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Abstract 
The Szilágysomlyói Magura (Magura Simleului) is one of the North-Transylvanian crystalline 

islands in which the metamorphic basement of Great Hungarian Plain outcrops. It is built up of 
two terrigenous member separated by an acid, magmatogenous level: (orthogneisses, leptinites). 
Pegmatites and various cataclastic rocks as tectonic breccia, mylonite, ultramilonite and 
pseudo-tachylite are also present. 

In metamorphic rocks, three metamorphic phases can be recognized 1) medium grade, high 
temperature and low pressure Апго-25+Mkl+Alm+Bi+And (550°/3 ,5 kb) progressive phase; 2) low 
grade, Chl+Ser(+Phen)+Ab (350° /2 kb) retrogressive phase followed by mylonitisation and 3) 
medium grade, high temperature and high pressure Ai5-20+Bi+Alm+Staur progressive phase. At 
this three metamorphic events, three schistosity planes (Si , S 2 and S 3 ) and two joint systems (Di, 
D 2 ) are corresponding. They are followed by non-metamorphic (hydrothermal-ore forming and 
hypergenous) mineral formation, comprising also a Paleogene old weathering crust. 

The age of the metamorphism is Hercynian or older and the rejuvenation marked by 100 Ma 
K-Ar ages resulted by a Cretaceous thermal front during the colision between Tisia Realm and 
Transylvanean ophiolitic belt. 

Permian, Paleogene, Neogene and Quaternare detritic and carbonatic deposits cover the 
metamorphic basement of the Magura. 

In Magura and, as well in Hegyes and in northern part of the Meszes Mts., the metamorphic 
formations can be correlated with the South-Hungarian formations, as concerning the pétrographie 
composition and as well, the nature of metamorphism. It is probable, that they represent a shread 
of the South-Hungarian Nappe, continuing in Apuseni Mts. as the lovermost unit of the Codru 
Nappe System. 
Manuscript received: 13th June, 1995 

Összefoglalás 

A Szilágysomlyói Magura az észak-erdélyi szigethegységek egyike. E szigethegységekben jelenik 
meg a felszínen az Alföld metamorfikus aljzata. A Magura metamorfikuma két terrigén tagozatból 
áll, amelyeket egy savanyú magmás eredetű, ortogneiszes-leptinites szint választ el. A területen 
pegmatitok, kataklaszokus kőzetek (milonitok, ultramilonitok, pszeudo-tachilitek), valamint tek
tonikus breccsák is jelen vannak. 

A metamorf kőzetekben három metamorf fázist lehet felismerni: 1) középfokú, magas hőmér
sékletű és alacsony nyomású An20-2S+Mkl+Alm+Bi+And (550°/3 ,5 kb) progresszív fázis; 2) alacsony 

Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest XIV. Stefánia út 14. 
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fokú, Chl+Szer(+Fen)+Ab (350° /2 kb) retrográd fázis; 3) középfokú, magas nyomású és magas 
hőmérsékletű Ais-20+Bi+Alm+Staur progresszív fázis. E három metamorf átkristályosodáshoz három 
palásság (Si, S 2 S 3 ) és két litoklázis-rendszer (Di, D 2 ) tartozik. Mindezek után nem metamorfikus 
(hidrotermális, ércindikációs és hipergenetikus) ásványképződés következik és a metamorf alap
hegységen a paleogénben egy mállási kéreg képződik. 

A metamorfózis kora hercini vagy még régebbi és a K-Ar kormeghatározások által adott 100 
Ma értékek egy kréta-kori termikus front hatására jöttek létre, a Tisia-domén és az Erdélyi ofiolitos 
övezet közötti összetorlódás folyamán. 

A Magura metamorf aljzatát perm korú, paleogén, neogén és kvarter törmelékes és karbonátos 
képződmények fedik le. 

A Magura, valamint a közeli Hegyes és az Észak-Meszes metamorfikumát szerző a kőzettani 
és metamorf sajátosságok alapján a Dél-Alföld aljzatában ismert metamorf képződményekkel 
korrelálja. Valószínű, hogy a Hegyes-Magura-Észak-Meszes területén a Dél-Alföldi Takaró fedőfolrja 
jelenik meg, a Kodru-takarórendszer legalsó egységeként. 

Bevezetés 

A Szilágysomlyói Magura egyike az Erdélyi középhegységtől északra talál
ható szigethegységeknek (1. ábra), amelyekben megjelennek a felszínen a me
tamorf alaphegység kőzetei és az ezt közvetlenül fedő üledékes képződmények. 
E metamorf kőzetek térképezése, a metamorfózis fázisainak felismerése és a 
kózetösszletek elkülönítése magyarországi vonatkozásban is érdekes lehet, mi
vel hogy a fúrásos adatok azt bizonyítják, hogy az Alföld mélyéből ismert me-
tamorfikum e peremvidéken jelenik meg és tanulmányozható szálban, kisebb-
nagyobb összefüggő területeken. 

1. A földtani kutatások története 

A Szilágysomlyói Magura H A U E R és S T Ä C H E monográfiájában (1863) jelenik 

meg először. 1879-ben a terület északi felét H O F M A N N , a déli részét M A T Y A -
S O V S Z K Y térképezi és e térképeken megjelennek a fő kvarcit- és gneiszvonulatok, 
valamint a fontosabb vetők is. Következik a T E L E G D I R O T H (1912) valamint a 
S Z Á D E C Z K I (1925) tanulmánya, a területen végzett 1:75 000 léptékű térképezés 
eredményeként. A harmincas évek végén az észak-erdélyi metamorf szigethegy
ségekben K R Ä U T N E R végez kőzettani tanulmányokat; ezen belül a Szilágysom
lyói Magura 1940-ben lett publikálva. A szigethegységek metamorf kőzettaná
nak megismerése, valamint e képződmények és az Erdélyi középhegység me
tamorf formációi közötti korreláció D I M I T R E S C U (1963) kutatásaihoz kötődnek. 
A szigethegységeket körülvevő s részben eltakaró üledékes képződmények mo
nografikus tanulmányozása P A U C Â (1964a), C L I C H I C I (1972) és N I C O R I C I (1973) 

munkája; a környező medencealjzat szerkezetével I S T O C E S C U és I O N E S C U (1970), 

G H I U R C A (1973) , D I C E A (1981) és V I S A R I O N et al. (1992) foglalkoztak. A Románia 

l :200.000-es földtani térképének 9. sz. Szilágysomlyó lapja ( P A T R U L I U S et al. 
1967) a Magurát is feltünteti. 

A Szilágysomlyói Magurában 1973-ban megindult és 1991-ig többször is új
rakezdett kutatásaink kiindulópontja egy osztatlan metamorf kőzetösszlet volt, 
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I . ábra. Az észak-erdélyi metamorf szigethegységek. 1. Kainozóos üledékek, 2. Metamorf 
a laphegység 

Fig. 1. Crystalline islands from NW Transylvanie. 1. Cenozoic sedimentary deposits, 2. Outcroping 
metamorphic basement 

a Hideg Szamos forrásvidékéről leírt és a Réz és Meszes-hegységben követhető, 
majd a Hegyesben (Heghies), a Bükkben (Вас), a Cikóban (J icáu) és a Prelu-
kában (Preluca) folytatódó Szamos Sorozat (Séria de Somes) része. A metamor-
fikum a Szilágyi Medence (Bazinul Sálaj) aljzatának kiemelkedő része; a romá
niai földtani irodalomban nem léteztek utalások a Tiszántúl és a Duna-Tisza 
köze metamorf aljzatával való kapcsolatra, habár PAUCÄ (1964b) feltételezi, 
hogy az észak-erdélyi, felszínen követhető törésvonalak az Alföld aljzatában 
folytatódnak (Ez a magyar földtanban elfogadott ténynek számított, PRINZ 
(1914) é s L Ó C Z Y (1918) munkái nyomán) . 
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2. Morfológiai adatok 

A Szilágysomlyói Magurát is magába foglaló kutatási terület a Kraszna kö
zépső szakaszán, a folyó mindkét partján, a Szilágyi-medence közepén, Szi
lágysomlyó (Simleul Silvaniei), Badacsony (Bádácin), Selymesilosva (Ilisua), 
Magura (Poienile Mágurii), Somlyóújlak (Uileac) és Csehely (Cehei) területén 
fekszik. A Kraszna jobb oldalán, a Szilágysomlyó fölé magasló Magura (596,5 
m ) dél felé meredeken, észak felé lankásan ereszkedik a környező 2 0 0 - 2 5 0 m 
magas dombok, illetve a folyó ártere irányába. A Krasznától balra a Fenyves 
(Brádet, 321 m ) , a Szent-hegy (Dealul Sfânt, 354,3 m) , a Nagypúpos (Pupu Mare, 
283,1 m) és az Omán-hegy (Omanu, 279,2 m ) található. A Magurából számos 
állandó jellegű vízfolyás, így a Lapos-patak (Laposu), a Bükkös-patak (Valea 
Fagului), a Tó-patak (Valea Táului), a Csehelyi-patak (Valea Ceheiului), a Cse-
helyi Magura-patak (Valea Mágurii Ceheiului), a Hamza-völgy (Valea Hamzei) 
és a Kápolna-völgy (Valea Capolnei) ered. A Magura teteje egy 5 5 0 - 5 9 0 m ma
gas, délről észak felé lejtő fosszilis eróziós szint. 

