
AZ Ü VEG H UTA-1 FÚRÁS KRISTÁLYOS KŐZETEI

Buda G yörgy, Puskás Z uárd

Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Ásványtani Tanszék, Kőzettan-Geokémiai Tanszék

Az Üveghuta-1 364,5 m mély fúrás kristályos kőzetanyaga igen változatos összetételű. Felismerhető csaknem minden, a felszíni 
feltárásokban előforduló kőzettípus, így a fehér és rózsaszínű porfíroblasztos mikroklintartalmú granitoid, amfiboldús kőzet (resztit), 
mikrogránit és pegmatit. A modal alapján a porfíroblasztos granitoid kvarcmonzonit, monzogránit, az alapanyag granodiorit 
összetételű. A bázisosabb kőzetek főleg diorit, monzodiorit, kvarcmonzodiorit, monzonit, kvarcmonzonit összetételűek. A dioritos és 
gránitos kőzetek együttes előfordulása a kontinentális kéreg parciális olvadásával vagy a két olvadék együtt kristályosodásával 
értelmezhető. Káliumdúsulás mutatható ki, amely egy későbbi metaszomatózis eredménye. A kőzettest ásványai erősen átalakultak 
(uralitosodtak, saussuritesedtek, szericitesedtek stb.), a kőzetek deformáltak (mílonitosodtak) és breccsásodtak. Hidrotermás hatást 
jeleznek a repedéskitöltő karbonátok (kalcit, ankerit, dolomit) és szulfidok (galenit, szfalerit, kalkopirit, pirít).

1. Bevezetés

Célunk a kelet-mecseki Fazekasboda-Mórágyi-rög va- 
riszkuszi kristályos képződményeinek korrelációja az 
Ü veghuta-1 mélyfúrás kőzetanyagával a területen végzett 
több évtizedes kutatási eredmények ismeretében.

2. Korreláció a Mórágyi Granitoid Formációval

A Fazekasboda-Mórágyi-rög granitoidjai közel 200 
km2 területen tanulmányozhatók a Mecsek hegység főtö
megétől keletre, Lovászhetény-Bátaszék között. Hasonló 
típusú granitoid fordul elő a Duna-Tisza közén (pl. Solt- 
vadkert) több mint ezer méter mélységben és a Mecsek 
nyugati részén Nyugotszenterzsébet és Nagyváty környé
kén, amit főleg mélyfúrásokkal tártak fel. Az Üveghuta és 
Véménd között lemélyített mélyfúráshoz legközelebbi fel
színi granitoid feltárások Üveghuta faluban ill. környékén, 
Véménden, Mórágyon találhatók. További nagyobb felszíni 
előfordulások a Feked melletti útbevágás, Erdősmecske és 
Kismórágy vasútállomások mögötti kőfejtők.

A kőzetekről számos ásvány-, kőzettani és geokémiai 
tanulmány készült, ezek közül néhányat felsorolunk a 
teljességre törekvés igénye nélkül: Róth S. (1875), Böckh 
J. (1876, pp.175-176, 231-232), Papp F„ R eich ert  R. 
(1929), Pa pp  F. (1952), Vad á sz  E. (1953, pp. 22-23, 
291-294), Szádeczky-Kardoss E. (1959), C salagovics I. 
(1964), F öldvári-Vo g l  M., Bö jtö s-Varró k  K. (1968), 
B uda Gy. (1968, 1969, 1985, 1995), G hanem  M., R avasz- 
Baranyai L. (1969), Szederkényi T. (1974), J antsky B. 
(1975, 1979), Pan tó  G y. (1975), B uda G y., N agy G. 
(1994).

Ezen az aránylag kis területen igen változatos kőzetek 
(szienit, granodiorit, minett, kerzantit, gránitaplit) fordul
nak elő, amit Szádeczky-Kardoss E. (1959) migmás, me- 
taszomatikus eredettel magyarázott.

Képződési korukat először prekambriuminak tartották 
( J antsky  B. 1975, 1979), az újabb U/Pb, Rb/Sr, K/Ar

vizsgálatok alapján variszkuszi korúnak határozták meg 
(330-360 millió év, Balogh  K. et al. 1983). A cirkon elté
rő jellegű, legömbölyített belső magja korábbi eredetet je
lez, tehát feltételezhető egy idősebb kor, azonban korada
tok jelenleg nem állnak rendelkezésünkre.

