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Petrology of the Mórágy Granite (SW Hungary) 
based on the Bátaapáti (Üveghuta) boreholes 

A mórágyi gránitkõzetek petrológiája 
Bátaapáti környéki fúrások vizsgálata alapján
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microcline, monzogranite, paragenesis, phenocrysts, plagioclase,
P–T conditions

Abstract
Studying of the Mórágy granitoids started almost 130 years

ago. In spite of this, the conditions and the process of the crys-
tallisation have not been clarified in details. Investigations per-
formed revealed that the large crystals of microcline which had
been regarded for a long time to be of metasomatic origin had
been formed in the last stage of the crystallisation of a magmat-
ic melt.

Basic composition of the plagioclase reflects high Ca-con-
tent of the melt that is a common peculiarity of the monzonitic
series which the rocks studied — mainly monzogranites —
belong to. Pyroxene common in monzonites is replaced by
amphibole, biotite is also present. Two water-bearing aluminosil-
icates in the rock show that the partial pressure of the water was
high during the crystallisation of the melt. Probably, the presence
of large microcline crystals is also explainable in terms of high
water content.

In harmony with above statements, mineral equilibriums
have been analysed using results of classical experiments at PH2O

= 5 kbar. For that case, on the basis of the position of marker
points, including those for eutectic compositions, a sequence of
following mineral parageneses have been established: plagio-
clase An45 (+ coloured and accessory minerals which started
crystallisation earlier and are transient), quartz–plagioclase, pla-
gioclase–K-feldspar, albite–K-feldspar and quartz–K-feldspar
along with the decrease of the temperature from ≥850 to 700 °C.
The phase rule was widely applied. 

During the crystallisation of the ground mass along with the
decrease of the temperature plagioclase reacted with the melt and
suffered de-calcification up to An30. SiO2 not consumed in the de-
calcification crystallised as quartz. In the course of the de-calcifi-
cation of plagioclase the Ca partially is separated in apatite, but the
rest of Ca passes into the fluid which was separated from the melt
at the final crystallisation. This Ca precipitates as calcite. 

Growing of the K-feldspar phenocrysts starts at 760 °C.
Within the phenocrysts andesine is incongruently replaced by
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Összefoglalás
A mórágyi gránitkõzetek tanulmányozása csaknem 130 éve

kezdõdött, ennek ellenére kevéssé tisztázódtak a kristályosodás
körülményei és menete. A lefolytatott vizsgálatok nyomán meg-
állapítást nyert, hogy a nagyméretû mikroklinkiválások, amelye-
ket hosszú idõn át metaszomatikus eredetûnek tekintettek, a mag-
más olvadék kristályosodásának utolsó szakaszában keletkeztek.

A plagioklász bázisossága az olvadék nagy mésztartalmát
tükrözi, ami közös tulajdonsága azoknak a monzonitos soroza-
toknak, amelyekhez a tanulmányozott kõzetek — fõleg monzo-
gránitok — tartoznak. A monzonitokban szokásos piroxén he-
lyettesítése amfibollal biotit jelenlétében, azaz két víztartalmú
alumoszilikát létezése a kõzetben arra mutat, hogy az olvadék
kristályosodása során igen nagy volt a vízgõz nyomása. Való-
színûleg az olvadék nagy víztartalma magyarázza a nagyméretû
mikroklin-fenokristályok jelenlétét is. 

A mondottakkal összhangban az ásványegyensúlyokat a PH2O

= 5 kbar nyomáson lefolytatott klasszikus kísérletek ered-
ményeinek felhasználásával elemeztük. A nagy és állandó PH2O

esetére az egyensúlyi markerpontok alapján, köztük az eutek-
tikusokkal is, a következõ ásványparagenezisek váltását állapí-
tottuk meg: An45 plagioklász (+ színes és járulékos ásványok,
amelyek kiválása korábban kezdõdött, és amelyek átfutóak),
kvarc-plagioklász, plagioklász-káliföldpát, albit-káliföldpát,
kvarc-káliföldpát a hõmérséklet egyidejû ≥850-ról 700 °C-ra
csökkenése során. Széleskörûen használtuk a fázisszabályt. 

Az alapanyag kristályosodása folyamán a hõmérséklet
csökkenésével a plagioklász az olvadékkal kölcsönhatásba lépve
egészen An30-ig deanortitosodik. A deanortitosodásra el nem
használt SiO2 kvarc formájában kristályosodik. Aplagioklász deanor-
titosodása során a Ca egy része apatit formájában válik ki, de a Ca
maradéka átmegy a fluidumfázisba, amely az olvadéktól a végleges
kristályosodás során szakad el. Ez a Ca kalcit formájában válik ki. 

A káliföldpát-fenokristályok növekedése 760 °C-on kez-
dodik. A fenokristályokon belül az andezint inkongruens módon
káliföldpát helyettesíti, s ennek következtében plagioklász-
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Foreword

There are three main types of the Mórágy granitoids:
porphyritic host rocks, melanocratic enclaves and leuco-
cratic dikes. These were distinguished by BUDA (1974)
[“porphyroblastic granodiorite with white and pink micro-
cline”, “metabasite (mainly amphibolite enclaves)”, as
well as “aplite or pegmatite (dykes or nests)”]. Identity of
these rocks was already established by ROTH (1875)
(“porhyric granite” and “schistose gneissic granite”,
“mafic dyke rocks” and “aplite”). During the first micro-

scopic and chemical study of the Mórágy granite PAPP and
REICHERT (1929) described diorite, syenite and granite. By
more detailed study PAPP (1952) revealed presence of
much more rock types, of them amphibole- and biotite-
bearing granite and granodiorite probably represent host
rocks, amphibole syenite, minette and kersantite, perhaps,
the melanocratic enclaves, and granite aplite, possibly, the
leucocratic dykes. He also stated that the rocks are transi-
tional towards the alkaline rocks. Much later BUDA (1985)
revealed that the Mórágy rocks are of monzonitic type.
Half a century ago JANTSKY (1953) pointed out that gran-

phenocrysts. This results in plagioclase–K-feldspar equilibriums
at variable (up to albite) composition of the plagioclase. Quartz,
biotite, amphibole, titanite and zircon inclusions are growing.
This shows that they separates out synchronously with the host
K-feldspar. As the temperature approaches 700 °C, monzonitic
texture arises in the ground mass. Further decrease of the temper-
ature results in partial de-calcification (up to An26-27) of the pla-
gioclase. Microcline cross-hatch twinning was generated during
the subsequent metamorphism. 

Sub-alkaline quartz diorites (with less K-feldspar than in
monzogranites) and monzonites (with more K-feldspar) are
characterised by separating out of Ca in form of abundant
apatite and by absence of calcite among the post-magmatic min-
erals. In accordance with well-known petrological concepts, Ca
remains in the melt if CO2 content of the latter is sufficiently
high. This can be promoted by increasing of PH

2
O. Apatite in

sub-alkaline quartz diorites is connected with plagioclase, in
monzonites, to K-feldspar as well. This is probably due to the
increase of the CO2-content during the crystallisation of the sub-
alkaline quartz diorites occurred earlier, whereas in the case of
monzonites, later. 

Composition of leucocratic monzogranites approaches that
of granites. Their crystallisation started with quartz-plagioclase
eutectic, i.e. at lower temperature, then, it continued as in mon-
zogranites. Significant change in composition of the melt could
happen due to the decrease in CO2-content prior to the crystalli-
sation. As a consequence, the melt has been influenced by the in-
equilibrium increase of the PH2O. It was concluded on the basis of
experimental data, that reaction with an acid fluid at decreasing
temperature results in the melt becomes less abundant in Ca, Mg
and Fe, and this can explain the leucocratic composition. Since
the melt is over-saturated by SiO2, during the incongruent
replacement of the plagioclase by K-feldspar Ca passes not to the
melt but to the fluid, and separates out as calcite in post-magmat-
ic stage.

Along with the in-equilibrium increase of the PH2O and the
decrease of the temperature the residual melt suffers acid leach-
ing due to the increase of the acid aggressiveness of the fluid.
Leucocratic rocks — aplite and pegmatoid — separate out from
the melt, and in them sharp decrease of PH2O results in quartz-K-
feldspar micropegmatite. 

Post-magmatic alterations of the monzogranites accompany
regular changes in acidity and alkalinity of the fluid. At the same
time, in aplites, pegmatoids and leucocratic monzogranites the
post-magmatic alterations have been shifted from the very begin-
ning and accompanied by aggressive reaction between the fluid
and melt or fluid and solid phase. 

káliföldpát egyensúlyok állnak be a plagioklász albitig változó
összetétele mellett. A kvarc-, biotit-, amfibol-, titanit- és cirkon-
zárványok megnövekednek, ami arra mutat, hogy az olvadékból
a befogadó káliföldpáttal egyidejûleg váltak ki. Ahogy a
hõmérséklet 700 °C-hoz közelít, az alapanyagban monzonitos
szövet jön létre. A hõmérséklet további csökkenése a plagioklász
részleges, An26-27 összetételt eredményezõ deanortitosodására
vezet. A mikroklinrács késõi dinamometamorfózis következ-
ménye. 

A szubalkáli kvarcdioritokra (a monzogránitokhoz képest
kevesebb káliföldpáttal) és monzonitokra (több káliföldpáttal)
jellemzõ a Ca kiválása dús apatit formájában és ugyanakkor kalcit
hiánya az utómagmás ásványtársaságban. Közismert petrológiai
felfogások szerint a Ca olvadékban maradását az olvadék jelentõs
CO2-tartalma magyarázhatja, amit elõsegít a PH2O megnövekedése.
A szubalkáli kvarcdioritokban az apatit plagioklászhoz, a mon-
zonitokban emellett káliföldpáthoz is kötõdik. Ez valószínûleg
annak a következménye, hogy az olvadék CO2-tartalma a
szubalkáli kvarcdioritok kristályosodása alatt korán, a monzonitok
esetében viszont késõn növekedett meg. 

A leukokrata monzogránitok összetételüket tekintve a gráni-
tokhoz közelítenek. Kristályosodásuk során elsõként kvarc-pla-
gioklász eutektikum válik ki, azaz a kristályosodás alacsonyabb
hõmérsékleten kezdõdött, majd ugyanúgy folytatódott, mint a
monzogránitokban. Az olvadék összetétele jelentõsen megvál-
tozhatott amiatt, hogy a szénsavtartalom még a kristályosodás
kezdete elõtt lecsökkent. Ennek eredményeképpen az olvadék
egyenlõtlenül megnövekedett PH2O hatása alá került. Kísérleti
adatok fényében a savas fluidummal fellépõ kölcsönhatás a
hõmérséklet csökkenésével arra vezet, hogy az olvadék szegé-
nyebb lesz Ca-ban, Mg-ben és Fe-ben, ami magyarázatot szol-
gáltathat a leukokrata összetételre. Mivel az olvadék túltelített
SiO2-vel, a plagioklász káliföldpáttal történõ inkongruens
helyettesítése során a Ca nem az olvadékba, hanem a fluidum-
fázisba megy át, és az utómagmás szakaszban kalcitként válik ki. 

A PH2O egyenetlen megnövekedése során a kristályosodási
hõmérséklet csökkenésével együtt a maradékolvadék savanyú
kilúgozására kerül sor annak következtében, hogy megerõsödik
a fluidum savas agresszivitása. Az olvadékból leukokrata kõ-
zetek — aplitok és pegmatoidok — kristályosodnak, amelyekben
a PH2O hirtelen lecsökkenése miatt kvarc-káliföldpátos mikropeg-
matit keletkezik. 

A monzogránitok utómagmás elváltozásai a savasság és
lúgosság törvényszerû változását kísérik, míg az aplitokban, peg-
matoidokban és leukokrata monzogránitokban ezek kezdettõl
fogva eltolódtak, és a fluidum és olvadék vagy a fluidum és
szilárd fázis agresszív kölcsönhatásával jártak. 
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ite suffered dynamometamorphism, as well as cataclastic
and mylonitic deformation, and bears schistosity running
at 60–240°.

Scientists mentioned declared or implicitly accepted that
Mórágy granite had been originated from intruding magma.
SZÁDECZKY-KARDOSS (1959) brought a sharp turn in views
when supposed that “the granite body is composed by not
magmatic but migmatic rocks of metasomatic origin”. This
idea fundamentally changed views of Hungarian scientists. 

Since VADÁSZ (1914) the age of granite is thought to be
pre-Permian, since VADÁSZ (1935), more correctly
Variscan (TELEKI 1941, VADÁSZ 1953). In relation to the
anatectic (“migmatic”, “metasomatic”) origin of the gran-
ites older than Variscan, viz. Caledonian (CSALOGOVITS
1964), or even pre-Cambrian (SZEPESHÁZY 1966, 1967,
1973; JANTSKY 1975, 1979) age was postulated as well.
Most of scientists, however, even after the conceptual
change believed in Variscan age (VADÁSZ 1960, WEIN
1967, SZÁDECZKY-KARDOSS 1967, GHANEM and RAVASZ-
BARANYAI 1969, SZÁDECZKY-KARDOSS 1969, BUDA 1985,
1990, 1994, BUDA and NAGY 1995, BUDA et al 1999,
2000). K–Ar ages (since BALOGH et al 1983) seem to sup-
port the Variscan age. 

In the decade after SZÁDECZKY-KARDOSS (1959) the
concept on the anatectic-metasomatic origin of the granite
determined the way of thinking of Hungarian scientists
(WEIN 1967, SZÁDECZKY-KARDOSS 1967, FÖLDVÁRI-VOGL
and BÖJTÖS-VARRÓK 1968). Later on, however,
SZÁDECZKY-KARDOSS (1969) explained migmatisation by
injection-metamorphic effect of intruding granite. This
was a significant change as compared to his original view,
according to which granite are products of and not reason
for the migmatitisation. 

In spite of this, mineralogical-petrographical prop-
erties of the granite were described based on the postulate
of anatectic-metasomatic origin by GHANEM and RAVASZ-
BARANYAI (1969), SZEDERKÉNYI (1974, 1975, 1985),
JANTSKY (1975, 1979) and BUDA (1968, 1969, 1972, 1974,
1975, 1981a, 1981b, 1990, 1994, 1995; BUDA and NAGY
1995; BUDA et al 1985). A significant aspect of this view
was that granite is approximately synchronous with the
rocks in its surroundings, that is why no serious attention
was paid to metamorphic phenomena in granite mentioned
by ROTH (1875) and described by JANTSKY (1953).
JANTSKY (1979) regarded this metamorphism as retro-
grade, and cataclase and mylonitisation, ad even younger
(post-Early Jurassic). 

According to BUDA (1972, 1975) granitisation took
place at a temperature about 450 °C. Due to later increase
of the temperature K-feldspar of the ground mass was par-
tially mobilised, this way the Mórágy rocks became
granitic in their composition. The releasing K, Si, Al gen-
erated metasomatic K-feldspar separations and granite
aplite (see below). 

At first, metasomatic origin of the K-feldspar (former-
ly “porphyritic”) was regarded as an important element of
the anatectic-metasomatic origin. BUDA (1994) distin-

guished two K-feldspar generations: a medium-ordered in
the ground mass and a highly-ordered in porphyroblasts. In
his opinion, K-feldspar of the ground mass only crys-
tallised from the anatectic melt whereas porphyroblasts
originated from later K-metasomatism. Based on the
investigations of the order in feldspars HÁDEN (1997) also
concluded that temperature of the crystallisation of large
K-feldspar was about 500-550 °C, i. e. these separations
are of metasomatic origin. This resulted in the most impor-
tant component of the anatectic-metasomatic origin postu-
lated by SZÁDECZKY-KARDOSS (1959) — the in situ melting
(of course, granite melts in general can hardly be produced
by another process, but crystallisation can taken place in
different distances from here) — in essence became no
more stable. As a consequence, works in last several years
(BUDA 1996, 1998, 1999, BUDA and DITRÓI-PUSKÁS 1997;
BUDA et al 1999, 2000) do not accent on the melting in the
same volume. 

Concerning the course of the crystallisation of granite
BUDA (1981a) expressed opinion that differentiation and
relatively high PH2O

played significant role in it, but later on
he (BUDA 1985) rejected differentiation and regarded it to
contradict the anatectic-metasomatic origin, but kept the
idea the melt was rich in volatiles. He thought that at low
temperature biotite and ilmenite crystallised first, this was
followed by crystallisation of leucocratic components. The
cooling was slow, the feldspars became ordered. 

The anatectic-metasomatic origin concerns host rocks.
In frame of this concept melanocratic enclaves are sim-
plest to regard as fragments of the original rocks mass pre-
served in solid state after the partial melting, i. e. as pale-
osome of migmatites (BUDA 1974, JANTSKY 1975, 1979).
These enclaves were identified as mafic rocks (BUDA
1974), and, as a consequence, host granites and rocks of
the enclaves were regarded to be of different origin (BUDA
et al 1985). This seemed to be supported by the fact that
the REE content is high in granites and low in enclaves
(BUDA 1990).

Most of the enclaves are not mafic but intermediate
(syenite, monzonite, diorite, see BUDA 1996, 1998, 1999),
although titanite, chromite, ferrodiopside, zonal plagio-
clase of labradorite (An60) composition, Mg-rich actino-
litic hornblende and Mg-biotite, as well as the δD and δ18O
values point to the origin from mafic magma. Enclaves
also bear schistosity (JANTSKY 1979), actinolite or actino-
litic hornblende composition of the amphibole in them
shows post-magmatic or metamorphic alteration (BUDA
1995).

Some years ago the idea appeared that the enclaves are
of mafic composition, but the two rock types — host
rocks and rocks of the enclaves — are products of two
synchronously existing and crystallising melts (BUDA
1999, BUDA et al 1999, 2000). This eliminated the main
argument in favour of the in situ anatectic-metasomatic
origin of the host granite, viz. presence of strongly meta-
morphic rocks which remained in solid state during the
partial melting. 

Petrology of the Mórágy Granite (SW Hungary) based on the Bátaapáti (Üveghuta) boreholes
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The leucocratic dykes which form the third compo-
nent of the Mórágy granite body always were regarded as
product of intruded magmatic melt. BUDA (1968, 1972,
1974, 1975) combined this fact with the anatectic-metaso-
matic origin and regarded dykes as low-temperature (<450
°C) products of the K-metasomatism which followed
mobilisation of the K from granodiorite (see above). Later
on BUDA (1990) postulated origin of the same dykes from
residual melt, in last several years he (BUDA 1996, 1998,
1999, BUDA et al 1999, 2000) thinks the dykes have inde-
pendent origin and crystallised in harmony with the nor-
mal differentiation trend. 

In the course of the geological drilling exploration at
defining the final disposal site of low- and intermediate-
level radioactive waste from nuclear power plant it was
revealed that, on one hand, large K-feldspar crystalls are
intersected by leucocratic dykes, and, on the other, the
rocks both host and of the dykes went through schistosity
and metamorphism of variable intensity. The first fact gen-
erated doubts in metasomatic origin of large K-feldspar
crystalls, whereas the second showed that metamorphic
phenomena are undoubtedly of great significance and
younger than large K-feldspar crystalls. 

All this forced us to revise ideas on the origin of the
Mórágy Granite. The simplest way seemed to be invitation
of an independent foreign specialist to study about 100 of
thin sections from the granites of the borehole cores. The
study was performed by Vladimir Alexandrovich Utenkov,
scientist of the Moscow State Geological Prospecting
Academy. In the description below, results of the study of
the first part of the problem, viz. of the generation of the
magmatic rocks are outlined. The goals of the study in that
field were to answer following questions: 

— What is the origin of large K-feldspar crystalls:
magmatic or metasomatic? 

— What is the genetic sense of petrographic variabili-
ty of the host granites?

— What are genetic relationships between the host
granites and melanocratic enclaves, on one hand, and leu-
cocratic dykes, on the other? 

Introduction

The Mórágy Massif forms an 18×7 km outcrop of the
crystalline basement SE of the Mecsek Mountains in SW
Hungary. The thickness of the rock body is a minimum of
2-3 km on the basis of geophysical data. Judging from the
geological situation it can be postulated that granites are
lying in an allochtonous structure, viz. tectonic nappe. 

In the course of the geological exploration for the final
disposal of low- and intermediate-level radioactive waste
from nuclear power plant, in the north-eastern Mórágy
Massif, in the village of Bátaapáti some dozens of bore-
holes were drilled. 62 thin sections taken from the six deep
(300–500 m) boreholes formed the basis on which this
study was carried out. 

The study area mainly consists of monzogranites, sub-
alkaline quartz diorites and monzonites are less frequent.
Leucocratic monzogranites as well as aplite and pegma-
toid dykes were formed in a later phase of crystallisation.
There are enclaves of melanocratic rocks in the monzo-
granite. Among them quartz diorites and monzonites are
present as well, but diorites are dominant. 

First the host rocks, then leucocratic dykes, finally
melanocratic enclaves are discussed below. 

In the analysis of magmatic rocks the main emphasis is
laid on distinguishing parageneses and their successions.
According to KORZHINSKII (1973b) paragenesis is an
“association of minerals occurring together and being in
equilibrium with each other”. The secondary alterations
are discussed on the basis of the sketch given by
KORZHINSKII (1969) for the changing alkalinity-acidity. 

Host rocks

Most of the host rocks are monzogranites [quartz
monzonites in classification by BOGATIKOV et al
(1981)], and form the last, richest in alkali elements,
member of the sub-alkaline quartz diorite – quartz mon-
zonite. The K-feldspar and quartz contents in the host
rocks are highly variable. When the K-feldspar content
is lower than is common for monzogranites, sub-alka-
line quartz diorite or even quartz diorite appears, when
higher, poor in quartz rocks (monzonites) or quartz-
bearing rocks (leucocratic monzogranites) occur. Both
within these groups and between them there are gradual
transitions.

The main rock variety is undoubtedly amphibole-
biotite monzogranite. Below, characteristics of the monzo-
granites, then, other host rocks are given. 

Monzogranite

Monzogranite is a holocrystalline rock with large (up
to several cm) euhedral K-feldspar crystals in a medium-
grained ground mass. 

Big K-feldspar crystals
Big K-feldspar crystals occupy about 10-15% of the

rock volume. Their composition can be characterised by
7 chemical analyses (BUDA 1969, 1974) from the wide
surroundings (Véménd, Mórágy, Kismórágy) of the study
area as Or80.3–83.6, Ab15.3–18.3, An0.8–3.2, i. e. as relatively sta-
ble. In K-feldspar up to 10% there is small, normal, dis-
integration perthite. Independent of the low-temperature
albite in this perthite, there is a specific peripheral flame
perthite (see below). The large crystals are composed of
simple twins, on the background of them coarse-spotted
microcline cross-hatch twinning is developed. Based on
this observable — related to late dynamometmorphism
— K-feldspar with cross-hatched pattern is named
“microcline” in the following discussion (with exception
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of discussion of incongruent reactions and experimental
data). 

Inside of the large K-feldspar crystals inclusions of the
minerals from the ground mass frequently occur. On the
first sight this fact generates an idea on the metasomatic
K-feldspathisation. REYNOLDS (1947) was the first to
describe the feldspathisation of the ground mass as alkali-
silica metasomatism, i. e. as a process with entering of Si,
Na, K into the rock and release of Ca, Mg, Fe and called
it granitisation. This process is usually accompanied by
the plagioclase of the original rock becomes much more
sodic in its whole mass (with replacement antiperthites),
the K-feldspar and quartz contents gradually increase and
the coloured mineral content significantly decreases (de-
basification) with no sign of the in situ separation of mafic
components. This way leucocratic shade-migmatites
arise. The corresponding process is usually regarded as
the metasomatic preparation of the granitisation (melting
of granite eutectic), its details are described in several
works (KORZHINSKII 1952, RUNDKVIST 1976, GAVRIKOVA
1982, ZHARIKOV 1987, ZHARIKOV, GAVRIKOVA 1987,
1989).