3 . Földtani képzó'dmények 

A Szilágysomlyói Magurában és a környező területen eddig még tisztázatlan 
korú metamorf képződmények, valamint permi, paleogén, neogén és kvarter 
üledékek ismeretesek. 

3.1. A metamorf alaphegység 

A kutatási területen a metamorf alaphegység a felszínen a Szilágysomlyói 
Magura nagy részén, a Fenyves-domb és a Szent-hegy alján, a Nagypúposon 
és az Omán-hegyen, valamint a város területén lemélyült fúrásokban és a Feny
ves alá hajtott bányavágatokban jelenik meg. 

3.1.1. A metamorf képződmények litosztratigrafiai felosztása 

A Magura metamorfikuma az alábbiakban megindokolt nagyobb litosztra
tigrafiai egység, a Somlyói Formáció (Format^unea de §imleu) része. 

2. ábra. - » A Szilágysomlyói Magura vázlatos földtani térképe. J e l k u l c s : 1. Alluvium, 2. 
Lejtőtörmelék, 3. Pannóniai, 4. Badeni, 5. Paleogén üledékek, 6. Perm (törmelék). Metamorf 
képződmények: 7. Felső Muszkovitos Tagozat, 8. Grafitos csillámpala szint, 9. Középső 
(savanyú) Magmatogén Szint, 10. Alsó Biotitos-muszkovitos Tagozat, 11. Biotitos kvarcit szint, 
12. Milonit , p. Pegmatit , Q. Monomineral ikus fehér kvarcit, F. Vízföldtani kutatófúrások, 13. 
Bányavágat , V. Vető,Á. A szilágysomlyói temető, M.N., Marosán András utca 
Fig. 2. Schematic geological map of the Mägura Simleului. Captions: 1. Alluvial deposits, 2. Deluvial 
deposits, 3. Pannonian, 4. Badenian, 5. Paleogene, 6. Permian (blocs). Metamorphic formations: 7. Upper 
Muscovitic Member, 8. Graphitic micaschist level, 9. Medium (acidic) Magmatogenous Level, 10. Lower 
Biotitic-muscovitic Member, 11. Biotitic quarlzite level, 12. Mylonite, p , Pegmatite, Q, Monomineralic 
white quartzites, F, Hydrogeological boreholes, 13, Galleries, V, Faults, A, Cemetery of Simleul Silvaniei, 
M.N., Andrei Muresan Street 
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A felszíni térképezés eredményeként a Somlyói Formáció képződményeiben 
három litológiai egységet lehet elkülöníteni (2. ábra) amelyek a következők: 

a) Alsó Terrigén Biotitos-muszkovitos Tagozat. A tagozat kőzeteit alkotó csil-
lámkvarcitban, alárendelten csillámpalában és paragneiszben a domináns csil
lám a biotit. A tagozat középső részében egy jól követhető biotitos kvarcit-szint 
található. A tagozat vastagsága meghaladja a 800 m-t. 
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b) Középső (savanyú) Metavulkáni Szint. A szintet szemes, biotitos gneisz 
és leptinit, valamint vékony muszkovitos csillámpala-betelepülések és mono-
mineralikus fehér kvarclencsék alkotják. Vastagsága 1 0 - 1 5 0 m körül váltakozik. 

c) Felső Terrigén Muszkovitos Tagozat. A tagozatot csillámpala, csillámkvar-
cit, alárendelten kvarcit és paragneisz alkotja, amelyekben az uralkodó csillám 
a muszkovit. A tagozat kb. 500 m vastagságban van feltárva. Felső harmadában 
két 1 -10 m vastag, grafitban gazdag csillámpala-szint követhető. 

A Meszes északi részében I G N A T és I G N A T (1972) egy hasonló felépítésű, de 
kisebb összvastagságú kózetösszletet térképezett. 

3 . 2 . 2 . A metamorf kőzetek petrográfiája 

A Magurát és környezetét alkotó metamorfitok túlnyomó többsége négy kü
lönböző arányban megjelenő kőzetalkotó ásványból (kvarc, földpát, muszkovit 
és biotit) álló kőzet. Félreértések elkerülése végett az alábbiakban szükséges e 
metamorf kőzettípusok elnevezésének a pontosítása: 

H a a kőzetet legalább 90 % kvarc alkotja, kvarcitnak nevezzük. A kvarcit lehet 
monomineralikus vagy 10% alatti arányban csillám-lapocskákat vagy földpát-
szemcséket, főleg albitot tartalmazhat. A magurai kvarcitban a kvarcszemcsék 
fogazottak, szemcseméretük változó, legtöbbször a nagyobb szemcsék határán 
apró (0,01 mm-es) , szögletes szemcsék találhatók. A csillámok nem képeznek 
összefüggő hártyákat, de rendszerint a palásságnak megfelelő az irányítottsá
guk. A szokásos járulékos ásványok a gránát, a grafit, az apatit, a cirkon és a 
pirit. A kvarcit a csillámokban gazdagabb kőzetekben deciméteres vastagságú, 
1 0 - 1 0 0 m átmérőjű lapos lencséket képez, kivétel az alsó tagozatban említett 
biotitos kvarcit-szint, amely többszáz m távolságon folyamatosan követhető. 

Ha a kőzetben a kvarc 5 0 - 9 0 % közt jelenik meg és a földpát nem éri el a 
12%-ot, valamint a csillámok összefüggő hártyákat, lemezkötegeket, elemi ré
tegeket alkotnak, a kőzet neve csillámkvarcit (muszkovitos, muszkovitos-bio-
titos ill. biotitos-muszkovitos csillámkvarcit). A Magurában lévő csillámkvar-
citban a kvarc lemezekben, nagyobb csillámtartalomnál elnyúlt lencsékben je
lenik meg, de a csillámkötegekben is jelen van, különálló, orsós szemcsékben. 
A biotit és a muszkovit rendszerint szorosan egymásba kapcsolódó kötegeket 
alkot, vagy porfiroblasztokban található (1. alább, neomorf biotit). A csillámok 
bázislapjának irányítottsága adja a kőzet elsődleges palásságát. A földpát, ha 
jelen van, a csillámok és a kvarcréteg határán fejlődő, szögletes vagy elnyújtott 
szemcséket képez. Az uralkodó földpát az oligoklász, ritkábban a mikroklin. 
Járulékos ásványok: gránát, rutil, cirkon, staurolit, andaluzit, apatit, grafit, ti-
tanit, turmalin. A csillámkvarcit a Magura uralkodó kőzete, a többi kőzettípus 
ebbe alkot betelepüléseket vagy lapos lencséket. 

Ha a kőzetalkotó ásványok túlnyomó többségét (>50%) csillámok alkotják és 
a csillámok összefüggő tömegben jelennek meg, a kőzet csillámpala, muszkovi
tos, illetve muszkovitos-biotitos, vagy biotitos-muszkovitos, az utóbbi ritkább 
és csak az alsó tagozatban van jelen. A csillámok irányított lemezkéi sűrűn 
összefogazódnak; a biotit, ha jelen van, a muszkovittal összenőtt kötegekben, 
ill. porfiroblasztokban jelenik meg. A kvarc a csillámtömegben lencséket, kü-
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•önálló orsós szemcséket alkot. A földpát (albit, oligoklász és elég gyakran elő
forduló mikroklin) különálló szögletes vagy orsós szemcsékben, mozaikszerű, 
lencse alakú, 1-2 mm-es aplit-lencsékben vagy porfiroblasztokban jelenik meg. 
A gránát és némely esetben a staurolit is kőzetalkotó mennyiségben van kép
viselve, 1-5 mm-es poikilites porfiroblasztokban. Járulékos ásványok: turmalin, 
cirkon, apatit, grafit, andaluzit, rutil-szagenit. A csillámpala főleg a felső tago
zatra jellemző, méteres vastagságú, többszáz m hosszú ill. széles, lapos len
csékben jelenik meg. 

