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ALKÁLI TELÉR-KZETEK MÓRÁGY KÖRNYÉKÉRL
MAURITZ BÉLA*— CSAJÁGHY GÁBOR

(VIII. táblával)

A Mórágy-környéki gránitokat több helyen telérkzetek járják át.

E kzetek a legjobban vannak feltárva a Bátaapátitól délnyugatra lev
Kövespatak völgyében, tehát az Üveghutára vezet út mellett. Itt az út keleti olda-

lán egy kisebb kbánya is van, melyben a telérkzetet fejtették is. A völgy elég hosszú

darabon feltárja a kzetet, mely igen kemény és nagyobb darabokban fejthet. Ezen

a feltáráson kívül e kzet teléralakban szeli át a gránitot több helyen. így Mórágy
vasúti állomástól keletre a pálya mentén, a vasúti tárcsa eltt a szemafortól nyu-

gatra kb. 50 méternyire a sínek déli oldalán a gránitban 15 m szélességben ED-i

csapású telér van feltárva; a telér közepén alulról egy gránitnyelvecske ékeldik be

a magasba; a sínek északi oldalán a völgyben a telér tovább nyomozható.

A mórágyi vasúti állomástól közvetlenül délre nagyobb kbányában fejtik

a gránitot; nyugaton régi hányó van és ennek nyugati végén kb. 150 m távolságban

4 m széles, ED-i csapású meredeken álló telér van feltárva. A közelben, a régi el-

hagyott bányában ugyancsak megtaláljuk a telérkzet tömbjeit. Tovább menve Báta-

apáti felé, az els keleti völgyben a régi elhagyott kis kbányában fejtették a kze-
tet. Rudics-pusztától északra, továbbá a Mórágy vasúti állomástól keletre lev ha-

talmas elhagyott kbányákban ugyancsak megtaláljuk e telérkzetet.

Jantsky B. Fékednél az alpkonglomerátumban találta a kzet darabjait.

Kzettani vizsgálatra legalkalmasabbnak és legüdébbnek bizonyult a báta-

apáti Kövespatak kbányájának a kzete, továbbá a Mórágy vasúti állomástól ke-

letre fekv hatalmas elhagyott kbányák kzetei.

A báta apáti Kövespatak kbányájának kzete szabadszemmel nézve

selymes fény, szürkés szín, igen tömött kzet, melyben csak elvétve lehet egy-egv

beágyazást szabadszemmel felismerni. A beágyazások szanidinek. Méreteik legfel-

jebb 300X800 ju-1 tesznek ki. E szanidinek táblásak, bizonytalanul határoltak, az

optikai tengelyszög igen kicsi, optikailag negatívek. A kzet fkép alapanyagból áll.

Az alapanyag zömét szanidin alkotja, melynek lécei közel párhuzamosan helyezked-

nek el, a szövet teljesen a trachitokra emlékeztet. A közel párhuzamosan elrendezett,

kissé bizonytalanul határolt szanidinlécek adják a kzetnek a selymes fényt. E lécek

legfeljebb 120 fi hosszúak, de igen keskenyek. Elvétve lehet egy-egy ikerlemezes,

rosszul fejlett plagioklászt felismerni, melynek kioltása többnyire közel párhuzamos,

illetve legfeljebb 9°— 10°-ot tesz ki, tehát savanyú plagioklász. A legnagyobbnak

hossza 160 ju-

Színes elegyrészek igen ritkák és sohasem automorfok, hanem fkép foszlány-

* Eladta a Magyar Földtani Társulat 1951. XI. 21-i szakülásén.
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szer részleteket alkotnak. Hosszuk legfeljebb 160 fi, többnyire apróbbak, kissé

megnyúltak. Ritkán lehet rajtuk valamelyest jobb határvonalat felismerni. E foszlá-

nyok ersen pleochroosak; hosszanti irányban sötétebb zöldeskékek, harántirányban

világosabb zöldeskékek. A kioltásuk egyenesnek látszik, de a kioltás felismerését

megnehezíti ers színezésük. A hosszanti irány c, a ketts törés gyenge, bár a ket-

ts törés biztos felismerését nagyon zavarja az ers színezés. Fénytörésük ers.

E kristályfoszlányok riebeckitek. Az amíibolokra jellemz hatszöges keresztmetszetet

csupán egyetlen egyénen sikerült felismerni.