In the case under discussion quartz, biotite, amphibole,
titanite and zircon inclusions re-crystallise, even increase,
this shows that there was no synchronous Fe and Mg
release. Moreover, there are clear signs of the in situ sepa-
ration of Ca (see below), i. e. Ca was not released as well.
Plagioclase inclusions do not grow, they dissolve, their
size is reduced. During the K-feldspar generation from
time to time plagioclase equilibrium occurs with K-
feldspar (see below). In the rocks studied plagioclase does
not become sodic (up to albite-oligoclase or at least medi-
um oligoclase). It can be concluded that K-feldspar crys-
tallised from melt, and its large crystals are phenocrysts. 

Ground mass

Mineral composition of the ground mass is as follows:  
plagioclase 45-55% titanite accessory
K-feldspar ~15% allanite accessory
quartz ~15% apatite accessory
biotite 10-15% zircon accessory
hornblende 3-5%

Due to the presence of phenocrysts the rock composi-
tion is somewhat shifted towards the K-feldspar.

Plagioclase in surroundings of quartz forms euhedral
tables. Its composition from optical determination (in sec-
tions perpendicular to the first crystall axis) mainly falls
into the An30-45 interval. Zoning is characteristic usually
with completely sericitised core and sodic periphery.
Zoning, however is frequently preserved like shades only,
that points to the plagioclase composition is balanced due
to reactions with the melt and becomes more sodic. In pla-
gioclase small inclusions are formed by biotite, titanite and
zircon, in low-quartz rocks amphibole as well. There are
also small, drop-like inclusions of microcline with fine,
normal, perhaps primary cross-hatch twinning. 

Microcline fills the space between plagioclase grains in
ground mass generating monzonitic texture. Sometimes
from smooth contours of the microcline phenocrysts bifur-
cations start and pass into the inter-plagioclase K-feldspar.
This circumstance shows close relationship between the
two K-feldspars. 

Quartz is always re-crystallised and transformed into
aggregates of grains with sutured contours. 

Biotite forms aggregates of light greenish brown lamel-
lae in-between feldspar grains, frequently occurs as inclu-
sions in plagioclase and microcline. Amphibole accompa-
nies quartz but occurs in plagioclase in low-quartz rocks.
It has specific outlook in thin sections. Its typical features
are the light green colour, lamellar twinning (3-4 wide
crystals), big CNg (25–27º) and big 2VNp (75–80º). These
parameters and author’s personal experience lead to the
conclusion that this mineral probably is edenite (edenitic
hornblende). Edenite composition of the amphibole from
melanocratic enclaves with the same optical characteristics
is proven by direct investigations by SALLAY (2000; see
Chapter “Melanocratic enclaves”).

Titanite usually accompanies quartz and amphibole,
but forms inclusions in microcline as well. Allanite forms
light brown euhedral crystals which only occur in sur-
roundings of quartz. Zircon mainly occurs as small inclu-
sions in biotite. Apatite forms rather large, short prismatic
crystals in quartz and occurs as small needles in feldspar,
mainly plagioclase. In last case it is concentrated at periph-
ery of grain and absent in more calcic core. 

Genetic overview
Specific feature of the monzogranites consists in cal-

cic (andesine) composition of plagioclase as well as
absence of pyroxene and presence of amphibole and
biotite. The first feature is common for all the rocks of
that series and reflects initially high Ca-content of the
melt. The second feature is more specific. Replacement of
pyroxene, common in monzonites, with amphibole
accompanied by appearance of biotite, i. e. presence of
two water-bearing minerals in the rocks witnesses for
exclusively high PH2O

.
Presence of pegmatoids and abundancy of post-mag-

matic minerals probably can be related to the water satura-
tion of the melt. Because of the water saturation in the
analysis of mineral equilibrium diagrams derived from
experiments at high PH2O

(5 kbar) are applied. 

CRYSTALLISATION OF THE GROUND MASS

The path of ground mass crystallisation (Table 1) is
rather stable. Biotite, titanite and zircon [in low-quartz
rocks, sub-alkaline quartz diorite (see Chapter “Further
varieties of the host rocks”) amphibole joins these miner-
als] are crystallised first. All of them form small inclusions
in plagioclase. Further on, crystallisation of coloured and
accessory minerals continues but already together with
quartz and K-feldspar. As seen, coloured and accessory
minerals form a “transient” phase. Allanite appears in
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association with quartz. Short prismatic, rather large crys-
tals of apatite associate with quartz as well. 

In monzogranites under discussion and accompanying
rocks two different trends of changes in plagioclase com-
position during the crystallisation are observable. One is
normal zoning with calcic core and more sodic rim, with
sharp boundary between zones. The other consists in fad-
ing of the zoning when the latter only remains like shade,
and the composition is balanced around An30 either in the
whole grain, or on its periphery. In spite of the shade-like
zoning all the twin lamellae extinct synchronously. The
essence of that second process consists in plagioclase
becomes more sodic, and this process is frequently named
de-calcification. 

It is known since BOWEN’s (1913) experiments that any
definite composition of crystallising plagioclase corre-
sponds to a more acid melt composition, and in the course
of the temperature decrease zoned crystals arise with cal-
cic core and sodic rim, their average composition corre-
sponding to the initial composition of the melt. At the same
time, if the cooling is slow, diffusion of the components is
taking place not only in the melt, but also in the solid
phase. The composition of the latter becomes homoge-
neous approaching the initial melt composition (NIKOLAEV,
DOLIVO-DOBROVOLSKII 1961, DEER et al 1963). Just this
feature is observable in monzogranites under discussion. It
is also supported by the fact that Ca sometimes — in dis-
tinct rock types systematically — is preserved in situ, i. e.
in the melt (see below), and separates out in acicular
apatite. 

In the same sense described magmatic de-calcification
of plagioclase LODOCHNIKOV (1974) as well who already in
first edition (1931) of his book pointed out that diffusion
de-calcification, i. e. establishment of equilibrium with the
melt is a slower process than the cooling. He also men-
tioned that composition of plagioclase which reacts by
means of diffusion is usually not less An25-35 which is
probably since when the composition approaches albite
diffusion becomes slower even in the liquid phase due to
its increased viscosity. This is perhaps the main reason
why plagioclase composition in the rocks studied trend to
An30. This composition marks the boundary where de-cal-
cification becomes strongest, and composition of the melt
synchronously changes as well: due to associate crystalli-
sation of plagioclase and quartz the melt is enriched in Ca
and Al as well as in K.

Hence, in respect of genetic relationships most inform-
ative are not coloured but main rock-forming minerals,
feldspars and quartz. In the early (pre-K-feldspar) stage
zoned plagioclase is crystallised. The most calcic internal
zones of the plagioclase tables are in average andesine
An36-38 (less frequently An45, in calcic cores perhaps
even more calcic), and on rims oligoclase – andesin An30
is developed. During the reaction with the melt however
plagioclase suffers de-calcification, its zoning becomes
shade-like, and composition not only of rims but of pre-
vailing parts of the grains approaches oligoclase – andesin
An30. In those tables only sericitised cores are more cal-
cic. When plagioclase reaches composition An30, quartz
starts separation from the melt among its euhedral tables.

Table 1. Temperature and order of crystallisation of minerals in monzogranites from Üveghuta
1. táblázat. Az ásványkiválás hõmérséklete és sorrendje az üveghutai monzogránitokban

Temperature (°C) and crystallisation (equilibrium)  
Hõmérséklet (°C) és kiválás (egyensúly)  Mineral 

 850  760 760-750 715 703 700 698 700-650 
Biotite + + + +++ + +  + +  
Amphibole  + + +++ + +  + +  
Titanite + + + + + +  + +  
Zircon + + + + + +  + +  

Plagioclase  An45 de-calcif. 
deanort. An30 An38 An20 flame perthite  

lángpertit  albite An26–27 

Quartz    + + +  +   
Allanite    +       
Apatite    +       
K-feldspar (phenocrysts)      + +  + +  
K-feldspar (ground mass)       +   + 

Captions: light grey = phenocrysts, medium grey = eutectic, de-calcif. = de-calcification.
Remarks: At the beginning of the separation of K-feldspar (760-750 ºC) the early plagioclase An38 of the grain cores is in equilibrium with it where-
as the more sodid plagioclase of the grain rims is dissolved. With the decrease of the temperature more sodid plagioclase gets into equilibrium with
K-feldspar sometimes in flame perthites and albite envelopes. Below 760 ºC crystallisation of coloured minerals in the matrix does not continue since
grains are isolated from the melt, and plagioclase is dissolved in an incongruent way so that first of all internal fragments of its former grains are includ-
ed into phenocrysts. Temperatures 703, 700 and 698 °C obtained in experiments for the albite-K-feldspar and quartz-K-feldspar equilibriums are iden-
tical from a practical point of view. 
Jelmagyarázat: gyengén szürke = fenokristályok, középszürke = eutektikum, deanort. = deanortitosodás.
Megjegyzés: Kiválásának kezdetén (760-750 °C) a káliföldpáttal a szemcsemagok korai An38 plagioklásza van egyensúlyban, míg a külsõ zónák
savanyúbb plagioklásza oldódik. A hõmérséklet csökkenésével savanyúbb plagioklász kerül egyensúlyba a káliföldpáttal szélsõ esetként lángpertitek-
ben és albitburkok formájában. 760 °C alatti hõmérsékleten a színesásványok kristályosodása az alapanyagban már nem folytatódik, mert a szemcsék
elzáródnak az olvadéktól, a plagioklász pedig inkongruens módon oldódik, így a fenokristályokba a korábbi szemcséknek elsõsorban belsõ részei
záródnak. Az albit-káliföldpát és kvarc-káliföldpát egyensúlyokra kísérleti adatok alapján kapott 703, 700 és 698 °C hõmérséklet gyakorlatilag azonos-
nak tekinthetõ. 
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Disregarding „transient” coloured minerals, on the basis
of Yoder’s diagram (Figure 1) initial temperature of the
crystallisation of plagioclase An45 can be estimated as 850
ºC, temperature of the eutectic crystallisation of quartz and
of oligoclase – andesine An30, as 760 ºC. This value is
based on the outer zone of An30 composition around pla-
gioclase in contact with host quartz. More calcic plagio-
clase forms relics whereas the more sodic one (up to An26)
marks a later shift of the feldspar equilibrium at lower tem-
perature. Diagram (Figure 1) well illustrates the trend of the
change, which occurs during the crystallisation, and the
final eutectic point. Along with quartz the main mass of
biotite, almost the total amphibole and the whole of the
allanite are crystallised. The most wide-spread and most
stable pre-K-feldspar paragenesis of the main minerals —
Qtz+Pl+Hbl+Bt — corresponds to quartz diorite, it forms
about 80% of the rock volume [hereafter minerals are indi-
cated by KRETZ’s (1983) symbols]. 

It is important that in the process of the crystallisation
of the quartz–plagioclase (+amphibole, +biotite) matrix of
monzogranite plagioclase grains are de-calcified till An30,
not completely. Frequently, especially in large grains,
more calcic core is preserved. The more relics of this type,
the more quartz in the rock. And, on the contrary, the more
calcification is developed (calcic relics are less or absent),
the less quartz in the rock. That means the SiO2 in the melt
is consumed in different quantities for the de-calcification.
Thin acicular variety of apatite can be related to this
process. It appears on de-calcified rims of plagioclase
grains (no apatite in more internal zones and in calcic cores

of the grains). Ca is separated out in acicular apatite only
partially, most of it exits to the melt and passes to the fluid,
and precipitates only in post-magmatic stage, mainly at its
end, in form of calcite.

GENERATION OF PHENOCRYSTS

Further crystallisation takes place from the residual
melt at lower SiO2 content and synchronous enrichment in
alkalies relative to the initial melt. K-feldspar which forms
both phenocrysts and inter-granular grains has been crys-
tallised from melt of this type. Later separation of the K-
feldspar as compared to the quartz–diorite matrix is a prin-
cipal difference of the rocks in question from granites.

Reaction of the K–feldspar and quartz–diorite matrix is
most intense inside the phenocrysts and much less
expressed in the inter–granular K–feldspar aggregates.
Relationships between plagioclase and K–feldspar are not
stable. Since transformation of plagioclase into a more
sodic variety (de–calcification) was not full but took place
only up to oligoclase – andesine An30, inside the phe-
nocrysts relics of plagioclase of different composition
occur. In phenocrysts plagioclase inclusions display zoned
distribution as follows:

1. In about middle of phenocrysts andesine relics are
intensely corroded and dissolved (Photo 1). Euhedral
andesine inclusions are rarely preserved (Photo 2). 

2. Plagioclase inclusions mostly are euhedral, whereas
semi-dissolved andesine is surrounded by albite envelope
(Photo 3). These envelopes are sometimes doubled: the
first ring around andesine consists of oligoclase, whereas
the outer one, of albite. There are cases when de-calcifica-
tion of plagioclase inclusions up to oligoclase composition
is accompanied by generation of wide parallel strips, pseu-
do-perthites (“diffuse” or “elongated” plagioclase relics).
Both varieties represent an intermediate oligoclase–K-
feldspar equilibrium.

3. Just at the rim of the phenocrysts the andesine relics
are again free of envelopes and at the same time are large
and oval (monzonitic texture).

Figure 1. Solidus surface in the quartz-plagioclase system (YODER
1967). 

An arrow marks the trend of compositional changes in the melt during
crystallisation of plagioclase from the initial An45 up to final An30 (T = 

760 ºC)
1. ábra. Szoliduszfelület a kvarc-plagioklász rendszerben (YODER

1967). 
Nyíl jelöli az összetétel-változás trendjét a plagioklász kristályosodásá-

nak folyamán a kezdeti An45-tõl az eutektikus An30-ig (T = 760 °C)

Photo 1. Ex-solving of plagioclase relic in a microcline monocrystal. 
In vicinity, biotite inclusion in intergrowths with quartz

1. fénykép. Plagioklászreliktum feloldódása mikroklin-mono-
kristályban. Mellette kvarccal összenõtt biotitzárvány
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On the basis of the phase rule 

C = K F+1

(where C = the degree of freedom, K = number of compo-
nents, F = number of phases with the melt among them)
these three varieties can be interpreted as follows. Since it
is postulated that PH2O = const, value 1 is accepted instead
of 2 in the original phase rule. Number of components (K)
is regarded 3 taking into account changing composition of
plagioclase (albite, anorthite, K-feldspar). Reaction
between the phases reduces degree of freedom for each
unit. 

In the analysis of the plagioclase–K-feldspar interac-
tion reactions to describe replacement of andesine by melt
and subsequent crystallisation of K-feldspar are simpli-
fied. It is assumed that Na and Ca exit to the residual melt,
then Na is separated out in albite, and practically all releas-
ing Ca passes to the fluid phase which separates from the

melt at final crystallisation. In the course of incongruent
replacement of andesine by K-feldspar Al passes partially
to the melt, then to the fluid.

The three varieties can be described as follows: 
1. Dissolution of plagioclase relics in K-feldspar

(incongruent reaction andesine + melt = K-feldspar reduc-
es degree of freedom by 1):

C = K F+1 1 = 3 3+1 1 = 0 .

In an equilibrium state each andesine composition cor-
responds to a distinct temperature. At a temperature fixed
for any long time the equilibrium is preserved, and the
euhedral andesine grains inside the K-feldspar become iso-
lated from the melt, and cannot be involved into reactions
at decreasing temperature. In a general case when melt
reacts with andesine and temperature decreases the equi-
librium shifts towards the right, and one of the phases dis-
appears. This phase, judging from numerous corroded
relics in microcline is andesine.

2. Generation of protecting rim of albite (or, much
rarer, oligoclase) composition around andesine in K-
feldspar increases the number of phases participating in
the reaction by 1, whereas incongruent reaction andesine +
melt = albite + K-feldspar reduces degree of freedom by 1: 

C = K F+1 1 = 3 4+1 1 = 1 .

Synchronous co-existence of (equilibrium contact
between) all the four phases is impossible. As a conse-
quence, albite envelope arises which excludes interaction
between andesine and melt, and in reality albite reacts with
the melt that results in generation of K-feldspar: albite +
melt = K-feldspar. At a constant temperature albite enve-
lope is in equilibrium with K-feldspar, and its grain con-
tours become euhedral since 

C = K F+1 1 = 3 3+1 1 = 0 .

Decrease of the temperature shifts the reaction towards
the right, and during the plagioclase-melt interaction re-
sults in disappearance of the albite envelopes and andesine
relics inside them. If the growing K-feldspar safely isolates
the relics from the melt, these zonal inclusions remain.
Participation of a mobile phase (melt) in the process of
growing of albite envelopes on andesine relics is verified
by complicated curved shape of the relics. In a large phe-
nocryst of regular shape these inclusions are arranged into
chains parallel to the contours of the phenocryst at distinct
distance from its rim. Twinning inside the albite envelopes
is oriented in the same direction. 

3. Numerous large oval or rounded plagioclase
(oligoclase–andesine) inclusions with no albite envelope
just on the rim of phenocrysts point to no aggressive dis-
solution occurred due to their interaction with the melt.
Incongruent replacement oligoclase–andesine + melt =
K-feldspar replacement, such as in the first case, results
in invariant equilibrium with a difference that here (just
on the edge of phenocrysts) further shift of the equilibri-
um occurred at low temperature gradient and could not

Photo 2. Euhedral andesine inclusion inside microcline with no 
albite rim

2. fénykép. Idiomorf andezinzárvány mikroklin belsejében albit-
szegély nélkül

Photo 3. Various types of the interaction betwen K-feldspar and pla-
gioclase: high-temperature resorbtion of andesine in K-feldspar
(fragment of a relic with no albite rim), as well as low-temperature
equilibrium between the albite rim, which forms euhedral contour of 

a plagioclase inclusion, and K-feldspar
3. fénykép. A káliföldpát és a plagioklász közötti kölcsönhatás
különbözõ típusai: andezin magas hõmérsékletû „feloldódása”
káliföldpátban (reliktum részlete albitszegély nélkül), továbbá pla-
gioklászzárvány idiomorf kontúrját alkotó albitszegély és káliföldpát 

alacsony hõmérsékletû egyensúlya
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be sufficiently deep due to the close position to the lower
temperature limit (~700 °C, see below). 

When comparing generation of K-feldspar with the
preceding process of the quartz–plagioclase matrix form-
ing it can be concluded that the crystallisation style of the
melt is sharply changed when the generation of K-
feldspar starts. Instead of gradual crystallisation of zonal,
partly de-calcified plagioclase and quartz–plagioclase
eutectic a completely different mechanism — incongruent
interaction of the melt with plagioclase — starts.
Subsequently the early plagioclase becomes unstable, is
dissolved in the melt, and K-feldspar is crystallised
instead of it. As a consequence of the dissolution irregular
(corroded) relics of highly variable composition remain
from the plagioclase.

In the course of this process the equilibrium of K-
feldspar with plagioclase of any concrete composition can
be conserved at the relevant temperature. At high temper-
ature this is calcic plagioclase of the grain cores outer,
oligoclase–andesine zone of which can be replaced by K-
feldspar. At lower temperature an intermediate equilibrium
can be established between K-feldspar and more sodic pla-
gioclase not only of relics but also of the newly formed
envelope of grains or flame perthite. 

Temperature interval of the K-feldspar generation can
be estimated on the basis of marker points of the interac-
tion between plagioclase and melt. The most calcic from
the euhedral inclusions inside microcline is plagioclase
An38. At PH2O = 5 kbar its equilibrium with K-feldspar
marks temperature 750–760 ºC (Figure 2). When around
andesine inclusions envelopes in equilibrium with K-
feldspar are generated, the internal (earlier) oligoclase
envelope marks temperature 715 ºC if its composition is
An20. Outer, albite envelope is in equilibrium with K-
feldspar at temperature 698 ºC (Figure 2). 

At a temperature about 700 ºC changes occur in the
crystallising system. Whereas inside the K-feldspar, at a
little but sensible distance from the rim of phenocrysts
albite envelope is developed around plagioclase inclu-
sions, just at the contacts of K-feldspar peripheral flame
perthite is generated which is most saturated at edges of K-
feldspar and wedges out towards the interiors of phe-
nocrysts. This peripheral flame perthite occurs not only in
rims of large phenocrysts but also in typical monzonitic
texture, mainly on edges of matrix K-feldspar. This way, it
is due to the effect from plagioclase that in the course of
the interaction with the melt albite and K-feldspar appear
not after each other but synchronously. This makes possi-
ble to regard them as a uniform phase (microcline-perthite)
in which the amount of albite component (40% and more)
is comparable with that of K-feldspar. This composition —
as seen from low quantity of decomposition perthites —
sharply differs from that of almost Na-free phenocrysts.
Incongruent reaction on the rims of phenocrysts and in the
K-feldspar matrix can be expressed in form andesine +
melt = microcline-perthite. With regard of this reaction the
three-phase (andesine, microcline-perthite, melt) and

three-component (albite, anorthite, K-feldspar–Na-
feldspar) system (at PH2O = const) is invariant: 

C = K F+1 1 = 3 3+1 1 = 0 .

At a general trend of temperature decrease the equilib-
rium shifts towards the right, i. e. towards disappearance of
plagioclase. At the same time, the system of peripheral
flame perthite can also be regarded as two-phase one, since
peripheral perthite is generated on the contacts not only
with plagioclase, but with quartz and coloured minerals as
well. In Morse’s diagram (Figure 3) is well seen, how
composition of the melt is changed with crystallisation of
K-feldspar, when the temperature decreases and reaches
crossing of the solidus and solvus lines. This point — tem-
perature 703 ºC (PH2O

= 5 kbar) — defines appearance of
two-phase feldspar (peripheral flame perthite) which
marks K-feldspar–albite equilibrium.

Summarising: generation of K-feldspar phenocrysts
occurs at temperature decrease, from ~760 ºC till ~700 ºC.
Incongruent replacement of plagioclase by K-feldspar
from melt is most aggressive at high temperature. Close to
the lower boundary of this temperature interval, due to the
presence of a transient albite, sometimes oligoclase phase,
the replacement becomes „exhausted” and cannot be
regarded aggressive. 

Besides the decrease of temperature the generation of
phenocrysts does not only mean K-feldspar–plagioclase
interaction. Relationships between microcline and quartz
are characteristic as well. Monocrystallic quartz is grow-
ing into K-feldspar phenocrysts. Furthermore, in large

Figure 2. Diagram of the liquidus surface of the feldspar system
with lines of various K-feldspar–plagioclase equilibria (YODER et al
1957), as well as with temperatures for fixed equilibria [K-
feldspar – andesine An38 and K-feldspar – oligoclase An20 (?)]

An = anortite, Ab = albite, Ort = orthoclase
2. ábra. Földpátrendszer likviduszfelületének diagramja különbözõ
káliföldpát–plagioklász egyensúlyok vonalaival (YODER et al 1957),
valamint rögzített [káliföldpát – andezin An38 és káliföldpát 

– oligoklász An20 (?)] egyensúlyokhoz tartozó hõmérsékletekkel
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microcline, along its outer contours sometimes series of
rounded or drop-like quartz relics with synchronous ex-
tinction occur as well. These symplectite-type quartz
grains witness synchronous crystallisation in the final
stage of the generation of phenocrysts, i. e. in the eutectic

minimum of the K-feldspar–quartz system. In Shaw’s dia-
gram (Figure 4) by extrapolation at PH2O = 5 kbar the eutec-
tic point can be estimated which marks a temperature
approximately 700 ºC. This value equals to the tempera-
ture estimated from the albite–K-feldspar equilibrium at
the edge of phenocrysts and in the K-feldspar matrix thus
it can be regarded relevant.

Insignificant mineral alterations due to reactions with
the residual melt occur below 700 ºC as well. These are e.
g. spotty sodidification of plagioclase up to oligoclase
An26-27. Small, irregular very fine cross-hatched micro-
cline inclusions are related to these spots. This microcline,
sometimes along with quartz, forms micro-veins which
cross plagioclase tables. The quantity of these late miner-
als usually does not exceed 1%. Their appearance marks
shift of the system towards granite.