A földpáttartalmú kőzeteket gneiszeknek nevezik. Ha a földpát-tartalom 1 2 -
25% között van és a földpát nem képez összefüggő mezőket, az üledékes eredetű 
kőzet paragneisz (a csillámok alapján muszkovitos, biotitos ill. kétcsillámos 
paragneisz, az utóbbi a legelterjedtebb). A csillámok rendszerint lemezeket, hár
tyákat képeznek, a kvarc vékonyabb-vastagabb szalagokat és a földpátszemcsék 
(rendszerint oligoklász, de elég gyakori a mikroklin is) a kvarcszalagok csil
lámfelőli oldalán helyezkednek el vagy a csillámköteg belsejében. Sok esetben 
a gránát is kőzetalkotó mennyiségben jelenik meg. Járulékos ásványok: stau
rolit, titanit, rutil, cirkon, apatit. A paragneisz deciméteres-méteres vastagságú, 
többszáz m széles rétegeket képez, néha igen éles lehatárolással. 

E kőzetek települési viszonyai jól követhetők a Fenyves alatti bánya vágatok
ban (3. ábra). 

Ha a földpát mennyisége meghaladja a 25%-ot és a kvarccal együtt össze
függő, rendszerint mozaikos aggregátumokat képez, egyszersmind a csillám
mennyiség 20% alá csökken, a többnyire magmás eredetű kőzet ortogneisz. A 
csillámok lencsés vagy hullámos kötegekben, vagy rendezetlen, irányítatlan la
pocskákban jelennek meg. A kvarc a földpáttal társul vagy lemezeket, zsinó
rokat alkot. A magurai ortogneiszben mindenütt jelen van a "sakktábla-albit" 
(tulajdonképpen mikroklinnel helyettesített savanyú oligoklász, bővebben 1. 
2.1.4. alfejezet és /. tábla, 1. kép), 1 cm-ig kifejlődő porfiroblasztokban, ill. por-
firoblaszt-halmazokban. Járulékos ásványok: cirkon, apatit, rutil, magnetit. A 
litosztratigráfiailag elkülönített szint keretén belül a kétcsillámos lemezes or
togneisz az uralkodó, ezt követi a szemes (mikroaugen) biotit-gneisz (Csehelyi 
Magura-völgy, selymesilosvai Lapos-völgy). A biotitmentes, aplit-szerű, leme
zes vagy szemes leptinitben a savanyú oligoklász és a mikroklin egyenlő 
mennyiségben jelenik meg (Magura déli oldala, szilágysomlyói Marosán And
rás utca) . 

E kőzettípusok keretén belül számos szerkezeti-szöveti változat található. A 
kvarcitot és az ortogneiszt a granoblasztos szövet, viszonylagos irányítottságát 
főleg a különböző színű (azaz grafittartalmú) kvarcszalagok ill. a földpát-dús 
és földpát-szegény elemi lemezek váltakozása adja. A csillámkvarcit és a pa
ragneisz szövete grano-lepidoblasztos, helyenként grano-lepido-porfiroblasz-
tos, szerkezete palás, leggyakrabban mikroredős. E kőzetekben két egymást 
metsző palás felület is gyakran előfordul. A csillámpala szövete lepidoblasztos, 
ill. lepido-porfiroblasztos, ez utóbbi a gránátban dús csillámpalákat jellemzi. 
A szemcseméret tekintetében a Magura metamorfitjainak nagy része mikro-
blasztos, mert az ásványok mérete, főleg a csillámoké 0,5 m m alatt van. 



3. ábra. A Fenyves alatti bányavágatok szintrajza. J e l k u l c s : 1. Deluvium, 2. Muszkovitos csillámkvarcit, 3. Muszkovitos-biotitos paragneisz, 

4. Kétcsillámos, gránátos csillámpala, 5. Brecssa, pirites hintéssel, 6. Kvarclencse, 7. Résminta, G. Bányavágat, V. Vető 
Fig. 3. Horizon plane of the galeries under the BrSdet Hill. Captions: 1. Deluvial deposits, 2. Muscovitic quartzite-schist, 3. Muscovite-biotite paragneiss, 
4. Two-mica and garnet-bearing micaschist, 5. Pyritised breccia, 6. Quartz-lens, 7. Slit-sample location, G. Gallery, V, Fault 
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Fig. 4. Stratigraphie columns in the Medium (acidic) Magmatogenous Level. Captions: 3. 
Augengneis, 2. Leptinite, 3. Biotitic gneiss, 4. Paragneis, 5. Micaschist, 6. Quartzite-schist, 7. 
Monomineralic white quartzite 

A Magura metamorf kőzeteiben mennyiségileg alárendelten, de meglehetősen 
gyakran jelennek meg a tektonikus mozgások által átalakult (összetöredezett, 
felőrölt majd egybeforrt) kőzetek (tektonitok vagy kataklázitok): milonitok, ult-
ramilonitok és pszeudotachilitek. Ezenkívül a fő törésvonalak mentén tektoni
kus breccsákat is találtunk. 

A milonit piszkosszürke, érdes tapintású kőzet, szalagokban, konkordáns, len
csés kifejlódésű sávokban jelenik meg. Fő alkotója a szilánkos kvarc, szétfoszlott 
muszkovit-kötegekkel, bontott biotittal és plagioklásszal, opak ásványokkal. 
Az ásványok össze vannak forrva, a széttöredezett ásványok rovására, azokat 
beágyazva neomorf biotit, albit, sötétzöld klorit és opak ásványok jelennek 
meg. A kőzet tehát metamorf átkristályosodást szenvedett milonit, azaz blasz-
tomilonit. 

Az ultramilonitok sötét színű, centiméteres vastagságú, a palássághoz viszo
nyítva konkordáns szalagokként jelennek meg, gyakran a milonit-zónák szélén 
(Nagypúpos, a Kraszna partján, Lapos-patak). A kőzet mikroszkóp alatt nem 
azonosítható, de a SEM-felvételeken (/. tábla, 2. kép) jól látható apró szemcsékből 
áll, anyaga a röntgen-vizsgálatok alapján kvarc, szericit, klorit és goethit. 

A Lapos-völgyben és a Marosán András utca végén az itt megjelenő miloni-
tokban szaruszerű, fekete üveghez hasonló kőzet található, 1-3 cm vastag, sza
bálytalan lefutású szalagokban. A mikroszkópos vizsgálat amorf, zavaros anya
got mutat (I. tábla, 3. kép), amelyben opak sávok és szericetes devitrifikált sza
lagok jelennek meg. Helyenként a kőzetben kőzettöredékek, epidot-fészkek és 
kalciterek láthatók. A vizsgált anyag valószínűleg tektonikus úton megolvadt 
és rövid idő alatt "megfagyott" üveg, ún. pszeudotachilit. 

A tektonikus breccsák a palássággal különböző szöget bezáró breccsatöme-
gek, melyek telérszerű vonulatokban jelennek meg, 0 ,1 -20 m vastagsággal. A 
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metamorf kőzetek szögletes elemeit vagy csillámokból, apró kvarcszemcsékből 
és agyagásványokból álló, lágy kötőanyag, vagy kvarcból és kalcitból álló mát
rix fogja össze (1. hidrotermás folyamatok). 

A z észak-erdélyi szigethegységekben gyakori pegmatit a Magurában is jelen 
van: a Krasznába folyó Porondos-patakon (Valea Prundului) egy 1 - 1 , 5 m vastag 
és csapásirányban 1 5 0 m hosszúságban árkolásokkal feltárt telér jelenik meg. 
Ásványi összetétele kvarc, albit, ortoklász, muszkovit és turmalin. Áz ásványok 
mérete 1 - 1 0 cm, a turmalin és a muszkovit hipidioblasztos. A telér kontaktusa 
látszólag a palássággal konkordáns, de a környező csillámkvarcitba albit, tur
malin és kvarc nyomul be (I. tábla, 4. kép). A Magura számos más pontján kisebb, 
1 - 1 0 c m vastag aplitos, ill. pegmatites lencsék találhatók. 

A kőzetekben az elsődlegesen keletkezett ásványokon kívül jelen vannak a 
későbbi, metamorf ill. nem metamorf eredetű ún. másodlagos ásványok: klorit, 
ortoklász, epidot, szeneit, sziderit, kalcit, pirit (és egyéb szulfidok), kaolinit és 
limonit. 

