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Lamprofiros telérkőzet a Komló-173. sz. 
kőszénkutató fúrásban 

Szilágyi, Tibor* 
(4 ábrával, 5 táblázattal, 3 táblával) 

A Zobákpuszta—Béta közötti út mentén, az andezit bányától K-re mélyült 
az 1974. év folyamán a Komló-173. sz. fúrás. Célja e terület földtani viszonyai
nak tisztázása, s a kőszénkészlet feltárása volt. E cél érdekében mélyültek 
korábban a K-170—176. sz. fúrások, valamint 1975 során a K-174. sz. fúrás 
is (1 . ábra). 

2. ábra. Áttekintő térkép a Zobák DK-i területen mélyült fúrásokról 
Fig. 1. Outline map showing the boreholes put down in the Zobák SE area 

A fenti négy fúrás közül csak a K - 1 7 3 sz. fúrás harántolt lamprofiros telér-
kőzetet. A fúrásban 85 m vastagságú miocén törmelékes képződmények alatt 
HONIG Gyula adatai alapján 125 m a középsőliász foltos mészmárga, 110 m az 
alsóliász foltos márga, 3 5 m a fedő márga, 180 m a fedő homokkő, s 4 5 5 m a 
kőszéntelepes összlet vastagsága. Az 1000 m mély fúrás 3 0 m-t tárt fel a felső
triász törmelékes képződményekből. 

* Előadta az MFT Déldunántúli Területi Szakosztályának 1980. jan. 29-i szakülésén. 

2* 



20 Földtani Közlöny 112. kötet, 1. füzet 

A lamprofiros kőzettelér a 245,00—256,70 m között feltárt alsóliász foltos 
márga rétegcsoporton belül, a dőléssel megegyező síkban települ (2. ábra), 
telérkomplexumot mindkét oldalon kalcitcsomós préselt márga (I. tábla 3., 5.), 
majd márga határolja. A lamprofiros kőzettest 250,00—253,40 m között 
helyezkedik el, kétoldalról zöldesszürke színű agyagkőbe ágyazódva. A telér 
és a telérkísérő agyagkő alkotta együttesbe a felnyomulást követően alkáli 

2. ábra. Lamprofiros telér a K-173 sz. fúrásban. J e l m a g у а г á:z a t: 1. Mészmárga, 2. Márga, 3. Kőzetlisztes márga, 
4. Kalcitcsomós préselt márga, 5. Albitdiabáz, 6. Telérkísérő agyagkő augititlencsékkel, 7. Angitit, 8. Alkáli diabáz 
Fig. 2. Lamprophyry dike in the borehole K-173. L e g e n d : 1. Calcareous marl, 2. Marl, 3. Silty marl, 4. Calcite" 
speckled compressed marl, 5. Albite-diabase, 6. Argillite with augitite lenses associated with the dike, 7. Augitite, 

8. Alkali diabase 

diabáz kőzettelér nyomult, mely 255,20—256,10 m között települ. Ez utóbbi 
éles határvonallal különül el környezetétől, míg az előző a nagy mennyiségű 
kalcitzárvány mellett a telérkísérő agyagkő foszlányait, lencséit is tartal
mazza. Az agyagkőben elszigetelt foltokként megtalálható, elsősorban a telér 
közelében, a lamprofir anyaga (I. tábla 4.). 
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A telérkomplexum kőzeteinek petrográfiája 

Telérkísérő agyagkő: világosszürke, zöldesszürke színű, rétegzetten, kemény, 
selymes fényű, síkos tapintású. A rétegdőléssel megegyezően, sávosan válta
kozó, halvány színeződés figyelhető meg. A mikroszkópos vizsgálat szerint 
ásványai: agyagásványok, klorit, kalcit, analcim és más zeolit, titanit, szer
pentin. A makroszkóposán észlelt sávozottság mikroszkóposán is azonosít
ható és az anyag különböző fokú kristályosodásából ered. Három sávféleség 
különíthető el: 
— Kriptokristályos, főleg agyagásványokból, kevés pikkelyes kloritból, rom

busz átmetszetű kalcitból és szabályos hatszög rajzolatú analcim vázkris
tályból (II. tábla 1.) áll. Ugyanitt max. 50 /лт nagyságú titanit utáni, 
csaknem opak pszeudomorfoza is előfordul. 

