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Kisfokú, közepes nyomású regionális metamorfózis nyomai a Horváthertelend
Hh–1 fúrás metapelites összletében: mikroszöveti és termobarometriai
bizonyítékok
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Low-grade, medium pressure regional metamorphism of the pelitic succession in the borehole
Horváthertelend Hh–1: microstructural and thermobarometric evidences
Abstract
In this study the microstructural and thermobarometric investigation of the metapelitic sequence of the Horváthertelend Unit (borehole Hh 1; NW foreland of the Mecsek Mts., Hungary) were carried out. The well Hh–1 cuts through
Cenozoic sediments and sedimentary rocks across 720 m. Below the depth 720 m a black slate sequence with
metasandstone intercalations was drilled in a thickness of 70 m. The slate is underlain by a dark grey polymictic
conglomerate-sandstone sequence. The slate and conglomerate bodies were correlated with the Silurian flysch-like
Szalatnak Slate Formation, forming a unique low-grade metamorphic body in the region.
In this work the upper slate sequence was studied which consists of mainly black – dark grey, in the lower section pale
grey, slate with metagreywacke and metasiltstone lenses. The studied rocks contain grain supported, well sorted arkose
clasts from millimetre to centimetre scale. The studied slate samples have K-white mica + chlorite + quartz + albite +
anatase ± tourmaline mineral assemblage. The metagreywacke lenses and laminas are often folded, and a moderately
developed continuous foliation and pressure solution seams are also common. The arkose clasts are strongly flattened and
boudinaged. Pretectonic quartz veins are systematically folded, dynamically recrystallized (low-T grain boundary
migration recrystallization) and apparently sheared by pressure solution seams.
The full width at half maximum (FWHM) values of the 001 and 002 reflexion peaks of K-white mica and chlorite
were measured by XRD in highly oriented <2 µm grain size fraction of the slate. The low FWHM values (Ms001:~0.117
∆°2Θ, Chl002: ~0.147 ∆°2Θ) and the large crystallite sizes calculated using the Scherrer-equation (Ms001: 1121±70 Å,
Chl002: 700±86 Å) suggest epizonal metamorphism. The b0=6d(060,331) value of K-white mica was determined in the
unoriented <2 µm grain size fraction. In the investigated samples the average calculated b0 value ~9.022 Å suggests
medium P-T gradients during metamorphism.
The rocks contain large amount of autochthonous carbonaceous material (CM) making possible to carry out Ramanspectroscopic thermometry based on the evolution of CM’s first order Raman bands. The calculated maximum
temperature of the metamorphism can be estimated about 350 °C using three different empirical thermometers.
The presented observations and data suggest low-grade, medium pressure (chlorite zone ~350 °C) regional
metamorphism and associated ductile deformation of the metapelitic sequence of the borehole Hh–1.
Keywords: Horváthertelend Unit, slate–metagreywacke, Raman-spectroscopy, phyllosilicates, FWHM, low-grade, medium pressure
regional metamorphism

Összefoglalás
Tanulmányunkban a Nyugati-Mecsek É-i előterében mélyült Horváthertelend Hh–1 fúrásban 720–790 m között
feltárt, a Szalatnaki Agyagpala Formációval korrelált fekete–szürke agyagpala–metagrauwacke összlet mikroszerkezeti
és termobarometriai vizsgálatát végeztük el. A kőzetet ért maximális metamorfózist a szenes anyag Raman-spektroszkópos termometriai vizsgálata, valamint a fehércsillám és a klorit félértékszélessége, továbbá a Scherrer-egyenlettel
becsült átlagos krisztallit mérete alapján jellemeztük.
A szenes anyag termométerek eredménye alapján ~350 °C maximális metamorf hőmérséklet feltételezhető. A
fehércsillám (FWHM001:~0,117 ∆°2Θ) és klorit (FWHM002:~0,147 ∆°2Θ) <2 µm frakciójának kalibrálatlan félértékszélesség értékei, továbbá a számolt átlagos krisztallitméretek epizónás metamorfózist sugallnak, mely egybevág a
becsült Tmax értékkel. A <2 µm frakció fehércsillámára jellemző b0:~9,022 Å érték alapján a metamorf esemény nyomásviszonyaira közepes gradiens valószínűsíthető.
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A kőzettest teljes vizsgált térfogatában megjelenő, az üledékes rétegzéssel hegyesszöget bezáró nyomási oldódásos
eredetű, a filloszilikátok által kijelölt folytonos foliáció, valamint a foliációhoz viszonyítva pretektonikus kvarcerek alacsony
hőmérsékletű, szemcsehatár vándorlásos dinamikus rekrisztallizációja a képződmény képlékeny deformációját jelzik.
A szenes anyag és a filloszilikátok vizsgálata, továbbá a kisfokú metapelitek regionális metamorfózisára jellemző
szerkezetfejlődés alapján a Horváthertelend Hh–1 fúrás paleozoos pelites összletének kisfokú, közepes nyomású regionális metamorfózisa valószínűsíthető.
Tárgyszavak: Horváthertelendi-egység, agyagpala metagrauwacke, Raman-spektroszkópia, filloszilikátok, FWHM, kisfokú, közepes
nyomású regionális metamorfózis

Bevezetés
Napjainkban a Dél-Dunántúl területén folyó földtani
kutatások a perm Bodai Agyagkő Formációra, mint a nagy
aktivitású radioaktív hulladéklerakó potenciális befogadó
képződményére koncentrálnak (KONRÁD & HÁMOS 2006,
KONRÁD et al. 2010, MÁTHÉ & VARGA 2012). A kutatás egyik
fontos állomása a képződmény térbeli lehatárolása, valamint földtani kapcsolatainak megismerése, melyben a Horváthertelend–1 (továbbiakban Hh–1) fúrás rétegsorának
kulcsszerepe van.
A Hh–1 fúrást az egykori Mecseki Ércbányászati Vállalat (MÉV) mélyítette a Mecsek ÉNy-i előterében, 1986-ban.
A fúrás rétegsorának jelentősége napjainkra felértékelődött,
miután 2004-ben attól 3,8 km távolságra lemélyítették az
Ibafa–4 (Ib–4) fúrást, ami a Bodai Agyagkő Formáció
Nyugati-Mecsek É-i előterében található elterjedési területének (Goricai-blokk) alapszelvénye (1. ábra). Az említett
két mélyfúrás azonban kőzettani felépítésében markánsan

eltérő rétegsort harántolt, következésképpen a Hh–1 fúrás
által feltárt kőzetasszociáció minél pontosabb ismerete
nagy jelentőséggel bír a Goricai-blokk területi lehatárolásában (MÉSZÁROS et al. 2015).
Jelen tanulmány célja a 720–790 m közötti zónából rendelkezésre álló minták (a korábbi archív vékonycsiszolatokon végzett petrográfiai vizsgálatokon túlmenően) ásvány–
kőzettani és mikroszerkezeti vizsgálata, illetve értelmezése.
Munkánk további célja, hogy a finomszemcsés képződmény korábban szöveti alapon feltételezett (MÉSZÁROS el al.
2015) kisfokú metamorfózisának körülményeiről részletes
geotermobarometriai vizsgálatokkal kvantitatív adatokat
szolgáltassunk.