3.1.3. A metamorf kőzetek protolitjai 

A z ásványtani és szöveti-szerkezeti vizsgálatok alapján a felsorolt kőzetek 
eredeti, premetamorf alapanyagai feltételezhetően a következők voltak: 

A kvarcit kvarchomokból, a csillámkvarcit agyagos homokból keletkezett. A 
csillámpalák eredeti anyaga több-kevesebb homokot és vasoxidokat tartalmazó 
agyag. A paragneisz eredeti üledéke plagioklászt is tartalmazó agyagos homok, 
grauwacke lehetett. Az ortogneisz-jellegű kőzetek savanyú magmás kőzetekből 
(dácit, riolit) és ezek tufáiból keletkeztek; a közbetelepülő, gránátdús csillám
pala a magmás kőzetek vagy tufáik bontásából eredő, vasat is tartalmazó agyag
ból (bentonit?) és a gneiszekkel társuló monomineralikus kvarc kovalencsékből. 
A grafitos csillámpala protolitja valószínűleg szerves anyagban gazdag agyag. 

A z intenzív átkristályosodás és tektonikai igénybevétel dacára bizonyos pre
metamorf bélyegek is észlelhetők. Premetamorf eredetű a litológiai határok 
nagy része melyet a palásság is követ. A kőzettesteken belüli kvarc+földpát -
csillámsávok váltakozása, ha ez a szemcsék nagyságának ritmikus váltakozá
sával is együtt jár, premetamorf bélyegnek minősíthető. Ugyancsak túlélték a 
metamorfózist, habár jelentős szerkezeti és összetételi változások árán a mag
más eredetű kőzetek földpát-fenokristályai, valamint a riolitok jellegzetes, flu-
idális sávozása a leptinitekben. 

H a a tektonitokat metamorf (dinamometamorf) kőzeteknek tekintjük, ezek
nek a protolitjai a kvarcos-csillámos-földpátos regionális metamorf kőzetek. Az 
ultramilonitok részben a milonitokból, részben a milonitokat magába foglaló 
kőzetekből, a pszeudotachilitek a milonitok kvarcdús anyagából keletkeztek, 
amit P A S S C H I E R ( 1 9 8 2 ) is észlelt. A nagyobb kvarctartalom miatt elegendő 
mennyiségű súrlódási hő halmozódik fel a kőzet egyes pontjain, ami végül is 
a kőzetet megolvasztja ( P H I L P O T S 1 9 7 2 , fide S Z E D E R K É N Y I 1 9 8 4 ) . 

Végül a pegmatit-lencsék és telérek a többi szigethegységben ismert pegma-
titokhoz hasonló módon, a metamorf folyamatok lecsengő fázisában, a rezidu-
ális oldatokból kristályosodtak ki. 
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3.1.4. Metamorf index-ásványok és ásványegyüttesek 

Az előző fejezetben bemutatott kőzetekben számos olyan ásvány jelenik meg, 
amelynek jelenléte a metamorf folyamatok termodinamikai körülményeire 
nyújt tájékoztatást. 

a) Földpátok. A kőzetalkotó földpátok nagy része 2 0 - 2 5 % An-tartalmú, erősen 
bontott (szericitesedett) oligoklász, pontszerű kvarczárványokkal, mirmekites 
vagy antipertites kiválásokkal. Az ortogneiszben gyakori a mikroklin. A zavaros 
mikroklin-porfiroblasztokat egy későbbi üde albit helyettesíti. A gránátok nyo
ma sárnyékában, a csillámkötegek szélén, valamint a kvarcitokban, az aplit- és 
pegmatitlencsékben 15-20%-os An-tartalmú zavaros oligoklász és üde albit ta
lálható. A milonitokban és számos, mikroredózött kőzetben üde albit és gumó
szerű, kékes ortoklász jelenik meg. Végül is a hidrotermás kvarc- és kalcittelé-
rekben gyakori az adulár. 

A metamorfózis során bekövetkezett, ismételt átkristályosodást követően ne
héz meghatározni a földpátban gazdag kőzetekben oly gyakori "sakktábla-albit" 
eredeti összetételét. Jelenleg e porfiroblasztok egy része rácsos ikerlemezes, eny
hén szericitesedett mikroklin, foltszerű, erősen bontott, valószínűleg bázikus 
oligoklász reliktumokkal. A mikrokiint a széleken, a repedések és egyes iker
lemez-határok mentén üde albit vagy albit-oligoklász helyettesíti. Az észlelést 
megnehezíti az a tény, hogy a plagioklász ikerlemezei rendszerint a mikroklin 
[010] ikerlemezeit követik. A mikroklinban is, de az üde albit-oligoklászban is 
jelen vannak a jellegzetes, csepp-alakú víztiszta kvarc-szemcsék. A "sakktábla-
albitra" vonatkozó irodalomban e képződményeket vagy a migmatitosodás első 
fázisában létrejött porfiroblasztoknak, vagy zöldpala-fáciesben létrejött blasz-
toknak tekintik. A magurai "sakktábla-albit" mindenképpen egy másodlagos 
képződmény, de helyileg a metamorfozált magmás protolit hajdani földpát-fe-
nokristályaihoz kötődik, amelyeknek a kontúrjai sok esetben - kis nagyításban 
vagy felületi csiszolatokban - felismerhetők. Jelenlétük ezért premetamorf bé
lyegnek minősíthető (1. 2.1.3. alfejezet). 

b) Biotit. A csillámos kőzetekben a muszkovittal asszociált, sötétvörös, gyak
ran hajlított, apró lapocskákban megjelenő biotit zavaros, rutil-szagenit tűket, 
opak ásványokat, széles pleokróos udvarral rendelkező cirkon-zárványokat tar
talmaz. Gyakran részben vagy egészen kloritosodott. A palássággal rendszerint 
2 0 - 4 0 ° - o t képező, 1-3 m m vastag, a mellette lévő csillámokat zárványaikkal 
együtt bekebelező, sárgás-barna, kevésbé pleokróos, kis pleokróos udvarral ren
delkező cirkon-zárványokat tartalmazó neomorf, ún. keresztbiotit (II. tábla, 1. 
kép) csak a széleken kloritosodik. 

c ) Fehér csillámok. A csillámos kőzetek fő alkotója a 0,2 m m körüli széles és 
0,05-0,1 m m vastag, hajlított muszkovit-lemezkék tömege. A lemezkék, főleg a 
mikrogyűródések tengelyében szertefoszlanak (a biotit-lapocskák szintén) és 
egy finom pelyhes aggregátum keletkezik (II. tábla, 2. kép), amely egyes csil
lámpala-mintákban tömegesen jelenik meg. Röntgendiffrakciós vizsgálataink 
szerint ennek az aggregátumnak az ásványi összetétele Na-dús vassszegény 
fengit, Mg-proklorit, kvarc és sziderit. Muszkovitban gazdag csillámplákban 
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jelen van egy neomorf, a palássággal szögbe helyezkedő, az előbbi asszociáció 
opak ásványait zárványoló, amúgy víztiszta muszkovit is. 

d ) Andaluzit. A Fenyves és a Szent-hegy alatt, a somlyói vasútállomás felé 
vezető út mentén, a Tó-patak és a Lapos-völgy alsó folyásán csillámkvarcitban, 
csillámpalában található; fészkekben, 0 ,02-0 ,05 mm-es, optikai szempontból 
egyazon kristályhoz tartozó reliktumokban jelenik meg, sokszor egy rombusz
körvonalú, pelyhes fehércsillám-halmazban, amely feltehetőleg az eredeti, 0 , 5 -
1 mm-es kristály bomlási terméke. 

e) Staurolit. A szilágysomlyói katolikus temetőben, a Kraszna-parton és a Ká
polna-völgyben, valamint a badeni korú konglomerátum csillámpala-elemeiben 
található. 1-1,5 cm-es poikiloblasztos hasábokat alkot, az eredeti palásságot 
20 -30° -a l keresztezi, az eredeti palásság szerint irányított csillám, gránát, föld
pát, rutil és opak zárványokkal. 