Az Üveghuta-1 364,5 m mély, végig maggal fúrt fúrás
ban a felszíni, illetve mélyfúrásokkal feltárt granitoidok 
csaknem minden típusát megtaláljuk. A felszíni kőzettípu
sokkal történő összehasonlítás alapja a szabad szemmel 
végzett és mikroszkópos megfigyelés, mivel eddig kémiai 
ill. nyomelemzésre, modalanalízisre továbbá mikroszondás 
ill. röntgen vizsgálatokra nem volt lehetőség.

3. Főbb kőzettípusok

A mélyfúrás kőzetei változatos megjelenésűek, típusok 
elkülöníthetők, de megjelenésükben nem lehetett kimutat
ni szabályosságot (pl. magmás differenciációra utaló jeleket).

3.1. Porfíroblasztos fehér és rózsaszínű mikroklintartalmú 
granitoid

Uralkodó kőzettípus.
Mikroklin: idiomorf vagy hipidiomorf, átlag 3*2 cm 

nagyságú, rózsaszínű vagy fehér, biotit-, plagioklász-, kvarc
zárványokat tartalmaz (I. tábla, 1). Gyakori a karlsbadi 
iker, többnyire keresztrácsozott ikermentes, enyhén perti- 
tes vagy pertitmentes. A milonitos években gyakran hullá
mos kioltású. A késői kristályosodást jelzi a gyakori alapa
nyagzárvány (I. tábla, 2), a kristálynövekedés által okozott 
alapanyag-irányítottság ill. deformáció a megakristály kö
rül. Szerkezete közel maximálisan rendezett (D = 
0,80-0,96). A fehér mikroklin kevésbé (D = 0,8) rendezett, 
mint a rózsaszínű (D = 0,96). M etaszomatózisra utal a 
megakristály szegélyén előforduló mirmekites plagioklász 
(I. tábla, 3) és a bázisos resztitekben megjelenő ill. ezek 
szegélyébe benőtt kristályok (I. tábla, 4, II. tábla, 1), amit 
felszíni feltárásokban is, pl. Mórágyon, Erdősmecskén



gyakran meg lehet figyelni. A megakristály megjelenési 
gyakorisága a kőzetben igen változó, néha csak néhány 
nagyobb kristály jelenik meg, máskor olyan sok, hogy 
pegmatoid jellegűvé válik a kőzet. Ez a jelenség a felszínen, 
is látható, pl. a mórágyi szintezési alappont melletti 
feltárásban. Néha a megakristályok töréseit későbbi albit- 
(II. tábla, 2) és kalciterek töltik ki. Az alapanyagban a 
mikroklin többnyire xenomorf, ikermentes (II. tábla, 3), 
néha keresztrácsozott ikres. A felszíni analógiák alapján az 
alapanyag K-földpátja kisebb rendezettségű (D -  0,50), 
valószínűleg nagyobb hőmérsékleten kristályosodott és 
gyorsabban hűlt le (B uda Gy. 1974).

Megjegyzés: a rózsaszínű mikroklin-megakristályok a 
mélyebb zónában, különösen 170 m alatt gyakrabban for
dulnak elő, mint a felsőbb övben.

Plagioklász: az alapanyagban igen gyakori, táblás, poli- 
szintetikus ikres: albit-, albit-/ala- és karlsbadi ikertörvé
nyekkel. Erősen szericites, muszkovitos, ritkán saussurite- 
sedett, a K-földpáttal való érintkezésnél mirmekites. Össze
tétele a felszíni analógiák alapján oligoklász, savanyú ande- 
zin (An28-A n3,). A fehér mikroklintartalmú változatban bá- 
zisosabb és enyhén zónás.

Kvarc: foltokban, aggregátumokban jelenik meg, hullá
mos kioltású, változatos szemcsenagyságú, a szemcsék egy
másba fogazottak.

Biotit: gyakori, léces v. táblás megjelenésű, néha csomó
kat, aggregátumokat alkot. Pleokroos: y' = sötét zöldes
barna vagy vörösesbarna, a ' = világossárga. Gyakori az 
opak-, apatit-, cirkonzárvány. Az utóbbit széles pleokroos 
udvar veszi körül. A hasadás mentén karbonátkiválás fi
gyelhető meg. Gyakran deformált, hullámos kioltású, sok
szor anomális barnás vagy kékes interferenciaszínű klorittá 
alakult. Mg-biotit összetételű (Fe/Fe+M g = 0,47), kis 
oxidációs fokú (Fe3'/Fe3’+Fe2* = 0,10-0,18), az FeO*/MgO 
alapján (1,2-1,8) tipikus mészalkáli jellegű, 8 I80  alapján 
(4,6-5,2%o) I-típusú.