Földtani háttér
SZEDERKÉNYI (1997) a Horváthertelend–1 fúrás rétegsorában feltárt, feltehetően paleozoos képződményeket a szi-

1. ábra. A) A Tiszai-egység dunántúli részének prealpi szerkezeti egységei a Horváthertelendi- és a Szalatnaki-egységgel (SZEDERKÉNYI 1997 in HAAS 2001,
módosítva) B) A Nyugati-Mecsek kainozoos szerkezeti elemeinek térképe a Hh–1 és az Ib–4 fúrással (KONRÁD & SEBE 2010, módosítva)
Figure 1. A) Pre-Alpine structural units of the Transdanubian part of the Tisza Mega-unit with the location of the Horváthertelend and Szalatnak Units (modified after
SZEDERKÉNYI 1997 in HAAS 2001), B) Cenozoic structural map of S Transdanubia with the locations of borehole Horváthertelend–1 and Ibafa–4 (modified after KONRÁD
& SEBE 2010)
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lur Szalatnaki Agyagpala Formáció kőzeteivel állította
párhuzamba. A területet takaróroncsként értelmezve (környezetétől markánsan eltérő metamorf fokú, de ismeretlen
szerkezeti helyzetben található képződmény) a Mórágyialegységen belül Horváthertelendi-egységként különítette
el, azonban ennek a képződménynek a kőzettani és szerkezeti felépítéséről és szerkezeti kapcsolatairól keveset
tudunk.
A Hh–1 fúrás 720 m mélységig kainozoos törmelékes
üledékeket és üledékes kőzeteket tárt fel (2. ábra). A kainozoos összlet alatt fekete–sötétszürke, finomszemcsés metaüledékes kőzeteket (agyagpala, metagrauwacke, metaaleurolit), majd egy zúzott zónát követően 790 m-től durvatörmelékes üledékes kőzeteket (konglomerátum) harántolt
(2. ábra) (MÁTHÉ 1986, MÉSZÁROS et al. 2015). Az utóbbi
két képződményt SZEDERKÉNYI (1997) egységesen a Szalatnaki Agyagpalához sorolta, ezzel szemben BARABÁS (2010)
a konglomerátum esetében a Tésenyi Metahomokkővel való
rokonságot tartja valószínűbbnek. Korábbi petrográfiai
vizsgálatok alapján felmerült a képződmény nagyon kisfokú–kisfokú regionális metamorfózisa (MÉSZÁROS et al.
2015).
Alkalmazott módszerek
Petrográfia
Kutatómunkánk során a rendelkezésre álló magmintákon makroszkópos vizsgálatokat végeztünk. A makroszkópos megfigyeléseket követően a rendelkezésre álló vékonycsiszolatok (Mecsekérc Zrt. 20 db, LELKESNÉ FELVÁRI
Gyöngyi 42 db, ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék 2 db és
SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék 11 db)
felhasználásával ásvány–kőzettani és mikroszerkezeti vizsgálatokat végeztünk az SZTE Ásványtani, Geokémiai és
Kőzettani Tanszéken Olympus BX41 polarizációs mikroszkóppal.
Az agyagásványok (rétegszilikátok) pontosításához,
illetve a minták szemcseszintű szövetének feltárásához
SEM vizsgálatokat végeztünk a minták friss törési felületein, illetve polírozott vékonycsiszolatokon. Az elektronmikroszkópos vizsgálatok Hitachi S-4700 téremissziós
elektronmikroszkópon készültek, másodlagos- (SE) és
visszaszórt- (BSE) detektorok alkalmazásával.
Raman-spektroszkópia alapú szenes anyag
termometria
A vizsgált kőzetekben, nagy mennyiségben előforduló
szenesanyag-szemcséken Raman-spektroszkópián alapuló
termometriát végeztünk, mely napjainkban egyre inkább
elterjedő termometriai módszer üledékes protolittal rendelkező metamorfitok esetében (BEYSSAC et al. 2002, 2004;
RAHL et al. 2005; JUDIK et al. 2008; AOYA et al. 2010; LAHFID
et al. 2010; WIEDERKEHR et al. 2011; NAGY & M. TÓTH 2012;
HILCHIE & JAMIESON 2014; HU et al. 2015). A módszer
alapja, hogy az üledékkel betemetődött szerves anyag a

2. ábra. A Horváthertelend–1 fúrás vázlatos rétegoszlopa a „paleozoos”
képződmények kiemelésével (MÁTHÉ 1986 alapján)
Figure 2. Generalized lithological column of the core Horváthertelend–1.
Palaeozoic rocks are shown in detail (modified after MÁTHÉ 1986)

