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1. sz. ábra Alcapa ésTisza-Dácia lemeztömb
Alcapa és Tisza-Dácia lemeztömb
Hartai Éva (2011) ismertetése nyomán.
A nemzetközileg is elismert Alcapa és
Tisza-Dácia lemeztektonikai elmélet
kidolgozása Géczy Barnabás ötlete
nyomán, többek között Balla Zoltán,
Csontos László, Haás János, Horváth
Ferenc, Kovács Sándor, Stegena Lajos,
Vörös Attila nevéhez fűződik.

2. sz. ábra Körös-Berettyó és Álmosdi Metamorf Területi Egységek földrajzi elhelyezkedése, Szili
Györgyné nyomán, 1985. A Nagyalföld területén Balázs Endrével, Cserepesné Messzéna
Bernadettel, Nusszer Andrással ezeken kívül még öt Metamorf Területi Egységet jelöltünk ki,
ezeket ők vizsgálták és nem képezik az előadás tárgyát.

3. sz. ábra Winkler diagramok

Winkler (1976) diagramok) alapján vulkáni anyaggal közbetelepült grauwacke, márga, agyag váltakozásából álló
üledékek alkotják a PREMETAMORF LITOFÁCIEST, amelyekből különböző metamorf kőzetek keletkeztek.

4. sz. ábra, ELSŐ PROGRESSZÍV METAMORFÓZIS
szubdukciós zónához köthető.

A erdélyi analógiák alapján prekambriumi korúnak vélt metamorf kőzeteink a
mai helyüktől távol keletkeztek. A keletkezésük idején, a szubdukciós zóna
kontinentális kéreg felöli részén hegység formájában kiemelkedtek.

Az 5. sz. ábra, redőzött, gyűrt palásság amfibolitban

A metamorfózissal egyidejű képlékeny alakváltozás a rideg-képlékeny átmeneti zóna alatt
alakulhatott ki. A legnagyobb nyomó főfeszültség irányára merőleges sík mentén szöveti
irányítottság, palásság jött létre.
A kőzettömegek jelentős horizontális kompressziónak voltak kitéve, emiatt meggyűrődtek.
Az 5. sz. ábra szemlélteti, hogy a palásság redőzötté, gyűrt szerkezetté deformálódott.

KATAKLASZTOS ÉS RETROGRÁD METAMORFÓZISA tektonikai

mozgások következtében a metamorf képződmények, a rideg, töréses zónába
kerültek, alacsonyabb nyomás- és hőmérsékletviszonyok közé, ahol a kataklasztos
metamorfózist, retrográd metamorfózis követhette.

6. sz. ábra szericitből, agyagásványból, karbonátból (kioltási helyzetben van) álló matrixban, sok apró opak
szemcse, muszkovit pikkely(?), kvarc szemcse látható. Keresztezett nikol, N=50x Sz-167 sz.fúrás 1. sz. mag

MAGASFOKÚ METAMORFÓZIS,
ULTRAMETAMORFÓZIS a két Egység metamorf
fejlődéstörténete eltérést mutat

Szillimanit

Migmatit

Neoszon

A 7. sz. ábrán látható szillimanit (Szeghalom), migmatit (Biharkeresztes) és neoszom differenciátum
(Szeghalom). A diatexit állapotú gránit alkotja a migmatit neoszom részét. A migmatitok képződésénél a
vízben gazdagabb részek megolvadnak, míg a mellettük lévő "száraz" kőzettestek nem, vagyis nem minden
leukoszom differenciátum migmás jellegű, egy részük metamorf differenciációból származhat.

Streckkeisen-féle diagram
8. sz. ábra A MEHNERT (1968) nomenklatura
szerint, diatexit állapotú gránit alkotja a
migmatit neoszom részét, amely Buda György
által ismertetett Streckkeisen (1976) módszer
alapján monzogránitnak tekinthető. A modális
és normás ásványos összetétel elemzés alapján
kapott eredmények jó egyezést mutatnak.
Úgy vélem, hogy a magas hőmérsékletű
progresszív
átkristályosodás
lényegesen
fiatalabbnak tekinthető az első progresszív
metamorfózisnál.