Temperature of this process can only be estimated
approximately. In case of granite this lower boundary is at
about 650 ºC [ZHARIKOV and RUSINOV (eds) 1998], but in
rocks studied it is somewhat higher, between 650 and 700
ºC, since plagioclase despite of its unambiguous sodifica-
tion remains rather calcic, and the triple quartz–feldspar
equilibrium is not established in monzogranites even in the
post-magmatic stage.

SUMMARY

Monzogranites studied significantly differ from analo-
gous rocks described in literature for which monzonitic
texture with no phenocrysts and pyroxene as coloured
mineral are regarded typical. In the synthesis by
YARMOLYUK and KOVALENKO (1987) quartz monzonites
(which correspond to monzogranites discussed) are
described as pyroxene-bearing rocks with no K-feldspar
phenocrysts. From our analysis it can be concluded that
both peculiarity of the monzogranites studied — presence
of two water-bearing aluminosilicates and of large K-
feldspar phenocrysts — are due to the high water content
in the magma.

The other peculiarity of these rocks consists in K-
feldspar phenocrysts are crystallising not first as would be
expected from the experience on volcanic rocks but after
crystallisation of the matrix (such as K-feldspar in
matrix). This can be explained by incongruent replace-
ment of the plagioclase by melt and growth of K-feldspar
in its place. 

Figure 4. Position of the quartz–K-feldspar eutectic as the function
of PH2O (1–5000 atm, the last value is a result of extrapolation; 

SHAW 1963)
An arrow marks the compositional changes in the melt during crystalli-
sation of the phenocrysts (not taking into account interactuion between
the melt and plagioclase). At 40% SiO2 in the melt quartz and K-feldspar
is crystallised as eutectic (leucocratic monzogranites, drop-like quartz
symplectites in microcline). At PH2O = 5000 atm this point falls on 700 ºC.
Lc = leucite, San = sanidine, L = liquid, G = gas, Qtz = quartz, ss = solid 

solution
4. ábra. A kvarc–káliföldpát eutektikum helyzete a PH2O függ-
vényében (1–5000 atm, az utolsó érték extrapoláció eredménye; 

SHAW 1963)
Nyíl mutatja az olvadék összetételének változását a fenokristály kristá-
lyosodása folyamán (számításon kívül hagyva az olvadék és plagioklász
kölcsönhatását). Az olvadék 40% SiO2-os összetételénél a kvarc és
káliföldpát eutektikumként kristályosodásik (leukokrata monzogránitok,
csepp alakú kvarcszimplektitek a mikroklinben). Ez a pont PH2O = 5000
atm nyomásnál 700 ºC-ra esik. Lc = leucit, San = szanidin, L = folyadék,
G = gáz, Qtz = kvarc, ss = szilárd oldat

Figure 3. Morse's diagram (MORSE 1968)
An arrow marks compositional changes in the melt during crystallisation
of K-feldspar. At 10% initial albite content crystallisation starts at tem-
perature 760 ºC. Crossing of the solidus and solvus (P) defines appear-
ance of two-phase feldspar (flame perthite) at T = 703 ºC. L = liquid, 

G = gas, ss = solid solution
3. ábra. A Morse-diagram (MORSE 1968)

Nyíl jelöli az olvadék összetételének változását a káliföldpát kristá-
lyosodása folyamán. Induló 10%-os albittartalom esetében a kristá-
lyosodás 760 ºC-nál kezdõdik. A szolidusz és szolvusz (P) keresz-
tezõdése T = 703 ºC-nál határozza meg a kétfázisú földpát — lángpertit 

— megjelenését. L = folyadék, G = gáz, ss = szilárd oldat
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Further varieties of the host rocks 

Monzogranites are accompanied by other rocks in
much less amount. These rocks are connected with monzo-
granites through transitions and differ from them by
sharply variably K-feldspar and less quartz content. These
are sub-alkaline quartz diorite and very low K-feldspar
quartz diorite as well as some high K-feldspar but low-
quartz rocks up to quartz-free monzonites. Independent of
its quantity K-feldspar forms monzonitic texture with pla-
gioclase.

Sub-alkaline quartz diorite (5–15% Qtz, 2–5% Kfs) dis-
plays de-calcification of plagioclase (up to An30) which leads
to almost total absence of calcic sericitised cores. Shadow-
like zoning only sometimes is observable in the tables. This
plagioclase contains a lot of small apatite inclusions which is
a typical product of the separation of Ca released during the
de-calcification. It occurs in the K-feldspar as well which
replaces plagioclase in an incongruent way.

In monzonites (0–2% Qtz, 25–30% Kfs) de-calcifica-
tion of plagioclase up to An30-31 is also usual. Although
shade-like zoning is observable, sometimes more calcic
spots and rings are visible as well. Acicular apatite is here
abundant in the K-feldspar which replaces it in an incon-
gruent way (by melt). 

Calcite is absent in both rock types (or only present in
small quantities) in spite of the strong secondary minerali-
sation. At the same time sericitisation of plagioclase —
despite its sodic composition — is abundant (especially in
monzonites). 

In some of transitional varieties — with very variable
quartz (5–20%) and microcline (5–15%) contents —
which are conditionally qualified as granodiorites de-cal-
cification of plagioclase is changeable. Acicular apatite
occurs on sodic rims of plagioclase, but more frequently,
in microcline.

Leucocratic monzogranites are specific. Typical mon-
zonitic texture and rather calcic plagioclase relate to the
monzogranites, at the same time low quantity of phe-
nocrysts and coloured minerals, to the leucocratic dyke
rocks, aplites and pegmatoids (see below). At absence of K-
feldspar phenocrysts and low content of coloured minerals
(maximum of 5-10% of biotite) leucocratic monzogranites
are of specific composition. Their quartz and microcline
content is higher (each up to 30-40%), and Ca content of
non-zonal and non-sericitised plagioclase is permanently
high. „Pisiform” texture of quartz aggregates between pla-
gioclase grains is very typical. It is remarkable that second-
ary alterations are expressed not in sericitisation of plagio-
clase but in replacement of quartz by calcite which results
in reticular pattern of „pisiform” quartz aggregates.

Secondary alterations 

In the rocks crystallised from a water-saturated and
CO2-enriched melt secondary alterations has to develop
widely. Generation of the Üveghuta rocks is indeed
accompanied by a series of secondary parageneses. 

Secondary minerals characteristic for monzogranites
and accompanying rocks are minor myrmekite, aggregate
of fine-grained quartz and epidote developed on plagio-
clase, fine-grained quartz, reticular biotite with abundant
apatite needles, calcite-quartz association developed on
plagioclase. In less altered rock varieties the quantity of
these secondary minerals is stable, around 2-5%. In brec-
ciated and mylonitised rocks this quantity can reach 50%.
Here series of low-temperature minerals — chlorite,
pyrite, magnetite, vein-like calcite, adular etc. — appear. 

KORZHINSKII (1969) explained the general succession
of post-magmatic mineralisation in terms of regular
changes in the acidity of solutions. In his opinion, at a con-
stant temperature acidity of solutions necessarily propa-
gates in waves, and as a consequence early alkaline, acid
leaching, late alkaline and final neutral stages can be dis-
tinguished. 

Secondary alterations are most wide-spread in monzo-
granites. Corresponding processes (Table 2) can be well
correlated with the stages outlined by KORZHINSKII
(1969):

1. Myrmekites are products of the earliest alterations.
They developed in microcline on the contacts with ande-
sine and consist of symplectite-type quartz inter-growths
in sodic plagioclase. Among the post-magmatic alteration
of granitic rocks myrmekitisation is the highest-tempera-
ture autometasomatic process (KORZHINSKII 1955).
According to PERCHUK and GREYA (1998) reaction 

(1+x)Kfs+[xCa2++(1 x)Na+] →
→ xAn(1 x)Ab+4xQtz+[(x+1)K+] 

(where ions are in the fluid; Kfs = K-feldspar, An = anor-
thite, Ab = albite, Qtz = quartz) takes place at mobility not
only of alkalies but also Ca. This reaction is in a specific
position among all the post-magmatic reactions since it
occurs at indirect role of water which in fluids plays role
of a solver and strong catalyser (GRAMENITSKY et al 2000).
Myrmekitisation is an acid process which occurs in post-
magmatic conditions, when already no melt, and tempera-
ture is lower than during the crystallisation of the
feldspars. Composition of the fluid is in equilibrium with
sodic plagioclase, not with K-feldspar.

In the course of the reaction alkalinity of the fluid
increases, this introduces the early alkaline stage of the
post-magmatic metasomatism (see below). In further
reactions of the secondary mineralisation water takes
place in a direct way (hydratation and de-hydratation
reactions).

2. First reactions with direct participation of water
mean interaction with alkaline fluids separated from mon-
zogranites. Development of secondary biotite on plagio-
clase is the most impressive process. Here from alkaline
solutions K, Fe and Mg, as well as H2O enter, and Na, Ca
and Si is ex-solved. A simple ion calculation shows alka-
line type of the reaction, since due to release of protons
acidity of the (residual) fluid which takes part in the reac-
tion increases, and the subsequent reactions become acid.



164 VLADIMIR ALEXANDROVICH UTENKOV

Besides, biotite developed on plagioclase is green (not red-
dish as in monzogranites), that points to oxidation of Fe
(USHAKOVA 1971), and the latter, to higher alkalinity of the
medium (KORZHINSKII 1963).

In the early alkaline stage of the post-magmatic process
together with biotite sometimes small garnet occurs. It is
perfectly isotropic but its refraction is not too high, thus, is
probably represented by hydrogrossular. It is possible that
aggregates of coloured minerals (biotite, garnet, some-
times amphibole) are “basificates” which formed on the
alkaline-acid transition (RONENSON 1989).

3. Later on with the decrease of temperature alkalinity
decreases as well. In this process large lamellae of biotite
are the most altered. Common generation of reticular
biotite–2 and fine-grained quartz–2 on the rims of former
biotite lamellae. During this process titanite and apatite are
stable, they accompany reticular biotite in small grains
(titanite–2, apatite–2). Stability of titanite and apatite
shows that the medium was alkaline or neutral. 

4. At the same time, the process is progressing towards
plagioclase as well, fine-grained quartz–2 and epidote
form rims on it. This stage of the reaction which is repre-
sented here schematically is not alkaline but acid:

H++ (Fe2O3, CaO)+Pl30 →
→ Qtz–2+Ep+(Na2O, H2O) . 

5. Just after this acid reaction alkaline reaction follows
again with generation of fine-lamellar phengite (maybe
hydrobiotite) and calcite:

(CaO, H2CO3)+Qtz–2+Bt →
→ phengite+Cal+(MgO, FeO, H2O)+H+ . 

In contrast with the minerals of the early alkaline and
acid stages, the late calcite develops in spots on plagio-
clase marking late alkaline stage of the process.

Such direct transitions between the acid and alkaline
trends do not frequently occur. Usually, acid and alkaline
alterations are in different textural position. The early alka-
line and the subsequent acid reactions are usually connect-
ed with contacts of early minerals. It is a distinct deviation
that epidote can develop in the core of plagioclase grains
as well, although is more frequent on contours of primary
minerals. In this aspect quartz–2 is the most impressive, it
is concentrated in fine-grained aggregates around plagio-
clase grains forming reticular texture. 

6. At further decrease of temperature calcic cores of
plagioclase are sericitised (slightly alkaline or neutral
process). 

Summarising it can be stated that post-magmatic min-
erals form a succession which reflects the decrease of tem-
perature (first biotite and titanite are stable, then epidote,
finally calcite and sericite). 

Special attention should be paid to the frequent case
when biotite is chloritised in microcline phenocrysts and
not in the ground mass. Two explanations can be intro-
duced which might be valid even together. 

a) It can be supposed that this feature is due to diffu-
sion of solutions through micro-cracks and even lattice of
K-feldspar when a filtering effect arises in which cations
of the solutions are pushed away from the positive-charged
surface of the crystal lattice whereas anions penetrate it at
high speed (ZHARIKOV 1968). The solution inside the K-
feldspar becomes acid that leads to chloritisation of biotite
inclusions. 

b) The same feature can be explained in terms of dif-
ferent behaviour of H2O and CO2 during the diffusive reac-
tion between the solution and biotite inclusions inside the
K-feldspar. Inside the K-feldspar at constant pressure of
the solution and decreasing temperature dissociation of the
CO2 becomes stronger that increases acidity of the solution
(NAUMOV, V. B., NAUMOV, T. B. 1980). This leads to the
acid leaching of the biotite which is accompanied by chlo-
ritisation. 

Besides the alterations described above sometimes
total alteration of all the minerals and of the whole of the
rock including brecciation, mylonitisation and complete
chloritisation of coloured minerals and of ground mass of
mylonites occur. All these alterations along with separa-
tion of other low-temperature minerals (pyrite, calcite in
veins with magnetite or quartz and albite, adular, actino-
lite, chlorite of mixed texture) occurred much later, most
probably in relation to tectonic re-juvenation. 

Genetic summary

In the series of monzogranites and monzonites the vari-
ability of the rocks depends on the saturation of the melt
with alkalies and SiO2. In order to establish factors of the
saturation, a series of typical genetic features of these

Mineral ¹  
primary secondary 

Stage 

1 microkline plagioclase–2 + quartz (myrmekite)  acid (inter-feldspar) 
2 plagioclase–1 biotite–2 (+garnet) early alkaline 
3 biotite–1 biotite–2 + quartz–2 + titanite–2 + apatite–2 neutral 
4 plagioclase –1 quartz–2 + epidote acid 

quartz–2 + biotite–2 phengite + calcite  5 plagioclase–1 calcite late alkaline  

6 plagioclase–1 sericite neutral 
 

Table 2. Sketch of the secondary alteartions in monzogranites of the Mórágy Massif
2. táblázat. A másodlagos elváltozások vázlata a Mórágyi-masszívum monzogránitjaiban



165Petrology of the Mórágy Granite (SW Hungary) based on the Bátaapáti (Üveghuta) boreholes

rocks should be revealed. De-calcification of plagioclase
in monzogranites is never complete, the core is always
more calcic than the rim (An30). SiO2 which is residual
after de-calcification is crystallised as quartz accompany-
ing oligoclase – andesine (~An30) in outer zones of the
grains. Furthermore, quartz is separated out in an eutectic
together with K-feldspar as well. Ca in turn, however
(Table 3), is badly dissolved in the residual melt hence
passes into the fluid, then separates out as calcite at the end
of the post-magmatic process.

Among the rocks which are connected with monzo-
granites through gradual transitions and which significant-
ly differ at the same time in their composition (Table 3)
leucocratic monzogranites only contain abundant late cal-
cite. In other rocks with no quartz or much less than in leu-
cocratic monzogranites late calcite is practically absent. At
the same time apatite is present in them which form abun-
dant acicular inclusions in de-calcified plagioclase and in
microcline. This means that during the crystallisation of
these rocks Ca was not released yet into fluid phase but
remained in the melt and was separated out in acicular
apatite. 

Decrease of the acidity of the melt, increase of the role
of alkalies and conservation of Ca in the melt shows that
besides the temperature and high water pressure an addi-
tional factor is effective. According to data by KOGARKO
and RYABCHIKOV (1978) significant CO2 content of the
melt might be such a factor which promotes undersatura-
tion of the melt with SiO2 and its enrichment in Ca and
alkalies. Increased solubility of CO2 in the melt is promot-

ed by increasing PH2O as well (ORLOVA and RYABCHIKOV
1977). It can be supposed that change in PH2O/PCO2

ratio
promoted re-distribution of the components between the
fluid and melt. 

Differences can be explained in terms of the time and
intensity of the CO2 increase in the melt (see in Table 3) as
follows:

— Early but not too intense increase promoted de-
crease in SiO2 content and conservation of Ca in the melt.
This led to generation of sub-alkaline quartz diorite which
contain few quartz and evenly (up to An30) de-calcified
plagioclase with apatite needles. If the melt contained less
CO2 due to the pressure gradient, it was enriched in K and
Si that resulted in generation of common and leucocratic
monzogranites.

— More intense increase and resulting higher alkalin-
ity led to big quantity (30%) of K-feldspar which in an
incongruent way replaced quartz, not only plagioclase.
Monzonites with typical texture were generated this way.
In thin sections sometimes “islands” of the early
quartz–plagioclase paragenesis are observable in which
euhedral plagioclase tables are included into quartz. Due to
the reaction quartz + oligoclase + andesine + melt = micro-
cline + apatite the whole of SiO2, including quartz relics, is
consumed for generation of K-feldspar, and Ca separates
out in apatite. Silicate melt disappears whereas quartz and
plagioclase remain in form of relics in the rock. Al2O3
released in the reaction passes into the CO2–H2O fluid and
binds during the especially intense sericitisation of plagio-
clase.

Characteristics by rock types  
Kõzettípusonkénti jellemzés  

Parameter leukocratic 
monzogranite 

leukokrata monzogránit  

common monzogranite  
közönséges monzogránit  

sub-alkaline quartz 
diorite  

szubalkáli kvarcdiorit  

granodiorite 
granodiorit  

monzonite 
monzonit  

Quantity of microcline  
A mikroklin menny isége 

more 
több 

base for comparisons  
összehasonlítási alap  

less 
kevesebb 

more 
több 

even less 
még kevesebb 

Type of plagioclase 
A plagioklász jellege  

stable, not zonal 
(An35) 

stabil, nem zónás 
(An35) 

there are calcic cores 
vannak bázisos magok  

few calcic cores 
kevés bázisos mag 

no calcic cores 
nincsenek bázisos 

magok 

De-calcification of 
plagioclase 
A plagioklász deanortitosodása  

no 
nincs 

incomplete 
nem teljes 

almost complete  
csaknem teljes 

complete 
teljes 

Position of released Ca  
A felszabaduló Ca helyzete  

in the fluid  
a fluidumban 

in the fluid and melt  
a fluidumban és az 

olvadékban 

in the melt  
az olvadékban 

Apatite needles in 
plagioclase 
Tûs apatit plagioklászban  

no 
nincs 

on grain rims  
a szemcse szegélyén  

in the most of the 
grains 

a szemcse nagy 
részén 

in the whole of the 
grains 

az egész szemcsében 

Apatite needles in microcline  
Tûs apatit mikroklinben  

no 
nincs 

abundant 
bõséges 

occur 
elõfordul 

Late calcite  
Késõi kalcit  

abundant 
bõséges 

few or no 
kevés vagy hiányzi k 

CO2 increase in the melt  
Az olvadék CO2-tartalmának 
növekedése 

no 
nincs 

late 
késõi 

intermediate 
köztes 

early  
korai 

Table 3. Behaviour of Ca during the crystallisation and secondary alterations of Mórágy granitoids
3. táblázat. A Ca viselkedése a mórágyi gránitkõzetek kristályosodása és másodlagos elváltozása során
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— Very late but not too intense increase results in
rocks of intermediate position, perhaps granodiorites.

Experiments with melts which are of different H2O and
CO2 content (EBADI and JOHANNES 1991) show that varia-
tions in CO2 content of the melt slightly influence the crys-
tallisation temperature, PH2O remains the main factor. Va-
riations in the H2O/CO2 ratio in the melt result in the
change of quartz and K-feldspar content and plagioclase
composition. This is the main reason for appearance of
rock varieties which differ from the monzogranites.

Crystallisation order of the leucocratic monzogranites
which contain more quartz and K-feldspar than common
monzogranites differs from that for the common monzo-
granites in its initial stages. This difference consists in pla-
gioclase and quartz are crystallised together (as eutectic)
almost from the very beginning of the process (plagioclase
contains quartz inclusions which are absent in common
monzogranites, at the same time plagioclase An35 is not
zoned and did not suffer de-calcification). Later on, K-
feldspar in form of small, elongated tables with simple
twinning joins crystallisation of quartz. Synchronously
with this K-feldspar and quartz biotite appears, the quanti-
ty of which is low (5-10%) in this rock, amphibole absent
completely. Subsequently, crystallisation of K-feldspar is
continued by incongruent replacement of plagioclase.
Quartz is crystallised together with K-feldspar, grows in
form of hemispheres from the rim of large K-feldspar
grains towards their interiors. Quartz in these cases is a
transient mineral, and the final quartz–K-feldspar associa-
tion is crystallised both as eutectic and by incongruent
replacement of plagioclase.

As seen, crystallisation of the melt trends from one
eutectic towards the other and covers an about 50 °C tem-
perature interval (see Figures 1–3). K-feldspar does not
form phenocrysts since it separates out at rather low tem-
perature.

These differences probably are due to the fact that the
melt composition was shifted from the very beginning of
the crystallisation towards the higher SiO2 and K content
as well as towards the lower Fe and accompanying ele-
ments, i. e. is closer to granite than common monzogran-
ites. Thus the initial temperature of crystallisation is lower
than in host monzogranites. Change in composition of the
melt and delay in the beginning of the crystallisation can
be explained in terms of increasing H2O content just before
the crystallisation. 

Changes in the initial parameters of crystallisation
result in changes in fluid composition. Ca which passes
into the melt during the incongruent replacement of pla-
gioclase by K-feldspar does not remain in the melt due to
the over-saturation with SiO2. Hence, Ca passes into the
fluid and separates out in the post-magmatic stage as cal-
cite which aggressively corrodes quartz. Due to the tem-
perature decrease because of the PH2O increase acid proper-
ties of the fluid become stronger, the melt is partially de-
basificated, becomes low-Mg and low-Fe. All this results
in crystallisation of leucocratic rocks. As seen, leucocratic

monzogranites differ from common monzogranites due to
extremely unbalanced relationships between the enriched
in alkalies fluid and solid phase. This results in replace-
ment of quartz by calcite. 

Peculiarities of the composition of leucocratic monzo-
granites (see in Chapter “Further varieties of the host
rocks”) probably like in monzogranites are explainable in
terms of the changes of the PH2O/PCO2

ratio. Here, however,
during the impoverishment in CO2 the melt is enriched in
SiO2 by a process of opposite sense. The melt which has
composition close to granite falls under the influence of
increased with no balancing PH2O, and signs of extraction
of components to the gas phase appear. Besides, just the
gradual transitions from common monzogranite towards
leucocratic monzogranite (as well as sub-alkaline quartz
diorite and monzonite) shows that melt composition was
under great influence of the H2O and CO2 content. 

KORZHINSKII (1973a) related the genesis of leucocratic
granites practically with no ore and opaque minerals to the
meta-magmatic de-basification under influence of deep-
originated fluids penetrating granite magma. When the
temperature decreases, the fluid is condensed (its density
increases) and, as a consequence, its acidity increases. 

This idea was checked in experiments (SALOVA et al
1980). In laboratory experiments interactions between
granite melt and acid fluid was studied. It was concluded
from the experiments that with temperature decrease the
proportion of alkalies and SiO2, i. e. acid aggressiveness of
the fluid relative to the melt (leaching of the melt) increas-
es. When temperature fell to 700 ºC in the experiment, the
acid aggressiveness suddenly increased. It was doubled
when the temperature fell to 600 ºC. Parallel with the
decrease of temperature the melt suffers more and more
de-basification, i. e. becomes pourer in Ca, Mg and Fe.
This way, increase of the acidity of the fluid results in
release of alkali-earth elements and Fe from the melt. The
composition of the resulting melt is close to that of aplites
(SALOVA et al 1980).

It seems that similar process can be supposed for leu-
cocratic monzogranites under discussion. Release of mafic
elements from the melt and the aggressive alkali interac-
tion of the residual fluid with the solidified rock (carbon-
atisation of quartz) is also obvious. 

Leucocratic dikes

Mórágy dikes are composed of aplite and pegmatoid,
their contacts with the country rocks being sharp. 