hőmérséklet növekedésével irreverzibilis módon egyre rendezettebb szerkezetűvé válik, míg teljesen grafittá nem
alakul (YUI et al. 1996). Mivel a folyamat során markáns
szerkezeti változások következnek be, azok a szénült szerves anyag (szenes anyag) Raman-spektrumán jól nyomon
követhetők. A folyamat irreverzibilis, így a szerves anyag
érettségét jellemző paramétereket a metamorfózis során
elért maximális hőmérséklet (Tmax) határozza meg (BEYSSAC
et al. 2002, 2003; RAHL et al. 2005; AOYA et al. 2010;
WIEDERKEHR et al. 2011).
A szenes anyag Raman-spektrumán megkülönböztetünk egy elsőrendű (1100–1800 cm –1) és egy másodrendű
(2500–3100 cm –1) régiót (TUINSTRA & KOENIG 1970,
NEMANICH & SOLIN 1979, BEYSSAC et al. 2002). Az első-
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I. táblázat. A röntgen-pordiffrakciós mérések során alkalmazott műszerparaméterek
rendű csúcsokhoz a grafitcsúcs (G:~1580
–1
Table I. Instrumental conditions of X-ray powder-diffractometry
cm ), valamint további négy rendezet–1
lenségi csúcs (D1:~1350 cm , D2:~1620
cm– 1, D3:~1500 cm –1, D4:~1245 cm –1)
tartozik. A másodrendű régióban további
két csúcs található (S1:~2700 cm –1 és
S2:~2900 cm –1). Mind az elsőrendű, mind
a másodrendű csúcsok intenzitása és
csúcs alatti területe csökken az érettséggel, azonban a legjobban követhető
változások az elsőrendű csúcsokban
következnek be (BEYSSAC et al. 2002,
RAHL et al. 2005, LAHFID et al. 2010,
WIEDERKEHR et al. 2011), így a jelenleg
használt tapasztalati termométerek is
ezekre a változásokra épülnek.
gokról, törekedve arra, hogy a keletkezett szilánkok minél
A vizsgált minták nagy mennyiségben (1–3%) tartalhomogénebbek és reprezentatívabbak legyenek, továbbá,
maznak szenes anyagot, így lehetőséget biztosítanak a
hogy az utólagos hatások által átalakított kőzetrészek ne
Raman-spektroszkópián alapuló termometriai módszerek
kerüljenek a preparátumokba.
alkalmazására. Munkánk során többféle termométert haszA teljes kőzet ásványos összetételének meghatározánáltunk, amelyek az alkalmazott kalibráció tekintetében küsához az orientálatlan preparátumokhoz ~0,04 g, előzőleg
lönböztek. A szöveti megfigyelések alapján felmerült olyan
achátmozsárban kézzel porított és homogenizált mintát
módszerek alkalmazhatósága, melyek közepes érettségű
csökkentett hátterű Si mintatartóra helyeztünk. A méréseket
(>300 °C) szerves anyag esetében adnak megbízható eredaz SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékén
ményt. Éppen ezért BEYSSAC et al. (2002), valamint a munkátalálható Rigaku Ultima IV röntgen-diffraktométerrel véjuk alapján készült, kifejezetten regionális metamorfitokra
geztük. A pontos mérési paramétereket az I. táblázatban
kalibrált termométert alkalmaztuk, melyet AOYA et al. (2010)
tüntettük fel. A minőségi kiértékelés a Rigaku PDXL 1.8
publikáltak. Felhasználtuk továbbá RAHL et al. (2005) terszoftvercsomag ICDD (PDF2010) adatbázisa alapján, a
mométerét, mely hasonló alapokon nyugszik, azonban a
félmennyiségi kiértékelés pedig a RIR (Reference Intensity
szerzők szerint szélesebb hőmérsékleti tartományban alkalRatio) módszerrel történt.
mazható. Mivel azonban a közelmúlt kutatási eredményei
(LAHFID et al. 2010, KOUKETSU et al. 2014) rávilágítottak az
Rétegszilikát félértékszélesség és
alacsonyabb érettségű szenes anyag Raman-spektrumának
krisztallitméret
komplexitására, így eredményeink felülvizsgálata céljából
olyan megközelítést is alkalmaztunk, mely kifejezetten alaA rétegszilikátok kristályossági fokának meghatározácsony és közepes érettség esetén használható. Erre leginkább
sára a fehércsillám 10 Å-ös reflexiójának kalibrált félértékalkalmasnak KOUKETSU et al. (2014) termométerét ítéltük,
szélessége („illit kristályosság”: IC001; KÜBLER 1967,
mely kis és közepes érettség esetén alkalmazható, és jelentős
KÜBLER & JABOYEDOFF 2000), valamint a klorit 7 Å-ös
átfedéssel rendelkezik a korábbi termométerekkel.
reflexiójának kalibrált félértékszélessége („kloritkristáA méréseket szabvány vastagságú, fedetlen vékonycsiszolatokon végeztük az SZTE Ásványtani, Geokémiai és lyosság”: ChC002; ÁRKAI 1991b) szolgál kisfokú metapelitek
Kőzettani Tanszékén található THERMO Scientific DXR esetében. A növekvő metamorf hőmérséklettel (növekvő
Raman-mikroszkóppal. A mérések során 532 nm-es (Nd- „kristályossággal”) mindkét reflexió félértékszélessége
YAG) lézert alkalmaztunk. A méréseket 1–3 mW lézer- csökken, így alkalmas a metamorf fok jellemzésére. Az
teljesítmény mellett 100× objektív és 50 µm pinhole alkal- általunk bemutatott értékek nem kalibráltak, így munkánkmazásával végeztük. Minden mérés esetében a felvételezési ban csupán félértékszélességként (FWHM) utalunk rájuk az
idő 20×10 s volt. A spektrumok kiértékelését és a csúcspara- adott ásványfázis megfelelő reflexiójának feltüntetésével.
A rétegszilikátok „kristályossági fokának” jellemzéméterek meghatározását a PeakFit 4.12 program segítséséhez
a <2 µm-es szemcseméretű frakció orientált preparágével végeztük, a dekonvolúció során Voigt módszert hasztumait
készítettük el. Ehhez desztillált vizes szuszpenzió
náltunk.
készült. Ultrahangos deflokkulációt és ülepítést követően a
szuszpenziót pipettával vittük fel normál hátterű standard
Röntgen-pordiffraktometria
üveg mintatartókra a >1 mg/cm2 sűrűség eléréséig, majd köA képződmény jellegzetes kőzettípusainak ásványos zel állandó páratartalom mellett, szobahőmérsékleten végösszetételét röntgen-pordiffrakciós módszerrel határoztuk zett beszárítás után mértük őket. Ezt követően a légszáraz
meg az általunk kiválasztott 8 mintán. A mintákat kala- preparátumokat 16 órán keresztül 60 °C-on telítettük etilénpáccsal, fém spatulával és fogóval választottuk le a ma- glikollal, majd közvetlenül ezután került sor a mérésükre az
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I. táblázatban bemutatott paraméterek mellett, WARR &
RICE (1994) ajánlásának megfelelően.
A <2 µm-es frakció vizsgálata során minden preparátumon 3 mérést végeztünk a műszeres hiba számszerűsítése
érdekében. Az instrumentális vonalszélesedés becslésére
WARR & RICE (1994) ajánlása alapján muszkovit egykristályból szeparált, ~3 mg/cm2 sűrűség standardot használtunk. Az átlagos krisztallitméret becslését az instrumentális
vonalszélesedés korrekcióját követően a Scherrer-egyenlet
(KLUG & ALEXANDER 1974, MERRIMAN et al. 1990) alkalmazásával végeztük.
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telek alapján történt csökkentve a törmelékes csillámok zavaró hatását. A preparátumhoz ultrahangos kezelést követően ülepített szuszpenzióból pipettával eltávolított, majd
Petri-csészében beszárított agyagfrakciót használtunk. A
homogénnek tekinthető agyagfrakcióból ~0,04 grammot
csökkentett hátterű Si mintatartóra helyeztünk, és az I. táblázatban bemutatott paraméterek mellett mértük.

Eredmények
Makroszkópos megfigyelések

Fehércsillám b0 rácsparaméter
Kisfokú metamorfitokban a geobarometriai módszerek
meglehetősen korlátozottak, mivel a legtöbb kisfokú metamorf kőzet nem tartalmaz olyan ásvány-paragenezist, amely
kifejezetten érzékeny lenne a nyomásváltozásra. SASSI
(1972) és SASSI & SCOLARI (1974) munkássága azonban
rámutatott, hogy a fehércsillám b0=6d(060,331) paramétere
pozitív korrelációt mutat a metamorfózis nyomásviszonyaival metapelitek esetében.
Kisfokú metamorf körülmények között a fehércsillámban található szeladonit komponens (K(Mg,Fe2+)Fe3+Si4O10
(OH)2) mennyisége állandó hőmérsékleten és azonos kőzetösszetétel mellett erős pozitív korrelációt mutat a nyomás
változásával (ERNST 1963, VELDE 1965). A (Mg,Fe2+)VI+SIIV
AlVI+AlIV és (Fe3+)VI AlVI szeladonit helyettesítés növekedésével a b0 paraméter növekedése tapasztalható állandó
hőmérséklet és összetétel esetében, amely kapcsolat alkalmazható a metamorfózis során fennálló geotermikus gradiens becslésére (SASSI 1972, SASSI & SCOLARI 1974,
GUIDOTTI & SASSI 1976, GUIDOTTI 1984). GUIDOTTI & SASSI
(1986) nagyszámú, ismert geodinamikai környezetből származó kisfokú (anchi–epizóna) metapeliten kalibrált skálát
állított fel a b0 értékek alapján a következő kategóriákkal: b0
<9,000Å alacsony nyomású környezet (>35 °C/km), 9,000
Å< b0 <9,040 Å közepes nyomású környezet (25–35 °C/km)
és b0 >9,040 Å nagynyomású környezet (<25 °C/km). Mivel
a szeladonit helyettesítés a nyomás mellett függ a hőmérséklettől és a kőzet összetételétől, így csak bizonyos megszorításokkal alkalmazható. A GUIDOTTI & SASSI (1986)
skála csak abban az esetben alkalmazható nagy biztossággal, amennyiben a kőzetet ms+ab+qtz±chl±kfp összetétel
jellemzi, illetve a fehércsillám elegendően nagy mennyiségben fordul elő, és a kőzet kevés kvarcot, vagy karbonátot
tartalmaz. Paragonit, pirofillit, vagy kloritoid jelenléte (Altúltelített pelitek), illetve elsődleges hematit és magnetit
jelenléte esetén (nagy ƒO2) a skála nem alkalmazható, mert
ezen vas-oxid ásványok megjelenése pufferhatásuk miatt
jelentősen befolyásolják a szeladonit komponens menynyiségét a fehércsillámban (PADAN et al. 1982). Al-túltelített
pelitek esetében FRACESCHELLI et al. (1989) módosított
skálája javasolt.
A fehér csillám b0 rácsparaméterének számítása PADAN
et al. (1982) és ÁRKAI (1991b) ajánlása alapján a <2 µm
frakcióból előállított orientálatlan mintákról készült felvé-