A földpátokon és a riebeckiten kívül az alapanyagban igen ritkán egyes be-

ékelt kvarcszemeket lehet felismerni, melyek legfeljebb 250 fi nagyok. E szemek
megjelenési módja arra vall, hogy a szemek másodlagos eredetek lehetnek, t. i.

helyenként ersebb kvarcosodás is látható. Az apró fekete ércszemek 40 fi nagyok
lehetnek; a vöröses-rozsdás ércfoszlányok bvebben vannak jelen, néha 100 fi na-

gyok Í6, de többnyire apróbbak.

Bizonyára másodlagos termék a titanit is, mely apró, fkép az ércekre tapadó

halmazok alakjában jelenik meg.

A másodlagos klorit lebenyekét és kis, többé-kevésbbé sugaras szerkezet

gömböket alkot.

A kzet kalcitosodása jól kivehet; a kloritos átalakulási termékek gyakran

kalcitba vannak ágyazva. Helyenként gyenge szericitesedés is tapasztalható.

A mikroszkópi vizsgálat alapján a kzet a bostonitok csoportjába sorolandó.

A kzetet Csajághy G. megelemezte. Kémiai összetétele:

Si02 63,25%
Ti02 0,21%
ai2o3 17,00%
-PPo Oj$ 1,98%
FeO 2,07%
MnO 0,10%
MgO 0,49%
CaO 0,64%
Na20 5,60%
K20 6,15%
h2o+ 0,62%
h2o- 0,41%
p*o: 0,06%
Zr02 0,31%
C02 1,13%

100,02%

Már az elemzésbl is kitnik a kzet alkáli jellege.

Osan n-féle értékek:

s • A C F
•

a C f k n

Bátaapáti 72,60 10,65 0,75 4,53 20
N

2 8 1,03 0,58

Salem-neck 72,5 20 1.5
1

8.5

Az Osan n-féle értékek kiszámításánál csekély A/ 203-felesleg adódik ki

(T = 0,07), amit a kzet kissé mállott jellegével lehet megmagyarázni; erre vall

különben a CO2 nagyobb értéke is.
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A N i g g 1 i-féle értékek:

si al fin c alk ti k mg c/fm qz

Bátaapáti 264 42 16 3 39 0,07 0,42 0,18 0,17 + 8
Bostonit-típus 230 46 12,5 2 39,5 0,3 0,3
Kvarcnordmarkit típ.

Lahnporfir

270 40 15 5 40 0,4 0,25

(Guckenberg) 262 41,5 17,5 1 40 0,45 0,07

A C. I. P. W.-rendszer normái:

Kvarc n,io%.
Ortoklász 36,14

\ 89,29
Albit 39,30
Korund 2,75 >

Hipersztén 3,66 i

Magnetit 2,78
Ilmenit 0,46
Cirkon 0,37 > 10,90
Kakit 1,10
Na2C0 3 1,59
H20 1,03

1

100,28

A kzet kissé mállott jellege itt is megnyilvánul, mert a normák között 2,75%

korund mutatkozik, továbbá nincs elég CaO a C02 lekötésére.

Hasonlítsuk össze a bátaapáti telérkzetet- további rokon kzetek kémiai

összetételével.

Bátaapáti

%
Guckenberg
Lahnporfir

Laacher See kvarcbostonit
Kühlsbrunnen
egirintrachit

Si02 63,25 63,76 65,13 64,45 63,61

r/o. 0,21 0,54 _ — —
ai2o3 17,00 17,11 17,39 18,92 16,34

Fe203 1,98 5,09 1,81 2,72 4,30

FeO 2,07 0,18 — — 2,08

MnO 0,10 nyom 0,87 0,88 nyom

MgO 0,49 0,20 0,12 0,09 0,37

CaO 0,64 0,22 0,79 0,78 1,42

NatO 5,60 5,49 6,78 5,96 6,21

k2o 6, 15 6,96 5,67 6,15 5,54

h2o+ 0,62 0,29 — 0,41 0,77

h2o— 0,41 0,15 0,82 —
P2Os 0,06 nyom — —
Zr02 0,31 • — — — —
co2 1,13 0,03 — —

.