The most important peculiarity of the rocks of this
group is the leucocratic composition. The other peculiarity
is the specific graphic texture which is only observable in
thin sections. This texture does not cover whole thin sec-
tions, always occupy only distinct parts of them. It cannot
be seen in all the thin sections. That is why first those cases
are discussed when the mineral parageneses are with no
graphic texture. 
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The common feature of these rocks is not only the leu-
cocratic composition but also higher than in monzogran-
ites (30-40%) microcline content. The degree of the de-
calcification of plagioclase can be quite different from
slight (An36) up to intense (An25-26). Quartz content is
usually higher if plagioclase did not suffer de-calcification,
in that case it is comparable with microcline content (30-
40%). In presence of plagioclase the quartz content
decreases approximately up to 20%.

Abundancy of flame perthites is typical, especially on
the contours of K-feldspar grains, as well as in connection
with thin cracks within microcline and with inclusions of
other minerals. 

Micropegmatite occurs in extremely chaotic distribu-
tion. The size of spots of micropegmatite which is com-
posed of quartz and K-feldspar is from less than mm till 1-
2 mm. These spots are usually located inside large micro-
cline grains, most frequently close to their contours.
Sometimes micropegmatite also occupies rim of plagio-
clase grains independent of their de-calcification. In this
case within the quartz–K-feldspar micropegmatite plagio-
clase (andesine incl.) relics with sub-graphic quartz inter-
growths are preserved. Micropegmatite differ from other
types of inter-growths (e. g. flame perthites along contacts
or cracks, drop-like quartz inter-growths in microcline,
along its contours) in irregular distribution of micropeg-
matite spots of quartz–K-feldspar composition and in
occupation by them of distinct areas within plagioclase,
not only in microcline grains.

The quartz–K-feldspar micropegmatite appears as the
last mineral association in the late magmatic generation of
aplites and pegmatoids but only in that case when the
residual melt is undoubtedly over-saturated with SiO2.
With no over-saturation of this type the last separation is
the flame perthite around cracks. 

The quartz–K-feldspar micropegmatite represents in
essence eutectic of the same type as the symplectite-type
quartz inter-growths on the rims of microcline phenocrysts
in monzogranites.

Aplites

Aplites are more-or-less equigranular quartz–feldspar
rocks the grain size of which is less than that of the host
monzogranites. During their generation, K-feldspar is
crystallised in two phases. The early (pre-quartz) tabular
K-feldspar bears simple twinning (it might be orthoclase)
whereas the later (post-quartz) K-feldspar contains
peripheral perthites. The generation of K-feldspar is
divided into two parts by common crystallisation of
quartz and plagioclase. After crystallisation of plagioclase
common crystallisation of quartz and K-feldspar occurs.
This step-like crystallisation is probably due to composi-
tional peculiarity (over-saturation with K) of the initial
melt of aplites.

Plagioclase (An26) bears traces of deep de-calcifica-
tion such as slight zoning and almost not observable

shade-like lamellar twinning. As compared to the K-
feldspar of the second phase, plagioclase is unstable, forms
typical monzonitic texture with it. The early K-feldspar
tables are overgrown by microcline with sharp boundary
between them. This shows that microcline is much later
than the tabular K-feldspar. Flame perthites are only gen-
erated along the contours of the late, anhedral K-feldspar.
The quartz–K-feldspar micropegmatite occur in nests,
sometimes it is observable in small “en echelon” quartz
inter-growths along smooth contacts of early K-feldspar
tables. 

Pegmatoids

Pegmatoids are quartz-feldspar rocks the grain size of
which slightly differs from that of monzogranites although
variations in grain size are stronger. No K-feldspar phe-
nocrysts occur in them, the maximum size of feldspar
grains is 3-5 mm. Quartz is usually in smaller grains, in
aggregates, rarely forms larger mono-crystals up to 1 cm.
In some pegmatoids which differ from others in plagio-
clase did not de-calcified just in the areas which are simi-
lar to those in leucocratic monzogranites quartz aggregates
of „pisiform” texture occur. An important peculiarity of
pegmatoids consists in presence of monzonitic textures
such as in monzogranites. 

The order of crystallisation is in general the same as in
aplites. According to VARLAMOFF’s (1956) opininon
“depending on cooling conditions and speed of separation
of volatiles … aplites, pegmatites or transitional rocks
equally can be generated”. It can be added that the step-
like crystallisation which increases the number of succes-
sive equilibriums at a given speed of the solidification of
the melt promotes forming of fine-grained texture. 

Genetic overview

On the basis of the dyke position and leucocratic com-
position of aplites and pegmatoids it can be supposed that
alkali–H2O–CO2 fluid and a PH2O value higher than in mon-
zogranites played great role in their genesis. It is known
that the higher is the PH2O, the wider is the Na–K mixing in
the sub-solidus melt and the narrower is it in the albite and
K-feldspar which are in equilibrium with that melt. 

At decrease of PH2O (see in Figure 3) the high-tempera-
ture two-feldspar-equilibrium field, which was previously
limited by high PH2O, i. e. by crossing solidus and solvus
lines, „is released”. Since due to high PH2O the near-solidus
melt was saturated by both Na and K, at pressure fall the
proportion of the Na phase becomes comparable with that
of the K phase. Thus, due to the sudden fall of PH2O flame
perthites are generated along the fissures in K-feldspar as
a consequence of interaction with the melt. In other words,
factual temperature of the “dried” melt is much lower than
that of a melt close to the solidus which is — as a melt in
reaction with K-feldspar — saturated by both (Na and K)
components. 
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Generation of micropegmatite “nests” seem to be ex-
plainable in terms of falling down of the PH2O due to open-
ing of fissures. Fine and “regular” texture of the micropeg-
matite as well as its irregular distribution can be related to
a sudden fall of PH2O at constant temperature, not to a grad-
ual decrease of temperature. That fall results in “boyling”
of the melt and release of the water from it, and the tem-
perature of the residual melt falls below the temperature of
“water-free” solidus. The melt is suddenly crystallised.
This process goes in a certain sense incongruently, i. e. the
early (large) K-feldspar and even the andesine (An31-33)
is partly incorporated. 

Similar, non-isochemical melting of plagioclase
(An52) was observable in de-compression experiments at
730 ºC in which ZHARIKOV et al (1994) suddenly
decreased PH2O = 5 kbar up to 4.5 and 3.5 kbar. The main
conclusion from the experiments consists in the water fluid
is saturated with SiO2 and alkalies at high PH2O. When PH2O
falls solubility of these components in the fluid decreases,
and they pass into the melt incongruently replacing plagio-
clase.

Between the experiment outlined and incongruent
replacement of andesine with quartz–K-feldspar micro-
pegmatite in monzogranite-aplites and -pegmatoids con-
sists in the temperature defined in the experiments (730
ºC) was above the solidus, and the melt (alkali-silicate
glass of granite composition) was generated from the cal-
cic plagioclase. In monzogranites under discussion the
residual melt was crystallised as quartz–K-feldspar micro-
pegmatite since due to the fast falling of PH2O the tempera-
ture of the melt fell below the solidus of the “dry” (water-
free) melt. 

As can be concluded from the above analysis, the
appearance of flame perthites around the cracks and of
micropegmatite aggregates in irregular distribution can be
related to sudden falling of PH2O. Appearance of micropeg-
matite is also promoted by the excess SiO2 content of the
residual melt. 

At the same time leucocratic composition of the rocks
and variable de-calcification of plagioclase cannot be
explained in terms of PH2O increase and subsequent fall.
RAGUIN (1976) describes experimental data which show
that water vapour in its hypercritic state can solve K and Si
and re-group them in the course of the condensation in
form of new quartz and K-feldspar. The amount of these
minerals, however, only increases together in distinct
cases, not always. In a general case there is correlation
between the leucocratic composition of the rocks and the
increase of the proportion of K-feldspar. 

The results of the experiments on simulation of de-
basification of granite melt (SALOVA et al 1980) are in
many aspects similar to the generation of aplites and peg-
matoids in monzogranites discussed which is also accom-
panied by release of Ca, Mg and Fe and by generation of
monzonitic texture. There might be different versions. 

In the case when during the metasomatic re-crystallisa-
tion of leucocratic pegmatoids the amount of quartz, pla-

gioclase and K-feldspar increases but plagioclase remains
calcic, perhaps is explainable in terms of de-basification of
the melt starts at high temperature, i. e. the acid aggres-
siveness of the fluid is rather low. 

In the case when de-basification of the melt results in
release of Ca as well, not only Fe and Mg, i. e. when acid
aggressiveness of the fluid is more expressed, the temper-
ature of the meta-magmatic process was lower. Here, “leu-
cocratisation” of the rock is accompanied by total sodifica-
tion of plagioclase (up to An25-26). 

The component resulting in acid aggressiveness is
mainly CO2, but others (such as F, Cl or P) also can be
(presence of P is proven by abundant apatite in the feldspar
of monzonite). Since the fluid is able to leach the melt it
can be regarded as high-concentrated solution (ZHARIKOV
1987).

From the moment of disappearance of the melt the
fluid saturated with alkalies is not in equilibrium at low
temperature with quartz of micropegmatite. Meta-
somatic replacement of quartz with calcite results in
pseudomorphic (unstable) calcite–quartz–microcline
pattern (see in Photo 4). Alkali and at the same time
aggressive type of this replacement can be concluded
from the reaction 

2H2O+Ca2++HCO3
−+SiO2 →

→ CaCO3+H3SiO4
−+2H+.

It should be mentioned, that calcite which develops
around quartz and forms reticular texture does not step
over the contours of the micropegmatite. That means, gen-
eration of calcite is closely connected with solidification of
last portions of the melt. Absence of the early acid stage of
the metasomatism and appearance of the alkali stage just
after the crystallisation of the melt serves a well distinction
of aplites and pegmatoids both from the host monzogran-
ites and from the post-granite metasomatites in general (in
case of normal sequence of their mineralisation). This can
be related to the early acid stage of the metasomatism dur-
ing generation of aplites and pegmatoids appeared when

Photo 4. Replacement of quartz intergrowths by calcite in micropeg-
matite

4. fénykép. Kvarcbenövések behelyettesítése kalcittal mikropegma-
titban
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melt still existed and resulted in the meta-magmatic acid
leaching of the melt. Such a process is possible at low tem-
perature of the melt due to exclusively high (>5 kbar) PH2O.
This would be in harmony with the position of aplites and
pegmatoids in fissures.

This way, to the temperature, which is the main factor
of the successive crystallisation of the parageneses in mon-
zogranites, in case of pegmatoids the change of the fluid
pressure (PH2O) is added. This pressure initially was higher
than in monzogranites then at generation of the quartz–K-
feldspar micropegmatite suddenly fell. The type of the acid
interaction of the fluid with the melt depends on the tem-
perature.

It is very important that most of the aplites and pegma-
toids differ from the leucocratic monzogranites in that the
interaction between the fluid and melt occurred after the
crystallisation partially took place and not before crys-
tallisation like in leucocratic monzogranites. Crystallisa-
tion of aplites and pegmatoids, thus, occurred at lower
temperature.

Melanocratic enclaves

Melanocratic rocks occur in monzogranites as small
(from cm to m) rounded or oval enclaves. As compared to
monzogranites they are more fine-grained and more
homogenous. Porphyritic texture is not visible. Contact
alterations are almost not observable visually, and can only
be established under microscope. 

Coloured minerals are represented by amphibole and
biotite. Amphibole is a low-Al analogue of pyroxene
(edenitic hornblende or edenite). Visual and optical para-
meters are identical to that of the amphibole of monzo-
granites.

Edenitic parageneses are rather rare in granite rocks,
and are formed under specific conditions. In the literature,
only a few analyses for edenites from granite rocks were
found. From “granitites” of Vosges three analyses are
published by ROSENBUSCH (1923). One analyse for eden-
ite in granodiorite from western coastal area of the
Ochotsk Sea is published by NEDOSEKIN (1976) and
CHUKHROV (ed. 1981). All these data as well as composi-
tion of amphibole and biotite from melanocratic rocks dis-
cussed are summarised in Table 4. The rest of edenite
analyses found in literature are from metamorphic and
metasomatic rocks. 

As compared to the low-Al2O3 amphibole biotite
contains high, about 16% Al2O3 (Table 4), which a little
bit exceeds the mean of bitotites from monzonites
(USHAKOVA 1980). Relative Mg content [Mg/(Mg+Fe)]
of biotite is 0.6 which is less than in co-existing amphi-
bole (0.69). According to PERCHUK and RYABCHIKOV
(1976) this value of the relative Mg content opposite to
that in common cases shows high-temperature re-group-
ing of Mg from biotite to amphibole and marks temper-
ature 720 ºC.

Rocks of the enclaves are mainly diorites, in which
sometimes accessory quartz and microcline occur (transi-
tion to melanocratic sub-alkaline quartz diorites).
Melanocratic monzonites are rarer, in one case they are
surrounded by coarse-grained (pegmatoid) quartz mon-
zonites. 

In composition of melanocratic biotite-amphibole
diorites following minerals are present: 

Table 4. Composition of coloured minerals from melanocratic
enclaves in the monzogranites of Mórágy Massif, in granitite from
Vosges (France) and in a granodiorite from Okhotsk Sea area

(Russia)
4. táblázat. A Mórágyi-masszívum monzogránitjaiban lévõ mela-
nokrata zárványokban, vogézi (Franciaország) granititban és egy
Ohotszki-tenger vidéki (Oroszország) granodioritban lévõ színes-

ásványok összetétele
Edenitic hornblende  Biotite Components 

1 2 3 4 
SiO2 52.18 52.37 49.00 38.18 
TiO2 0.50 0.19 0.98 2.81 
Al2O3 3.65 4.10 4.74 15.94 
Fe2O3 – 0.69 3.75 – 
FeO 12.35 11.90 9.70 16.45 
MnO 0.26 0.38 1.03 0.27 
MgO 15.65 14.65 14.36 13.65 
CaO 12.43 11.46 11.73 0.10 
Na2O 0.46 3.64 1.15 0.11 
K2O 0.26 0.59 0.52 8.97 
H2O+ – 0.50 2.63 – 
Total 97.74 100.47 100.19 96.48 
Si 7.48 7.56 7.20 2.86 
AlIV 0.52 0.44 0.80 1.14 
AlVI 0.09 0.25 0.02 0.27 
Ti 0.05 0.03 0.11 0.16 
Fe3+ 0.35 0.07 0.42 – 
Fe2+ 1.13 1.44 1.19 1.03 
Mn 0.04 0.05 0.12 0.02 
Mg 3.34 3.16 3.14 1.52 
Ca 1.91 1.77 1.84 0.01 
Na 0.12 1.02 0.33 0.02 
K 0.04 0.10 0.09 0.85 
OH 2.00 1.40 1.95 1.66 
F – no det. 0.07 – 
O 22.00 22.60 22.03 10.34 

 Remarks: Mass-% and atomic ratios; no det. = no determination. 1, 4 —
microsond data from Üveghuta granite (SALLAY 2000): 1 — sample
84/1/2, 4 — sample 1/84/2. 2 and 3 — chemical analyses: 2 — amphi-
bole from “granitite” from Vosges (ROSENBUSCH 1923, analyse 16), 3 —
amphibole from granodiorite from Okhotsk Sea area (NEDOSEKIN 1976).
Amphibole analyses were re-calculated to 13 cations. In analyse 1 for
compensation of the valency part of Fe was recalculated from Fe2+ to
Fe3+. In analyse 3 there are 0.15% F, additionally for each formular unit
0.05 H3O+ was calculated. Biotite analyse (4) was re-calculated to 7
cations. 
Megjegyzés: A táblázatban tömeg-%-ok és atommennyiségek szerepel-
nek. 1, 4 — mikroszondás elemzések az üveghutai gránitból (SALLAY
2000): 1 — 84/1/2 sz. minta, 4 — 1/84/2 sz. minta. 2 és 3 — kémiai
elemzések: 2 — amfibol vogézi „granititból” (ROSENBUSCH 1923, 16. sz.
elemzés), 3 — amfibol Ohotszki-tenger környéki granodioritból
(NEDOSEKIN 1976). Az amfibolelemzéseket 13 kationra számítottuk. Az
1. sz. elemzésben a vegyértékek kompenzálására a Fe egy részét Fe2+-bõl
Fe3+-ba tettük át. A 3. sz. elemzésben 0,15% F van, ezen kívül egy képlet-
nyi egységre 0,05 H3O+ mennyiséget számítottunk. A biotit (4) elemzését
7 kationra számítottuk. 
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plagioclase 40-50% allanite accessory
biotite 25-30% apatite accessory
hornblende 
(edenite) 30-35% zircon accessory
titanite 2-3%

Plagioclase mainly forms small (0.2–0.8 mm) lath-
shaped tables with simple or lamellar twinning. occur-
rences of smaller (1.5 mm) individual isometric euhedral
grains with satellites are much rarer. The latter seem to be
formed in an early phase of crystallisation of plagioclase
since some of them are included into plagioclase. Sharp
shade-like zoning (An30-31) is visible in large plagioclase
although its composition is balanced (by de-calcification).
In the presence of de-calcified grains plagioclase of the
groundmass is clearly zoned: cores have An40-45, mar-
gins, An29-34 composition. Compositional equalisation in
large grains and its absence in smaller plagioclase of the
ground mass can probably be related to variations in the
speed of crystallisation: plagioclase of the ground mass
crystallised faster, and its composition was not
homogenised. In most of thin sections, in which larger
grains are absent, the smaller lath-shaped plagioclase went
through strong de-calcification and exhibits shade-like
zoning at composition An30-31 (in the cores sometimes
An33). Numerous small apatite inclusions are typical for
this plagioclase.

Biotite occurs in greenish-brown knots between the
grains of feldspars or feldspars and quartz. Acicular con-
tours of lamellae are typical. Amphibole is represented by
edenite (see above). It is a constituent of knots of coloured
minerals together with biotite or alone in rhombic prisms. 

Allanite occurs in single mostly altered grains. Titanite
is represented by two generations. Early titanite forms sin-
gle rather big (max. 0.5 mm) grains at the contacts of horn-
blende and plagioclase. The second generation forms small
grains along with biotite. Zircon occurs as small inclusions
in biotite. Apatite is also represented by two generations.
Early apatite occurs in separated short prismatic grains
inside plagioclase and biotite. Later acicular apatite is con-
nected with de-calcified plagioclase. 

When microcline is present (some %) typical mon-
zonitic texture is observable. 

The secondary minerals proper are present at about 2-
3%. This is first of all epidote which occurs on the contact
between biotite and plagioclase, rarer amphibole. Sericit-
isation takes place in central, most calcic parts of plagio-
clase grains. 

Conditions of crystallisation can be characterised as
follows. Properties of plagioclase and abundance of small
apatite inclusions in it show that Ca released in the course
of the de-calcification was concentrated in the melt and
with no passing to the fluid (no late calcite) was in situ pre-
cipitated as apatite in plagioclase. Specific features which
supported equilibrium composition of the melt at high Ca
and alkalies are probably related to the high CO2 in it.
According to KOGARKO and RYABCHIKOV (1978) high PCO2

results in generation of magmas rather under-saturated
with SiO2 but enriched in Ca and alkalies. Not only abun-
dance of apatite inclusions in plagioclase but also presence
of amphibole in a quantity which is comparable with that
of biotite as well as high concentration of titanite are prob-
ably explainable by this feature. Solubility of CO2 in melt
is promoted by high water content reflected in presence of
two water-bearing aluminosilicates (ORLOVA and
RYABCHIKOV 1977).

Distinct changes in mineral-equilibrium state occur on
the contacts between melanocratic rocks and host monzo-
granite or sub-alkaline quartz diorite. Here greenish-brown
biotite and light greyish-green amphibole (edenite) remain
in equilibrium but biotite becomes aggressive to plagio-
clase. This shift of the equilibrium is accompanied by
abundant separation of small (second generation) titanite.
In the case of similar changes amphibole stays as indiffer-
ent mineral and forms aggregates of euhedral grains.
Changes of this type seem to occur under influence of the
melt of monzogranites or sub-alkaline quartz diorites if
melanocratic diorite enclaves appear in the melt. 

These aggregates of amphibole crystals, which occur
along with biotite lamellae and do not contain plagioclase,
rather frequently are generated just on the contacts of the
less leucocratic rocks hosting melanocratic diorites. They
can be regarded as restites sensu MEHNERT (1968). Restites
are “relictic coloured minerals which form aggregates
when melts of feldspar or quartz–feldspar composition are
separated”. 

Coarse-grained (pegmatoid) quartz monzonite,
which is developed on the lower contact of a biotite-
amphibole monzonite (monzodiorite) of 12.6 m apparent
thickness with the host quartz diorite, has specific compo-
sition: 

quartz 10-15% as in monzogranite
plagioclase 35-40%
microcline 30-35% more than in monzogranite
biotite 3-5% less than in monzogranite
hornblende 5-10% less than in monzogranite
titanite 2-3%

When the early quartz–plagioclase association is fol-
lowed by the later quartz–K-feldspar association the pla-
gioclase de-calcified up to An30 is incongruently replaced
by K-feldspar, and monzonitic texture appears. Biotite
starts crystallising earlier than amphibole, along with
quartz and plagioclase, whereas edenitic hornblende and
titanite is generated together with K-feldspar. Plagioclase
in this rock despite its de-calcification (shade-like zoning)
does not contain apatite inclusions which are absent in
microcline as well. Apatite grains were generated earlier
along with the first quartz separation. 

Contact effect to the host quartz diorite is similar to that
between the melanocratic rocks and host monzogranite or
sub-alkaline quartz diorite. 

Attention should be paid to the behaviour of Ca. It pre-
cipitates as acicular apatite during the de-calcification of
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plagioclase in the early quartz diorite and is ex-solved
from later quartz monzonite despite the de-calcification of
plagioclase and its replacement by microcline. In the first
case (quartz diorite) the effect from the higher CO2 con-
tent of the melt and corresponding enrichment of the melt
in Ca and impoverishment in SiO2 is obvious. In the sec-
ond case (quartz monzonite) the melt is not poor but rich
in SiO2 that is not common in the case of monzonites.
That is why it is supposed that increase of PH2O plays the
main role in generation of leucocratic quartz monzonite
(pegmatoid). 

In this case such as in leucocratic monzogranite-peg-
matoids in-equilibrium increase of the PH2O has a stronger
effect than that from the CO2 and results in de-basification
of the melt. Besides Ca also Fe and Mg pass to the fluid,
and as a consequence the aboundance of coloured miner-
als sensibly decreases.

Summarising it can be stressed that minerals and min-
eral parageneses of both rock groups — melanocratic dior-
ite etc. enclaves and host monzogranites etc. — (not taking
into account secondary products) are very similar. This
makes possible to derive both of them from the same
magma chamber. 

Epilogue

Petrological study by Vladimir Alexandrovich Utenkov
undoubtedly is the most detailed and most argued which
was ever done for the Mórágy granitoids. Each of the con-
clusions is derived from a detailed analysis which is based
on the phase rule and concept of the mineral parageneses.

In the discussion of the composition of Mórágy granitoids
none of them was formerly used.

Questions formulated in the Introduction were
answered by Utenkov as follows: 

— Large K-feldspar crystals are of magmatic origin,
their metasomatic origin is excluded by both composition
and texture of minerals. [It should be noted that argumen-
tation in favour of their metasomatic origin based on the
temperature of crystallisation can be doubted even on the
results of analogous investigations for 12 obviously mag-
matic plagioclase (BUDA 1969) from which an average
temperature 517±10 °C can be calculated.]

— Petrographic variations of the host granitoids origi-
nated from magmatic differentiation. Different rock vari-
eties are composod of the same minerals, their relation-
ships being controlled by the path of the temperature
decrease and by the volatile content of the melt. 

— Rocks of both melanocratic enclaves and leucocrat-
ic dikes are in close connection with the host granitoids:
both of them originated from the same magma, enclaves
being early, dikes, late products of crystallisation. 

A further conclusion consists in that Mórágy rocks are
not of granite but of monzonite type which has a specific
position among magmatic rocks: its crystallisation is not
orientated towards eutectic but can be described as a tem-
porary succession of different mineral parageneses.