— Mikrokristályos, agyagásvány, klorit, kalcit, zeolit alkotja. Az agyag-
ásvány-klorit alkotta anyagban karbonátos, ill. zeolitos foltok találhatók; 
a kristályok mérete max. 60 fim. 

— Szintén mikrokristályos, agyagásvány-klorit anyagú. Itt ritkán foszlány
szerű megjelenéssel szerpentin roncsok (II. tábla 2.) is megfigyelhetők. 

A vékonycsiszolati vizsgálatok kiegészítésére derivatográfiás és röntgen vizs
gálatok készültek. A derivatográfiás vizsgálatot PÁNCZÉL ÉVA (OFKFV Köz
ponti Földtani Laboratórium), a ̂ röntgen vizsgálatot Dr. ELEK SAROLTA. 
(Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványtani Tanszék)) készítette. (Segítsé
güket ezúton is hálásan köszönöm.) A derivatogram alapján PÁNCZÉL É . do
mináns mennyiségben montmorillonitot, 8 — 10% mennyiségben kaolinitet, 
12—19% kalcitot, igen kevés piritet határozott meg a kőzetben. A röntgen
vizsgálat montmorillonitot, kaolinitet, kalcitot, analcimot mutatott ki. Kvan
titatív vizsgálat a montmorillonitra 28—32%-ot, a kaolinitra 15%-ot, a 
kalcitra 12—15%-ot adott meg. 

A három mintából készült kémiai elemzés alacsony Si0 2 (35,5—36,5%), 
közepes A1 20 3 (8,2—10,8%), igen magas MgO (17,9—19,6%), magas H 20+ 
(8,2—12,6%) értékei ugyancsak a montmorillonit nagy tömegű jelenlétére 
utalnak. 

A telérkísérő agyagkő kémiai összetételes 
Chemical composition of the argüHte country rock 

/. táblázat — Table I. 

1 2 3 

% 

SiOj 36,59 36,25 35,69 
т ю , 0,36 0,07 0,33 
A,»0S 8,20 10,87 10,76 
IVO,, 1,«9 1,49 1,91 
FeO 2,28 1,42 1,42 
MnO 0,12 0,14 0,13 
MgO 19,60 19,30 17,95 
CaO 9,17 13,20 16,12 
Sa.,0 0,44 0,73 0,55 
K,0 0,12 0,26 0,22 

8,28 H.O+ 12,63 10,42 
0,22 
8,28 

я , о - 2,07 2,31 2,35 
P-P t 1,44 0,16 0,39 
SO, 0,42 0,10 0,18 
C0 a 4,26 2,67 3,29 

99,39 99,29 99,57 

Elemző1: PANCZÉL E \ 
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A telérkísérő agyagkő nyomelemtartalma (félkvantitatív jellegű) 
Trace element content of the argillite country rock (semi-ctuantitative) 

//. táblázat — Table II. 

Augitit: (I. tábla 1., 2., 4.) sötétszürke, fekete, finomkristályos, kevés por-
firos beágyazással. Fehér kalcit — mely részben pszeudomorfóza anyaga — és 
zöldesszürke agyagkő, lencseszerű betelepülést alkot. A betelepülések helyen
ként lencsés rétegzettséget eredményeznek. A repedéseket fehér kalcit és 
zeolit tölti ki. 