Amflbol: a biotit mellett főleg a fehér mikroklintartalmú 
változatban jelenik meg idiomorf formában, vagy aggregá
tumokat alkot. Pleokroos: y' = zöld, a' = sárgászöld, aktino- 
litos hornblende összetételű. Gyakran erősen bontott, csak 
karbonátból és kloritból álló aggregátumot alkot.

Piroxén: igen ritka, a fehér mikroklintartalmú báziso- 
sabb változatban fordul elő. Gyakran uralitosodott ill. bio- 
titosodott.

Akcesszórikus ásványok:
Cirkon: gyakori, idiomorf, a biotitban széles pleokroos 

udvara van, a földpátokban is előfordul zárványként. Gyak
ran zónás felépítésű (II. tábla, 4), a kristály magja gyakran 
legömbölyített, sötétebb sárgásbarna színű, míg a zónás 
továbbnövekedés világossárga vagy színtelen. Az S,8- és S„- 
típusok uralkodnak a hegység porfíroblasztos granitoidjai- 
nak cirkonjain, ami K-gazdag mészalkáli típusú granitoi- 
dokra jellemző.

Apátit: nyúlt léces vagy tűs és zömök oszlopos legömbö
lyített végű kristályok formájában fordul elő. A tűs kristá
lyok nagyobb hőmérsékletű olvadékból kristályosodtak. 
Néha a zömök kristályok magjában sötét „füst”-szerű opak 
kiválás figyelhető meg, amely esetleg szerves eredetű grafit 
lehet.

Allanit: igen jellegzetes akcesszórikus ásvány. Idiomorf, 
mérete néha a 2-3 mm-t is elérheti. Gyakran metamikt. A 
RFF-fluorkarbonát az allanit környezetében repedéskitöl
tésként fordul elő (III. tábla, 1). Az átalakulás agyag
ásvány-képződéssel, RFF-, tórium- (T h 0 2 -3  súly-%) és 
urán- (U 0 2 -0 ,3  súly-%) dúsulással jár. Epidot-zoizit to-

vábbnövekedési szegély is kimutatható. Néha cirkon- és tó- 
ritzárványok is megfigyelhetők.

Titanit: nem gyakori, főleg a fehér mikroklintartalmú 
porfíroblasztos változatban fordul elő, ahol az alapanyag
ban amfibol is megjelenik. Xenomorf, néha poliszintetikus 
ikres.

Kőzetátalakulások ill. utólagos folyamatok: gyakori a 
plagioklász szericitesedése, ritkább a saussuritesedése és 
karbonátosodása, a biotit, amfibol gyakran kloritosodott, a 
milonitos zónában teljesen klorittá alakulnak. Hidroter- 
más hatást jelez a szfalerit, galenit, kalkopirit jelenléte és 
az allanit RFF-fluorkarbonáttá való átalakulása (B uda G y. 
1994).

Gyakori a milonitosodás (III. tábla, 2), a kvarc, földpá- 
tok, biotit hullámos kioltásúak. A biotit, plagioklász erős 
deformációját jelzi a „kink bánd” megjelenése (III. tábla, 
3-4). A milonitosodást követi a breccsásodás, a törések 
mentén a karbonátkitöltés gyakori, ill. ritkábban albit, kar
bonát és epidot+kvarc+K-földpát figyelhető meg.

Összefoglalás:
A kőzet alapanyaga a modal alapján granodiorit össze

tételű, az egész kőzet összetétele azonban ettől eltér. A 
mikroklin-megakristályok miatt a káliumtartalom megnő, 
és ezért ezek a kőzetek a kvarcmonzonit, monzogránit (vagy 
gránit, adamellit, kvarcszienit) kategóriába sorolhatók a, 
kvarc mennyiségének függvényében (1. ábra).