Results obtained clearly show that classical micro-
scope study can serve news even as compared to petrolog-
ical conclusions from much more modern tools
(FÖLDVÁRI-VOGL and BÖJTÖS-VARRÓK 1968, PANTÓ 1975,
SZEDERKÉNYI 1975, BUDA and NAGY 1995: geochemical
studies; BUDA 1968, 1974, HÁDEN 1997: feldspar studies).

Petrology of the Mórágy Granite (SW Hungary) based on the Bátaapáti (Üveghuta) boreholes

Elõszó

A mórágyi gránitkõzetek ma ismeretes három fõ cso-
portja a porfíros alapkõzet, a melanokrata zárványok és a
leukokrata kõzettelérek. Ezeket BUDA (1974) különítette el
[„porfíroblasztos fehér és rózsaszín mikroklintartalmú gra-
nodiorit”, „metabázit (fõként amfibolitzárványok)”,
valamint „aplit vagy pegmatit (telérek vagy fészekszerû
elõfordulások)”], az illetõ kõzetek önállóságát azonban
már ROTH (1875) felismerte („porfíros gránit” és „palás
szövetû gneiszgránit”, „bázisos telérkõzet” és „aplit”). A
mórágyi gránit felépítésében az elsõ mikroszkópos és
kõzetkémiai vizsgálat során PAPP és REICHERT (1929) dio-
ritot, szienitet és gránitot különböztetett meg. Részletesebb

tanulmányozással PAPP (1952) még több kõzetféleség
jelenlétét mutatta ki, amelyek közül az alapkõzetet
valószínûleg a változó amfibol- és biotittartalmú gránit és
granodiorit, a melanokrata zárványokat talán az amfibol-
szienit, minette és kerzantit, a leukokrata teléreket pedig
feltehetõleg a gránitaplit képviseli; megállapította azt is,
hogy a kõzetek átmeneti típusúak az alkáliak felé. Jóval
késõbben BUDA (1985) felismerte, hogy a mórágyi kõzetek
monzonitos jellegûek. Fél évszázada mutatta ki JANTSKY
(1953), hogy a gránit dinamometamorfózist, valamint ka-
taklázos és milonitos deformációt szenvedett és kb. 60°-os
irányban palásodott. 

A kutatók mindeddig hallgatólagosan vagy bevallot-
tan abból indultak ki, hogy a mórágyi gránit benyomuló

VLAGYIMIR ALEXANDROVICS UTYENKOV (BALLA ZOLTÁN és SALLAY ENIKÕ elõ- és zárszavával):
A mórágyi gránitkõzetek petrológiája Bátaapáti (Üveghuta) környéki fúrások vizsgálata alapján
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magmából keletkezett. A gránitkõzetek képzõdését illetõen
SZÁDECZKY-KARDOSS (1959) fordulatot hozott azzal, hogy
feltételezte: „a gránitos kõzettest nem magmás, hanem
migmás eredetû metaszomatikus képzõdmény”. Ez a fel-
fogás alapvetõen változtatta meg a magyar kutatók szem-
léletét. 

A gránittest korát VADÁSZ (1914) óta perm elõttinek,
pontosabban VADÁSZ (1935) nyomán variszkuszinak
(TELEKI 1941, VADÁSZ 1953) gondolják. Az anatektikus
(„migmás”, „metaszomatikus”) gránitképzõdés korát
illetõen felmerült a variszkuszinál idõsebb, kaledóni
(CSALOGOVITS 1964), sõt prekambriumi (SZEPESHÁZY
1966, 1967, 1973; JANTSKY 1975, 1979) kor lehetõsége is,
azonban a kutatók többsége a szemléletváltás után is meg-
maradt a variszkuszi kor hívének (VADÁSZ 1960, WEIN
1967, SZÁDECZKY-KARDOSS 1967, GHANEM, RAVASZ-
BARANYAI 1969, SZÁDECZKY-KARDOSS 1969, BUDA 1985,
1990, 1994, BUDA, NAGY 1995, BUDA et al 1999, 2000), a
K–Ar kormeghatározások (BALOGH et al 1983) pedig
alátámasztani látszanak a variszkuszi kort.

A SZÁDECZKY-KARDOSS (1959) fordulatot hozó cikkét
követõ évtizedben a gránitképzõdés anatektikus-metaszo-
matikus eredetérõl vallott felfogás határozta meg a magyar
kutatók gondolkodását (WEIN 1967, SZÁDECZKY-KARDOSS
1967, FÖLDVÁRI-VOGL, BÖJTÖS-VARRÓK 1968). Késõbb
azonban SZÁDECZKY-KARDOSS (1969) a migmatitosodást
már a gránit intruzív, injekciós metamorf hatásával ma-
gyarázta. Ez jelentõs változás az eredeti felfogáshoz ké-
pest, amely szerint a gránit a migmatitosodásnak terméke
és nem oka lenne.

A gránit ásvány-kõzettani jellegeit ennek ellenére a
továbbiakban is anatektikus-metaszomatikus eredet
feltételezésével vizsgálta és írta le GHANEM és RAVASZNÉ
(1969), SZEDERKÉNYI (1974, 1975, 1985), JANTSKY (1975,
1979) és BUDA (1968, 1969, 1972, 1974, 1975, 1981a,
1981b, 1990, 1994, 1995; BUDA, NAGY 1995; BUDA et al
1985). Ennek a felfogásnak lényeges szempontja volt,
hogy a gránit közel egykorú a környezetében elõforduló
képzõdmények metamorfózisával, ezért a gránitban már
ROTH (1875) által említett és JANTSKY (1953) által leírt
metamorf jelenségeknek nem szenteltek komolyabb
figyelmet, legfeljebb mellékesen említették azokat.
JANTSKY (1979) szerint ez a metamorfózis retrográd jel-
legû, s nála fiatalabb (alsó-jura utáni) a kataklázis és
milonitosodás.

A gránitosodás BUDA (1972, 1975) szerint kb. 450 °C
körüli hõmérsékleten játszódott le. A késõbbi hõmérséklet-
emelkedés hatására az alapanyag káliföldpátjai részlege-
sen mobilizálódtak, így alakultak granodioritos össze-
tételûvé a mecseki kõzetek. A felszabaduló K, Si, Al hozta
létre a gránitokban a metaszomatikus káliföldpát-kiválá-
sokat és a gránitaplitokat (l. alább).

Eleinte az anatektikus-metaszomatikus eredet egyik
fontos elemének tekintették, hogy a korábban „porfíros”
minõsítésû káliföldpát metaszomatikus eredetû. BUDA
(1994) két káliföldpát-generációt különített el: a közepe-
sen rendezett szerkezetû az alapanyagban, a rendezett

szerkezetû porfíroblasztként fordul elõ. Szerinte csak az
alapanyag káliföldpátja kristályosodott anatektikus
olvadékból, a porfíroblasztok késõbbi K-metaszomatózis
során keletkeztek. Rendezettségi vizsgálatai nyomán
HÁDEN (1997) is arra a következtetésre jutott, hogy a nagy
káliföldpátok kristályosodási hõmérséklete 500-550 °C
körül lehetett, azaz ezek a kiválások metaszomatikus ere-
detûek. Ezzel az anatektikus-metaszomatikus eredet
SZÁDECZKY-KARDOSS (1959) által bevezetett leglényege-
sebb eleme — az in situ kiolvadás (egyébként nagyobb
gránittest nemigen származik más eredetû magmából, bár
a kristályosodás a kiolvadási helytõl különbözõ távolság-
ban mehet végbe) — tulajdonképpen bizonytalanná vált.
Nem véletlen, hogy az utóbbi években született munkák
(BUDA 1996, 1998, 1999, BUDA, PUSKÁS 1997; BUDA et al
1999, 2000) a helyben történt kiolvadást már nem hangsú-
lyozták.

A gránit kristályosodási menetét illetõen BUDA
(1981a) azon a véleményen volt, hogy abban jelentõs
szerepet játszott a differenciáció és a viszonylag nagy
vízgõznyomás, de késõbb a differenciációt elvetette, még-
pedig szembe állítva azt az anatektikus-metaszomatikus
eredettel (BUDA 1985), de megtartva azt a gondolatot, hogy
az olvadék könnyenillókban dús volt. Szerinte kis hõ-
mérsékleten elõször biotit és ilmenit kristályosodott, ezt
követõen váltak ki a leukokrata elegyrészek. A lehûlés
lassú volt, így a földpátok szerkezete rendezetté vált. 

Az anatektikus-metaszomatikus eredet értelemsze-
rûen az alapgránitra vonatkozik. E felfogás keretében a
melanokrata zárványok legegyszerûbben az eredeti,
megolvadás elõtti kõzettömegnek a részleges megolvadás
során szilárd állapotban maradt részeiként, azaz a
migmatitok paleoszómájaként foghatók fel (BUDA 1974,
JANTSKY 1975, 1979). Ezeket a zárványokat bázisos
összetételûnek (BUDA 1974) minõsítették, ami együtt járt
azzal, hogy az alapgránitot és a zárványok kõzetét eltérõ
eredetûnek vélték (BUDA et al 1985). Ezt megerõsíteni lát-
szott az a körülmény, hogy az alapgránitnak magas a
ritkaföldfém-tartalma, míg a melanokrata zárványoknak
alacsony (BUDA 1990). 

A zárványok összetétele zömmel nem bázisos, hanem
intermedier (szienites, monzonitos, dioritos, l. BUDA
1996, 1998, 1999), bár BUDA (1995) szerint a titanit, a
krómit, a ferrodiopszid, a labradorit (An60) összetételû
zónás plagioklász, a Mg-dús aktinolitos hornblende és a
Mg-biotit, valamint a δD és az δ18O arány bázisos mag-
más eredetre utal. A zárványok is palásak (JANTSKY 1979),
s amfiboljuknak aktinolit, ill. aktinolitos hornblende
összetétele posztmagmás vagy metamorf átalakulásra
mutat (BUDA 1995). 

Néhány éve megjelent az a gondolat, hogy a
zárványok ugyan bázisos összetételûek, azonban a kétféle
kõzet — az alapgránit és a zárványok kõzete — két, egy
idõben létezõ és idõben egyszerre kristályosodó olvadék
terméke (BUDA 1999, BUDA et al 1999, 2000). Ezzel eltûnt
az alapgránit in situ anatektikus-metaszomatikus erede-
tének legfõbb érve, a részleges megolvadás során szilárd
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állapotban megmaradt, erõsen metamorf kõzetzárványok
jelenléte. 

A mórágyi gránittest harmadik komponensét alkotó
leukokrata telérkõzeteket mindig is benyomult magmás
olvadék kristályosodási termékének tekintették. Az
anatektikus-metaszomatikus eredettel ezt BUDA (1968,
1972, 1974, 1975) úgy egyeztette össze, hogy a teléreket a
granodioritos kõzetek K-jának mobilizálását (l. feljebb)
követõ K-metaszomatózis alacsony (<450 °C) hõmérsék-
letû termékeinek tekintette. Késõbb ugyanezeket a te-
léreket BUDA (1990) maradékolvadékból származtatta, az
utóbbi években pedig a telérek önálló eredetét hangsúlyoz-
za (BUDA 1996, 1998, 1999, BUDA et al 1999, 2000),
megemlítve, hogy a telérkõzetek normál differenciációs
trend szerint kristályosodtak. 

Az atomerõmûvi kis és közepes radioaktivitású hul-
ladékok végleges elhelyezését célzó földtani kutatás során
felismertük, hogy egyrészt a nagyméretû káliföldpát-
kristályokat átszelik a savanyú kõzettelérek, másrészt
mind az alapkõzetet, mind a kõzetteléreket változó inten-
zitású palásság és metamorfózis érinti. Az elsõ tény erõsen
kétségessé tette a nagyméretû káliföldpát-kristályok
metaszomatikus eredetét, a második viszont kétségtelenné
tette, hogy a mórágyi gránit megismerésében a metamorf
jelenségek döntõ fontosságúak, s fiatalabbak a nagyméretû
káliföldpát kiválásánál. 

Mindez arra késztetett, hogy felülvizsgáljuk a mórá-
gyi gránit kialakulását illetõen uralkodó elképzeléseket.
Ennek legegyszerûbb módjaként az kínálkozott, hogy az
elõzményektõl teljesen független külföldi szakemberrel
vizsgáltatunk meg a fúrások üde gránitkõzeteibõl készített
mintegy 100 vékonycsiszolatot. A vizsgálattal Utyenkov
Vlagyimir Alexandrovicsot, a Moszkvai Földtani-kutatási
Akadémia neves szakemberét bíztuk meg. Az alábbi
leírásban a problémának csak az elsõ részére, nevezetesen
a magmás kõzetképzõdésre vonatkozó eredményeket
ismertetjük. A vizsgálat feladata ezen a téren az volt, hogy
megalapozott választ adjon a következõ kérdésekre: 

— Milyen — magmás vagy metaszomatikus — erede-
tûek a nagy káliföldpát-kiválások?

— Mi az alapgránit kõzettani változékonyságának a
genetikai értelme? 

— Milyen kõzetgenetikai viszonyban állnak az alap-
gránittal egyfelõl a melanokrata zárványok, másfelõl a
leukokrata telérek kõzetei?

Bevezetés

A Mórágyi-rög a mai felszínen 18×7 km-es kristályos
alaphegység kibúvást képez a Mecsek hegységtõl DK-re.
A kõzettest vastagsága geofizikai adatok szerint legalább
2-3 km. A földtani helyzet alapján feltételezhetõ, hogy a
gránitkõzetek allochton módon, tektonikai takaró for-
májában települnek. 

Az atomerõmûvi kis és közepes radioaktivitású hul-
ladékok végleges elhelyezését célzó földtani kutatás során

a Mórágyi-rög ÉK-i részén, Bátaapáti község területén
nagyszámú fúrás mélyült, amelyek közül hat nagyobb
(300–500 m-es) mélységû fúrásból vett 62 csiszolatot vizs-
gáltunk meg. Ez szolgált a jelen tanulmány alapjául. 

A kutatási terület fõleg monzogránitból áll, ritkábban
fordul elõ szubalkáli kvarcdiorit és monzonit. A kristá-
lyosodás késõbbi fázisában keletkezett a leukokrata mon-
zogránit, valamint az aplit- és pegmatoidtelérek sorozata.
A monzogránitban melanokrata kõzetek zárványai fordul-
nak elõ. Köztük ugyancsak elõfordul kvarcdiorit és mon-
zonit, de túlsúlyban diorit van.

Elsõként az alap-, majd a leukokrata telér-, végül a
melanokrata kõzeteket tárgyaljuk. 

A magmás kõzetek elemzésében paragenezisek
kijelölésére és egymásutánjuk meghatározására törekszünk.
A paragenezis KORZHINSKII (1973b) szerint „együtt elõfor-
duló és egymással egyensúlyi helyzetben lévõ ásványok
asszociációja”. A másodlagos elváltozásokat a posztmag-
más oldatok lúgosság-savasság változásának KORZHINSKII
(1969) által kidolgozott sémája alapján tárgyaljuk. 

Az alapkõzet

Az alapkõzetek zöme monzogránit [BOGATIKOV et al
(1981) osztályozásában kvarcmonzonit], és a szubalkáli
kvarcdiorit–kvarcmonzonit csoport utolsó, alkáliákkal
maximálisan telített tagját képezi. Az alapkõzetben a káli-
földpát- és kvarctartalom erõsen ingadozhat. Ha a káliföld-
pát-tartalom a monzogránitokra jellemzõ átlagnál kisebb,
szubalkáli kvarcdiorit, sõt kvarcdiorit, ha nagyobb,
egyrészt kvarcban szegény (monzonit), másrészt nagy
kvarctartalmú kõzet (leukokrata monzogránit) jelenik
meg. Mind a csoportokon belül, mind e kõzetek egyes
fajtái között fokozatos átmenetek léteznek. 

A fõ változatot kétségtelenül az amfibol-biotitos mon-
zogránitok képviselik. Az alábbiakban a monzogránitok,
majd egyéb alapkõzetek jellemzése következik. 

Monzogránit

Kinézését tekintve a monzogránit teljesen kristá-
lyosodott kõzet, amely nagyméretû (max. néhány cm-es)
szabályos káliföldpát-kiválásokból és középszemcsés alap-
anyagból áll. 

Nagyméretû káliföldpát-kiválások
Nagyméretû káliföldpát-kiválások foglalják el a kõzet

térfogatának mintegy 10-15%-át. Összetételük a kutatási
terület tágabb környezetébõl származó kõzetek (Véménd,
Mórágy, Kismórágy) 7 kémiai elemzésének adatai szerint
(BUDA 1969, 1974) Or80,3–83,6, Ab15,3–18,3, An0,8–3,2, azaz vi-
szonylag stabil. A káliföldpátban 10%-ot elérõ mennyiség-
ben van jelen apró, normál, szételegyedéses pertit. A pertit
albitjának alacsonyhõmérsékletû szételegyedéses
kiválásától független, külön formát képvisel a peremi
lángpertit (l. alább). A nagyméretû kiválások egyszerû
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ikrekbõl állnak, ezek hátterén durvafoltos mikroklines rá-
csosság fejlõdik ki. Ténylegesen megfigyelhetõ másodla-
gos — késõi dinamometamorfózissal kapcsolatos — rá-
csossága alapján a káliföldpátot a további tárgyalásban
„mikroklinnek” nevezzük (kivéve az inkongruens reakciók
és a kísérleti adatok tárgyalását). 

A nagyméretû káliföldpát-kiválások belsejében gyak-
ran fordulnak elõ az alapanyagból származó zárványok. Ez
a tény elsõ pillantásra metaszomatikus káliföldpátosodás
benyomását keltheti. Az alapanyag földpátosodását el-
sõként REYNOLDS (1947) írta le kovás-alkáli metaszo-
matózisként, azaz olyan folyamatként, amelyben a kõzetbe
Si, Na, K lép be, és onnan Ca, Mg, Fe távozik, és amelyet
gránitosodásnak nevezett el. Ezt a folyamatot általában a
kiindulási kõzetek plagioklászának tömeges és erõs
savanyosodása (kiszorításos antipertitek megjelenésével),
valamint a káliföldpát és a kvarc mennyiségének fokozatos
megnövekedése és a színesásványok mennyiségének
jelentõs csökkenése (debazifikálódás) kíséri a bázisos
komponensek helyben történõ kiválásának mindennemû
jele nélkül. Leukokrata árnyékmigmatitok jönnek létre.
Ezt a folyamatot általában a tulajdonképpeni gránitosodás
(gránitos eutektikum kiolvadása) metaszomatikus elõ-
készítéseként értelmezik, és részleteit számos munkában
ismertetik (KORZHINSKII 1952, RUNDKVIST 1976, GAVRI-
KOVA 1982, ZHARIKOV 1987, ZHARIKOV, GAVRIKOVA 1987,
1989). 

Esetünkben a kvarc-, biotit-, amfibol-, titanit- és
cirkonzárványok átkristályosodnak, sõt megnagyobbod-
nak, ami arról tanúskodik, hogy egyidejûleg nem távozott
Fe és Mg. Világos nyomok mutatnak arra, hogy a Ca hely-
ben vált ki a magmás folyamatban (l. alább), vagyis szin-
tén nem távozott. A plagioklászzárványok nem növek-
szenek, hanem oldódnak, és méretük csökken. A plagiok-
lász a káliföldpát-képzõdés során olyan folyamatot jelez,
amelyben idõrõl idõre egyensúlyi állapot jön létre a
káliföldpáttal (l. alább). A tanulmányozott kõzetekben a
plagioklász erõs savanyosodása (albit-oligoklászig, vagy
legalább közepes oligoklászig) nem fordul elõ. Mindennek
alapján feltételezhetõ, hogy a káliföldpát képzõdése
olvadék részvételével játszódik le, s a nagy kiválások mag-
más eredetû fenokristályok. 

Alapanyag
Az alapanyag átlagos ásványi összetétele a kö-

vetkezõ: 

plagioklász 45-55% titanit járulékos
káliföldpát ~15% allanit járulékos
kvarc ~15% apatit járulékos
biotit 10-15% cirkon járulékos
hornblende 3-5%

A tényleges kõzetösszetétel ezekhez a számokhoz vi-
szonyítva a fenokristályok jelenléte miatt kissé eltolódik a
káliföldpát irányába.

A plagioklász kvarc környezetében idiomorf táblákat
alkot, amelyek optikai úton (az elsõ kristálytengelyre

merõleges metszeteken) meghatározott összetétele fõként
az An30-45 tartományban mozog. Jellemzõ a zónásság,
többnyire teljesen szericitesedett bázisos maggal és
savanyú peremmel. A zónásság gyakran csak árnyék-
szerûen marad meg, ami arra mutat, hogy a plagioklász
összetétele az olvadékkal történõ kölcsönhatás ered-
ményeképpen kiegyenlítõdik és savanyúbbá válik. A pla-
gioklászban apró zárványokban biotit, titanit és cirkon,
valamint alacsony kvarctartalmú kõzetben amfibol van
jelen. Apró, cseppszerû mikroklinbenövések is elõfordul-
nak benne finom, normál, esetleg elsõdleges rácsossággal.

Az alapanyagban lévõ mikroklin plagioklászszemcsék
közeit tölti ki monzonitos szövetet hozva létre. Néhol a
mikroklin-fenokristályok sima határából elágazások indul-
nak kifelé, amelyek a szemcseközi káliföldpátos anyagba
mennek át. Ez a körülmény a kétféle káliföldpát szoros
kapcsolatára mutat. 

A kvarc mindenhol átkristályosodott, és varratos (szu-
turás) határú szemcsék halmazaivá alakult. 

A biotit világos zöldesbarna, pikkelyhalmazokat
képez a földpátszemcsék közein, nemritkán zárványokat
alkot plagioklászban és mikroklinben. Az amfibol a kvarc-
hoz társul, de kvarcszegény kõzetekben a plagioklászban
fordul elõ. Kinézete a vékonycsiszolatokban specifikus.
Jellemzõje a világoszöld szín és különösen az egyszerû és
a 3-4 széles egyedbõl álló poliszintetikus ikresedés, a nagy
CNg (25–27°) és a nagy 2VNp (75–80°). Ezen ismérvek
alapján, valamint a szerzõ személyes tapasztalatának
értelmében ez az ásvány valószínûleg edenit (edenites
hornblende). A melanokrata zárványok optikai jellemzõit
tekintve ugyanilyen amfiboljának edenites jellegét
közvetlenül igazolják a SALLAY (2000) által végzett vizs-
gálatok (l. a „Melanokrata zárványok” részben). 

A titanit általában kvarcot és amfibolt kísér, de
zárványokat is képez mikroklinben. Az allanit világosbar-
na idiomorf kristályokat alkot, amelyek kizárólag kvarc
társaságában fordulnak elõ. A cirkon fõleg apró zár-
ványként fordul elõ biotitban. Az apatit viszonylag
nagyméretû, rövidoszlopos kristályokat képez kvarcban,
és apró tûs kiválásokként van jelen földpátokban, fõleg
plagioklászban. Az utóbbi esetben szemcseszegélyekhez
kötõdik, és nincs meg a bázisosabb kristálymagban.

Genetikai áttekintés
A monzogránitok megkülönböztetõ sajátossága

egyrészt a plagioklász erõsen bázisos (andezines)
összetétele, másrészt piroxén hiánya mellett amfibol és
biotit jelenléte. Az elsõ e sorozat kõzeteinek általános
sajátossága, amely az olvadék kezdettõl fogva magas Ca-
tartalmát tükrözi. A második sajátosság már specifikus-
abb. A monzonitokban általánosan elterjedt piroxén amfi-
bollal történõ felváltása, emellett biotit fellépése, azaz két
víztartalmú alumíniumszilikát ásvány tényleges jelenléte
a kõzetekben rendkívül magas vízgõznyomásról tanús-
kodik.

