,31 — 1121,49 m) 
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2. Amfibolit makroszkópos képe. Kiha-Ny-3. fúrás 3. raf 1188 — 1190 m 
Megaloscopie image of an amphibolite. Borehole Kiha-Ny-3. Core, No. 3. 1188 —1190 m 

V. tábla — Plate V. 

1. Idős plagioklász hasadási vonalai mentén képződő fiatal K-földpát. X N, N = 1 4 0 X , 
Kiha-Ny-3. fúrás 4. mf. 1120—1123 m 
Young feldspar formed along the cleavage lines of an old plagioclase X N , 140 X 
Borehole Kiha-Ny-3, Core, No. 4. 1120 — 1123 m 

2. Az idős plagioklász ikerlemezei a K-földpát ,,foltok" után folytatódnak. X N, N = 140 
X , Kiha-Ny-3. fúrás 4. mf. 1 1 2 0 - 1 1 2 3 m 

The twin lamellae of the old plagioclase continue after the K-feldspar ,,patches". X N, 
140 X , Borehole Kiha-Ny-3. Core, No. 4. 1120-1123 m 

VI. tábla — Plate VI. 

1. A fiatal hasadozott K-földpát magába zárja, bekebelezi az idősebb plagioklászokat és 
a kvarcot, x N, N = 140 X Kiha-Ny-3. fúrás 4. mf. 1120—1123 m 
The young, cloven K-feldspar incorporates the older plagioclases and the quartz, x N, 
140 X Borehole Kiha-Ny-3, Core, No. 4. 1120—1123 m 

2. A fiatal K-földpát hasadási nyomvonalai átnyúlnak az idős plagioklászba, ami a két 
ásvány orientált illeszkedését bizonyítja. X N, N = 1 4 0 X , Kiha-Ny-3. fúrás 4. mf. 
1120 — 1123 m 
The cleavage tracks of the young K-feldspar extend over into the old plagioclase which 
bears witness to the oriented fitting of the two minerals. X N, 140 X Boreholes Kiha-
Ny-3, Core, No. 4. 1120-1123 m 

J e l m a g y a r á z a t : Z = zeolit, К = kalcit, Amf = amfibolit, Ер = epidot, Lim = 
Limonit, Q = kvarc, Plag = plagioklász, К — fp. = K-földpát 

L e g e n d : Z = zeolite, К = calcite, Amf = amphibolite, Ep = epidote, Lim = 
limonite, Q = quartz, Plag = plagioclase, К - fp. = K-feldspar 
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On the Lower Pannonian basalts and Proterozoic migmatites 
uncovered by the hydrocarbon-exploratory borehole 

Kiskunhalas-Ny- 3 
B. Cserepes—Meszéna 

The rocks uncovered by the hydrocarbon-exploratory borhole put down to the 
northwest of the town of Kiskunhalas bear witness to the extension of the formations of 
the Mecsek Mountains, Southern Transdanubia, over into the Danube—Tisza inter-
fluvial area. 
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After cutting Pleistocene, Levantine and Upper Pannonian beds, the drill penetrated, 
at 1120 m, into Lower Pannonian marls and calcareous marls in which there are basalt 
bands a couple of metres thick and of blackish-grey colour containing amygdules filled 
with calcite and zeolite minerals. 

In contrast to the Upper Pannonian basalts well-known in the Balaton Highland and 
North Hungary, the volcanic complex intersected by borehole Kiha-Ny-3 is of Lower 
Pannonian age. As shown by the examination of cuttings from 31 boreholes put down 
in the vicinity of Kiskunhalas and by electric well-logging results, the boundary between 
the Lower and Upper Pannonian sediments is always in the 500 — 600 m interval and the 
basalts lie even deeper. A Lower Pannonian fauna was recovered from the marls within 
intercalating the volcanic complex by. M. SZÉLES who managed to determine these 
fossils. 

Between 1188 and 1270 m depth, the borehole was intersecting Proterozoic formations. 
The third, core-drilled interval, 1188 — 1190 m, has yielded 1,5 metre of amphibolite 
consisting of fresh green hornblende, epidote and heavily sericitized plagioclases. 

The fourth, core-drilled interval, 1220—1223 m, has yielded stratified migmatites. 
The rock consists of greyish-green, green, whitish-grey and red bands showing vague 
contacts and irregularly varying in thickness. The dark bands represent the melanosom 
formed from amphibolite, the light ones form the leucosom of granitic composition. The 
mafic constituents have turned almost completely to chlorite, very rarely though, leu-
eoxene of a basaltic (oxy-) hornblende origin can also be identifyed. Feldspars form two 
distinct generations, the old plagioclase individuals form sericitic crystals of lamellar 
twinning or more frequently untwinned, K-feldspar is alway limpid, cloven, either con
suming the plagioclases or filling cavities in the rock. Quartz forms intertonguing broken 
grains of undulose extinction. Zoisite, apatite, and zircon occur as accessory constituents. 

A gradual development from the melanosom to the leucosom can be observed, both 
the mafic and the light components occur in both distincts bands of the migmatite, but 
the quantity of chlorite has gradually decreased from the melanosom tho the leucosom, 
while the plagioclases have increased in volume, K-feldsparization is much more intensive 
in the leucosom, the quantity of quartz being predominant here, too. 

B. JAMTSKY in the Mecsek Mountains placed the process of ultrametamorphism in the 
Lower Proterozoic. With a view to the great resemblance of the rock under consideration 
to the stratified migmatites in the Mecsek (Ófalu), the migmatites explored by the bore
hole Kiha-Ny-3 are also assigned to the same time interval. Geographically, again, its 
occurrence seems to belong to a northeastward continuation of the Mecsek Crystalline 
Basement Range. 
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II. tábla - Plate II. 
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III. tábla - Plate III. 
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IV. tábla - Plate IV. 
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V. tábla — Plate V. 
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VI. tábla — Plate VI. 