A fúrómagok vizsgálata alapján az agyagpala–metagrauwacke csoport (720–790 m) gyakran erősen deformált,
gyűrt (1) metagrauwacke, (2) metaaleurolit és (3) agyagpala
kőzettípusokból épül fel, melyek jól cementáltak, fekete–
sötétszürke színűek (3. ábra). A kőzetek rendszerint éles
felületek mentén könnyen elválnak. A magokon gyakran
megfigyelhető a rövid szakaszokban még zavartalan, vagy
éppen már erősen deformált üledékes lamináció. Más elsődleges üledékes szerkezet nem azonosítható.
Az agyagpala-metagrauwacke kőzettípusokban jelennek meg változó méretű, milliméterestől deciméteresig terjedő mérettartományban a vörös arkózaklasztok (3. ábra A
kép), melyek gyakran enyhén aszimmetrikus, szigmoidális
megjelenésűek, vagy gyengén fejlett boudinage szerkezetűek.
A klasztok és a befoglaló mátrix határán vastag, rozsdabarna
nyomási oldódási varratok láthatók, melyek orientációja
párhuzamos a vörös klasztok hossztengelyének irányával. A
klasztok peremi régióiban gyakran megfigyelhető az arkóza
változó mértékű kifakulása. A durvább szemcseméretű
kőzettípusokban rozsdabarna, megszakadó, anasztomizáló
jellegű nyomási oldódásos foliáció azonosítható, míg a
finomszemcsés (agyagpala) kőzetekben a foliációs felületek
megjelenése sűrűbb, továbbá a folytonos foliáció jelenléte
miatt már palásságnak tekinthető. A foliáció iránya egységes, a magtengellyel hegyesszöget (15–20°) bezáró. A
fúrómagokat vékony (0,5–2 mm), zömében rozsdabarna
limonitos kitöltéssel rendelkező, meredek, szabálytalan
lefutású erek, valamint cementálatlan repedések szelik át.
A szelvény alsó szakaszában, ~770–777 m között az
előző csoporttól markánsan eltérő, fakó, erősen foliált
agyagpala található (3. ábra B kép). Az ebből a mélységtartományból származó minták világosszürke–középszürke, finomszemcsés kőzetek zöld és vörös sávozottsággal,
valamint a sávokkal párhuzamos helyzetű, megnyúlt, enyhén aszimmetrikus, szürke és vörös homokkő klasztokkal
(3. ábra B kép). A zöld és vörös sávok foliációs felületek,
melyek mentén a kőzet könnyedén elválik, azonban a
felületekre merőleges irányban a mechanikai igénybevételnek kifejezetten ellenálló. A foliáció a magtengellyel 15–
20°-ot zár be. A magokat fehér, a foliáció irányára közel
merőleges kvarcerek járják át (3. ábra B kép), melyek
változó mértékben deformáltak. Az erek lefutása jellemzően szabálytalan, helyenként redőre emlékeztető. A redők
tengelysíkja általában egybe esik a zöld és vörös foliációs
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3. ábra. A Horváthertelend–1 fúrás agyagpala–grauwacke képződményének makroszkópos megjelenése. A) Az intenzíven foliált, fakó zöldesszürke agyagpala 777
m mélységből. B) Az arkózaklasztos, fekete agyagpala kifejlődés jellemző makroszkópos megjelenése, 780,3 m
Figure 3. Macroscopic features of the characteristic core samples of the slate–greywacke sequence from the borehole Horváthertelend–1. A) Black slate with arkose clasts
from the depth of 780.3 m B) Intensively foliated pale-green slate from the depth of 777 m

felületek síkjával. A vékonyabb erek mentén vörös (hematit?), általában aszimmetrikus kiterjedésű elszíneződés
figyelhető meg a mellékkőzetben, amely 0,3–0,5 cm széles
zónában alakult ki.
Ásványos összetétel és mikroszerkezet
A sötétszürke–fekete, vörös homokkőklasztos kifejlődést alapvetően három kőzettípus építi fel. Fő tömegét
fekete–sötétszürke (1) agyagpala alkotja, melybe (2) metaaleurolit és (3) kvarcgazdag metagrauwacke települ. A
kőzet jellegzetessége, hogy változó méretű, vörös színű,
szemcsevázú arkózaklasztokat és szürke grauwackeklasztokat tartalmaz. A klasztok átlagos tengelyarányai
X/Z:~2,8; Y/Z:~2,7; X/Y:~1,03, ahol X jelöli a legnagyobb
megnyúlás és Z a legnagyobb rövidülés irányát. Az arkózaklasztok eredeti anyaga erősen átalakult. Az agyagpala
törmelékanyagát kvarc, neutrális vulkáni kőzettörmelék,
valamint plagioklász alkotja, mely szemcsék szericitben és
kloritban gazdag mátrixba ágyazódnak. Az agyagpala
összetételére a félkvantitatív röntgen-pordiffraktometriai
mérések alapján ~60–70% 10 Å-ös fehércsillám, 10–20%