Valószínûleg az olvadék víztelítettségével függ össze
a pegmatoid képzõdmények jelenléte és a posztmagmás
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ásványok bõsége is. A víztelítettség miatt az ásványok
egyensúlyi elemzésében a nagy vízgõznyomáson (PH2O = 5
kbar) végzett kísérletek eredményeként nyert dia-
grammokat alkalmazzuk.

AZ ALAPANYAG KRISTÁLYOSODÁSA

A monzogránitok kristályosodási rendje (1. táblázat)
eléggé stabil. Elsõként kezd kristályosodni a biotit, a tita-
nit és a cirkon [alacsony kvarctartalom esetén — a
szubalkáli kvarcdioritokban (l. az Egyéb alapkõzet-vál-
tozatok részben) ezekhez az ásványokhoz amfibol is csat-
lakozik]. Mindezek az ásványok apró zárványokat alkot-
nak a plagioklászban. A továbbiakban a színes és járulékos
ásványok kiválása folytatódik, de már a kvarccal és
káliföldpáttal együtt, vagyis a színes és járulékos ásványok
„áthúzódó” fázist képviselnek. A kvarchoz társulva allanit
jelenik meg. Ugyancsak a kvarccal asszociál az apatit rövid-
oszlopos, viszonylag nagyméretû változata is. 

A tárgyalt monzogránitokban és kísérõ kõzeteikben a
plagioklász (kristályosodás során lejátszódó) összetétel-
változásának két különbözõ tendenciája figyelhetõ meg.
Egyik a normális zónásság bázisos maggal és savanyúbb
peremmel, éles határral a zónák között. A másik e zó-
násság elmosódása, amikor a zónásság csak árnyékszerûen
marad meg, az összetétel pedig An30 körül kiegyenlítõdik
vagy az egész szemcsében, vagy annak külsõ részén. Az
árnyékszerû zónásság ellenére az ikerlemezek mindegyike
egyidejûleg („átfutóan”) olt ki. E második folyamat
lényege az, hogy a plagioklász savanyúbbá válik, s ezt a
folyamatot gyakran deanortitosodásnak nevezik. 

BOWEN (1913) kísérletei óta ismeretes, hogy a kristá-
lyosodó plagioklász minden konkrét összetételének
savanyúbb olvadék-összetétel felel meg, s a hõmérséklet
csökkenése során zónás kristályok keletkeznek bázisos
maggal és savanyú szegéllyel, amelyek együttes átlagos
összetétele felel meg a kiindulási olvadék összetételének.
Ugyanakkor lassú lehûlés esetén a komponensek diffúzió-
ja nemcsak az olvadékban játszódik le, hanem átterjed a
szilárd fázisra is, amelynek összetétele ennek követ-
keztében homogenizálódik, s az eredeti olvadék összeté-
teléhez közeledik (NIKOLAEV, DOLIVO-DOBROVOL’SKII
1961, DEER et al 1963). Pontosan ez a jelenség figyelhetõ
meg a tárgyalt monzogránitokban, amit az is alátámaszt,
hogy a Ca néhol — egyes kõzettípusokban rendszeresen
— helyben, azaz olvadékban marad (l. alább), s tûs apatit-
ban válik ki. 

Ugyanilyen értelemben fogta fel a plagioklász magmás
deanortitosodását LODOCHNIKOV (1974) is, aki már
könyvének elsõ (1931-es) kiadásában rámutatott arra,
hogy a diffúziós deanortitosodás, vagyis az egyensúly
beállása az olvadékkal lassúbb folyamat, mint a lehûlés.
Ugyanõ mutatott rá arra is, hogy a diffúzió útján kölcsön-
hatásba lépõ plagioklászrétegek összetétele ritkán sava-
nyúbb An25-35-nél, ami valószínûleg azzal kapcsolatos,
hogy amikor az összetétel az albitoshoz közeledik, a
viszkozitás megnövekedése miatt a diffúzió már a
folyadékfázisban is megnehezül. Ez lehet a fõ oka annak,

hogy a tárgyalt kõzetekben a plagioklász összetétele An30-
ra áll be. Ez az összetétel jelzi azt a határt, amelyen a
deanortitosodás a legerõsebbé válik, s egyúttal lényegesen
megváltozik az olvadék összetétele is: a plagioklász és a
kvarc együttes kristályosodása következtében dúsul benne
a Ca és Al, valamint a K is. 

A keletkezési viszonyok vonatkozásában tehát nem a
színesásványok, hanem a fõ kõzetalkotók — a földpátok és
a kvarc — a leginformatívabbak. A korai (káliföldpát elõt-
ti) szakaszban zónás plagioklász kristályosodik. A plagiok-
lásztáblák legbázisosabb belsõ zónája átlag An36-38
(ritkábban An45-öt elérõ, a bázisos magokban pedig eset-
leg bázisosabb) andezin, a peremek pedig An30 oligok-
lász-andezin összetételûek. Az olvadékkal történõ köl-
csönhatás folyamán azonban a plagioklász deanorti-
tosodik, zónássága árnyékszerûvé válik, és nemcsak a
peremek, hanem a táblák jelentõs részének összetétele is
az An30 oligoklász-andezinhez közeledik. Ezekben a
táblákban csak a szericitesedett mag bázisosabb össze-
tételû. Ahogy a plagioklász eléri az An30 összetételt,
idiomorf táblái között kvarc kezd kiválni az olvadékból. 

Az „áthúzódó” színesásványokat figyelmen kívül
hagyva, Yoder diagrammja (1. ábra) alapján az An45 pla-
gioklász kristályosodásának kezdeti hõmérsékletét 850
°C-ra, a kvarc és az An30 oligoklász–andezin eutektikus
kristályosodásának hõmérsékletét pedig 760 °C-ra tehet-
jük. Ezt az értéket arra alapozzuk, hogy a plagioklász a
befogadó kvarccal alkotott kontaktusán egy An30-as
összetételû külsõ zónával rendelkezik. A bázisosabb pla-
gioklász reliktumokat alkot, a savanyúbb viszont (An26-
ig) a földpátegyensúly késõbbi, alacsony-hõmérsékletû
eltolódását jelzi. A diagram (1. ábra) jól szemlélteti az
olvadék összetételének megfelelõ, a kristályosodáskor fel-
lépõ változási trendet és a végsõ eutektikus pontot. A
kvarccal együtt kristályosodik a biotit fõ tömege, majdnem
az összes amfibol és teljes egészében az allanit. A fõ
ásványok legelterjedtebb és legstabilabb káliföldpát elõtti
paragenezise — a Qtz+Pl+Hbl+Bt — kvarcdioritnak felel
meg, ez teszi ki a kõzet térfogatának mintegy 80%-át [itt
és a továbbiakban az ásványok jelölésében KRETZ (1983)
rendszerét alkalmaztuk].

Fontos, hogy a monzogránit kvarc–plagioklász
(+amfibol, +biotit) alapanyagának kristályosodási folya-
matában a plagioklászszemcsék nem teljesen, hanem csak
An30-ig deanortitosodtak. Nagyon gyakran, különösen a
nagyméretû szemcsékben, bázisosabb mag marad meg.
Minél több az ilyen reliktum, annál több a kvarc a
kõzetben. És fordítva, minél elterjedtebb a deanortitosodás
(kevés a bázisos reliktum vagy hiányzik), annál kevesebb
a kõzetben a kvarc. Így tehát az olvadékban lévõ SiO2
különbözõ mértékben használódik el deanortitosodásra.
Ezzel a folyamattal hozható kapcsolatba az apatit apró
tûkristályos változata, amely néha plagioklászszemcsék
deanortitosodott szélein jelenik meg (e szélek belsejében
és a szemcsék bázisos magvaiban már nincs apatit). A Ca
csak részben kötõdik meg a tûs apatitban, nagyrészt kilép
az olvadékba, majd átkerül a fluidumba, és csak a poszt-



magmás szakaszban, annak is a legvégén csapódik ki kal-
cit formájában. 

A FENOKRISTÁLYOK KÉPZÕDÉSE

A további kristályosodás a maradékolvadékból megy
végbe a kezdeti olvadékhoz viszonyítva alacsonyabb SiO2-
tartalom és egyidejû alkáliadúsulás mellett. Ilyen olvadék-
ból kristályosodik ki az a káliföldpát, amelyik mind feno-
kristályokat, mind szemcseközi formákat alkot. A káliföld-
pátnak a kvarcdiorit-alapanyaghoz viszonyított késõbbi
kiválása elvileg különbözteti meg ezeket a kõzeteket a
gránitoktól. 

A káliföldpát és a kvarcdiorit-alapanyag kölcsön-
hatása a fenokristályok belsejében a legaktívabb, és a
szemcseközi káliföldpátos anyagban lényegesen kisebb. A
plagioklász viszonya a káliföldpáthoz nem állandó. Mivel
a monzogránitokban a plagioklász savanyúvá válása
(deanortitosodása) nem volt teljes, hanem csak An30
oligoklász–andezin szintig ment végbe, a fenokristályok
belsejében különbözõ összetételû plagioklász-szemcse-
reliktumok fordulnak elõ. A fenokristályokon belül a pla-
gioklászzárványok eloszlásában az alábbi zónásság észlel-
hetõ: 

1. A fenokristályok közepe táján az andezinrelik-
tumokat a káliföldpát intenzíven korrodálja és feloldja (1.
fénykép). Idiomorf andezinzárványok csak ritkán õrzõd-
nek meg (2. fénykép). 

2. A plagioklászzárványok nagyobbrészt idiomorffá
válnak, míg a félig feloldott andezint albitburok veszi
körül (3. fénykép). Az ilyen burok olykor kettõs felépítésû:
az andezin körüli elsõ gyûrû oligoklászból áll, a második
pedig, azaz a külsõ, albitból. Vannak esetek, amikor a pla-
gioklászzárványok oligoklászos összetételig történõ
deanortitosodása széles párhuzamos sávok — pszeudoper-
titek („elkent” vagy „elnyújtott” plagioklászreliktumok)
— keletkezésével megy végbe. Mindkét eset közbensõ
oligoklász–káliföldpát egyensúlyt képvisel. 

3. Közvetlenül a fenokristály pereménél az andezinre-
liktumok ismét buroknélküliek, viszont nagyméretûek és
oválisan kerekdedek (monzonitos szövet). 

Ez a három változat a 
C = K–F+1 

formában leírt fázisszabály alapján (ahol C a szabadság-
fokok száma, K a komponensek mennyisége, F a fázisok
száma, köztük az olvadékkal) a következõképpen értel-
mezhetõ. Mivel feltételezzük, hogy PH2O = konst, egyes
értéket fogadunk el (a fázisszabály kettese helyett). A kom-
ponensek számát, figyelembe véve a plagioklász változó
összetételét, hárommal (albit, anortit, káliföldpát) vesszük
egyenlõnek. A fázisok közötti reakció csökkenti az
egységre jutó szabadságfokok számát. 

A fenokristályokon belüli plagioklász–káliföldpát
kölcsönhatás elemzésében az andezin olvadékkal történõ
helyettesítését és a káliföldpát azt követõ kristályosodását
leíró reakciókat egyszerûsítjük. Feltételezzük, hogy a Na
és Ca kilép a maradékolvadékba, a Na ezután albitban

kötõdik meg, s gyakorlatilag az összes felszabaduló Ca az
olvadék végleges kristályosodásakor attól elkülönülõ flui-
dumfázisba megy át. Az Al egy része az andezin káliföld-
páttal történõ inkongruens helyettesítése során az olvadék-
ba, majd a fluidumfázisba kerül át. 

A három változat a következõképpen írható le.
1. Plagioklászreliktumok oldódása káliföldpátban (az

andezin + olvadék = káliföldpát inkongruens reakció
eggyel csökkenti a szabadságfokok számát):

C = K–F+1–1 = 3–3+1–1 = 0 .

Egyensúlyi helyzetben minden andezinösszetétel egy
meghatározott hõmérsékletnek felel meg. Bármilyen
hosszú idõre rögzítjük a hõmérsékletet, az egyensúly meg-
marad, és az idiomorf andezintáblák a káliföldpát belse-
jében az olvadéktól izolált helyzetbe kerülhetnek, s így a
hõmérséklet soron következõ csökkenésekor már nem
vehetnek részt a reakcióban. Általános esetben, amikor az
olvadék andezinnel reagál, és a hõmérséklet csökken, az
egyensúly jobbra tolódik el, és az egyik reagáló fázis
eltûnik. A mikroklinben megfigyelhetõ nagyszámú kor-
rodált (félig oldott, kimart) reliktum alapján ez a fázis az
andezin.

2. Albit (vagy, ami lényegesen ritkább, oligoklász)
védõszegély kialakulása a káliföldpát belsejében lévõ
andezin körül eggyel növeli a kölcsönhatásban résztvevõ
fázisok számát, az andezin + olvadék → albit + káliföldpát
inkongruens reakció pedig eggyel csökkenti a szabadság-
fokok számát:

C = K–F+1–1 = 3–4+1–1 = –1 .

Mind a négy fázis egyidejû létezése (egyensúlyi érint-
kezése) lehetetlen. Ezért albitburok képzõdik, amely kizár-
ja az andezin és az olvadék közötti kölcsönhatást, és 
az olvadékkal valójában az albit reagál, aminek
következtében káliföldpát képzõdik: albit+olvadék =
káliföldpát. Állandó hõmérséklet mellett az albitburok
egyensúlyban van a káliföldpáttal, és külsõ kontúrjai
idiomorffá válnak, mivel 

C = K–F+1–1 = 3–3+1–1 = 0 . 

A hõmérséklet csökkenése a reakciót jobbra tolja el, és
a plagioklászolvadék kölcsönhatáskor az albitburok,
valamint a belsõ andezinreliktumok eltûnéséhez vezet.
Amennyiben a képzõdõ káliföldpát a zárványokat meg-
bízhatóan izolálja az olvadéktól, az ilyen zónás zárványok
megmaradnak. Azt, hogy az andezinzárványok körüli
albitburok képzõdése mobilis fázis (olvadék) részvételével
megy végbe, a zárványok jellegzetes kanyarulatai iga-
zolják. Nevezetesen, nagyméretû szabályos fenokristály-
ban ezek a zárványok a fenokristály peremével párhu-
zamos láncocskába rendezõdnek, a peremtõl bizonyos tá-
volságban. Ugyanebben az irányban orientálódik az albit-
burok ikresedése.

3. A fenokristályok szegélyén közvetlenül jelenlévõ,
albitburokkal nem rendelkezõ ovális–kerekded, nagymé-
retû és nagyszámú plagioklász (oligoklász–andezin)-
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zárványok arról tanúskodnak, hogy az olvadékkal fennálló
kölcsönhatásuk során nem lépett fel agresszív oldódás. Az
oligoklász-andezin+olvadék = káliföldpát inkongruens
behelyettesítés, mint az elsõ esetben is, invariáns egyen-
súlyhoz vezet, azzal a különbséggel, hogy itt (közvetlenül
a fenokristályok szegélyén) az egyensúly további
eltolódása kis hõmérsékleti gradiens mellett zajlott és nem
lehetett elegendõen mély az alsó hõmérséklethatár (~700
°C, l. alább) közelsége miatt. 

Összevetve a káliföldpát-képzõdést a kvarc–plagiok-
lász alapanyag korábbi keletkezési folyamatával, megál-
lapíthatjuk, hogy a káliföldpát-képzõdéskor alapvetõen
megváltozik az olvadék kristályosodási módja. A zónás,
részben deanortitosodott plagioklász és a kvarc–plagiok-
lász eutektikum fokozatos kristályosodása helyére teljesen
eltérõ mechanizmus lép — az olvadék inkongruens köl-
csönhatása a plagioklásszal. Ekkor a korábban kivált pla-
gioklász instabillá válik, feloldódik az olvadékban, s
helyette káliföldpát kristályosodik. Az oldódás követ-
keztében a plagioklászból alaktalan (kimart) reliktumok
maradnak vissza, amelyek összetétele erõsen változó. 

Ennek során minden konkrét hõmérsékleten „kon-
zerválódhat” a káliföldpát egyensúlya egy konkrét
összetételû plagioklásszal. Magas hõmérsékleten ez a
szemcsemagok bázisos plagioklásza, amelynek külsõ,
oligoklász–andezines övét káliföldpát helyettesíti.
Alacsonyabb hõmérsékleten köztes egyensúly állhat be a
káliföldpát és a savanyúbb, akár nem reliktum-, hanem
szemcseburok és lángpertit újonnan képzõdött plagiok-
lásza között. 

A káliföldpát-képzõdés hõmérsékleti intervalluma a
plagioklász és az olvadék káliföldpát-képzõdéssel járó
kölcsönhatásának markerpontjaira támaszkodva
megközelítõleg becsülhetõ. A legbázisosabb a mikroklin-
ben észlelt idiomorf zárványok közül az An38 plagioklász.
Ennek egyensúlya a káliföldpáttal PH2O = 5 kbar mellett
750-760 °C hõmérsékletet jelez (2. ábra). Amikor az
andezinzárványok körül a befogadó káliföldpáttal egyen-
súlyban lévõ burkok képzõdnek, a belsõ (korábbi) oligok-
lászburok 715 °C hõmérsékletnek felel meg, ha az oligok-
lász összetétele An20. A külsõ albitburok a káliföldpáttal
698 °C hõmérsékleten van egyensúlyban (2. ábra).

Megközelítõleg 700 °C hõmérsékleten a kristályosodó
rendszer megváltozik. Míg a káliföldpát belsejében a
fenokristály szélétõl nem nagy, de jól érzékelhetõ távol-
ságban a plagioklászzárványok körül albitburok képzõdik,
addig közvetlenül a káliföldpát kontaktusain peremi láng-
pertit képzõdik, amely a káliföldpát szélénél a legtelítet-
tebb és a fenokristály közepe felé kiékelõdik. Ez a peremi
lángpertit rendszeresen elõfordul nemcsak a nagyméretû
fenokristályok peremén, hanem a jellegzetes monzonitos
szövetben, fõként az alapanyagban lévõ káliföldpát
szélein. Ily módon itt a plagioklásznak tudható be, hogy az
olvadékkal való kölcsönhatásakor az albitos és a káliföld-
pátos fázisok nem egymás után, hanem egyidejûleg lépnek
fel. Ez lehetõvé teszi, hogy a kettõt egy egységes fázisnak
(mikroklin-pertitnek) tekintsük, amelyben az albitos kom-

ponens mennyisége (40% és több) összemérhetõ a káli-
földpátoséval. Ez az összetétel — bomlási pertitek kis
mennyiségébõl ítélve — élesen eltér a majdnem Na-men-
tes fenokristályokétól. Az inkongruens reakciót a feno-
kristályok szegélyén és a káliföldpátos alapanyagban
andezin + olvadék = mikroklin-pertit formában fejezzük
ki. Ennek a reakciónak a figyelembe vételével a három-
fázisú (andezin, mikroklin-pertit, olvadék) és háromkom-
ponenses (albit, anortit, káliföldpát–nátronföldpát) rend-
szer (PH2O = konst mellett) invariáns: 

C = K–F+1–1 = 3–3+1–1 = 0 . 

Az általános hõmérséklet-csökkenési tendencia mel-
lett az egyensúly jobbra, azaz a plagioklász eltûnésének
irányába tolódik. Ugyanakkor a szegélypertitrendszert két-
fázisúként is ki lehet fejezni, mivel peremi pertit nemcsak
plagioklásszal, hanem kvarccal és színesásványokkal alko-
tott kontaktusokon is képzõdik. A Morse-diagramon (3.
ábra) jól látható, hogyan változik az olvadék összetétele
káliföldpát kristályosodásakor, amikor a hõmérséklet
csökken, majd eléri a szolidusz- és szolvuszgörbe
keresztezõdését. Ez a pont — 703 °C hõmérséklet (PH2O =
5 kbar) — határozza meg a káliföldpát–albit egyensúlyt
jelzõ kétfázisú földpát (peremi lángpertit) megjelenését.

Összegezve: a káliföldpát-fenokristályok kialakulása a
hõmérséklet csökkenése mellett megy végbe, ~760 °C-tól
kezdve ~700 °C-ig. A plagioklász káliföldpáttal az olva-
dékból történõ inkongruens behelyettesítése magas
hõmérsékleten a legagresszívabb. Az adott hõmérséklet-
intervallum alsó határának közelében a reakcióban
résztvevõ átmeneti albitos, olykor oligoklászos fázisnak
köszönhetõen a behelyettesítés „lankadttá”, agresszívnek
nem nevezhetõvé válik.

A hõmérséklet csökkenése mellett a fenokristályok
kialakulásával együtt nem csak káliföldpát–plagioklász
kölcsönhatás zajlik. Jellemzõ a mikroklin és kvarc viszo-
nya. A káliföldpát-fenokristályba monokristályos kvarc nõ
belé. Ezenkívül a nagyméretû mikroklinben, annak külsõ
határai mentén idõnként egyidejûleg kioltó, apró kerekded
vagy cseppformájú kvarcreliktumokból álló sorozatok for-
dulnak elõ. Az ilyen szimplektitszerû kvarckiválások a
fenokristály kialakulásának befejezõ szakaszában, azaz a
káliföldpát–kvarc rendszer eutektikus minimumában
végbement egyidejû kristályosodásáról tanúskodnak. A
Shaw-diagramon (4. ábra) PH2O = 5 kbar-nál extrapolálás-
sal megkaphatjuk az eutektikus pontot, amely meg-
közelítõleg 700 °C hõmérsékletnek felel meg. Ez az érték
megegyezik a fenokristályok szélein és a káliföldpátos ala-
panyagban fennálló káliföldpát–albit egyensúly alapján
becsült hõmérséklettel, ezért megbízhatónak tekinthetõ. 

Jelentéktelen ásványelváltozások a maradék-olva-
dékkal kölcsönhatásban 700 °C-nál alacsonyabb hõmér-
sékleten is végbemennek. Ilyen a plagioklász szórvá-
nyosan elõforduló foltos savanyosodása An26-27 oligok-
lászig. E foltokhoz apró, szabálytalan alakú, igen finomrá-
csos mikroklinbenövések kapcsolódnak. Az ilyen mikro-
klin olykor kvarccal együtt plagioklásztáblákat átszelõ
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mikroereket alkot. Ezeknek a késõi képzõdményeknek a
mennyisége általában nem haladja meg az 1%-ot. Meg-
jelenésük a rendszernek a gránit irányába történõ elmoz-
dulását jelzi. 

E folyamat hõmérsékleti szintjét csak hozzávetõlege-
sen lehet megadni. Gránitok esetében az alsó határ
megközelítõleg 650 °C (ZHARIKOV, RUSINOV 1998), de a
vizsgálat tárgyát képezõ kõzetekben inkább valamivel
magasabb, 650 és 700 °C között van, mivel a plagioklász
a savanyosodásához vezetõ egyértelmû tendencia ellenére
is eléggé bázisos marad, s így a hármas kvarc–földpát
egyensúly a monzogránitokban még a késõmagmás sza-
kaszban sem áll be. 

ÖSSZEFOGLALÁS

A vizsgált monzogránitok lényegesen eltérnek az iro-
dalomban ismertetett analóg kõzetektõl, amelyekre feno-
kristályok nélküli monzonitos szövetet, színes ásványként
piroxént tartanak jellemzõnek. Így YARMOLYUK és KOVA-
LENKO (1987) összesítésében a kvarc-monzonitokat (ame-
lyek a tárgyalt monzogránitoknak felelnek meg) úgy jel-
lemzik, hogy azok piroxéntartalmúak, és nincsenek
káliföldpát-fenokristályaik. Elemzésünk tükrében feltéte-
lezhetõ, hogy a vizsgált monzogránitok mindkét sajá-
tosságát (két víztartalmú alumoszilikát és nagyméretû
káliföldpát-fenokristályok létezését) a magma magas víz-
tartalma határozta meg.