100,02 100,02 99,38 100,36 100, 82x

X0, 18 Cl
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Trachitporfir

Laké Champlain Valley
5 bostonit középértéke

Si02 62,28 61,32

no2 0,89

ai2o3 19,17 18,43

Fe203 3,39 3,84

FeO — 1,60

MnO — 0,01

MgO nyom 0,46

CaO 0,64 1,45

Na20 5,37 5,75

k2o 5,93 4,94

h2o+ 2,33 1,31

h2o- —
p,o

3
— —

Zr02
— —

co2
— —
99,11 100,00

A fenti adatokból kitnik, hogy a bátaapáti kzet kémiai szempontból a bos-

tonitokkal, alkálitrachitokkal és a lahnporfirokkal is csaknem azonos összetétel.

Különösen ki kell emelni azt a körülményt, hogy a bátaapáti kzet nem ortoklászt,.

hanem szanidint tartalmaz; e földpátnák az elemzések alapján nátriumban gazdag-

nak kell lennie.

Mórágy környékén a fentebb említett telérkzetek a bátaapátii kzetekhez

sok tekintetben hasonlóak. Színük azonban inkább pirosas, szintén selymes fények,

de gyakran kissé már porfirosak. A csekély számú szanidinbeágyazások 2—3 mm
nagyok és a kloritos zárványoktól zöldesek lehetnek. A vékony csiszolatban jól lát-

ható, hogy a szanidinek néha pertites szerkezetek, meglehets automorfok; körü-

löttük a piros kzet mindig ki van fakulva. Az alapanyag uralkodólag szanidinból

áll, mely többé-kevésbbé fluidális elrendezdés; a lécek, ill. táblák határvonalai

kissé elmosódottak, hosszuk 60—80 /x. A szanidinen kívül az alapanyag csakis

érceket tartalmaz; az ércek valószínleg más elegyrészek átalakulási termékei. Ezek

az ércek csak részben feketék, részben azonban inkább pirosasán áttetsz rozsdás-

termékek, melyek a kzetet pirosasra színezik. Magában az alapanyagban nem talá-

lunk kloritos termékeket. Elvétve látunk egy-egy plagioklászlécet, mely 2—3 iker-

lemezbl áll és kissé ferdén olt ki, tehát savanyú plagio-klász. E kzetekben az apatit

elég gyakori ásvány; jellegzetes ízelt pálcikái 80 fx hosszúak is lehetnek, de igen

vékonyak. A riebeckit e kzetekben b
:

ztosan ki nem mutatható. A földpátok közé

másodlagos kvarc és kakit van beékelve; néha a földpátok mintegy kvarcszemek-

bl álló mezkben úsznak, ill. a kvarcszemek vakolat módjára veszik körül a föld-

pátokat. Egyes helyeken a földpátok ersen ikerrovátkosak; lehetséges, hogy e föld-

pátok anortoklászok.

A R u d i c s-tanya közelében a kzet zöme földpát, melynek lécei átlag

80—120X25—40 ix nagyok, de néha még nagyobbak is; belül gyakran zavarosak.
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E földpátok többnyire szanidinek, de van közöttük ortoklász is, melynek optikai

tengelyszöge nagy; a 6Ürn ikerrovátkos földpát anortoklász lehet, mert kioltása

csaknem egyenes.

Pegmatitszerü, 3—4 cm-nyi részleteket találunk Mórágy vasúti állomástól

keletre a pályakanyarban és Bátaapáti-Uveghuta között; a özanidinek 1—2 mm na-

gyok, míg a kvarcok kb. 1 mm-nyiek.

Mindezeknek a kzeteknek szövete többé-kevésbbé trachitos jelleg. Mindig

a szanidiniécek alkotják a kzet alapanyagának zömét, e lécek többé-kevésbbé fiuidá-

lisan vannak elrendezdve, a beágyazások ugyancsak szanidintáblák. Egy kérdés

merül fel: e telérek a gránitnak a telérkjséretét alkotják-e és ebben az esetben bosto-

nit-teléreknek tekintendk, vagy pedig e telérek késbbi erupció-ciklushoz tartoznak-e

és ebben az esetben talán a mecseki fonolitokkal és trachidoleritekkel kapcsolatos

erupciók volnának. A telérek korát egyelre eldönteni nem tudjuk, mert csupán

annyit állapíthatunk meg, hogy áttörik a gránitot^ Az a körülmény, hogy az ural-

kodó Földpát nem ortoklász, hanem 6zanidin, amellett látszik szólni, hogy e kzetek:

talán a fonolitokkal kapcsolatosak, mert a bostonitok földpátja ortoklász, vagy mik-

roklin szokott lenni. A kérdés ezidszerint végérvényesen el nem dönthet.