0 Gránát. A 0,3 mm-nél nagyobb gránátszemcsék belseje zavaros, opak ás
ványokból, kvarcból, rutilból álló, irányított zárványokat tartalmaz, repedések 
mentén kloritosodott. A külső burok üde (II. tábla, 3. kép), úgyszintén a főleg 
gneiszekben található, hipidioblasztos, 0,2 mm-nél kisebb gránát. Monomine-
ralikus gránát-preparátum röntgendiffrakciós vizsgálata 24% piropot és 1-2% 
spesszartint tartalmazó almandint mutatott ki (ez az összetétel a teljes szem
csékre vonatkozik, a zavaros magra és az üde burokra egyaránt) . E számottevő 
pirop-tartalom, amely nagy nyomásra és magas hőmérsékletre utal, különösen 
érdekessé tenne egy beható mikroszondás vizsgálatot a zónás gránátokon. 

g) Klorit. Az optikai vizsgálat során két klorittípus figyelhető meg: a musz-
kovittal összenőtt apró, hajlított lapocskákból álló, biotitból és a zavaros grá
nátból keletkezett barnászöld, erősen pleokróos, rutil- és opak zárványokat tar
talmazó klorit, indigó interferencia-színnel (valószínűleg Mg-proklorit) és a ke-
resztbiotit szélén, valamint a gránátok nyomásárnyékában, albittal társuló üde, 
fűzöld, mérsékelten pleokróos klorit (pennin). Az utóbbi a milonit-sávokban 
és a kvarccal kötött vetóbreccsákban is megjelenik, rozettákban (II. tábla, 4. kép), 
legyezőszerű halmazokban. 

f) Egyes járulékos ásványok, mint a cirkon, rutil és turmalin is két generációban 
jelennek meg; a 0,2 mm-nél nagyobb szemcsékben tisztán látható egy belső, 
zavaros mag és egy külső, üde burok. 

A z egymás mellett lévő, egymást helyettesítő, egymásból kialakuló ásványok 
keletkezési sorrendjét vizsgálva, meg lehet magyarázni, miért van jelen egyazon 
kőzetben különböző hőfokon és nyomás alatt létrejött ásvány. Ezek az ásványok 
a kőzetképződés különböző fázisaiban jelentek meg, a következőképpen: 

I. ásványgeneráció: kvarc + muszkovit + biotit + Апго-25 plagioklász ± mik
roklin + andaluzit + a gránát-porfiroblasztok magja. A járulékos ásványok magja 
is ebbe az asszociációba tartozik. Az I. ásványgeneráció a későbbi nyírásoktól, 
törésektől mentes kőzetek 80-90%-át, a tektonizált kőzetek anyagának kb. 3 5 -
50%-át képezi. A litológiai határokkal párhuzamos, csillámlapokra és kvarc-
földpát-zsinórokra épült palásság az I. ásványgeneráció keletkezésekor jött lét
re. 
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II. ásványgeneráció: Mg-proklorit + fengit (szericit) + aprószemcsés kvarc ± 
albitfcsziderit. A járulékosak közül az opak ásványok egy része is ide tartozik. 
A nem bolygatott kőzetekben a II. ásványgeneráció részaránya 5% alatt marad, 
de az erősen nyírt kőzetekben az 50%-ot is meghaladja. Mikroredók nyírt szár
nyain a csillám, a klorit és a kvarcszemcsék irányított sávokban, zsinórókban 
helyezkednek el és ez egy második palásságot eredményez amit makroszkó
posán is lehet látni, ill. bemérni. 

III. ásványgeneráció: neomorf biotit + neomorf muszkovit + staurolit + üde 
gránát + Ani5-20-plagioklász + kvarc. A járulékos ásványok üde burka is a III. 
generációhoz tartozik. E generáció ásványainak a részaránya csillámdús kőze
tekben max. 10%, de még a milonitokban is 5% körül van. A neomorf csillámok 
statisztikailag irányítottak, ezért egy "virtuális" palásság jelenik meg, ami nem 
azonos sem az elsődleges, sem a másodlagos palássággal, de a csillámdús kő
zetek felületén szabad szemmel is látható és mérhető lineációt hoz létre. 

IV. ásványgeneráció: pennin + albit + ortoklász + nem hullámos kioltódású 
kvarc + szericit + kalcit + szulfidok ± goethit ± adulár. Telérkitöltésekben kő
zetalkotó mennyiségben jelenik meg, máskülönben a kőzetekben a részaránya 
1-2%. 

A z I. ásványgeneráció a fő metamorf fázisban jött létre, kisnyomású, magas 
hőmérsékletű környezetben. AII. ásványegyüttes alacsony nyomású és alacsony 
hőmérsékletű asszociáció. A III. ásvány együttes ismét egy magasabb hőmér
sékletű de magasabb nyomás alatt létrejött asszociáció. A IV. generáció a me-
tamorfikus ásványképződést követő, 
irányított nyomás-mentes körülmé
nyek között keletkezett. A négy ásvá
nyegyüttes keletkezésének hőmérsék
lete és nyomása W I N K L E R (1970) P-T 
diagramja, ill. a kvarczárványok mé
rése alapján az I. táblázatban jelenik 
meg. 

A kőzetek mikroszkópos vizsgálata 
azt mutatja, hogy az idősebb ásvány
együttes többé-kevésbé "túlélte" a szá
mára kedvezőtlen P - T körülményeket. Ezek szerint a Magura kristályos kőzetei 
jogosan nevezhetők polimetamor fi toknak. 

3.2.5. A metamorfózis kora 
A Magura metamorf kőzeteire települő legidősebb nem-metamorfozált kép

ződmények kora permi (1. alább), ezért a metamorf történések relatív korát a 
hercini vagy annál régebbi orogenezishez köthetjük. 

A Szilágysomlyói Magura kőzetein öt K-Ar radiogén kormeghatározást vé
geztünk (SOROIU et al. 1985), amelyek eredményeit a II. táblázat mutatja be. 

A fenti adatok megegyeznek a többi metamorf szigethegységben mért érté
kekkel. 

Ásványasszociációk keletkezésének 
P-T kondíciói 

P-T conditions of formation 
of mineral associations 

1. táblázat - Table I 
Ásványasszociáció T, °C P, kb 
I 550 3,5 
II 360-400 2 
III 500-550 5,5 
IV (nem metamorß >200 >1 
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K-Ar kormeghatározások a Szilágysomlyói Magura területéről 
K-Ar age determinations from the MXgura §imleului area 

II. táblázat -Table II 
Minta sz. Kőzet Ásvány K-Ar kor, Ma 
170 Muszkovitos csillámpala Muszkovit 95 ±6,5 
171 Csillámkvarcit Muszkovit 173 ±18,2 
174 Paragneisz Teljes kőzet 100 ±7,7 
178 Biotitos csillámkvarcit Biotit 98 ±10 
182 Augengneisz Biotit 102 ±7 

Az abszolút kormeghatározás eredményei a következő módon értelmezhetők: 
a) . A kőzetekben a radiogén argont bezáró ásványok a metamorf átkristályo-

sodást követően a záródási hőmérséklet alá hűltek le, tehát a metamorfizmus 
folyamata az alpi orogenezis alsó- és felsőkréta határán lezajlott ausztriai fázi
sához kötődik. Ennek ellentmondanak a perm korú nem metamorfizált kép
ződmények jelenléte, a 1 7 1 sz. minta hibrid kora és a Réz-hegységben mért 
- 2 0 0 Ma K-Ar, ill. az Alföld aljzatát alkotó metamorfitokban mért 2 0 0 - 4 0 0 Ma 
Rb-Sr értékek ( S Z E D E R K É N Y I 1 9 8 4 ) . 

b) A kőzetek egy korábbi (hercini vagy még idősebb) orogenezis során szen
vedtek metamorfózist, és az alsókréta-felsőkréta határán végbemenő termikus 
történések folyamán a záródási hőmérséklet fölé melegedtek, majd ismét lehűl
tek. Ez a folyamat az egész Szamos-platformot érintette ( S O R O I U 1 9 8 6 ) , amely 
a Tisia-domén és a marosvölgyi-kelet-erdélyi ofiolitos öv összetorlódásával 
hozható kapcsolatba (krétakori termális front, Z I N C E N C O et al 1 9 9 0 ) . A Magu
rában a metamorf jellegű, tehát irányított nyomás alatt képződő asszociációkat 
egy nyomásmentes asszociáció követi és jogosan feltételezhető, hogy részben 
e termális front okozhatja ennek az ásványegyüttesnek a keletkezését. 