3.2. Bázisosabb kőzetek (resztitek)

A  kéreg parciális olvadásakor szilárd állapotban ma
radt magasabb olvadáspontú ásványegyüttest nevezzük 
resztitnek. Lehetséges, hogy nem valódi resztitről, hanem 
egy savanyú (kéregeredetű) és bázisos olvadék (köpeny
eredetű) „in situ” előfordulásáról van szó (IV. tábla, 1). A 
fúrásban gyakoriak a sötétzöld fmomszemcsés, néha porfi- 
roblasztos mikroklintartalmú kőzetek, amelyek a felszíni 
analógiák alapján lencse- vagy teljesen szabálytalan alakú
ak (pl. mórágyi kőfejtő, szintezési alappont, erdősmecskei 
kőfejtő). A porfíroblasztos mikroklin előfordulása a bázi
sosabb testekben a K-gazdagodás későbbi eredetét jelzi. 
Mikroszkópi méretekben a plagioklász mikroklinesedése, a 
piroxén és amfibol biotitosodása jelzi a K-metaszomató- 
zist. Az ásványegyüttes mennyiségi megoszlása igen válto
zatos, eredetileg feltehetően a kőzet diorit volt, de a K-dúsu- 
lás eredményeként létrejött kőzetek monzodiorit, kvarcmon- 
zodiorit, ill. monzonit és kvarcmonzonit összetételűek, a K- 
metaszomatózis intenzitásának függvényében (IV. tábla, 2). 
Kismértékű kálium-, szilícium-dúsulás hatására monzodi
orit és kvarcmonzodiorit, nagyobb intenzitású metaszoma- 
tózisnál monzonit és kvarcmonzonit összetétel alakult ki.

A resztitek ásványtani összetétele:
Plagioklász: a leggyakoribb színtelen elegyrész, alapa

nyagban vagy porfíros elegyrészként (0,5-1 cm) idiomorf, 
hipidiom orf formában egyaránt előfordul. Zónás (IV. 
tábla, 3), sokszor biotit-, apatit-, titanit-, amfibolzárványok- 
ban gazdag. A felszíni analógiák alapján a zónás kristály 
magja labradorit (An60), míg a perem oligoklász (An25), az 
alapanyag plagioklász átlaga andezin (An35). A nagyobb 
kristályok saussuritesedtek, szericitesedtek és karbonáto- 
sodtak, a mikroklinnel való érintkezésnél mirmekitesek, 
néha mikroklin-„kiszorításos” textúra is megfigyelhető.

Mikroklin: nem gyakori, xenomorf, ikermentes vagy ke
resztrácsozott ikres, többnyire pertitmentes.

Kvarc: ritka, kis szemcseméretü aggregátumot alkot, 
gyakran hullámos kioltású.



Amfibol: gyakori színes elegyrész. Idiomorf, léces meg
jelenésű, sokszor aggregátumot alkot, amely makroszkó
posán zöld porfíros elegyrésznek tűnik. Bázismetszetén 
megfigyelhetők a jó (110)^ 110) hasadások. Pleokroos: y' 
= sötétzöld, barnászöld, a ' = sárgászöld. Néha az (100) 
szerint ikresedett. Biotitzárványos ill. biotitosodott. 
Uráliiként ill. piroxénben zárványként is előfordul. A 
felszíni analógiák alapján összetétele Mg-hornblende, 
aktinolitos hornblende ill. aktinolit.

Biotit: gyakori elegyrész, változó mennyiségben fordul 
elő, van olyan resztit, ahol az amfibolhoz képest túlsúly
ban van. Pleokroos: vöröses vagy zöldesbarna. Zárványok
ban gazdag, titanit-, apatit-, cirkonzárványok fordulnak elő, 
néha rutil is megfigyelhető szagenitrács formájában. Rit- 
kábban kloritosodott, gyakori a hullámos kioltás, és „kink 
bánd," deformáció is megfigyelhető. A felszíni analógiák 
alapján nagyobb magnéziumtartalmú, mint a porfíroblasz- 
tos granitoidok biotitja, mészalkáli típusú, 5 I80  alapján 
(5,12%o) I-eredetű. Az amfiboltartalom csökkenésével nő a 
biotit Fe-tartalma (flogopit70_50, Fe/Mg+Fe = 0,32-047, 
Fe37Fe3'+Fe2' = 0,13-0,18).