E kõzetek másik jellegzetessége az, hogy a káliföldpát-
fenokristályok nem elsõként kristályosodnak, amint ezt a
vulkanitok tanulmányozása alapján várhatnánk, hanem az
alapanyag kristályosodása után (akárcsak az alapanyagban
lévõ káliföldpát). Ezt az magyarázza, hogy a plagioklászt
inkongruens módon olvadék helyettesíti, és annak helyén
káliföldpát képzõdik. 

Egyéb alapkõzet-változatok

A monzogránitok kíséretében más kõzetek is elõfor-
dulnak, azonban jóval kisebb elterjedésben. Ezek a kõ-
zetek a monzogránitokhoz fokozatos átmenetekkel kap-
csolódnak, és rendkívül változékony káliföldpát- és kisebb
kvarctartalmukkal különböznek azoktól. Ilyen a szubalkáli
kvarcdiorit és a jelentéktelen káliföldpát-tartalmú kvarc-
diorit, valamint néhány magas káliföldpát-tartalmú, de
ugyancsak kvarcban szegény kõzet egészen a kvarcmentes
monzonitig. Mennyiségétõl függetlenül a káliföldpát a pla-
gioklásszal monzonitos szövetet alkot.

A szubalkáli kvarcdioritokra (5–15% Qtz, 2–5% Kfs)
a plagioklász deanortitosodása (az An30-as szintig)
jellemzõ, s bázisosabb szericites magok majdnem teljes
hiányára vezet. A táblákban csak olykor figyelhetõ meg
árnyékszerû zónásság. Ebben a plagioklászban nagyon
sok apró apatitzárvány van (a kvarc közötti nagyobb
apatit itt is megvan), amely a deanortitosodás során fel-
szabaduló Ca jellegzetes kiválási terméke. Elõfordul
apatit a plagioklászt inkongruens módon helyettesítõ
káliföldpátban is. 

A monzonitokban (0–2% Qtz, 25–30% Kfs) a plagiok-
lász deanortitosodása An30-31-ig szintén általános jelen-
ség. Bár árnyékszerû zónásság megfigyelhetõ, néha bázi-
sosabb foltok és gyûrûk láthatók. A tûs apatit itt plagiok-
lász mellett már az azt inkongruens módon (olvadék
részvételével) kiszorító káliföldpátban is bõséges. 

A kalcit mindkét kõzettípusban hiányzik (vagy csak kis
mennyiségben van jelen), bár a másodlagos ásványosodás
erõs. Ugyanakkor a plagioklász szericitesedése — savanyú
összetétele ellenére — bõséges (különösen a monzonitok-
ban).

Egyes köztes összetételû változatokban — az igen vál-
tozékony kvarc- (5–20%) és mikroklintartalmú (5–15%),
feltételesen granodiorit minõsítésû kõzetekben — a pla-
gioklász deanortitosodási foka erõsen változékony. Tûs
apatit a plagioklász savanyú szegélyein, de gyakrabban a
mikroklinben fordul elõ. 

Különleges kõzetváltozat a leukokrata monzogránit.
Ezt tipikus monzonitos szövete és elég bázisos plagiok-
lásza a monzogránitokkal rokonítja, ugyanakkor a feno-
kristályok és a színesásványok kis mennyisége a leukokra-
ta telérkõzetekkel — aplitokkal és pegmatoidokkal (l.
alább) — azonos jelleg. A leukokrata monzogránitok a
káliföldpát-fenokristályok hiánya és a színes elegyrészek
alacsony aránya (maximum 5-10% biotit) mellett jel-
legzetes összetételûek — kvarc- és mikroklintartalmuk
magasabb (külön-külön 30-40%-ig), s a nem zónás és nem
szericitesedett plagioklászok bázisossága stabilan magas.
Igen jellemzõ a földpátok közein elõforduló kvarc-halma-
zok „borsós” szövete. Feltûnõ, hogy a másodlagos elvál-
tozások nem a plagioklász szericitesedésében, hanem a
kvarc kalcittal való helyettesítésében nyilvánulnak meg,
amelynek során a „borsós” kvarchalmazokban csipkés raj-
zolat jelenik meg. 

Másodlagos elváltozások

A vízzel telített és széndioxidban dús olvadékból
kristályosodó kõzetekben a másodlagos elváltozásoknak
nagyon széles körben kell megjelenniük. S valóban, az
üveghutai kõzetek kialakulását a másodlagos para-
genezisek egész sora kíséri. 

A monzogránitokra és kísérõ kõzeteikre jellemzõ a
másodlagos ásványok — nagyon kis mennyiségben mir-
mekit, finomszemcsés kvarc és plagioklászon kifejlõdött
epidot halmaza, továbbá apró kvarc, nagyszámú apatit-
zárványt tartalmazó „csipkés” biotit, valamint plagioklá-
szon együttesen kifejlõdött kalcit és szericit — állandó
jelenléte. A kevéssé elváltozott kõzetváltozatokban ezek-
nek a másodlagos ásványoknak a mennyisége stabil, 2-
5%-ot tesz ki. A breccsásodást és milonitosodást elszen-
vedett kõzetekben a másodlagos ásványok mennyisége
elérheti az 50%-ot, ezekben alacsonyhõmérsékletû ásvá-
nyok sorozata — klorit, pirit, magnetit, eres kifejlõdésû
kalcit, adulár stb. — jelenik meg.

A posztmagmás ásványképzõdés általános sorrendjét
KORZHINSKII (1969) az oldatok savasságában törvénysze-
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rûen bekövetkezõ változásokkal magyarázta. Szerinte
állandó hõmérsékleten elkerülhetetlen az oldatok
savasságának hullámszerûen terjedõ változása, és ennek
megfelelõen korai lúgos, savas kilúgozási, késõi lúgos és
záró neutrális szakasz különböztethetõ meg. 

A másodlagos elváltozások a tárgyalt kõzetek közül
legelterjedtebbek a monzogránitokban. Menetük (2. táb-
lázat) jól korrelálható a KORZHINSKII (1969) által kijelölt
szakaszokkal:

1. A legkorábbi elváltozás termékei a mirmekitek,
amelyek mikroklinben az andezin határán fejlõdnek ki és
savanyú plagioklászban lévõ szimplektites kvarcbenö-
vésekbõl állnak. A gránitkõzetek utómagmás elváltozásai
között a mirmekitesedés a legmagasabb hõmérsékletû
autometaszomatikus folyamat (KORZHINSKII 1955).
PERCHUK és GREYA (1998) nyomán az 

(1+x)Kfs+[xCa2++(1–x)Na+] →
→ xAn(1–x)Ab+4xQtz+[(x+1)K+] 

reakció (ahol az ionok a fluidumban vannak, Kfs =
káliföldpát, An = anortit, Ab = albit, Qtz = kvarc), nemcsak
az alkáliák, hanem a Ca mobilitása mellett játszódik le. Ez
a reakció valamennyi utómagmás reakció között külön-
leges helyzetet foglal el, mivel víz közvetett részvételével
zajlik: a víz a fluidumban oldószer és erõs katalizátor
(GRAMENITSKII et al 2000). A mirmekitesedés savas folya-
mat, amely utómagmás körülmények között játszódik le,
amikor már nincs olvadék, s a hõmérséklet alacsonyabb,
mint a földpátok kristályosodása során. A fluidum
összetétele ennek során nem a káliföldpáttal, hanem a
savanyú plagioklásszal van egyensúlyban. 

A reakció során a fluidum lúgossága növekszik, s ez
vezeti be az utómagmás metaszomatózis korai lúgos sza-
kaszát (l. alább). A másodlagos ásványképzõdés további
reakcióiban a víz már közvetlenül (hidratálási-dehid-
ratálási reakciókkal) vesz részt.

2. A víz közvetlen részvételével lejátszódó kezdeti
reakciók a monzogránitoktól elkülönült lúgos flui-
dumokkal való kölcsönhatást jelentik. Legszemléletesebb
a másodlagos biotit kifejlõdése plagioklászon. Itt lúgos
oldatokból K, Fe és Mg, valamint víz lép be, s Na, Ca és
Si oldódik ki. Egyszerû ionszámítás a reakció lúgos jel-
legére mutat, mivel protontávozás eredményeként a reak-
cióban résztvevõ (maradék-) fluidum savassága meg-
növekszik, és a következõ reakciók savassá válnak.
Emellett a plagioklászon kifejlõdõ biotit zöld (nem pedig
vöröses, mint a monzogránitokban), ami a Fe oxidált-
ságára (USHAKOVA 1971), ez pedig a közeg magasabb
lúgosságára (KORZHINSKII 1963) mutat.

A posztmagmás folyamat korai lúgos szakaszában a
biotittal együtt néha apró gránát is képzõdik, amely
tökéletesen izotróp, de fénytörése nem nagyon magas (fel-
tételezhetõen hidrogrosszulár). Lehetséges, hogy a színes-
ásványok (biotit, gránát, idõnként amfibol) halmazai
lúgos-savas átmeneten képzõdõ „bazifikátumoknak”
tekinthetõk (RONENSON 1989). 

3. A továbbiakban a hõmérséklet csökkenésével

csökken a lúgosság is. Ebben a folyamatban a legjobban a
nagypikkelyes biotit változik el. Jellemzõ a csipkés
biotit–2 és az apró kvarc–2 együttes keletkezése a korábbi
biotitpikkelyek szegélyén. Ebben a folyamatban stabil a
titanit és az apatit, melyek nagyon apró kiválásokban
(titanit–2, apatit–2) kísérik a csipkés biotitot. A titanit és az
apatit stabilitása lúgos vagy semleges közegrõl tanúskodik. 

4. Ezzel együtt a folyamat a plagioklász irányába is
halad, s azon finomszemcsés kvarc–2 és epidot alkotta
szegélyek képzõdnek. A reakciónak ez a — vázlatosan
bemutatott — szakasza már nem lúgos, hanem savas
irányítottságú: 

H++(Fe2O3, CaO)+Pl30 → Qtz–2+Ep+(Na2O, H2O) . 

5. Közvetlenül ez után a savas reakció után ismét
lúgos reakció következik aprópikkelyes fengit (esetleg
hidrobiotit) és kalcit keletkezésével:

(CaO, H2CO3)+Qtz–2+Bt →
→ fengit+Cal+(MgO, FeO, H2O)+H+ . 

A korai lúgos és savas szakaszok ásványaitól eltérõen
a késõbbi kalcit foltosan fejlõdik a plagioklászból, a folya-
mat késõi lúgos szakaszát jelezve.

A savas és lúgos irányok közötti ilyen közvetlen
átmenetek nem gyakran fordulnak elõ. Többnyire a savas
és lúgos elváltozások eltérõ szöveti helyzetben lépnek fel.
A korai lúgos és az azt követõ savas reakció rendszerint a
korai ásványok kontaktusaihoz kapcsolódik. Bizonyos
fokú különbséget jelent, hogy epidot plagioklászszemcsék
közepében is kifejlõdhet, azonban az elsõdleges ásványok
szemcsehatárain gyakoribb. Különösen szemléletes ebben
a vonatkozásban a kvarc–2, amely finomszemcsés halma-
zokban, hurkos szövetet alkotva plagioklászszemcsék
körül koncentrálódik. 

6. A hõmérséklet további csökkenésekor a plagioklász
bázisos magjai szericitesednek (gyengén lúgos vagy sem-
leges folyamat).

Összesítésként elmondhatjuk, hogy az ismertetett
posztmagmás ásványok a hõmérséklet csökkenésével
váltják egymást (kezdetben stabil a biotit és a titanit, majd
az epidot, késõbb a kalcit és a szericit). 

Külön figyelmet érdemel az a gyakori eset, hogy a
mikroklin-fenokristályokban a biotit kloritosodik, az alap-
anyagban nem. Erre alapvetõen kétféle magyarázat adha-
tó, amelyek akár együttesen is érvényesek lehetnek: 

a) Feltételezhetjük, hogy ez a tény azzal van összefüg-
gésben, hogy a káliföldpát mikrorepedésein, sõt rácsozatán
oldatok diffundálnak át, amikor olyan szûrõhatás lép fel,
amelyben az oldat kationjai ellökõdnek a kristályrács pozi-
tív töltésû felszínétõl, az anionok pedig ellenkezõleg, nagy
sebességgel hatolnak át rajta (ZHARIKOV 1968). Az oldat a
káliföldpát belsejében savassá válik, ami a biotitzárványok
kloritosodásához vezet. 

b) Ugyanezt a jelenséget azzal is magyarázhatjuk,
hogy a víz és a széndioxid különbözõképpen viselkedik az
oldat és a káliföldpátban lévõ biotitzárványok diffúziós
reakciója során. A fenokristály belsejében az oldat
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nyomásának állandósága mellett a hõmérséklet csök-
kenésekor erõsödik a szénsav disszociációja, ami az oldat
savasságát megnöveli (NAUMOV, V. B., NAUMOV, T. B.
1980). Ez a biotit kloritképzõdéssel járó savas kilú-
gozására vezet. 

A fentebb leírt elváltozásokon túlmenõen néhol az
összes ásvány és a kõzet egészének tömeges elváltozása
figyelhetõ meg, breccsásodást, milonitosodást, valamint a
színesásványok és a milonitok alapanyagának teljes klori-
tosodását is beleértve. Mindezek az elváltozások, más
alacsony hõmérsékletû ásványok (pirit, eres kalcit mag-
netittel vagy kvarccal és albittal, adulár, aktinolit, kevert-
réteges klorit) kiválásával együtt lényegesen késõbb
mentek végbe, minden bizonnyal késõbbi tektonikus
megújulással kapcsolatosan.

Genetikai összesítés

A monzogránitok és monzonitok családjában a kõ-
zetek változatossága az olvadék alkália- és SiO2-telí-
tettségének mértékétõl függ. Ahhoz, hogy az erre a telí-
tettségre ható tényezõket kimutassuk, e kõzetek jellegzetes
genetikai sajátosságainak egész sorát kell feltárnunk. A
monzogránitokban a plagioklász deanortitosodása soha-
sem teljes, és mindig van egy bázisosabb mag a savanyú
(An30) peremhez viszonyítva. A deanortitosodásból
visszamaradt SiO2 a kristályok külsõ öveiben lévõ oligok-
lász-andezinhez (~An30) társuló kvarc formájában kristá-
lyosodik ki. Ezenkívül a kvarc olykor késõbb, a káliföld-
páttal közös eutektikumban is kiválik. Kvarc képzõdik
továbbá a posztmagmás szakaszban is. A Ca viszont (3.
táblázat) a SiO2-ben gazdag maradékolvadékban rosszul
oldódik, ezért a fluidumba megy át, majd a posztmagmás
szakasz végén kalcitként válik ki.

A közönséges monzogránitokhoz fokozatos átmene-
tekkel kapcsolódó és ugyanakkor azoktól összetételükben
lényegesen eltérõ kõzetek (3. táblázat) közül csak a
leukokrata monzogránit tartalmaz bõségesen késõi kalcitot.
A többi kõzetben, amelyben kvarc vagy nincs, vagy sokkal
kevesebb van, mint a leukokrata monzogránitokban, a késõi
kalcit gyakorlatilag hiányzik. Ugyanakkor rendszeresen
jelen van bennük apatit, amely deanortitosodott plagiok-
lászban és mikroklinben tûs zárványok tömegét alkotja. Ez
azt jelenti, hogy e kõzetek kristályosodása során a Ca nem
távozott el a fludiumfázisba, hanem megmaradt az olvadék-
ban, és tûs apatitban kötõdött meg.

Az olvadék savanyúságának csökkenése, az alkáliák
hányadának megnövekedése és a Ca megmaradása az
olvadékban a hõmérsékleten és a magas vízgõznyomáson
kívül minden bizonnyal valamilyen kiegészítõ tényezõ
hatásáról tanúskodik. KOGARKO és RYABCHIKOV (1978)
adatai szerint ilyen tényezõ lehet az olvadék jelentõs CO2-
tartalma, amely hozzájárul az olvadék SiO2-alultelí-
tettségéhez, valamint Ca-ban és alkáliákban dúsulásához.
Az olvadékban a CO2 oldhatóságának növekedését a PH2O
növekedése is elõsegíti (ORLOVA, RYABCHIKOV 1977). Fel-
tételezhetõ, hogy a PH2O és a PCO2

arányának változása

elõsegítette a komponensek átcsoportosulását a fluidum-
olvadék rendszeren belül.

Az eltéréseket az olvadék CO2-dúsulásának idõpont-
jára (l. a 3. táblázatban) és intenzitására a következõkép-
pen vezethetjük vissza: 

— Korai, de nem túl erõs dúsulás elõsegítette a SiO2-
tartalom csökkenését és a Ca olvadékban maradását. Így
jöttek létre a kevés kvarcot és egyenletesen (An30-ig)
deanortitosodott, apatittûs plagioklászt tartalmazó
szubalkáli kvarcdioritok Ha a nyomásgradiens miatt az
olvadék kevesebb CO2-t tartalmazott, K-ban és Si-ben
dúsult, ami közönséges és leukokrata monzogránitok
képzõdését segítette elõ.

— Erõsebb dúsulás és ennek következtében lúgosabbá
válás arra vezetett, hogy nagy mennyiségben (30%) kristá-
lyosodott káliföldpát, amely inkongruens módon nemcsak
plagioklászt, hanem kvarcot is helyettesített. Ennek ered-
ményeként keletkeznek a tipikus szövetû monzonitok.
Csiszolatokban néha megfigyelhetõk a korai kvarc–pla-
gioklász paragenezis „szigetecskéi”, amelyekben idiomorf
plagioklásztáblák úsznak kvarcban. A kvarc + oligoklász +
andezin + olvadék = mikroklin + apatit reakció következ-
tében az egész SiO2, beleértve a kvarcreliktumokat is,
káliföldpát képzõdésére használódik el, a Ca pedig apatit-
ban válik ki. A szilikátolvadék eltûnik, a kvarc és plagiok-
lász pedig le nem reagált reliktumok formájában marad
meg a kõzetben. A reakció során felszabadult Al2O3 a
CO2–H2O fluidumba megy át, s a monzonitok plagiok-
lászának különlegesen erõs szericitesedése során kötõdik
meg. 

— Igen késõi, de nem túl erõs dúsuláskor közbensõ
kõzetek — feltételesen granodioritok — keletkeznek. 

A különbözõ H2O- és CO2-tartalmú olvadékokkal foly-
tatott kísérletek (EBADI, JOHANNES 1991) megmutatták: az
olvadék CO2-tartalmában mutatkozó eltérések csak kis
mértékben hatnak a kristályosodási hõmérsékletre, fõ
tényezõ a PH2O marad. Az olvadékban a H2O és a CO2 külön-
bözõ aránya megváltoztatja a kvarc- és káliföldpát-tartal-
mat, valamint a plagioklász-összetételt, ez vezet a monzo-
gránitoktól eltérõ összetételû változatok megjelenéséhez.

A monzogránitoknál több kvarcot és káliföldpátot tar-
talmazó leukokrata monzogránitok kristályosodási sor-
rendje a kezdeti szakaszban abban különbözik a közön-
séges monzogránitokétól, hogy a plagioklász és a kvarc
csaknem kezdettõl fogva (eutektikumként) együtt kristá-
lyosodik (a plagioklászban kvarcbenövések vannak, ame-
lyek monzogránitokban nem figyelhetõk meg, és ugyan-
akkor az An35 plagioklász nem zónás és nem deanorti-
tosodik). Ez után a kristályosodó kvarchoz egyszerû
ikresedésû, apró, megnyúlt táblák formájában káliföldpát
csatlakozik. Benne, akárcsak a plagioklászban, cseppszerû
kvarcbenövések vannak. Ezzel a káliföldpáttal és kvarccal
egyidejûleg jelenik meg a biotit, amelynek mennyisége a
kõzetben csekély (5-10%), amfibol pedig egyáltalán nincs.
A továbbiakban a káliföldpát kristályosodása a plagioklász
inkongruens helyettesítésével folytatódik. A kvarc a káli-
földpáttal együtt kristályosodik, félgömbök formájában
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növekszik a nagyméretû káliföldpátszemcsék szegélyétõl
azok középpontja felé. A kvarc ezekben a kõzetekben
áthúzódó ásvány, és a végsõ kvarc–káliföldpát együttes
mind eutektikumként, mind a plagioklász inkongruens
helyettesítésével kristályosodik ki. 

Az olvadék kristályosodása tehát egyik eutektikumtól a
másik felé tart, a diagrammokból (1–3. ábra) ítélve mint-
egy 50 °C-os hõmérséklet-tartományt fogva át. A káliföld-
pát azért nem képez fenokristályokat, mert viszonylag
alacsony hõmérsékleten vált ki. 

Ezeket az eltéréseket valószínûleg az okozza, hogy az
olvadék összetétele a kristályosodás legelejétõl a nagyobb
SiO2- és K-tartalom, továbbá a kisebb Fe- és rokonkompo-
nens-tartalom felé van eltolódva, azaz a közönséges mon-
zogránitokhoz képest a gránitokhoz közeledik. Ezért a
kristályosodás kezdeti hõmérséklete alacsonyabb, mint a
befogadó monzogránitban. Az olvadék összetételének
megváltozása és a kristályosodás kezdetének késleltetése
abból eredhet, hogy az olvadékban még a kristályosodás
kezdete elõtt megnõ a H2O mennyisége. 

A kristályosodás kezdeti feltételeiben fennálló változá-
sok következményeként a fluidum összetétele is megvál-
tozik. Az a Ca, amely a plagioklász káliföldpáttal történõ
inkongruens behelyettesítésekor átmegy az olvadékba, a
SiO2-túltelítettség miatt nem marad meg abban. Ezért a Ca
a fluidumba megy át, s az utómagmás szakaszban
kalcitként válik ki, agresszív módon korrodálva a kvarcot.
A PH2O növekedésével kiváltott hõmérsékletcsökkenés
miatt erõsödnek a fluidum savas tulajdonságai, az olvadék
részlegesen debazifikálódik, Mg- és Fe-szegénnyé válik,
és mindennek következtében leukokrata kõzetként kristá-
lyosodik ki. A leukokrata monzogránitok tehát abban
különböznek a közönséges monzogránitoktól, hogy az
olvadék eltûnése után az alkáliákban dúsult fluidum és a
szilárd fázis viszonya rendkívül kiegyensúlyozatlan. Ezért
a kvarcot kalcit helyettesíti.

A leukokrata monzogránitok összetételének jelleg-
zetességei (l. a 3.2. részben), valószínûleg ugyanúgy, mint
a monzonitok esetében, a PH2O és PCO2

arányának megvál-
tozására vezethetõk vissza. Itt azonban a CO2-ben való
elszegényedés során az olvadék ellenkezõ irányú folyamat-
tal SiO2-ben dúsul, a gránithoz közeli összetételû olvadék
kiegyensúlyozatlanul megemelkedett PH2O hatása alá kerül,
s a komponensek gázfázisba való extrahálásának jelei lép-
nek fel. Ezenkívül, éppen a folyamatos átmenetek a közön-
séges monzogránitoktól a leukokrata monzogránitok
(valamint a szubalkáli kvarcdioritok és monzonitok) felé
arra mutatnak, hogy az olvadék összetételére nagy hatással
volt annak H2O- és CO2-tartalma. 

Az érc- és opak ásványokat gyakorlatilag nem tartal-
mazó leukokrata gránitok keletkezésének problémáját
KORZSINSZKIJ (1973a) metamagmás debazifikálódással hozta
összefüggésbe, amely a gránitos magmán átáramló, mélysé-
gi eredetû fluidumok hatására ment végbe. A hõmérséklet
csökkenésével a fluidum kondenzálódik (sûrûsége megnö-
vekszik), és következésképpen savassága megnõ. 