3 . 2 . 6 . Mállási kéreg a Szilágysomlyói Magurán 

A Magura gerincein a földpátban és csillámokban gazdagabb metamorf kő
zetek intenzív mállást szenvedtek: a metamorfitok kézzel morzsolható, földes 
állapotú homokos agyagot képeznek, melyben még látható az eredeti palásság. 
A mállott réteg a paleogén üledékek alatt is folytatódik és a H 2 1 2 sz. fúrásban 
a 1 5 m vastagságot is eléri. Hasonló eocén előtti mállási kéreg található a többi 
metamorf szigethegységben is (KALMÁR 1 9 6 8 ) . 

3 . 2 . 7 . Hidrotermális elváltozások és színesfém-indikációk 

A metamorf kőzeteket átszelő breccsás vonulatok mentén gyakorta észlelhe
tők hidrotermális elváltozások (kloritosodás, kalcitosodás, kovásodás, agyago-
sodás) , gyenge szulfidos hintéssel pl. a Fenyves alatti bányavágatokban, a Ma-
gura-patak eredeténél, a Szent József-forrás körül és a Kápolna-patak bal olda
lán. A hidrotermális lerakódásokban kis mennyiségű érces ásványok is jelen 
vannak és a mintákban gyenge színesfém- és higany-koncentráció jelenik meg. 

A Lapos-patak egyik oldalágában, a Csúcs-patakon az érces breccsát 1 9 4 2 - b e n 
egy somlyói magánvállalkozó csapásirányban 2 1 m-es táróval követte, amelyet 
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1986-ban újra felnyitottunk ( 5 . ábra). A 1 0 - 3 0 cm vastag, csillámkvarcit-dara-
bokkal teli repedés kötőanyaga szürke kvarc, víztiszta kvarckristályokkal, pi
rittel és kalcittal kibélelt geodákkal és szulfid-hintéssel. Az ércásványok a kö
vetkezők: pirit, galenit, szfalerit, kalkopirit, tetraedrit, markazit. Egy csiszolat
ban egy 2 um-es arany-szemcse is látható. A kvarckristályokban a kétfázisos 
zárványok homogenizálódása 1 9 0 - 2 2 0 ° C -on történik. Az ércesedés CÂMPEANU 
(1964) által leírt és bányavágatokkal feltárt bucsai (Réz-hegység) Magura Cio-
ri i-Fágádau telérhez hasonlít, amely a bánátit-magmatitokkal van kapcsolatban. 

3.2. A metamorf alaphegységet fedő képződmények 

A metamorf alaphegységet perm, paleogén, neogén és kvarter korú képződ
mények fedik. 

133500 

476 6 

Minták jegyzéke 

Nr. Hely Au Ag Pb Zn Cu s Hg Fe 
1. 474 m. 6 u 1,8 0,04 0,05 u 1.16 250 1,45 
2. 475 m.ll u 2,7 0,06 0,10 u 2,80 50 3,20 
3. 476 m.16 0,2 11,4 0,12 0,10 0,05 2,75 300 2,15 
4. 477 m.22 u u 0,05 u u 0,80 100 1,75 
5. 478 Bc 22.m 0,2 1,8 0,06 0,05 0,03 1,45 150 1,80 
6 481 Meder " r 2 8,3 0,10 0,10 0,05 3,65 200 3,15 

5. ábra. A csúcsvölgyi kutatóvágat színtrajza. J e l k u l c s : 1. Meddőhányó, 2. Lejtőtörmelék, 3. 
Csillámkvarcit , 4 . Breccsás telér szulfidos hintéssel, 5. Dőlés és csapás, 6. Résminta 

Fig. 5. Horizon plane of the research gallery, Ciuciului Valley. Captions: 1. Pit-tip, 2. Deluvial 
deposits, 3. Quartzite-schist, 4. Disseminated sulphide-bearing breccia-lode, 5. Direction and deeping, 

6. Slit-sample location 
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3.2.1. Perm 

A Szilágysomlyói Magurán, a Magura-patak forrása fölött található a P A U C Ä 
(1964a) által felsőperm korúnak leírt kvarcporfír, kovásodott tufa, vörös agyag
pala és kvarcitos homokkő, 1 0 - 3 0 cm-es szögletes darabokban, vörös, feltehe
tően paleogén korú mátrixban. Hasonló, perm korú képződmények szálban a 
Meszes és a Réz-hegység déli részén valamint fúrásokban ( ISTOCESCU, IONESCU, 
1970) Érábrány (Abrami) területén ismeretesek. 

3.2.2. Paleogén 

Paleogén korú üledékek a terület északi és északkeleti részén találhatók, va
lamint kisebb foltokban, a Magura gerincén (Csúcs-hegy, Vár-hegy stb). Szép 
feltárások találhatók Győrtelek és Somlyóújlak között valamint egy 50 m-es 
rétegsor a H 212 sz. fúrásban. 

A paleogén üledékek egy 2 - 8 m vastag agyagos, vörös színű alapbreccsával 
kezdődnek, amelyre kavicsos homok telepszik. A homoktartalom csökken és 
vörös, szürke, sávos és foltos tarkaagyag következik, 0,5-1 m-es padokban. 
P A U C Ä (1964a) az üledéksort a paleocén-alsóeocén korú Zsibói Tarkaagyaggal 
(Seria Várgáta Inferioará) korrelálta. 

3.2.3. Neogén 

A neogén a badeni emelettel kezdődik, amely délnyugat, dél és délkelet felöl 
öleli körül a Magurát. Szép feltárások láthatók a Csehely melletti Silvania kő
bányában, a Szent-hegyen, a Fenyves-utcai kőfejtőben és Badacsony mellett. 

A badeni emelet alsó részén 15-30 m vastag durvaszemcsés, meszes kötő
anyagú konglomerátum jelenik meg, kvarcit, csillámpala és gneisz elemekkel, 
amelyre 5 - 1 0 m vastag, durvaszemcsés, kvarckavicsos homok telepszik (Ká
polna-völgy, Vár-hegy). Ezt 3 - 6 m homokos, biodetritikus mészkőréteg követi 
(Hollóhegy), l i thothamniumos-bryozoás-kagylós mészkő-betelepülésekkel 
(Szent-hegy). A badeni emelet legfelső része homokos-márgás kifejlődésű, 2 -
4 m vastag, bentonitosodott dácit-tufa réteggel (Badacsony). A badeni transz-
gresszió folyamatosan borította be a paleogént, majd a metamorfikumot, felte
hetőleg délről észak felé (NICORICI , 1972). 

A szarmata csak a területtől távol eső fúrásokban jelenik meg. A badeni üle
dékekre és a paleogénra a pannóniai korú agyagos-homokos üledékek teleped
nek, amelyben Badacsony és Selymesilosva között két 1 0 - 2 0 cm vastag lignit
réteg található. 

3.2.4. Kvarter 

A Magura déli és nyugati lejtőjét deciméteres kristályos-pala tömbökből, 
apróbb szilánkokból és csillámos agyagos homokból álló, keresztrétegzett lej
tőtörmelék (deluvium) fedi, amelynek vastagsága Szilágysomlyó régi vasútál
lomása előtt, az F6. jelű fúrásban 25 m volt. 

A Kraszna árterében kavicsos, homokos és agyagos alluvium található, 2 - 6 m 
vastagságban (F4, H 212 jelű fúrások). 
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4 . Tektonika 

A metamorf alaphegység és a fedő, nem metamorfizált képződmények tek
tonikája alapvetően különbözik, ezért azokról külön-külön adunk leírást. 

4.1. Az alaphegység tektonikája 

A Szilágysomlyói Magura részletes földtani térképezése során sikerült né
hány jellegzetes kifejlődésű, kőzettanilag felismerhető szintet elkülöníteni és 
ezek alapján a metamorf összlet szerkezetét feltárni. Az erősen gyűrt, 60-90°-os 
dőlésű összletben délről északra egy, az üledékek alól csak részben kibúvó 
szinklinális, egy antiklinális, egy részben elnyírt szinklinális, egy antiklinális 
nyugati periklinuma, egy keskeny és meredek szinklinális, egy szélesebb, kelet 
felé nyíló antiklinális, egy keskeny, kelet felé részben eltakart szinklinális és 
egy északi, csonka antiklinális követhető, tengelyirányuk ENyNy-DKK. 