kvarc és ~5% klorit, alárendelten plagioklász jellemző. A
mátrixban megnyúlt, 30–50 µm-es anatáz hipidio-, xenoblasztok találhatók, melyek deformációs helyzete a kis
szemcseméret miatt nehezen állapítható meg, nyomásárnyék szerkezetek megléte esetén prekinematikusként értelmezhető (4. ábra A kép). Az arkózaklasztok magját nagy
mennyiségű kvarc (50–60%), ~20% plagioklász földpát és
~10–20% 10 Å-ös fehércsillám alkotja. A nagyobb klasztok
peremén kifakult zóna látható (a kisméretű klasztok egységesen fakóbbak), melyben a 10 Å-ös csillám mennyisége
a 40–50%-ot is eléri a 30–40% kvarc és 5–10% klorit
mellett. A kifakult zónában a plagioklász csupán nyomnyi
mennyiségben fordul elő. A szemcsék között hematitoslimonitos impregnáció jelenik meg. Mindkét kőzettípus
erősen kovásodott, az arkóza nagyobb pórusaiban 7 Å-ös
fázis (kaolinit) halmazai (5. ábra A kép) találhatók kvarc
mellett. Az arkózaklasztok földpátszemcséi jellemzően
agyagásványos pszeudomorfózaként vannak jelen. A fekete
agyagpala–metagrauwacke szervesagyag-tartalma helyenként igen jelentős.
A kőzetre jellemző az üledékes rétegzés bonyolult belső
szerkezete, gyüredezettsége, valamint egy változó mérték-
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4. ábra. A) Aszimmetrikus nyomásárnyék szerkezet (ms+chl+qtz) anatáz körül, 774 m. B) Jól fejlett foliációval rendelkező agyagpala 780,3 m
mélységből. C) Epigén turmalinszemcse agyagpalában, 766,8 m. D) Folytonos foliációt kijelölő, egységes kioltású filloszilikát mátrix az aleurolit–
homokkőlencsék között, 772,3 m. E) Szigmoidális metahomokkő-lencsék és nyomási oldódásos varratok agyagpalában, 777 m. F) Dinamikus
rekrisztallizációt szenvedett pretektonikus kvarcér az agyagpalában, 777 m. Rövidítések: Ser - szericit, Ant – anatáz. S1 jelöli a foliáció orientációját
Figure 4. A) Asymmetric pressure shadow around a rigid anatase grain, 776.7 m. B) Slate with well-developed continuous and spaced foliation from the depth
of 780.3 m. C) Epigenic tourmaline needle in slate, 766.8 m. D) Continuous foliaton indicated by the unified extinction of the phyllosilicates among the
siltstone-sandstone clasts, 772.3 m. E) Sygmoidal metasandstone lenses and pressure solution seams in slate, 777 m. F) Dynamically recrystallised pretectonic
quarzt vein in the slate, 777 m. Abbreviations: Ser – sericite, Ant – anatase. S1 indicates the orientation of the foliation

ben fejlett, hajladozó morfológiájú — a finomszemcsés
kifejlődésben sűrűbb, vékonyabb, a durvább kifejlődésekben kisebb sűrűségű, de nagyságrendekkel vastagabb doménekből álló — másodlagos nyomásoldódási foliáció (S1),
melynek orientációja változó, de kismértékben eltér az
üledékes rétegzéstől (S0). A nyomásoldódási varratok mellett a mátrixban a filloszilikátok orientált helyzete miatt egy
folytonos foliáció is felismerhető, mely az előzővel azonos

irányultságú (4. ábra B kép). Az arkózaklasztok alakja
változatos. A kisebb klasztok jellemzően ellapultak, néhol
enyhén aszimmetrikusak. Vékonyabb, ~0,5 cm széles nyírt
sávokban előfordul, hogy boudinokat formálnak a grauwacke-lencsékhez hasonlóan. A nyomásoldódási foliációs
felületekhez kapcsolódóan gyakori a szenes anyag erőteljes
dúsulása, mely mindig — a szenes anyag jelenléte alapján
vélhetően pirit utáni — limonit kíséretében jelenik meg. A
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5. ábra. A) Póruskitöltő kaolinit (kln) másodlagos elektronképe akrózában, 780,3 m. B–C) Euhedrális metamorf K-fehércsillám- (wm) és klorit- (chl)
szemcsék visszaszórt elektronképe. 777 m. D) Poikiloblasztos anatáz- (ant) kristályok visszaszórt elektronképe. 777 m
Figure 5. A) Secondary electron image of pore-filling kaolinite (kln) in arkose, 780.3 m. B–C) Backscattered electron image of euherdal metamorphic K-white
mica (wm) and chlorite (chl) crystals, 777 m. D) Backscattered electron image of poikiloblastic anatase (ant) grains in slate, 777 m

kőzetben az előző szerkezeteket átvágó, meredek, a magtengellyel közel párhuzamos lefutású, limonitos kitöltéssel
rendelkező repedések, mikrovetők, néhol kvarccal kitöltött
vékony erek, pull-apart szerkezetek, húzásos hasítékok
jelennek meg. A szelvény felső szakaszában (~720–740 m)
érkitöltésként mikrokristályos kvarc, kaolinit, valamint szálas-rostos prehnit (kizárólag optikai úton meghatározva)
figyelhető meg. A középső szakaszban (~755–765 m), a
mátrixban epigén turmalin jelentkezik (4. ábra C kép). A
prehnit (?) a grauwackéban megjelenő nyomásoldódási varratok mentén szintén jelentkezik a szemcsék nyomásárnyékában növekedve.
A fakó kőzetváltozat megjelenése kizárólag egy vékony
zónára korlátozódik ~770–777 m között (2. ábra). Ezt a
szakaszt fehércsillámban és kloritban rendkívül gazdag
deformált, finomszemcsés metagrauwacke-, arkózaklasztos
agyagpala alkotja. Helyenként a klasztok (kizárólag grauwacke és alárendelten arkóza) mennyisége és mérete alapján
a kőzet akár monomikt mátrixvázú metakonglomerátumként is besorolható. Az agyagpala mátrixára a filloszilikátok
dominanciája jellemző 20–40% fehércsillám- és 30–50%
klorit- (5. ábra B, C kép) tartalommal, mely mellett 10–30%
kvarc és 5–20% albit található. A kőzetben elszórtan megnyúlt, ~100 µm-es, pre-, szinkinematikus anatáz hipidioblasztok (5. ábra D kép) találhatók. A szenes anyag mennyi-