Monoklin piroxén: nem minden resztitben fordul elő. 
Többnyire nyúlt léces megjelenésű (IV. tábla, 4), bázismet
szetei is megfigyelhetők, gyakori az (100) szerinti ikrese- 
dés. Zárványban gazdag, pl. kvarc-, amfibol- és opakzárvá- 
nyok figyelhetők meg (V. tábla, 1). A kristály szegélye néha 
amfibollá alakult, uralitosodott, gyakran karbonátosodott. 
A felszíni analógiák alapján feltehetően ferrodiopszid. 
Ahol a piroxén feldúsul, ott a biotit, mikroklin kisebb 
mennyiségben fordul elő, a kőzet dioritos összetételű lesz.

Akcesszórikus ásványok:
Titanit: igen gyakori, néha idiomorf, legtöbbször xeno- 

morf, sokszor igen kis szemcsék formájában fordul elő am
fibol ill. biotit körül. A nagyobb kristályok enyhén zónásak 
és néha poliszintetikus ikresek.

Apátit: gyakori, többnyire tűs (nagyobb hőmérsékletű, 
magmás eredetű), de vannak zömök oszlopos változatai is.

Cirkon: idiomorf, zónás. Biotitban pleokroos udvar ve
szi körül.

Allanit: idiomorf. A kristály szegélye metamikt, az e- 
gész kristály bontott, barnásvörös színű, pleokroos, ami el
nyomja a II. rendű zöldeskék interferenciaszínt, ez csak a 
kristály magjában figyelhető meg (V. tábla, 2).

A resztitek gyakran milonitosak, de van későbbi kelet
kezésű breccsás szövet is, a töréseket főként karbonát tölti ki.

3.3. Mikrogránit

A mikrogránittelérek mérete a néhány cm-es és a több 
tíz méteres (felszíni előfordulás) között változik. Lehet ró
zsaszínű equigranuláris finomszemcsés, de megfigyelhető 
olyan telér is, ahol a szegélyzónában finomszemcsés a te
lér, közepében durvaszemcsés pegmatitos jellegű. A telérek 
átszelik a bázisos resztitet, a porfiroblasztos granitoidot 
(V. tábla, 3), sőt ez utóbbiból kőzetzárványokat is tartal
maznak. A rózsaszínű K-földpát, a fehér vagy színtelen pla- 
gioklász és a szürke zsírfényű kvarc jól felismerhető mak
roszkóposán is. Biotitot ritkán tartalmaz, ezek csomókat, 
aggregátumokat alkotnak. Sokszor a kőzet milonitos szö
vetű.

Plagioklász: hipidiomorf, sűrű ikerlemezes, erősen sze- 
ricites, illetve muszkovitos, gyakran keresztrácsozott mik
roklin szorítja ki (V. tábla, 4). Mikroklinnel való érintke
zésnél mirmekites.

Mikroklin: xenomorf, többnyire keresztrácsozott ikres,

de van ikermentes, hullámos kioltású változata is, enyhén 
pertites.

Kvarc: finom szemcsenagyságú, hullámos kioltású, agg
regátumokat, lencséket alkot.

Biotit: aggregátumot vagy sávokat alkot, ez utóbbiak fő
leg a milonitos változatban vannak, ahol hullámos kioltá- 
súak, néha muszkovittal együtt fordulnak elő. Kémiailag 
peralumínium jellegű Fe-biotit. Az Al-dúsulás azt jelzi, 
hogy a kis mennyiségű muszkovit a biotittal együtt kristá
lyosodhatott olvadékból.

A leggyakoribb akcesszóriák az apatit és a cirkon, ritkán 
idiomorf gránát is előfordul. A gránát kissé barnás színű, 
néha kloritosodott, feltehetően almandin.

A kőzet az ásványtani és kémiai összetétel alapján 
monzogránit, peralumínium jelleggel (felszíni analógia). A 
stabil izotópok kevert S/I-típust jeleznek, de a Sl80  
(9,6%o) dúsulás kéregeredetre utal. Gyakori a milonitos 
szövet. A kőzetet utólagos törések járják át, amelyekben 
karbonátkitöltések Figyelhetők meg.

3.4. Pegmatoid

Főleg telérek formájában jelenik meg. A felszínen nagy
méretű lencséket is alkot. Telérei átszelik a resztitet ugyan
úgy, mint a porfiroblasztos granitoidot (VI. tábla, 1-3), ez 
utóbbiból kőzetzárványokat is tartalmaznak. A telérek dur
va kristályos pegmatoid szegélye fokozatosan megy át mik- 
rogránitba a telérek közepe felé (VI. tábla, 2), néha ennek 
az ellenkezője is megfigyelhető. A mikroklin maximálisan 
rendezett (felszíni vizsgálat alapján), írásgránitos összenö
vés is előfordul (VI. tábla, 4), ami eutektikus kristályoso
dást jelez.