Mikroszkóposán irányítottság nem figyelhető meg. A kőzet összetétele, 
szövete erősen inhomogén. Az összetétel így az elegyrészekre értékelinterval
lummal adható meg. Megállapítható valamennyi vizsgált részlet esetében a 
titántartalmú augit túlsúlya: mennyisége 39—44% közötti. Előfordul plagio-
klászmentes és plagioklászt tartalmazó részlet: a plagioklász mennyisége 0— 
18% között változik. A plagioklászmentes részlet melilitet tartalmaz 9% 
körüli mennyiségben. A melilit jelenléte a szilifikációs fok ingadozására, nagy
mérvű telítetlenségre utal. A két ásvány eltérő megjelenésű. A plagioklász 
(III. tábla 2.) intergranuláris szövetnek megfelelő elrendeződésű, míg a melilit 
(III. tábla 3.) foltokban elkülönülve, kalcit társaságában jelenik meg. 

Igen jelentős mennyiséget érhet el lokálisan a kalcit, mennyisége 3 — 33% 
között változik. A kalcit egy része szerpentinnel együtt olivin utáni pszeudo-
morfózaként jelenik meg (III. tábla 1.). A plagioklász tartalmú foltokban a 
titanomagnetit mennyisége 18 térfogat %-os értékig nő. 

A felsoroltakon kívül klorit, egirinaugit, titanit, apatit, zeolitok: analcim, 
nátrolit, tremolit, bázisos kőzetüveg, pirit azonosítható. 

A plagioklász kristályok összetétele An 6 4 _ 7 8 között ingadozik, ami labra-
dorit-bytownitnek felel meg. Az átlag 71,8 An%, a 2 V„ — 106,6. Ikeralkotás 
egyszerű (001), (010) és parallel [001], [010] törvények szerint gyakori. 

A monoklin piroxének összetétele viszonylag szűk intervallumon belül vál
tozik. Valamennyi kristály kis mennyiségben tartalmaz Ti-t, melyre lilásbarna 
szineződésük utal. Nagyobb kristályokon színzónásság is megfigyelhető. 

A kristály magja világosabb ibolyásbarna, kifelé kissé zöldes árnyalatúak, 
vagy kifakultak a zónák. Az ásványokat alkotó főbb kationok mennyiségi 
arányai Ca 3 6_ 5 0 Mg 3 2 _5 4 Fe e_ 2 6 . A kation arányok alakulása alapján az ásvá
nyok többsége endiopszid összetételű, kisebb gyakorisággal diopszid, szalit, 
augit is előfordult. A színzónásság egyben összetételi zónásságot is jelöl. 
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Zónás monoklin piroxének összetétel-változása 
Variation of the composition of zoned monoclmic pyroxenes 

III. táblázat — Table III. 

У/с 2Vy А/с Összetétel Ásványnév 

Kristálvmag 
1. sz. zona 
2. sz. zóna 

40 
41 
43 

54 
54 
55 

13 
14 
15 

Ca, 
Ca, 
Ca, 

Mgs„ Fe, 
Mg„ Fe, 
Mga, Fe I S 

Endiopszid-diopszid 
Endiopszid-diopszid 
szalit 

Kristálymag 44 
44 

54 
68 

17 
15 

Ca,, 
Ca,, 

Mg,, Fe,, 
Mg.. Fe„ 

augit-szalit 
szalit 

Kristálymag 
Szegély 

40 
39 

54 
52 

14 
13 

Oa„ 
Ca,, 

Mgs0 Fe, 
Mg3, Pes 

eediopszid 
endiopszid 

A III. táblázat szerint a színzónásságban kétféle tendencia érvényesül: 
— A Ca alig változik, a Mg csökken és a Fe növekszik. A vastartalom növeke

dését a külső, zöldes színű zónák jelzik. 
— A Ca, Mg kissé növekszik, a Fe csökken, mely a kristályszegélyek kifakulá-
sával jár. 

Az összetétel változása az első esetben a kristályosodás folyamán érvénye
sülő tendencia, míg a második eset utólagos folyamatok Fe-t mobilizáló hatá
sát tükrözi. 

A kristályok mérete a max. 1500 /яп-től kristálykezdemények méretéig csök
ken. 