9. sz. ábra idősebb
ásványzárványok fiatalabb
káliföldpátban
A migmatitok képződésénél, az olvadék megszilárdulásakor
kivált
üde
káliföldpátok
fiatalabb
ásványgenerációt
képviselnek, a habitus, méret, a többi ásványhoz való viszony,
valamint a bennük lévő idősebb diaftoritosodott
ásványzárványok alapján.
1-3.sz.kép
káliföldpátban
szericitesedett
plagioklász,
mirmekites plagioklász, biotit és kvarc zárvány, keresztezett
nikol, N=60x, Szeghalom.
4.Kép szillimanit rezisztit, keresztezett nikol, N=60x, Szeghalom
diatexit.

10. sz. ábra a 180 sz.
paraméterfúrás metamorf
összletének földtani szelvénye
Szerkesztette Szili Györgyné 1985
A. A palásság dőlése változó, 0-90 fok közötti értéket mutat,
amely még a kőzetek keletkezésekor az orogenezisre
jellemző intenzív tektonikai mozgásokra utal.
B. A repedések meredek dőlésértéke megfelel annak, hogy a
vetődés mozgási felülete leggyakrabban ferde helyzetű és a
húzásos erőhatásra létrejött nyitott repedések is általában
meredek helyzetűek.
C. A kapcsolt repedésrendszerek kinyílással nem járó nyírásos
kőzetrésekre jellemzőek és nyírásos erőhatásra történő
elforgatás során keletkeznek. Valószínűleg ennek a
következménye az, hogy a csúszási felületeken a
rovátkoltságok iránya változó, valamint az ilyen csúszási
felületek néhol metszik egymást, ami egyben arra utalhat,
hogy az elforgatást előidéző nyíró erőhatások többször
megismétlődhettek.

11. sz. ábra Sz-180, Sz-167, Sz-176, Sz-173
paraméterfúrások metamorf összletének
jellemzése a mechanikai deformáció
mértéke szerint
Szerkesztette Szili Györgyné1985.
A szillimanit index ásvány alapján a kőzetek magas
metamorf fokú képződmények, gyenge intenzitású
ultrametamorf hatással.
A 10 és 11. sz. ábrákon a jelmagyarázat alapján látható,
hogy vetőket, kapcsolt repedésrendszereket, kőzetréseket
tartalmazó, különböző mértékben repedezett, breccsás,
finomtörmelékes, bejelölhetetlen vékony sávokban
milonitos szerkezetek (lsd. 18. sz. ábra) jöttek létre és nincs
olyan szakasz, ahol töréses deformáció ne lenne.
A fúrások feltehetően vetődéses, nyírásos elforgatással járó
mozgások által létrejött töréses zónát jelölnek ki.
A fúrások körzete tektonikailag erősen igénybevett.

12. sz. ábra. Az összes szeghalmi kút magmintáin mért
repedések vízszinteshez viszonyított dőlésértékeinek %-os
eloszlása
Szerkesztette Szili Györgyné 1988.
Repedések két preferált dőlésértéke figyelhető meg: 60-70 fok,
vagy ennél meredekebb, és egy sokkal kisebb 20 fok körüli
átlagos dőlés. Feltételezem, hogy a különböző korú tektonikai
mozgások elsősorban a preferált dőlésértékű repedések
mentén aktivizálódtak. A vetődés mozgási felülete
leggyakrabban ferde helyzetű, a húzásos erőhatásra létrejött
nyitott repedések is általában meredek dőlésűek. A vékony
sávokban milonitos szerkezetet eredményező nyírásos
erőhatások főleg a kisebb dőlésértékű repedések mentén
aktivizálódhattak.

13. sz. ábra Nyitott, kitöltött repedések, apró üregek, valamint
kb.50 fokos dőlésű repedés mentén több cm-es eltolódás
észlelhető, Sz-180. fúrás, 5, 2, 3, 4. sz. mag.

14. sz. ábra keményen összeálló breccsás megjelenésű kőzet
Sz-167sz. fúrás 2. sz. mag és lazábban összeálló breccsás
megjelenésű kőzet Sz-173 sz. fúrás 1. sz. mag

fff

15. sz. ábra a kb. 80 fokos dőlésű repedés két oldalán lévő eltérő
kőzetanyag alapján vetőként értelmezhető, Sz-167.sz.fúrás 3. sz. mag,
részben kitöltött repedés nyitott szakasszal Sz-167.sz.fúrás 1.sz.mag.

16. sz. ábra Sz-167 sz. fúrás 1. sz. A közel vízszintes repedés mentén
kivehető kisebb mértékű eltolódás esetleg nyírásos elforgatást
tükröz, amely erőhatás következtében kinyílással nem járó,
szabálytalan lefutású, meredek dőlésű repedés keletkezett.