Amint már említettem, a kőzettani határfelületek a fő palássággal párhuza
m o s lefutásúak és ezt a nagyobb feltárásokban, mint pl. a szilágysomlyói vasút
állomástól keletre nyitott kőbányákban egyértelműen követhetjük. A metamorf 
kőzetekben azonban, a fő palásság mellett megjelenik egy második palásság 
is, amely az előbbivel változó szöget zár be. A kézi minták, ill. a mikroszkópos 
csiszolatok szintjén e két palásság két, időrendben különböző ásványképződés
hez kötődik. 

a) A fő metamorf ásványegyüttes keletkezésekor a csillámok bázislapjából és 
az elnyújtott, orsós kvarcszemcsék hosszú tengelyéből az eredeti rétegfelülettel 
párhuzamosan kifejlődő sík palásság (Si) keletkezett. 

b) A m á r konszolidált és meglehetősen inhomogén metamorf kőzetben a pa
lássággal párhuzamos irányú tektonikai erők hatására a csillámdús sávokban 
a csillámlapok meghajlításával mikroredók keletkeztek; ugyanakkor a köztes 
kvarc-földpát lemezek és a gránát-porfiroblasztok szétpattantak, fel töredeztek. 
A nyomás erősödésével a mikroredók szárnyai elnyíródtak, a nyírási felületek 
mentén a csillámok és a földpát elbomlottak, a kvarcszemcsék szélei felapró
zódtak, ezáltal a kőzet kohéziója csökkent, a létrejött diszlokáció elemi rétegről 
elemi rétegre lépett, míg a végén az egész kőzettömegre kiterjedt. így jöttek 
létre a több méter vastagságú milonit-sávok és a milonitosodásra különösek 
hajlamos, kvarcban-földpátban gazdag paragneisz-szintek "felőrlése". Ezért a 
terepi felvételek során a milonitos zónák azt a benyomást keltik, hogy az eredeti 
palássággal párhuzamos betelepüléseket képeznek. 

A mikroredók szárnyain keletkező nyírási felületek sorozata, e felületekre 
"szétkent" apró csillám (fengit)- és kloritpikkelyek és kvarc-mikroszemcsék ad
ják az S2 másodpalásságot. A Magurán térképezett redők keletkezése valószí
nűleg e mikro-szinten követhető folyamat végeredménye. 

c) A konszolidált, milonitosodott és gyűrt metamorf összletben újra megin
dult az átkristályosodás, az irányított nyomás hatására neomorf csillámok ke
letkeztek, amelyek statisztikailag egy bizonyos irányt követnek. Ennek egy fi
zikailag nem létező, tehát virtuális S 3 palásság felel meg. E "palásság" a kóze-
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6. ábra. A Szilágysomlyói Magura metamorf 
kőzetein mért litoklázisok összesített sztereo
grafikus vetülete (212 mérés) 

Fig. 6. Stereographic projection of the fissuration 
(212 measurements) in the metamorphic rocks of 
Magura Simleului 

tekét átszelő, hajszálvékony repedés-
rendszerrel egyezik, ami a feltárások
ban 1-4 c m 2 nagyságú, litoklázis-mé-
réseknél zavaró elemként ható felüle
teket hoz létre. 

d) A későbbi, vízszintes mozgások 
nyomán a milonitokban történő nyírás 
hatására ultramilonit és pszeudotachi-
lit jött létre, amelyeket a metamorf át-
kristályosodás m á r nem érintett. A 
függőleges mozgásokhoz kötődő töré
sek valószínű, hogy a már létező, pre-
formált törésvonalak mentén különbö
ző nagyságú tömbökre osztották fel a 
Magurát. A törésvonalak mentén hid-
rotermás oldatok törtek fel. 

A kőzetekre ható erőtér nem csak az 
ásványok különböző irányítottságát, 
hanem a kőzetekben lévő repedés
rendszer orientációját is meghatároz
ták. Ezért a litoklázis-mérések kiegé
szítő információkat adnak a kőzetek

ben történt mechanikus folyamatokról. 
A Szilágysomlyói Magura metamorf kőzeteiben négy ponton 5 0 - 5 0 litoklázist 

mértem, amelyeknek az összesített sztereografikus vetületén (6. ábra) három 
különböző repedésrendszer jelenik meg: 

Di: Rövid, 5 - 2 0 c m lefutású, érdes felületű repedések, kvarccal, aplittal, kar
bonáttal kitöltve; pólusaik egy 2 5 5 / 1 0 ° - o s síkban találhatók, az Si-palásságra 
merőlegesek és valószínű, hogy az első metamorf ásványképzódést követő 
összehúzódás (disztenzió) folyamán keletkeztek. 

D2: Közepes hosszúságú, 3 0 - 8 0 c m lefutású, sima felületű, dörzskarcos-
dörzstükrös, klorittal-szericittel bevont repedések; pólusaik egy 3 0 0 / 5 5 ° - o s sík
ban találhatók, nagy szórással. E repedések a milonitos zónákban gyakoriak. 
A milonitosodással kapcsolatos nyírás folyamán keletkeztek. 

D3: Hosszú, több méteres repedések, felületük érdes, üresek vagy vörös 
agyaggal , limonittal ill. pátos vagy mészkéreg-szerű kalcittal vannak kitöltve. 
Pólusaik nagy szórással egy 1 9 0 / 1 5 ° - o s síkra vetülnek; ezek a posztmetamorf 
törésrendszert képviselik. 

4.2. A fedő üledékek tektonikája 

A metamorf alaphegységet fedő üledékek a Magura körül monoklinálisan, pira
misszerűen helyezkednek el, északon észak felé, délen dél felé 5-10°-al dőlve. A 
nagyobb vetők közelében (pl. Hollóhegy) a rétegek dőlése 20-30°-ot is elér. 

A z aljzat vetői az üledékes összletben is folytatódnak. 
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Észak-erdélyi szigethegységek metamorf képződményei 
Metamorphic formations of the NW-Transylvanian Crystalline Islands 

III, táblázat - Table III 

Csoport I I I 

Metamorf szigethegység 
Unó, Preluka, Cikó, Bükk, Er
dőd, Meszes-hg. déli része, Réz-
he. 

Szilágysomlyói Magura, He
gyes, Meszes-hg. északi része 

Üledékes eredetű metamorf 
kőzetek 

Paragneisz, csillámkvarcit, csil
lámpala, kvarcit, dolomit- és kal
cit-márvány, grafitos pala 

Paragneisz, csillámkvarcit, csil
lámpala, kvarcit, 

Magmás eredetű kőzetek Amfibolit, metaszerpentinit, bio-
titos ortogneisz, leptinit 

Biotitos ortogneisz, leptinit 

Alkáli metaszomatózis Metablasztos migmatit, monzog-
ránit, szienit 

nincs 

Metamorfózis: 

I. fázis An 25-35+Mkl+Alm+Bi+Ky 
Staur+Hb±Px 

An20-2S+Mkl+Alm(+Prp)+ 
Bi+And 

II . fázis Chl+Szer+Ab±Akt Chl+Szer(+Fen)+Ab 
II I . fázis Bi+Alm+An 15-20 Bi+Alm+Ani5-20 
Tektonitok Tektonikus breccsa Milonit, ultramilonit, pszeudota-

chilit, tektonikus breccsa 

Ércesedés 
Vas- és mangán-telepek vagy in
dikációk, arany-tartalmú kvarc
lencsék, színesfém-indikációk 

Gyenge színesfém-indikációk 

S Z E D E R K É N Y I (1984) az Alföld aljzatában kimutatta, hogy az Erdélyi közép
hegység Codru-takarója folytatásában Sarkadkeresztúr-Üllés vonaltól délre, az 
ún. Dél-Alföldi takaró keretén belül egy alacsony nyomású, magas hőmérsék
letű metamorf övezet található, amely az Alföldi Autochton Egységre van fel
tolódva. Az észak-erdélyi szigethegység I. csoportja az Autochton Egységgel s 
ezen belül a Körösi Formációval és a Szeghalom Amfibolit Formációval korre
lálható. A II. csoport metamorfitjai viszont a Dél-Aföldi Takaróhoz hasonló ki
fejlődésben jelennek meg. Ilyen típusú metamorfitok az Erdélyi középhegység
ben csak a pánkotai pikkelyben (Solzul Pâncota) találhatók, amely a Codru-ta-
karó legalsó tektonikai egysége. Mindezek után feltételezhető, hogy a Szilágy
somlyói Formáció, a Dél-szilágysági Egység részeként a Dél-alföldi Takaró egy 
északra előretolt része, amelyet a későbbi lepusztulástól a valószínűleg mé
lyebb, lezökkent helyzete mentett meg. 

Ha a metamorf folyamatok harmadik fázisának azonos kifejlődését figyelem
be vesszük, feltételezhető, hogy a két - autochton és takaró - egység "össze-
forradása" még a metamorf folyamatok befejezése előtt megtörtént, de ez nem 
zárja ki a takarósodás felsőkréta előtti (ausztriai) lezajlását. 