C a M g S i 2 0 6 CaSi0 3 C a F e S i 2 0 6 

3. ábra. Az augitit monoklin piroxénjének összetétele. J e l m a g y a r á z a t : 1. Augitit, 2. Teschenit (Komló-Has
mány), 3. Alkáli diabáz (K-173 sz. fúrás 255,20-256,10 m), 4. Augitdiabáz (Komló-Hasmány) 

Fig. 3. Composition of the monoclinic pyroxene of augitite. L e g e n d : 1. Augitite, 2. Teschenite (Komló-Hasmány), 
3. Alkali diabase (borehole K-173, 255.20—256.10 m), 4. Augite-diabase (Komló-Hasmány) 

(III. tábla 4.) jól azonosítható. Pontosabb összetételre az izotróp viselkedés, 
ill. a kis kettőstörés enged következtetni. A gehlenit [Ca2Al(SiAl)207]-akerma-
nit (Ca2Mg8Si20) izomorf soron belül az ásvány az àkermanithoz közelebb álló 
összetételű (kb. 60% Ák, 40% Ge). 

A melilit 40 — 60 /лт nagyságú, bázismetszetben xenomorf, harántmetsze-
tesen léces megjelenésű. Ez utóbbin a melilitre jellemző „szegecses struktúra" 
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Az augitit kémiai összetétele 
Chemical composition of augitite 

IV. táblázat — Table IV. 

1 1 2 

SiO, 34,66 34,09 
TiO, 2,99 2,64 
A1,0, 10,99 11,55 
Fe,0 3 4,37 4,82 
EeO 6,69 4,26 
MnO 0,12 0,08 
MgO 5,85 6,55 
CaO 20,63 24,36 
Na,0 1,20 2,20 
K,0 0,40 0,25 
H 2 0 + 4,71 2,59 
HjO- 0,28 0,28 
P„Os 1,04 1,15 
S0 3 1,47 ' 0,91 
00 , 5,19 3,76 
o i - — 0,11 

100,59 99,60 

1. 2 5 0 , 2 0 m Plagioklász tartalmú augitit, 2 . 2 5 1 , 3 0 m Melilit tartalmú augitit 
Elemző: PÁNCZÉL Й . 

Az augitit nyomelemtartalma a 2 5 1 , 3 0 m-ből származó mintában 
Trace element content of augitite in a sample from 2 5 1 , 3 0 m 

V, táblázat - Table V. 

(III. tábla 4.) jól azonosítható. Pontosabb összetételre az izotróp viselkedés, 
ill. a kis kettőstörés enged következtetni. A gehlenit [Ca2Al(SiAl2)07] âker-
manit [(Ca2Mg)Si07] izomorf soron belül az ásvány az ákermanithoz közelebb 
álló összetételű (kb. 60% Àk, 40% Ge). 

Mind az augitdús telérkőzetet, mind az azt bezáró agyagkövet zeolittal ki
töltött litoklázisok harántolják. A zeolit indigókék, vagy varnásszürke inter
ferenciaszínű (2V Y = 44—58° yjc = 0—9°), optikai viselkedés alapján a leve
les zeolitok csoportjába sorolható. Előfordult foltot alkotó zeolit is, mely rész
ben a nátrolithoz hasonló, részben analcim. 

Az augit túlsúllyal jellemezhető, földpát tartalmú vagy földpátmentes, föld-
pátpótlót (melilit) tartalmazó kőzetre az augitit elnevezést alkalmazom. 