17. sz. ábra Mikroszkópos kép: feltehetően több szakaszban képződött
mikrorepedések láthatók, amelyeket zeolit és karbonátos anyag tölti ki,
keresztezett nikol N=50x Sz-180. sz. fúrás 7. sz. mag. A mozgások még
mikroméretű repedések mentén is aktivizálódnak.

18. sz. ábra Milonitos szövetben az újrakristályosodott kvarc sávocskák
körülfollyák a porfiroklasztokat. Keresztezett nikol, N=50x, Sz-180
sz.fúrás, 5. mag.

A kvarc rideg deformációra
hajlamos, a nyírózónában a
kvarc és földpát tartalmú cm-nyi
vastagságú sávok milonitos
szerkezettel jellemezhetők.

19. sz. ábra, Miocén-prekambrium határ, Sz-180. sz. fúrás 1. sz. mag.
Faunával igazoltan bádeni homokkő tektonikusan érintkezik
prekambriumi amfibolittal.

ÖSSZEFOGLALÁS
• A metamorf rendszernek a kialakulása, változása és megszűnése tektonikai
folyamatok keretében történik meg, a litoszféra lemezek mozgása következtében. A
metamorfózis típusa a hőmérsékleten kívül, idő és nyomás függő és a fluidumok is
döntő szerepet játszanak.
• Az erdélyi analógiák alapján prekambriumi korúnak vélt metamorf kőzeteink a mai
helyüktől távol keletkeztek. A keletkezésük idején, a szubdukciós zóna kontinens
kéreg felöli részén hegység formájában kiemelkedtek.
• Akkor a kontinensek mai formában még nem léteztek. Az Alcapa és Tisza-Dácia
lemeztömbök a késő-alpi szakasz (felső kréta - alsó miocén) végére érkeztek meg
jelenlegi helyükre és álltak össze egységes medencealjzattá. .
• Az metamorf rendszer változását jelzi az egymást követő metamorf folyamatok
során a metamorfózis fokának megváltozása, töréses szerkezeti formák
kíséretében. Azt tapasztaltam, hogy metamorf folyamatok részben „felülírják”
egymást, ami azt jelenti, hogy a megkezdődött retrográd metamorf
átkristályosodás abbamaradt és különböző korú, hőmérsékletű és nyomású
ásványegyüttes jött létre, ami megnehezíti a minta kiválasztást a metamorf
átkristályosodás korának izotópos meghatározásához.

ÖSSZEFOGLALÁS
• A viszonylag nem nagy területen elhelyezkedő Kőrös-Berettyó és
Álmosdi Egységek metamorf fejlődéstörténete eltérést mutat.
• Feltételezem, hogy a Tisza-Dácia nagyszerkezeti egységen belül
máshol is kialakulhattak eltérő metamorf fejlődéstörténeti jellegekkel
rendelkező részek, ami kifejezésre juthat a metamorf képződmények
izotópos koradatainak eltérésében.

ÖSSZEFOGLALÁS
• A rátolódásos övezetben, vetőzónában, valamint nyírásos igénybevételnél a kőzetek egymáson
elmozdultak, összetöredeztek, felőrlődtek. Különböző mértékben összetört, szénhidrogéntárolásra
alkalmas kőzetréseket tartalmazó, gyakran breccsás, finomtörmekékes, milonitos szerkezetű,
helyenként nehezen meghatározható metamorf kőzetek alkotják a prekambriumi alaphegységet.
• A Magura-óceán szubdukciójához köthetően, az alaphegység alsó miocén közepén megindult
gyors süllyedésével megkezdődött, a jelenleg több ezer méter vastag pliocén –pleisztocén,
valamint miocén üledékes képződményekkel történő lefedettsége.
• Ha az alaphegység süllyedési tendenciája nem változik, akkor a vizsgált metamorfitok a
kőzetciklusbeli útjuk vége felé tartanak, ultrametamorfózis következtében megolvadhatnak, és
magma válik belőlük.
• Végül köszönetem fejezem ki Vörös Attila Akadémikus Úrnak, hogy beavatott az Alcapa, TiszaDácia lemeztektonikai elmélet kidolgozásának alkotói folyamatába. Az érintett területek
rövidítését tartalmazó ALCAPA elnevezés tőle származik.
Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!