sége rendkívül kevés, és főként 10–20 µm-es, szabálytalan
és gyakran diffúz határú szemcsék formájában elszórtan
található.
A kőzetben a fekete agyagpalánál említett foliációval
megegyező morfológiájú nyomási oldódásos eredetű, valamint a filloszilikátok által kijelölt folytonos S1 foliáció jelenik meg, mely a klasztok között gyakran hajladozó jellegű
(4. ábra D kép). A klasztok, főként a kisméretűek, jellemzően erősen lapultak, gyakran enyhén szigmoid alakúak (4.
ábra E kép). A nagyobb klasztok peremein levált kisebb
klasztok azonosíthatók, valamint a klasztok belsejében sokszor mikroléptékű elmozdulások ismerhetők fel. A kisebb
klasztok szárnyain enyhe aszimmetrikus nyomásárnyék
szerkezetben általában klorit+kvarc+fehércsillám jelenik
meg. A kőzetmintát meredek, az S1 foliációhoz képest pretektonikus kvarcerek szelik át, melyek erősen deformáltak,
gyűrt szerkezetűek (4. ábra F kép). A csuklózónák ebben az
esetben is a foliációs sávokkal esnek egybe. Az érkitöltő
reliktum kvarcszemcsék (~200–600 µm szemcseméret)
erősen unduláló kioltásúak, gyakran alszemcsés szerkezetűek, szemcsehatáruk általában lóbás, zegzugos lefutású,
peremeiken nagyságrendekkel kisebb méretű, egységes
kioltású neoblasztokkal. A kvarcszemcsék zárványként euhedrális, tűs megjelenésű anatáz (helyenként rutil fázis alkotja a kristály bizonyos részeit) kristályokat tartalmaznak.
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Raman-spektroszkópos szenes anyag
termometria
A szenes anyag Raman-spektroszkópos vizsgálatát hat
különböző mélységből származó mintában végeztük el a
képződményt ért maximális metamorf hőmérséklet (Tmax)
becsléséhez. A méréseket a szenes anyagban dús foliációs
felületeken végeztük, melyek szöveti megjelenése az 6. ábrán
látható, a jellemző Raman-spektrum mellett. A mintákban
található szenes anyag Raman-spektrumának jellegzetessége, hogy az elsőrendű csúcsok keskenyek, kis félértékszélességgel rendelkeznek, és a D1 csúcs minden esetben nagyobb intenzitású, mint a G csúcs. A D2 csúcs szinte minden
esetben egy markáns vállként jelentkezik a G csúcson. A
másodrendű régióban az S1 csúcs az S2-nél számottevően
nagyobb intenzitással jelentkezik (6. ábra).
A termométerek használatakor törekedtünk arra, hogy a
számítás során kizárólag az autochton szemcséket használjuk fel. Ennek érdekében kitüntetett figyelmet fordítottunk a
szenes anyag szemcsemorfológiájára, valamint a kiugró és
extrém értékek (nagy érettségű grafit populáció) kiszűrésére, amely spektrumok az áthalmozott szenes anyagból

215

származhattak. Ezen kiugró értékek jól elkülöníthetők voltak mind a spektrumok, mind pedig az azokból számolt
paraméterek alapján (II. táblázat). Az autochton szenes
anyag spektrumai meglehetősen nagy homogenitást mutatnak, markáns eltérések nélkül. A mintáknak ez a kismértékű
heterogenitása jól tükröződik a számolt paramétereken is.
Az R1 (D1/G intenzitásarány) paraméter szórása 0,26 míg
az R2 (D1/G+D1+D2 csúcs alatti területarány) paraméteré
0,05 (n=146). BEYSSAC et al. (2002) kalibrációjával számolt
hőmérséklet 354,2±21,7 °C, RAHL et al. (2005) termométerével 344,2±36,4 5 °C, míg AOYA et al. (2010) módosított
kalibrációjával 356,0±21,5 °C adódott. RAHL et al. (2005)
termométere jelentősebb szórással rendelkezik és kismértékben (~10 °C) eltérő hőmérsékletet mutat BEYSSAC et al.
(2002) kalibrációjához képest, ami feltehetőleg az R1
paraméter mintán belüli nagyobb heterogenitásra vezethető
vissza, mivel a másik két kalibráció csupán az R2 paramétert használja fel. További magyarázat a termométer egyenletének, a többi módszerhez képest kisebb R2 (determinációs együttható) értéke, amely szintén a kapott érték bizonytalanságát növeli.
Az előző termométerektől kissé eltérő KOUKETSU et al.

6. ábra. A Horváthertelend–1 fúrás agyagpala–grauwacke képződményében található szenes anyag jellemző Raman-spektruma és szöveti megjelenése
Figure 6. Characteristic Raman-spectra and textural features of the carbonaceous material in the pelitic sequence of the borehole Horváthertelend–1
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(2014) megközelítése, melyben az intenzitás- és csúcs alatti
területarányok helyett a D1 és D2 rendezetlenségi csúcsok
félértékszélességének (FWHM) változását használták fel a
termométer kalibrálásához. Mivel termométerük alapvetően kis és közepes érettség (150–400 °C) esetén ad kielégítő becslést a metamorf hőmérsékletre, így hasznos módII. táblázat. A szenes anyag Raman-spektrumaiból meghatározott paraméterek
és a termométerekkel számolt maximális hőmérséklet értékek. Az alkalmazott
kalibrációk: 1. BEYSSAC et al. (2002), 2. RAHL et al. (2005), 3. AOYA et al.
(2010), 4. KOUKETSU et al. (2014) a D1 paraméter alapján, 5. KOUKETSU et al.
(2014) a D2 paraméter alapján
Table II. The band parameters and temperature values calculated from Ramanspectra of the carbonaceous material. Used thermometry calibrations: 1. BEYSSAC et
al. 2002, 2. RAHL et al. (2005), 3. AOYA et al. (2010), 4. KOUKETSU et al. (2014) based
on D1, 5. KOUKETSU et al. (2014) based on D2

szernek bizonyul a korábban bemutatott termométerek megbízhatóságának ellenőrzésében is. A korábban felhasznált
termométerekből kapott hőmérsékleti becslések, valamit a
Raman-spektrumok megjelenése és D1/G>1 intenzitásarányuk alapján alkalmazhatónak (KOUKETSU et al. 2014)
ítéltük meg ezt a termometriai módszert. A vizsgált minták
esetében a D1 csúcsra kalibrált termométer esetében
354,4±26,2 °C, míg a D2 csúcsot felhasználó termométernél
354,1±23,7 °C maximális hőmérséklet adódott. A termometria eredményeit összefoglalóan a 7. ábrán mutatjuk be.
<2 µm frakció röntgen-pordiffrakciós
eredményei
A <2 µm frakció ásványos összetételére a muszkovit+klorit+kvarc±kaolinit fázisok jelenléte jellemző. Mivel
a légszáraz és etilén-glikollal telített preparátumok diffraktogramjai lényegében megegyeznek (azaz a minták egyáltalán nem tartalmaznak kimutatható duzzadó fázist), ezért
munkánkban csupán a légszáraz mintákból származó eredményeket mutatjuk be részletesen. A röntgen-pordiffrakciós mérés eredményei a III. táblázatban találhatók.
A képződményre jellemző fehércsillám d=10 Å-höz
tartozó bázisreflexiójának félértékszélessége (FWHM10Å)
átlagosan 0,117±0,01 ∆°2Θ, n=22. A FWHM10Å értékekben
kismértékű eltérés tapasztalható az egyes kőzettípusokban.
A fakó agyagpala minták esetén kisebb értékek (0,111±0,01
∆°2Θ, n=13) adódnak, mint a fekete agyagpala (0,128±0,01
∆°2Θ, n=9) kőzettípusban. A klorit FWHM értékek jellemzően nagyobbak, mint a fehércsillám értékek, és nem mutatkozik meg a különbség a két kőzettípus között. A klorit d=14
Å-höz tartozó reflexiójának félértékszélessége (FWHM14Å)
0,147±0,02 ∆°2Θ, n=24, a d=7 Å reflexióhoz tartozó érték
(FWHM7Å) 0,147±0,01 ∆°2Θ, n=18. A klorit 002 reflexiójához tartozó félértékszélességek közül azokat a mintákat
nem vettük figyelembe, amelyek a ~25 °2 -nál jelentkező
ref lexió alakja alapján egyértelműen tartalmaznak 7 Å-ös
fázist (kaolinitet), mivel a klorit 002 reflexiójához tartozó
csúcs átfed a kaolinit 001 reflexiójához tartozó csúccsal,