Az augitit elnevezés nem újkeletű, DOELTEK földpátmentes, vagy kevés 
földpátot tartalmazó, uralkodóan bazaltos augitból, kis mennyiségben amfi-
bolból, magnetitből álló telérkőzetre alkalmazta. Ezt az elnevezést elfogadta 
ROSENBTJSCH, s A. JOHANNSEN (1937 is. JOHANNSEN kőzettankönyvében a 13. 
kőzetcsaládba, a földpátdús kőzetek csládjába sorolta, melyhez fonolit is tar
tozik. 
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A telérkőzetek genetikája 

A kémiai eredmények alapján kiszámított Niggli-értékeket a differenciációs 
diagramon ábrázolva megfigyelhetjük az alkáli diabáz és az augitit elkülönü
lését. Az augitit két elemzési eredménye, valamint a telérkísérő agyagkő elem
zési adatai, a differenciációs diagramon külön csoportot alkotnak. A K-173 
sz. fúrásban előforduló alkáli diabáztelér a mecseki essexitekkel szintén külön 
csoportot alkotva különül el az augitittől. Mind a két csoport elkülönül a 
hosszúhetényi típusú teschenittől. 

A fentiekből az következik, hogy az augitit nem sorolható a maiitokban 
dús essexitekhez, hanem önálló csoportot alkot. Ugyanakkor genetikai rokon
ság áll fenn az augitit telérkőzet és az azt kísérő agyagkő között. Az augititet 
létrehozó magma, maradékmagmaként értékelhető. A telérkísérő agyagkő 
ugyancsak magmás eredetű: magnéziumdús olvadék hidratációjávai képző
dött. Szerepe hasonló lehetett a mafitdús magma felnyomulásakor, mint a 
szerpentinité az ultrabázisos testek felszínközeibe jutásánál. 

E maradékmagmából származó telérkőzet egy színes ásványban szegényebb, 
földpátdús magmás kőzetnek, mint a differenciáció másik tagjának, képző
désére enged következtetni. (JOHANNSEN kőzettanában a DOELTER által leírt 
augititet a fonolittal azonos kőzetcsaládba sorolta.) A területen színes szilikát
ban szegény, földpátdús kőzetként leginkább a fonolit jöhet számításba. 

Ugyanakkor területileg a két magmás test igen közel esik egymáshoz, ami 
persze lehet véletlen is. 

Véleményem szerint a K-173 sz. kőszénkutató fúrásból előkerült döntően 
monoklin piroxénből álló, földpátmentes, vagy kis mennyiségű földpátot tartal
mazó telérkőzet a fonolitot létrehozó magmatizmus maradékmagmáját kép
viseli. 

Táblamagyarázat — Explanation of Plates 

I. tábla — Plate I. 

1. Augitit, titánaugitban dúsabb sötétebb és kalcitban, melilitben dúsabb világosabb 
részletekkel, 250,60 m, nagyítás 0,6 X 

Augitite with darker portions richer in titanaugite and lighter ones richer in melilite, 
250,60 m, magnification 0.6 X 

2. Augitit kalcitos-zeolitos repedéshálózattal, 250,60 m, nagyítás 0,6 X 
Augitite with a calcitic-zeolitic system of fissures, 250.60 m, magnification 0.6 X 
3. Agyagkő, hintetten augititzárványokkal, 255,00 m, nagyítás 0,8 X 
Argillite with disseminated augitite inclusions, 255,00 m, magnification 0.8 X 
4. Telérkísérő agyagkő augitittesttel, 249,20 m, nagyítás 0,8 X 
Argillite country rock with an augitite body, 249,20m, magnification 0.8 X 
5. Kalcitcsomós préselt márga vetőbarázdás csúszási felületekkel, 239,90 m, természetes 

nagyság 
Calcite-speckled, compressed marl with fault friction planes, 239.90 m, natural size 

II. tábla — Plate II . 

1. Analcim vázkristályok, kalcit agyagásványos alapanyagban. Telérkísérő agyagkő, 
253,20 m, nagyítás H O X 

Analcite framework crystals in a groundmass consisting of calcite and clay minerals. 
Argillite country rock, 253.20 m, magnification 110 X 