4. Kőzetalkotó ásványok és texturális sajátságaik

A porfíros plagioklász a teljes szelvényben megjelenik, 
azonban a 63 -175 m közti mélységközben kissé gyakoribb.

Ha figyelembe vesszük a kőzettípusok K-metaszomató- 
zisa előtti kiindulási állapotát, akkor a porfíros plagioklász 
megjelenésére az alábbi gyakorisági sorrend adódik a 
kőzettípusokban: granodiorit 40%, diorit 25%, monzo
gránit 20%, és a kvarcdiorit, kvarcmonzonit, monzodiorit, 
szienit típusokban 10% alatti.

A mikroklin porfíroblasztok szintén a teljes szelvényben 
megjelennek. Három kőzettípusban fejlődnek ki nagyobb 
gyakorisággal: monzogránitban 60%, granodioritban 30%, 
kvarcmonzonitban 10%. Dioritos kőzetekben igen ritkák.

Klinopiroxén csak a 91-192 m közötti szakaszban mu
tatható ki. A K-metaszomatózis előtti állapotot is figyelem
be véve az egyes kőzettípusokban az alábbi gyakoriságban 
fordulnak elő: dioritban 60%, kvarcmonzonitban 20%, gra
nodioritban 10%, sziénitben 10%.

Hornblende a teljes szelvényben megjelenik, de gyakoribb 
a 40-199 m közti mélységközben. A felsőbb szintekben 
(40-140 m) üdébb, 140-330 m között a bontottsága nagyobb 
mértékű, míg 330 m alatt már csak hornblende utáni 
pszeudomorfózákat észlelünk kalcit és klorit formájában.

Biotit minden mintában megtalálható, bontottsági foka 
azonban a mélység felé nő.

Az akcesszóriák közül a titanit minden, hornblendét 
tartalmazó mintában megjelenik, míg a hornblendét nem 
tartalmazó minták 40%-a titanitot sem tartalmaz. Átalaku
lásának foka lefelé növekszik, ami a 182 m alatti szakaszon 
válik jól kivehetővé, míg a 342 m alatti szakasz már csak



titanit utáni pszeudomorfózákat tartalmaz. Az allanit,szin
tén gyakran megjelenő akcesszória a teljes szelvényben, és 
szinte minden esetben metamiktesedett, bontott. Teljes át
alakulása azonban csak a 300 m alatti szakaszban tapasz
talható.

Az ásványi összetétel és kőzetszövet alapján a fúrási 
szelvény vizsgált mintáinak 10%-a diorit, valamennyi a 
91-160 m közti mélységközben fordul elő. További 10% 
diorit jellegű kőzet (kvarcdiorit, kvarcmonzodiorit, monzo- 
diorit) van a 63-160 m közti mélységközben.

Az apróbb szemcsés kőzetek kvarcmentesek, míg a 
durvább szemcsés változatok kvarcot is tartalmaznak, vagy 
kvarcban dúsak. A kvarcmentes kőzetek színes elegyré
szekben igen gazdagok.

5. Eredeti kőzet-kialakulás

Megállapítható, hogy bár az Ü h -1 fúrásban a mélység 
függvényében szisztematikus kőzettani változás nem ta
pasztalható, de tendenciák kivehetők, így a porfíros plagi
oklász megjelenésének maximuma 63-175 m, a hornblen- 
déé 40-190 m közötti, a klinopiroxén csak a 91-192 m, 
míg a dioritos kőzetjelleg a 63-160 m közben jelenik meg.