7. ábra. Az egyes minták különböző szenes anyag termométerekkel meghatározott maximális metamorf
hőmérséklete
Figure 7. Maximum metamorphic temperatures of the samples calculated with different carbonaceous material
(CM) thermometers
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III. táblázat. Az agyagpala minták <2 µm porfrakciójának XRD eredményei. AD: légszáraz minta, EG: etilén-glikollal telített minta
Table III. Results of the X-ray powder-diffraction measurements of <2 µm grain-size fraction. AD: air dried sample, EG: ethylene glycol saturated sample

megnövelve ezzel az FWHM értéket (8. ábra, 6. és 8.
minta).
Az instrumentális vonalszélesedés korrekcióját követően,
a Scherrer-egyenlet (KLUG & ALEXANDER 1974, MERRIMAN et
al. 1990) alkalmazásával számolt átlagos krisztallitméret a
fehércsillám esetében a félértéknek megfelelően eltér a fakó
agyagpalában (1121±70 Å, n=13) és a fekete agyagpalában
(855±76 Å, n=9). A kloritra jellemző, a 001 reflexióból
számolt krisztallitméret 700±92 Å, n=24, míg a 002 reflexióból a kaolinitet tartalmazó minták kihagyásával számolt
érték 699±83 Å, n=18. A < 2µm frakció I(5Å)/I(10Å) intenzitásaránya átlagosan 0,319±0,025 (n=24). A fehércsillám
b0 rácsparaméterének átlagos értéke 9,022±0,005 Å (n=16).
Diszkusszió
Geotermometria – kisfokú metamorfózis
A vizsgált mintákban található autochton szenes anyagon alkalmazott, Raman-spektroszkópián alapuló termométerek egyöntetűen a képződmény kisfokú, Tmax:~350 °C
metamorfózisát mutatják. A fehércsillám 001, illetve a klorit
001 és 002 reflexiójának félértékszélesség adatai hasonló
következtetést engednek levonni. Az értékek ugyan nem
kalibrált félértékszélességek, azonban az epizóna határától
(IC=0,25 ∆°2Θ és ChC001=0,284 ∆°2Θ, ChC002=0,247
∆°2Θ; ÁRKAI 1991b, WARR & RICE 1994, ÁRKAI et al. 2000,
KÜBLER & JABOYEDOFF 2000, JABOYEDOFF et al. 2001) jelen-

tősen eltérő kis értékek mind a fehércsillám, mind pedig a
klorit tekintetében a képződmény anchi/epizóna határnál
magasabb fokú metamorfózisát valószínűsítik. Habár a
zónahatárokhoz nem lehet konkrét krisztallitméretet társítani (ÁRKAI et al. 2000), azonban több szerző által is közölt
hozzávetőleges értékek alapján a muszkovit standarddal
kalibrált, és a Scherrer-egyenlettel számolt átlagos fehércsillám és klorit krisztallitméret-adatok (8. ábra) meghaladják az epizóna határának megfelelő értékeket (MERRIMAN et
al. 1990, WARR & RICE 1994, ÁRKAI et al. 1996, JIANG et al.
1997, ÁRKAI et al. 2000, JABOYEDOFF et al. 2001). Az új termometriai és XRD eredmények egybehangzóan megerősítik a képződmény korábban szöveti alapon feltételezett
(MÉSZÁROS el al. 2015) kisfokú regionális metamorfózisát.
Mivel a kaolinit csupán diagenetikus körülmények között
stabil (MORAD et al. 2000, BJØRLYKKE 2014), így egyértelműen nem tekinthető az epimetamorf átalakulásra jellemző
paragenezis tagjának. Megjelenése feltehetően a kőzetben
található nagy mennyiségű földpát felszínközeli (a képződmény fedőjében miocén üledékek találhatók), meteorikus
fluidum hatására bekövetkező átalakulásával hozható kapcsolatba. Ezt a magyarázatot alátámasztja a kőzetben előforduló, repedésekhez és foliációs felületekhez kapcsolódó,
a szenes anyaggal gyakran szoros szöveti kapcsolatban megjelenő goethit. Mivel a goethit mellett számottevő mennyiségben található szenes anyag, így feltételezhető, hogy a Feoxi-hidroxid prekurzor fázisa pirit lehetett (TUCKER 2001),
mely a felszínközeli körülmények között oxidálódott.
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8. ábra. A K-fehércsillám és klorit <2 µm frakciójának félértékszélesség és az átlagos krisztallitméret értékei az egyes minták
esetében
Figure 8. Full width at half maximum and calculated mean crystallite size values for the K-white mica and chlorite in the <2 µm fraction
of the samples

A Horváthertelend–1 fúrás rétegsorában megjelenő
agyagpala-metagrauwacke összletre meghatározott Tmax
metamorf hőmérséklet nagy hasonlóságot mutat a Szalatnaki Agyagpala Formációról ÁRKAI (1991a) és ÁRKAI et al.
(1995) által bemutatott anchi–epizóna (~350 °C) határnak
megfelelő kisfokú metamorf viszonyokkal. A pontos korreláció érdekében azonban szükséges a Szalatnaki Agyagpala
revíziós vizsgálata, akár a szenes anyag termometriai módszerek körültekintő alkalmazásával egybekötve.
Fehércsillám b0 rácsparaméter — közepes
nyomásgradiensű regionális metamorfózis
A vizsgált metapelitekre a ms+chl+qtz+ab+ant ásványparagenezis jellemző, ezért alkalmasnak tekinthetők a b0
paraméter meghatározására, és a metamorfózis geodinamikai környezetének meghatározására. A vizsgált minták b0
értéke átlagosan 9,022±0,005 Å (n=16), melynek kumulatív
gyakorisági görbéjét a 9. ábra mutatja irodalmi referenciagörbék, valamint a Szalatnaki Agyagpalára (ÁRKAI 1991a)
rendelkezésre álló görbe feltüntetésével. A b0 értékkel összhangban a <2 µm frakción meghatározott I(5Å)/I(10Å)
arány is a mintákban található dioktaéderes csillám fengites
összetételére utal (ESQUEVIN 1969). A vizsgált képződmény
b0 értéke jelentős eltérést mutat a Szalatnaki Agyagpala Formáció agyagpala mintáinak ÁRKAI (1991a) által publikált
értékétől. GUIDOTTI & SASSI (1986) munkáját figyelembe
véve a kumulatív görbe lefutása, valamint az átlagérték
alapján a metamorfózis feltehetően közepes nyomású viszonyok között zajlott, amely a folyamat regionális jellegét
valószínűsíti. Ezzel szemben a Szalatnaki Agyagpala esetében ÁRKAI (1991a) és ÁRKAI et al. (1995) által bemutatott b0