M a y p h u B .
— H a ü a r bi r.

mejiOMHwe AaiíKH b okpccthocth c. MopaflB

B OKpecTHOcTn c. Mopaflb rpaHHT npope3biBaeTCH Ha necKO/ibKiix MecTax flaiíKaMH.-

Ohh HB.mnoTcfl cepoBaTO-KpacHOBaTbiMH, oqeHb cruioiiiHbiMH ropHbiMH noponaiviH c iiienKO-

BHCTbiM öaecKOM, ToabKO HexOTOpbie MaaeHbKHe npocnoHKU c HHflHHa mo>kho y3HaBaTb
HeBOopy>KeHHbiM rjia30M

;
noAíBJimomee ojibimiHCTBO ocHOBHoro MaTepuana o6pi 3yeTCir

T3K>Ke caHHflHHOM, ManeHbKHe njiHTKH KOTopoi o pacnonaraioTCH runonaparmeabHO
;
nnac-

thhkh njiaruOKaa3a oqeHb peAKHe. LtBeTHbie npHMecbi H3peAua bhahm, ohh JiocKyxo-

o6p23Hbie h 0Ka3biB3K)TcH pubeUKHTOM. OqeHb peflKHe, npocbinaHHbie 3epHa KBipua Bepo-
htho BTopwqHbie. P«fl cocTaBHbix qacTeü nopoflOo6pa3yiomnx MHHepanOB AonojinneTCH
HeKOTOpbIMH qepHbIMH pyflHbIMH 3epH?MH, KpaCHOBaTO-p>KaBbIMH

,
pyflHblMH aOCKyT3MH,

CKonaeHHMH THTaHHTa h nji&CTHHKaMH xaopHTa
;
Bee nocjieAHHe MHHepajibi hbjih iotch bto-

pnqHoro npoiicxojKaeHHH. KaauiiTO- h cepHUHT006pa30B éné mo>kho y3HaB3Tb. XnMnqecKHÜ
cocTaB ropHOü nopOAbi HBjmeTcn HflemHqHbiM c TeM Soctohhtob

;
TexcTypa — TpaxriTO-

Baq. 3th a2ükh* hjih conpoBoxcAaroT rpamiT, hjih hbjihiotch H3Bep>KeHHflMH OAHOBpeMeH-
HbiMH c $OHOaHTaMH rop. Meqei<.

Roches filoniennes alcalines des environs de Mórágy

pár B. MAURITZ et G. CSAJÁGHY

Le gránité des environs de Mórágy est traversé en plusieurs endroits pár

des roches filoniennes. Ces roches sont des espéces trés denses, de cou'.eur grisátre-

rosátre, d’un éclat soyeux. A l’oeil nu ön ne voit que de petites incrustations de

6anidine; la plus grande partié de la masse est de mérne constituée de sanidine,

dönt les minuscules plaque6 sont orientées hypóparaHélement ; les cristaux de plagio-

clases sont trés rares. L’on n’observe des constituants colorés que ci et la, ils ont la

forme de lambeaux et consistent en riebeckite. Les minuscules cristaux de quartz

disséminés peuvent étre d’origine secondaire. Quelques grains de minerai noir, des
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fragments de minerai d’un rouge rouillé, des agrégats de titanite et desi plaques de

chlorite complétent la liste des minéraux formánt la roche; ces derniers minéraux

sont tous d’origine secondaire. L‘on observe aussi la formation de calcite et de

séricite. La constitutíon chimique de la roche est identique á celle des bostonites,

&a texture est trachytique. Ces roches filoniennes appartiennent ou bien á la suite

du gránité ou elles sont des éruptions contemporaires aux phonolithes de la

inontagne Mecsek.

TÁBLÁMAGYARÁZAT

VIII. Tábla

1. Bostonit. Bátaapáti. 80 X-
2 . Bostonit. Bátaapáti. -f- Nicol. 80 X-