2. Szerpentin kristályroncs agyagkőben, 253,20 m, nagyítás l lOX 
Serpentine crystal rag in argillite, 253.20 m, magnification 110 X 
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3 . Titanit kristály (nagyobb törésmutatójú) augititben, 2 5 1 , 3 0 m, nagyítás 1 1 0 X 
Titatine crystal (of higher refraction index) in augitite, 2 5 1 , 3 0 m, magnification 1 1 0 X 
4 . Egirinaugit (nyúlt, sötétebb színű) és apatitkristályok augititben, 2 5 1 , 3 0 m, nagyí

tás l l O x 
Aögirme-augite (elongate, of darker colour) and apatite crystals in augitite, 2 5 1 . 3 0 m, 

magnification 1 1 0 x 

III. tábla — Plate III. 

1. Olivin utáni kalcit, illetve szerpentin és kalcit anyagú pszeudomorfózák augititben, 
2 5 1 , 3 0 m, nagyítás 1 1 0 X 

Calcite or serpentine and calcite pseudomorphs after olivine, in augitute, 2 5 1 , 3 0 m, 
magnification l l O x 

2 . Zónás porfiros plagioklász, az augitit plagioklász tartalmú részlete, 2 5 0 , 2 0 m, 
nagyítás 3 0 X 

Zoned porphyric plagioclase, plagioclase-containing part of augitite, 2 5 0 , 2 0 m, magni
fication 3 0 X 

3 . Melilit-kalcit anyagú kózetrészlet augititben, 2 5 1 , 3 0 m, nagyítás l l O x 
Melilite-calcite rock portion in augitite, 2 5 1 . 3 0 m, magnification l l O x 
4 . „Szegecses struktúrájú" melilit augititben, 2 5 1 , 3 0 m, nagyítás 1 1 0 X 
„Melilite of pinned" structure in augitite, 2 5 1 . 3 0 m, magnification 1 1 0 x 
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Lamprophyric dike rock in the coal-exploratory borehole 
Komló-173 

T. Szilágyi 

The coal-exploratory borehole put down east of the andésite quarry of Komló unco
vered, within the Lower Liassic mottled marl (Fleckenmergel) group, a lamprophyric 
dike hitherto unknown in the Mecsek range. Lying conformably within the 2 4 5 , 0 0 — 
2 5 6 , 7 0 m depth interval of the borehole, the dike complex is flanked by heavily compres
sed, calcite-speckled marls. In the axis of the complex, between 2 5 0 . 0 0 and 2 5 3 . 4 0 m, 
the dark grey to black porphyric lamprophyre rock is constituted predominantly by 
titanaugite, in lesser amount by plagioclase, melilite, post-olivine calcite-serpentine 
pseudomorph, aegirite-augite, titanite, magnetite, apatite and analcite. On both flanks 
the dike is embedded in greenish-grey, light green argillite; at the contact between the 
two both argillite fragments and magmatité bodies are incorporated in each other. 

The argillite country rock consists, as show by thin section derivatographic and X-ray 
analyses, overwhelmingly of montmorillonite with which calcite and analcite are asso
ciated in lesser quantity. Serpentine fragments could also be identified in thin sections. 

Because of the more than 4 0 % presence of monoclinie pyroxene and the only local, 
low-quantity occurrence (a maximum of 1 8 % ) of plagioclase ,the lamprophyric rock 
has been termed augitite, a term defined by DOELTER. 

The genetic relationship between augitite and the associated montmorillonite-rich 
argillite is evident from the chemical analyses. At the same time, both differ quite distin
ctly from the alkali-diabase dike intersecting the dike complex, from the essexite described 
by T. TAKÁTS ( 1 9 3 3 ) and from the teschenite of Hosszúhetény. The dike-surrounding argil
lite is a hydrated product of the magma of augitite. The augitite magma residue is a dif
ferentiation pair of feldsparrich, poorly mafític magmatité. Accordingly, it may be 
regarded as a differentiated counterpart of the phonolite of the nearby Kövestető peak 
representing a mafite-poor rock. 



Szilágyi: Lamprofiros telérkőzet a Komló-173. kőszénkutató fúrásban 27 

I. tábla — Plate I. 
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I I . Tábla — Plate I I . 
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III. tábla — Plate III 