értékek kisnyomású geodinamikai környezetet jeleznek.
Érdemes megemlíteni, hogy noha ÁRKAI et al. (1995) a
Szalatnaki Agyagpalában megjelenő metamorf biotit megjelenéséért felelős esetleges ásványreakciókat részletesen
tárgyalják, azonban nem tesznek említést a biotitképző
reakciók esetleges b0 csökkentő hatásáról. Számos, a biotit
első megjelenéséért felelős folytonos reakció a szeladonit
komponens csökkenését eredményezi a visszamaradó fehércsillámban (MIYASHIRO 1994), ami a b0 értékének csökkenését okozza. A biotit megjelenése a Szalatnaki Agyagpalában
éppen ezért kérdéseket vet fel a két képződmény metamorf
körülményeinek korrelációjában, mely további részletes
vizsgálatokat igényel.
Képlékeny deformáció
A képződményben egységesen megjelenő nyomásoldódásos eredetű másodlagos foliáció, a gyakori erőteljes gyüredezettség, valamint a filloszilikátok jól fejlett egységes orientációja a kőzettest tektonikus eredetű képlékeny deformációját
jelzik (MÉSZÁROS et al. 2015). A kőzetben megjelenő arkózaés grauwackeklasztok ellapult és általánosságban szimmetrikus (néhány esetben enyhén aszimmetrikus), lencseszerű
megjelenése a deformáció alapvetően tiszta alakváltozásos
(pure shear) jellegére utal. Ettől kissé eltérő megjelenést
csupán a ~770–777 m közötti zónában található fakó árnyalatú
zóna mutat. Az ebben a zónában található metahomokkőklasztok általános enyhe szigmoidális alakja, a kissé aszimmetrikus nyomásárnyék szerkezetek a klasztok, valamint az
anatázszemcsék szárnyain kismértékű egyszerű nyírásos
komponenst is sejtetnek a tiszta alakváltozás mellett. Az erős
oldódásos jellegű foliáció, gyakori nyomásárnyék szerkezetek
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és a diffúz határú klorit-szericit-kvarc
erek alapján a nyomási oldódás meghatározó deformációs mechanizmus volt a
metamorfózis során (JEFFERIES et al.
2006, SCHLEICHER et al. 2009, GRATIER
et al. 2011, HADIZADEH et al. 2012). A
nagy mennyiségű filloszilikát jelenléte
következtében a filloszilikátlemezek
mentén bekövetkező szemcsehatármeti
elcsúszás (frictional grain boundary
sliding) folyamata vélhetően ugyancsak
aktív deformációs folyamat volt, mely
magyarázatot adhat a klasztok gyakori
enyhe szigmoidális alakjára, valamint
néhol a kisebb szemcsék látható leszakadására a nagyobb klasztokról (BOS et
al. 2000a, b, BOS & SPEARS 2001,
NIEMEIJER & SPIERS 2005, KOROKNAI et
al. 2008, WALLAIS et al. 2015). A mátrixban megjelenő ridegebb törmelékes
ásványszemcsék (kvarc, földpát) a nyomási oldódás kivételével jelentősebb
belső deformáció jeleit nem mutatják.
9. ábra. A Horváthertelend–1 (Hh–1) pelites képződménye b0 értékeinek kumulatív relatív gyakorisági
Ezzel szemben a kőzetben megjelenő
görbéje
prekinematikus kvarcerek erősen alA diagramon szaggatott vonallal az irodalomból referenciaként átvett görbék láthatók (New Hampshire, Ryoke,
szemcsés, unduláló kioltású szemcséiSanbagawa, Otago, SASSI & SCOLARI 1974; Andok, Svájci Alpok, Svéd Kaledonidák, PADAN et al. 1982; Szalatnak–3
fúrás (Sz–3), ÁRKAI 1991)
nek peremén megjelenő kis szemcseFigure 9. The b0 cumulative frequency curves of the Horváthertelend–1 (Hh–1) pelitic sequence
méretű neoblasztok, alacsony hőmérsékReferency curves from the literature are marked with dashed lines (New Hampshire, Ryoke, Sanbagawa, Otago, SASSI &
letű szemcsehatár vándorlásra (bulging
SCOLARI 1974; Andes, Swiss Alps, Swedish Caledonides, PADAN et al. 1982; borehole Szalatnak–3, Sz–3, ÁRKAI 1991)
recrystallization) utalnak (BLENKINSOP
2000, STIPP et al. 2002, PASSCHIER &
félkvantitatív geotermobarometriai vizsgálatát végeztük el.
TROUW 2005, STIPP & KUNZE 2008). Mivel a kristályA szenes anyag Raman-spektrumán alapuló termometriai
plasztikus deformációs mechanizmusok nagymértékben
módszerek alapján, valamint a fehércsillám b0 rácsparaméfüggnek a szemcsemérettől és a klaszt-mátrix kompetencia
terének figyelembevételével a képződmény kisfokú (~350
különbségétől, így a dinamikus rekrisztallizáció csupán a
°C), közepes nyomásgradiensű regionális metamorfózisa
mátrixszemcséknél nagyságrendekkel nagyobb kvarckristáállapítható meg. A kisfokú metamorfózist a <2 µm szemcselyokban volt képes megindulni (STEWART et al. 2000). A
méret-frakció orientált preparátumain végzett röntgen-pordeformációs szerkezetek, valamint a deformációs mechanizdiffrakciós mérések eredménye konzekvensen megerősíti. A
musok típusai alapján a képződményt ért töréses-képlékeny
fehércsillám és klorit félértékszélességek, valamint a becsült
(frictional-viscous) alakváltozás a termometriai módszerek- krisztallitméretek alapján a képződmény anhci/epizóna hakel becsült metamorf viszonyok között zajlott. A klasztok tárnál magasabb hőmérsékletű metamorf átalakulást szenvegeometriája (tengelyarányok X/Z:~2,8; Y/Z:~2,7; X/Y:~1,03) dett. A kőzetben megjelenő deformációs szerkezetek alapján
többirányú megnyúlásos (FLINN 1962, RAMSAY & HUBER a képződmény töréses-képlékeny többirányú megnyúlásos
1983) alakváltozásra utal. Egyes szerkezetek enyhe monoklin alakváltozása állapítható meg, amely a kristályplasztikus
szimmetriája keskeny zónákban kismértékű egyszerű nyírásos deformációs folyamatok alapján metamorf körülmények
komponensre is utal az alakváltozás során. A fent részletezett között zajlott.
deformációs szerkezetek a metamorfózis regionális jellegét
A metamorfózis maximális hőmérséklete nagy hasonmutatják (FREY & ROBINSON 1999), melyet a termobarometria lóságot mutat a Szalatnaki Agyagpala Formációból rendeleredményei is megerősítenek. A deformáció szelvényen belüli kezésre álló adatok által jelzett kisfokú metamorf körülváltozásának további pontosítása a rendkívül korlátozott és ményekkel. A két képződmény esetében azonban jelentős
hiányos magminta következtében problémás.
eltérés mutatkozik a b paraméterben, mely alapvetően
0

Következtetések
Munkánkban a Horváthertelend–1 fúrás 720–790 m
között harántolt, Szalatnaki Agyagpala formációval korrelált finomtörmelékes kőzeteinek mikroszerkezeti és részben

eltérő geodinamikai környezetre utalna. Emellett a vizsgált
minták I(5Å)/(10Å) aránya szintén eltér az ÁRKAI (1991a)
által publikált, Szalatnaki Agyagpalára jellemző értéktől. A
biotit jelenléte miatt azonban a Szalatnaki Agyagpala további részletes, körültekintő vizsgálata elengedhetetlen a megbízható összehasonlíthatóság érdekében.
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