Ezek a tendenciák arra utalnak, hogy a szelvénynek kb. 
a 40-200 m közötti szakaszában egy porfíros, neutrális 
plagioklásszal, klinopiroxénnel és hornblendével jellemez
hető középszemcsés dioritos kőzettest lehetett, amely tita-. 
nitban is dúsulhatott. E kőzetjellegeket a gránitosodás és a 
K-metaszomatózis nem tudta teljesen eltörölni, de a kőze
teket részben átalakította, amit a kőzetalkotó szilikátokban 
megjelenő kiszorítási jelenségek és a bontottsági viszonyok 
jeleznek, így a plagioklászt mikroklin, a piroxént és a horn- 
blendét biotit szorítja ki, továbbá a plagioklász és a piroxén 
csaknem minden mintában erősen bontott, a mikroklin 
üde. Tehát valószínűsíthető, hogy az Ü h -1 fúrás által ha
ránton kőzettestben egy porfíros diorit lehetett (neutrális 
plagioklásszal, klinopiroxénnel, hornblendével, titanittal), 
amely a parciális kéregolvadáskor resztitként maradt visz- 
sza. A parciális olvadék granodioritos-gránitos összetételű 
volt (savanyú plagioklásszal, kvarccal, K-földpáttal, biotit- 
tal), de lehetséges, hogy a dioritos olvadékkal együtt for
dult elő, és együtt kristályosodott. Ezt követhette a K-meta
szomatózis, amely a granodioritos kőzetek összetételét 
monzogránittá, a dioritos kőzetekét kvarcmonzonittá-szie- 
nitté alakította (mikroklinesedés, biotitosodás).

6. Deformáció és átalakulás

Minden kőzettípusra jellemző az erőteljes milonitoso- 
dás, a kőzetalkotók erős deformációja, gyakori az irányított 
szövet. Breccsás szövet is több helyen megfigyelhető. A tö
rések mentén gyakori a karbonátkiválás. A töréses, brecs- 
csás zónában hidrotermás hatás is kimutatható, pl. a 345

m-es szakaszban ankerit (Fe-dolomit) és nagyobb mértékű 
muszkovitosodás, kloritosodás figyelhető meg. Hidroter
más hatást jelez a szfalerit, galenit, kalkopirit előfordulása 
is. A biotit, amfibol kloritosodása, a plagioklász szericitese- 
dése, ritkábban saussuritesedése elterjedt.

7. Összefoglalás

A fúrásban négy kőzettípus különíthető el:
1. PorjJroblasztos mikroklintartalmú granitoid: kőzettanilag 

kvarcmonzonit és monzogránit (az alapanyag granodi- 
orit), átmeneti peralumínium-metalumínium jellegű ún. 
K-gazdag mészalkáli kevert I/S-tipusú, hibrid eredetű 
granitoid.

2. Resztit: lencséket alkot a mikroklin-megakristályban dús 
granitoidban, az eredeti kőzet diorit lehetett, amelyet a 
későbbi K-metaszomatózis monzodiorittá, kvarcmonzo- 
diorittá, monzonittá ill. kvarcmonzonittá alakított a me- 
taszomatózis intenzitásának függvényében. Metalumíni- 
um jellegű, I-típusú.

3. Mikrogránit: telérek, amik az előző típusokat törik át. 
Monzogránit összetételű, peralumínium jellegű, főleg S- 
tipusú.

4. Pegmatoidok: durvakristályos mikroklinből és kvarcból 
állnak, teléreket és lencséket alkotnak. Eutektikus össze- 
tételűek.

Genetika: A felszíni kőzetek átlagos kémiai összetétele 
alapján peralumínium (54%) — metalumínium (46%) jelle
gűek, főleg 1- ill. átmeneti I/S- és allanit-típusúak. Az ilyen 
jellegű granitoidok a kontinens/kontinens ütközésnek a 
kompressziós ill. az azt követő extenziós szakaszában kép
ződnek a kontinentális kéreg parciális olvadékából és eset
leg a köpenyből származó bázisos olvadékból, a későbbi K- 
dúsulás köpenyeredetét sem lehet kizárni. Ezek az ún. K- 
gazdag mészalkáli hibrid granitoidok (H L0 = „hybríd laté 
orogenic”, Ba r b a r in , B., 1990). Izotóp (U /Pb, Rb/Sr, 
K/Ar) koruk 330-360 millió év.

Hasonló típusú granitoidok fordulnák elő a variszkuszi 
hegységképződés moldanubikumi zónájában, a Közép- 
csehországi-pluton déli részén, Trebic, és a Dél-csehországi- 
pluton keleti övében, Rastenberg környékén. Ezektől lénye
gesen eltérő genetikájúak a Nyugati-Kárpátok szubdukció- 
hoz kapcsolódó, a Dél-csehországi-pluton Ny-i zónájának 
főleg kontinentális kéregeredetű, variszkuszi korú granito- 
idjai és a posztkollíziós velencei-hegységi és délalpi gránitok.
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