5. A Szi lágysomlyói Magura metamorf képzó'dményeinek korrelációja 

Az eddig egységesnek minősített Szamos sorozat metamorfitjai két egymástól 
lényegesen különböző csoportra oszthatók fel (III. táblázat). 
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Mindezen feltételezések tisztázására szükség van a metamorf folyamatok ter
modinamikai körülményeinek pontosítására, az index-ásványokon történő mik-
roszondás vizsgálatokkal. Ilyen vizsgálatok lehetővé tennék a szigethegységek 
helyzetének tisztázását és az Alföld metamorfitjaival való pontosabb korrelá
ciót, ahol Á R K A I et al. (1987) végeztek hasonló vizsgálatokat. 

6. Köszönetnyilvánítás 

E tanulmány a Nagybányai (Baia Mare) Földtani Kutató és Feltáró Vállalat 
(IPEG Maramures) keretén belül végzett terepi munkálatok eredménye, amely
ben a szerzőn kívül A N G E L E S C U I. és K O V Á C S - P Á L F F Y P . geológusok, valamint 
a prelukai bányászbrigád tagjai is részt vettek. A terepi munkánkhoz lényeges 
támogatást kaptunk az akkori adminisztráció helyi vezetőitől, G O G U G . , F L O R E A 
I. és T E R S Á N S Z K I A. uraktól. A szöveg előzetes lektorálásáért, a fogalmak pon
tosításáért a szerző különösen hálás S Z E D E R K É N Y I T. professzornak, aki a ren
delkezésére bocsátotta tanszéke tiszántúli és délalföldi fúrómag- és csiszolat
gyűjteményét valamint C S E R E P E S N É M E S Z É N A Bernadett asszonynak, az alföldi 
metamorfitok szakavatott ismerőjének. 

A tanulmány a Magyar Állami Földtani Intézet, a Romániai Földtani Intézet 
és az Országos Tudományos Kutatási Alap (T 007636 sz. téma) erkölcsi és anyagi 
támogatása segítségével jött létre. 

Alcätuirea geologica a Mägurii §>imleului 

Magura Simleului este una din insulele cristaline din NE Transilvaniei. Aceste insule reprezintá 
partea ridicatá la suprafafá a fundamentului Câmpiei Maghiare. Formajtunile metamorfice ale 
Mägurii sunt alcátuite din doua complexe terigene (eu grad de membru) separate printr-un nivel 
magmatogen acid (ortogneise, leptinite). Sunt prezenté deasemenea pegmatite, roci cataclastice 
(brecci tectonice, milonite, ultramilonite si pseudotachilite). 

In decursul proceselor metamorfice s-au purut identifica trei faze de blastezá: 1) о faza progresivá 
de temperatura ridicatá si presiune joasà; 2) о fazä regresivä (în faciesul sisturilor verzi) si 3) о 
noua fazä progresivá. Acestor trei blasteze le corespund trei suprafeje de sistuozitate (douä reale 
si una virtuaJä) precum si doua sisteme de fisuri. Blasteza este urmatä de formare de minérale 
hidrotermale (cu slabe depuneri de sulfuri) si minérale hipergenetice, ultimele în cadrul scoarjei 
paleogene de alteratie. 

Vârsta metamorfismului este hercinicä sau mai veche, iar valorile K-Ar de cca 100 Ma sunt 
datorate frontului termic delà mijlocul Cretacicului, din timpul coliziunii dintre domeniul Tisia si 
ofiolitele transilvane. 

Sunt prezentére pe scurt depozitele permiene (remaniate la baza paleogenului), cele paleogene, 
neogene si cuaternare din cuprinsul Mägurii. 

Terenurile metamorfice din zona Heghies-Mägura-Meses N sunt corelate de autor eu cele ce 
apar în componenja Pânzei Sud-panonice, prelungirea spre Câmpie a sistemului de pânze a 
Codrului din Muntíi Apuseni. 

Autorul multumeste pe aceasta cale colegilor delà fostul IPEG Maramures, ing. Iuliu ANGELESCU, 
ing. Doina ANGELESCU, dr. Péter KOVÂCS-PÂLFFY si tehn. Vilhelm TODOR precum si conducerii locale 
delà Çimleul Silvaniei pentru sprijinul dat în anii grei când a fost elaboratâ aceastä lucrare. 
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Táblamagyarázat - Explanation of plates 

I. tábla -Plate I 

1. "Sakktábla-albit" (savanyú oligoklásszal helyettesített mikroklin) a Magura-völgyi szemes 
gneiszben, a. Albit, b. Biotit, q. Kvarc. + nikolok, 32x 
"Checkboard-albite" (microcline substituted by acide oligoclase) from the augengneiss, Mägurii 
Valley, a. Albite, b. Biotite, q, Quartz. + Nichols, 32x 

2. Ultramilonit. Lapos-patak, Selymesilosva. Szilánkos kvarcszemcsék (világosszürke), 
muszkovit-lapocskák (sötétszürke), klorit (fehér), apró goethit-pálcikák. SEM fotó, 3600x 
Ultra-mylonite. Lapos Valley, Ш"иа. Splinty quartz grains (light grey), muscovite-sheetlets (dark 
grey), chlorite (white), small goethite sticks. SEM photo, 3600 x 

3. Pszeudotachilit: izotróp üveg, benne csillámkvarcit-törmelékkel. Marosán András utca 
vége, Szilágysomlyó. + nikolok, 32x 
Pseudo-tachilite: isotrope glass comprising quartzite-schist fragments. End of Andrei Muresan 
Street, §imleul Silvaniei. + Nichols, 32x 

4. A pegmatit (p) és a csillámkvarcit közötti kontaktus egy része, ahol a turmalin (t), a 
muszkovit (m) és az üde kvarc (q) behatolnak a csillámkvarcitba; sz, szericitesedett 
oligoklász. Porondos-patak, Szilágy somi y ó, + nikolok, 32 x 
Contact zone between pegmatite (p) and quartzite-schist. Turmaline (t), muscovite (m) and clear 
quartz grains penetrate into the quartzite-schist; sz, sericitized oligoclase. Prundului Valley, Simleul 
Silvaniei. + Nichols, 32 x 

II. tábla - Plate II 

1. A felső, világos keresztbiotitban sötét biotitlapocska és kvarc+oligiklász-zárványok vannak, 
a biotit két kvarcszemcse közé ékelődik és apró pleokróos udvaros cirkon-zárványokat is 
tartalmaz. A sötét biotit-porfiroblaszta az előzőhöz képest kb. 20°-al van elfordulva. 
Mindkettő 40-50°-al metszi a muszkovit-lapocskák átlagirányában kifejlődő elsődleges 
palásságot. Tó-patak, Győrtelek, II nikolok, 32 x 
In the up-situated cross-biotite, there are a dark biotite sheetlet and quartz+oligoclase inclusions. 
Biotite get wenged between two quartz grains and contains small pleochroic zirconc inclusions, 
also. The dark biotite porphyroblast is turned with approx. 20°, rapported to the light one. Both 
biotite porphiroblasts cut at 40-50° the primary schistosity, shown by the mean orientation of the 
muscovite sheetlets. Taului Valley, Ghiurtelec, II Nichols, 32 x 

2. Mikroredók a szenthegy-alatti csillámpala-betelepülésben. A nagyobbik redő szárnyán, egy 
nyírás mentén a csillámok szétfoszlanak és pelyhes, fengitből és klorítból álló halmaz 
keletkezik (ph). II nikolok, 32 x 
Microfolds in the micaschist intercalation Under the Dealul Sfânt. In the wing of the larger fold, 
following a shearing plane, the micas are tattered as forming a phengite-chlorite flaky aggregát 
(ph). U Nichols, 32 x 
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3. Zavaros magú, irányított zárványokat tartalmazó gránát üde burokkal. Csehelyi ortodox 
templom. II nikolok, 32 x 
Garnet grain with cloudy nucleus and clear rim. Cehei orthodoxe church. II Nichols, 32 x 

4 . Posztmetamorf klorithalmaz a Nagy-Púpos milonitsávjából, mellette ortoklász-krístály és 
szilánkos kvarcszemcsék. SEM fotó, 2500 x 
Post-metamorphic chlorite aggregate front the mylonite strait, Puposu Mare. Beside its an orthoclase 
crystal and few splinty quartz grains appear. SEM photo, 2500 x 
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I. tábla - Plate I 
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II. tábla - Plate II 