Ezt az elképzelést kísérleti úton ellenõrizték (SALOVA et

al 1980). Laboratóriumi kísérletekben a gránitolvadék és a
savas fluidum kölcsönhatását különbözõ hõmérsékleteken
vizsgálták. A kísérlet eredményeként megállapították,
hogy a fluidumban a hõmérséklet csökkenésével meg-
növekszik az alkáliák és a szilícium aránya, azaz növek-
szik a fluidumnak az olvadékkal szemben tanúsított savas
agresszivitása (az olvadék kilúgozása). Amikor a kísérlet-
ben a hõmérséklet 700 °C-ra esett, a savas agresszivitás
hirtelen megnövekedett, és még megkétszerezõdött,
amikor a hõmérséklet 600 °C-re süllyedt. A hõmérséklet
csökkenésével az olvadék egyre jobban debazifikálódik,
azaz Ca-, Mg- és Fe-szegénnyé válik. Ily módon, a flui-
dum savasságának növekedése arra vezet, hogy az
olvadékból alkáliföldfémek és Fe távozik. Ezzel az apli-
tokhoz közeli összetételû olvadék keletkezik. (SALOVA et
al 1980). 

Úgy tûnik, hogy hasonló jelenséggel állunk szemben a
tárgyalt leukokrata monzogránitok képzõdésekor is. Itt
ugyancsak nyilvánvaló a bázisok távozása az olvadékból,
valamint a maradékfluidum agresszíven lúgos kölcsön-
hatása a megszilárdult kõzettel (a kvarc karbonátosodása). 

Leukokrata telérek

A mórágyi telérek aplitból és pegmatoidból állnak.
Kontaktusuk a mellékkõzettel éles. 

Az ebbe a csoportba tartozó kõzetek legfontosabb
sajátossága a leukokrata összetétel. Másik sajátosságuk a
csak vékonycsiszolatban megfigyelhetõ, speciális megje-
lenésû grafikus szövet. Ez a rajzolat nem terjed ki a
vékonycsiszolatok teljes területére, hanem azoknak csak
egyes részeit foglalja el. Nem figyelhetõ meg továbbá ez a
rajzolat minden vékonycsiszolatban. Ezért elõször azokkal
az esetekkel foglalkozunk, amikor az ásványparagenezisek
kialakulása grafikus szövet nélkül megy végbe.

Ezeknek a kõzeteknek közös ismérve nemcsak
leukokrata összetételük, hanem a monzogránitokénál ma-
gasabb (30-40%) mikroklintartalmuk is. A plagioklász
deanortitosodásának mértéke viszont teljesen különbözõ
lehet, a gyengétõl (An36) az intenzívig (An25-26). A
kvarctartalom általában magasabb, ha a plagioklász nem
deanortitosodott, ekkor a mikroklintartalommal (30-40%)
összemérhetõ. Deanortitosodott plagioklász jelenlétében a
kvarctartalom megközelítõleg 20%-ra csökken. 

Jellemzõ a lángpertitek bõséges jelenléte, különösen a
káliföldpát-szemcsék határán, valamint a mikroklin fonal-
szerû repedéseibõl és más ásványok zárványaiból kiindul-
va is. 

A mikropegmatit eloszlása rendkívül kaotikus. A
kvarc és káliföldpát által alkotott mikropegmatitos részek
mérete a mm tört részétõl 1-2 mm-ig változik, és ezek a
részek leggyakrabban egy-egy nagyobb mikroklinszemcse
belsejében helyezkednek el, rendszerint, annak valamelyik
széléhez közelebb. Esetenként a mikropegmatit részben
plagioklászszemcsék szélét is elfoglalja, attól függetlenül,
hogy végbement-e deanortitosodás, vagy nem. Ebben az
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esetben a kvarc–káliföldpátos mikropegmatitban szub-
grafikus kvarcbenövéseket tartalmazó plagioklászreliktu-
mok (köztük andezin is) õrzõdnek meg. A kvarc–káliföld-
pát összetételû mikropegmatitos részek szabálytalan
eloszlása, azoknak nemcsak a mikroklinszemcsékhez való
kapcsolódása, hanem a plagioklászszemcsék bizonyos
részeinek elfoglalása is, a mikropegmatitot jól megkülön-
bözteti az összenövések más típusaitól, amilyen például a
perem menti vagy repedés körüli lángpertit vagy csepp
alakú kvarcbenövések mikroklinben, annak határa mentén.

A kvarc–káliföldpátos mikropegmatit az aplitok és
pegmatoidok késõmagmás keletkezési stádiumának
legutolsó ásványegyütteseként jelenik meg, azonban csak
abban az esetben, ha a maradékolvadék egyértelmûen
SiO2-vel telített. Ilyen telítettség nélkül az utolsó kiválás a
repedés körüli lángpertit. 

A kvarc–káliföldpátos mikropegmatit lényegében
ugyanolyan eutektikumot képvisel, mint a monzogránitban
a mikroklin-fenokristályok peremén lévõ szimplektitszerû
kvarcbenövések. 

Aplitok

Az aplitok többé-kevésbé egyenletesen szemcsés
kvarc–földpátos kõzetek, amelyek szemcsenagysága
kisebb, mint a befogadó monzogránité. Keletkezésük
során a káliföldpát két fázisban kristályosodik. A korai
(kvarc elõtti) táblás káliföldpát egyszerûen ikresedett
(lehet, hogy ortoklász), a késõbbi (kvarc utáni) káliföldpát
szegélypertiteket tartalmaz. A káliföldpát-képzõdést a
kvarc és a plagioklász közös kristályosodása osztja ketté.
A plagioklász kristályosodása után megy végbe a kvarc és
(második fázisú) káliföldpát közös kristályosodása. Ezt a
lépcsõzetes kikristályosodást valószínûleg az aplitok kiin-
dulási olvadékának összetételi sajátossága (túltelítettsége
K-val) váltja ki. 

A plagioklász (An26) gyengén észlelhetõ zónásság és
gyakorlatilag eltûnõ, árnyékszerû poliszintetikus ikresedés
formájában mély deanortitosodás nyomait viseli. A
második fázis káliföldpátjához képest a plagioklász insta-
bil, s tipikus monzonitos szövetet képez vele. Ennek a
káliföldpátnak a táblás káliföldpáthoz viszonyítva jóval
késõbbi keletkezésére mutat az, hogy a korai káliföldpát-
táblákra jellegzetes módon mikroklin nõ, a kettõ között
éles fázishatárral. A lángpertitek csak a xenomorf, késõi
káliföldpát határai mentén keletkeznek. A kvarc–földpátos
mikropegmatit fészkekben fordul elõ, néha apró „kulissza-
szerû” kvarcbenövések formájában figyelhetõ meg korai
káliföldpáttáblák sima határa mentén.

Pegmatoidok

A pegmatoidok kvarc–földpátos kõzetek, amelyek
szemcséssége kis mértékben tér el a monzogránitok alap-
anyagától, bár a szemcseméret szerinti differenciálódás
erõsebb. Nincsenek bennük káliföldpát-fenokristályok, s a
földpátszemcsék maximális mérete 3-5 mm. A kvarc

általában apróbb szemcsés, aggregátumos, csak helyen-
ként alkot 1 cm-es nagyságot elérõ monokristályokat.
Egyes pegmatoidokban, amelyek abban térnek el a töb-
bitõl, hogy plagioklászuk nem deanortitosodott, éppen a
leukokrata monzogránitokhoz hasonló szakaszokon
„borsós” szövetû kvarchalmazok fordulnak elõ. A pegma-
toidok fontos sajátossága, hogy bennük csakúgy, mint a
monzogránitokban, monzonitos szövet alakult ki. 

A kristályosodási sorrend nagy vonalakban ugyanolyan,
mint az aplitokban. Egyet kell értenünk VARLAMOFF (1956)
véleményével, aki szerint „a kihûlés feltételeinek és az illó
elemek kiválási sebességének függvényében … akár apli-
tok, akár pegmatitok, akár átmeneti összetételû kõzetek”
képzõdhetnek. Hozzátesszük, hogy az egymást váltó
egyensúlyok számát növelõ lépcsõzetes kristályosodás az
olvadék megszilárdulásának ugyanazon sebessége mellett
aprószemcsés szövet kialakulását segíti elõ.

Genetikai áttekintés

Az aplitok és pegmatoidok teléres települése és
leukokrata összetétele alapján feltételezhetõ, hogy ki-
alakulásukban alkáli–vizes–széndioxidos fluidum és a be-
fogadó monzogránitokénál magasabb PH2O érték játszott
nagy szerepet. Ismeretes, hogy minél magasabb a víz-
gõznyomás, annál szélesebb a Na–K elegyedés a szub-
szolidusz olvadékban, és annál szûkebb az olvadékkal
egyensúlyban lévõ albitban és káliföldpátban. 

A vízgõz nyomásának lecsökkenésekor (l. a 3. ábrán)
„felszabadul” a magas hõmérsékletû kétföldpátos egyensú-
lyi mezõ, amelyet korábban a magas vízgõznyomás, azaz a
szolidusz- és szolvuszvonalak keresztezõdése határolt le.
Mivel a magas vízgõznyomás miatt a szoliduszhoz közeli
olvadék telített volt mind Na-val, mind K-val, a nyomás
visszaesésekor a Na-fázis aránya a K-fázis arányával össze-
mérhetõvé válik. Ezért a PH2O hirtelen csökkenése miatt a
repedések mentén a káliföldpátban az olvadékkal lejátszódó
kölcsönhatás következtében telített lángpertit keletkezik.
Más szóval a „kiszáradt” olvadék tényleges hõmérséklete
lényegesen alacsonyabbnak bizonyul a szoliduszhoz
közelinél, amely — mint a káliföldpáttal kölcsönhatásban
lévõ olvadék — mindkét (Na és K) komponenssel telített.

Úgy tûnik, hogy a mikropegmatitos „fészkek”
kialakulása azzal magyarázható, hogy a vízgõznyomás a
repedések felnyílása miatt leesett. A mikropegmatit finom
és „szabályos” felépítése, valamint szabálytalan eloszlása
arra utal, hogy megjelenése nem állandó PH2O melletti,
fokozatos hõmérsékletcsökkenéssel, hanem ellenkezõleg,
meghatározott hõmérsékleten lejátszódó hirtelen vízgõz-
nyomás-csökkenéssel áll összefüggésben. Az utóbbi ered-
ményeként az olvadék „felforr”, elveszti a vizét, és a
maradékolvadék hõmérséklete a „vízmentes” szolidusz
hõmérsékleténél alacsonyabbra esik. Az olvadék ekkor
hirtelen kikristályosodik. Ez a folyamat bizonyos mérték-
ben inkongruensen zajlik, azaz a korábban kristályosodott
(nagyméretû) káliföldpát, sõt még az andezin (An31-33)
szilárd fázisú anyaga is részben bekebelezõdik.
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A plagioklász (An52) hasonló, nem izokémiai
olvadása volt megfigyelhetõ 730 °C-os hõmérsékleten
végzett dekompressziós kísérletekben [amelyekben
ZHARIKOV et al (1994) a kezdeti magas PH2O = 5 kbar
nyomást hirtelen 4,5 és 3,5 kbar-ig csökkentette]. A kísér-
let legfontosabb következtetése abban áll, hogy magas
PH2O-nál a vizes fluidum SiO2-vel és alkáliákkal telítõdik, a
PH2O esésénél ezek oldhatósága a fluidumban csökken, és
ezek a komponensek átmennek az olvadékba, inkongru-
ensen helyettesítve a plagioklászt. 

A vázolt kísérlet és a monzogránit-aplitokban és -peg-
matoidokban az andezin kvarc–káliföldpátos mikropeg-
matittal történõ inkongruens behelyettesítése között az a
különbség, hogy a kísérletben meghatározott hõmérséklet
(730 °C) a szolidusznál magasabb volt, ezért ott az olvadék
(gránit összetételû alkáli-szilikát üveg) bázisos plagioklász
rovására képzõdött. A tárgyalt monzogránit-aplitokban és
-pegmatoidokban viszont a maradékolvadék kvarc–káli-
földpátos mikropegmatit képében kristályosodott, mivel a
PH2O gyors esése miatt az olvadék hõmérséklete a „száraz”
(víztõl mentesített) olvadék szolidusza alá esett. 

A fenti elemzésbõl az következik, hogy a repedés-
környéki lángpertitek és a kaotikus eloszlású mikropeg-
matitos halmazok megjelenése a vízgõz nyomásának hirte-
len esésével kapcsolatos. A mikropegmatit megjelenését
még a maradékolvadék feleslegben lévõ SiO2-tartalma is
elõsegíti. 

Ugyanakkor a kõzetek leukokrata összetétele és a pla-
gioklász különbözõ mérvû deanortitosodása nem magya-
rázható a vízgõznyomás növekedésével és ezt követõ
zuhanásával. RAGUIN (1976) összesítõ mûvében olyan
kísérleti eredményeket közöl, melyek szerint a vízgõz
hiperkritikus állapotban K-t és Si-t képes oldani, s a kon-
denzálás folyamán azokat újabb kvarc- és káliföldpát
képzõdésével átcsoportosíthatja. Ezen ásványok mennyi-
sége azonban nem mindig, hanem csak bizonyos esetek-
ben növekszik együttesen. Általános esetben korreláció
van a kõzetek leukokrata összetétele és a káliföldpát
hányadának megnövekedése között. 

A gránitolvadék debazifikálódását imitáló kísérlet
(SALOVA et al 1980) eredménye sokban egyezik a tárgyalt
monzogránitokban lejátszódó aplit- és pegmatitképzõdés-
sel, amelynek során szintén Ca, Mg és Fe távozása figyel-
hetõ meg jellegzetes monzonitos szövet keletkezése mel-
lett. Ebben különbözõ variánsok lehetségesek. 

Az az eset, amikor a leukokrata pegmatoid metaszo-
matikus átkristályosodása folyamán a kvarc, a plagioklász
és a káliföldpát növekszik, de a plagioklász bázisos marad,
talán arra vezethetõ vissza, hogy az olvadék debazi-
fikálódása magas hõmérsékleten kezdõdik, azaz a fluidum
savas agresszivitása viszonylag alacsony. 

Abban az esetben, amikor az olvadék debazi-
fikálódása nemcsak Fe és Mg, hanem Ca távozásához is
vezet, azaz amikor a fluidum savas agresszivitása erõsebb,
a metamagmás folyamat hõmérséklete alacsonyabb volt.
Itt a kõzet „leukokrátosodásával” együtt a plagioklász
tömeges elsavanyodása is megfigyelhetõ (An25-26-ig).

A fluidum savas agresszivitását elõidézõ komponens
minõségében mindenekelõtt CO2 lép fel, de más kompo-
nensek is lehetségesek, mint pl. F, Cl vagy P (az utóbbi
jelenlétét a monzonit földpátjában bõségesen elõforduló
apatit igazolja). Az olvadékot kilúgozó képessége
következtében a fluidum magas koncentrációjú sóoldatot
képvisel (ZHARIKOV 1987). 

Az olvadék eltûnésének pillanatától kezdve az
alkáliákkal telített fluidum alacsony hõmérsékleten nincs
egyensúlyban a mikropegmatit kvarcával. A kvarc kalcittal
történõ metaszomatikus behelyettesítésével pszeudomorf
(instabil) kalcit–kvarc–mikroklines rajzolat képzõdik (l. a
4. fényképen). E behelyettesítés lúgos és ugyanakkor
agresszív jellege az alábbi reakcióból adódik:

2H2O+Ca2++HCO3
−+SiO2 → CaCO3+H3SiO4

−+2H+ .

Megjegyezzük, hogy a kvarc körül kifejlõdõ és csip-
kés szövetet alkotó kalcit nem terjed túl a mikropegmatit
határain. Következésképpen a kalcit képzõdése elsza-
kíthatatlan kapcsolatban áll az olvadék utolsó adagjainak
megszilárdulásával. A metaszomatózis korai savas sza-
kaszának hiánya és lúgos szakaszának megjelenése
közvetlenül az olvadék kikristályosodása után az aplitokat
és pegmatoidokat jól megkülönbözteti mind a befogadó
monzogránitoktól, mind általában a gránit utáni meta-
szomatitoktól is (azok normális ásványképzõdési sorrend-
je esetén). Ez azzal állhat összefüggésben, hogy az aplitok
és pegmatoidok képzõdése során a metaszomatózis korai
savas szakasza még az olvadék létezésekor megjelent, s az
olvadék metamagmás savas kilúgozására vezetett. Ilyen
folyamat az olvadék alacsony hõmérséklete esetén lehet-
séges, amely a kiugróan magas (5 kbar-nál nagyobb) PH2O
eredménye. Ez összhangban állna az aplitok és pegma-
toidok repedésbeli helyzetével.

Ily módon a hõmérséklethez — a monzogránitokat
alkotó paragenezisek egymást követõ kristályosodásának
fõ tényezõjéhez — a pegmatoidok esetében a fluidumnyo-
más (PH2O) változása adódik hozzá. Ez a nyomás a monzo-
gránitokban lévõnél kezdetben magasabb volt, majd a
kvarc–földpátos mikropegmatit keletkezésekor hirtelen
lezuhant. A fluidum olvadékkal lejátszódó savas kölcsön-
hatásának módja a hõmérséklet függvényének bizonyul.

Igen fontos, hogy az aplitok és pegmatoidok többsége
abban különbözik a leukokrata monzogránitoktól, hogy a
fluidum és az olvadék közötti kölcsönhatás az után történ-
hetett meg, hogy a kristályosodás már részben végbement,
s nem a kristályosodás elõtt, mint a leukokrata monzo-
gránitokban. Az aplitok és pegmatoidok kristályosodása
tehát jóval alacsonyabb hõmérsékleten játszódott le.

Melanokrata zárványok

Melanokrata kõzetek a monzogránitokban kisebb
(néhány cm – több m méretû) kerekded vagy ovális zár-
ványokként fordulnak elõ. A monzogránitokhoz viszo-
nyítva apróbb szemcséjûek és homogénebbek. Porfíros
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szövet szabad szemmel nem látható. A kontaktelváltozá-
sok szabad szemmel csaknem észrevehetetlenek, és csak
mikroszkóp alatt állapíthatók meg. 

A színesásványokat amfibol és biotit képviseli. Az
amfibol a piroxén kis Al-tartalmú analógja (edenites horn-
blende vagy edenit). Kinézését és optikai tulajdonságait
tekintve nem különbözik a monzogránitok amfiboljától. 

Edenites paragenezisek eléggé ritkán fordulnak elõ
gránitkõzetekben, és minden jel szerint különleges viszo-
nyok közepette keletkeznek Az irodalomban kevés,
gránitkõzetbõl származó edenitelemzést találtunk. A
Vogézek „granititjából” három elemzést közöl könyvében
ROSENBUSCH (1923). Egy, az Ohotszki-tenger nyugati
partvidékén elõforduló granodiorit edenitjének elemzése
szerepel NEDOSEKIN (1976) cikkében és CHUKHROV (1981)
kézikönyvében. Mindezen elemzések adatait, valamint a
tárgyalt melanokrata kõzetekbõl származó amfibol és
biotit összetételét a 4. táblázatban összesítjük. Az iro-
dalomban fellelt egyéb edenitelemzések metamorf és
metaszomatikus kõzetekbõl származnak.

Az alacsony Al2O3-tartalmú amfibolhoz viszonyítva a
biotit sok, mintegy 16% Al2O3-ot tartalmaz (4. táblázat),
ami valamennyivel meghaladja a monzonitból származó
biotitok átlagszintjét (USHAKOVA 1980). A biotit relatív
Mg-tartalma [Mg/(Mg+Fe)] 0,6-ot tesz ki, ami kevesebb,
mint a megfelelõ amfibolé (0,69). A relatív Mg-tartalom
ilyen, a szokásossal ellentétes aránya PERCHUK és
RYABCHIKOV (1976) szerint az Mg-nek a biotitból az amfi-
bolba történõ magas hõmérsékletû átcsoportosításáról
tanúskodik és 720 °C hõmérsékletnek felel meg.

A zárványok kõzetei zömmel dioritok, melyekben
ritkán járulékos kvarc és mikroklin fordul elõ (átmenet
melanokrata szubalkáli kvarcdioritokhoz). Még ritkábbak
a melanokrata monzonitok, egy esetben nagyszemcsés
(pegmatoid) kvarcmonzonitokkal körülvéve. 

A melanokrata biotit-hornblendés dioritok
összetételében az alábbi ásványok vannak jelen: 

plagioklász 40-50% allanit járulékos
biotit 25-30% apatit járulékos
hornblende 
(edenit) 30-35% cirkon járulékos
titanit 2-3%

A plagioklász uralkodóan apró (0,2–0,8 mm-es) léces
táblákat alkot egyszerû és poliszintetikus ikresedéssel.
Sokkal ritkábban fordul elõ kisebb (1,5 mm-es) egyedi
izometrikus idiomorf szemcsékben, szatellit jellegû
kísérõkkel. Ezen utóbbiak a plagioklász kristályosodásának
korai fázisában keletkezhettek, mivel közülük néhány
nagyméretû plagioklászba záródott. A nagyméretû plagiok-
lászban éles árnyékszerû zónásság látható, bár az összetétel
(deanortitosodással) kiegyenlített (An30-31). Jellemzõ,
hogy nagyobb deanortitosodott szemcsék jelenlétében az
alapanyagban lévõ plagioklász kifejezetten zónás: a magok
An40-45, a peremek An29-34 összetételûek. Az összetétel
kiegyenlítõdése a nagyobb szemcsékben és a kiegyenlítõdés
hiánya az alapanyagban lévõ kisebb plagioklászban

valószínûleg a kristályosodás eltérõ sebességével kapcso-
latos: az alapanyagban a plagioklász gyorsabban kristályo-
sodott, és összetétele nem homogenizálódott. 

Azoknak a vékonycsiszolatoknak a többségében,
amelyekben hiányoznak a nagyobb szemcsék, a kisebb,
léces plagioklász erõsen deanortitosodott: árnyékszerû
zónásságot mutat An30-31 (a magban néha An33) összeté-
tel mellett. Erre a plagioklászra jellemzõ a nagyszámú,
apró apatitzárvány jelenléte

A biotit zöldesbarna, földpátok vagy földpátok és kvarc
közén csomók formájában fordul elõ. Jellemzõ a pikkelyek
szálkás körvonala. Az amfibolt edenit képviseli (l. feljebb), s
a színesásványcsomókban vesz részt biotittal együtt vagy
önállóan, rombos metszetû oszlopos kristályokként. 

Az allanit egyedi, többnyire elváltozott szemcsékben
fordul elõ. A titanitot két generáció képviseli. A korai tita-
nit egyedi, viszonylag nagyméretû (max. 0,5 mm-es) szem-
csékként hornblende- és plagioklászszemcsék határaihoz
kapcsolódik. A második generáció apró szemcséket képez
biotittal együtt. A cirkon apró zárványokat alkot biotitban.
Az apatit ugyancsak két generációban van jelen. A korai
apatit különálló, rövid, prizmás szemcsék formájában pla-
gioklász és biotit belsejében fordulnak elõ. A késõbbi — tûs
— apatit deanortitosodott plagioklászhoz kötõdik. 

Mikroklin jelenléte (néhány %) esetén tipikus mon-
zonitos szövet látható.

A tulajdonképpeni másodlagos ásványok mennyisége
általában 2-3%-ot tesz ki. Ez elsõsorban epidot, amely
biotit és plagioklász, ritkábban amfibol kontaktusán
képzõdik. Szericitesedés a plagioklászszemcsék központi,
összetételüket tekintve legbázisosabb részeiben lépett fel.

A kristályosodási körülményekrõl a következõk mond-
hatók el. A plagioklász jellege, tovább nagyszámú, apró
apatitzárványa arról tanúskodik, hogy a deanortitosodás
során felszabaduló Ca az olvadékban dúsult, és fluidumba
történõ átmenet nélkül (nincs késõi kalcit) helyben, a pla-
gioklászon belül csapódott ki apatit formájában. Az olvadék
egyensúlyi összetételét magas Ca- és alkáliakoncentráció
mellett fenntartó különleges körülmények valószínûleg az
olvadék magas CO2-tartalmával kapcsolatosak. A nagy PCO2
KOGARKO és RYABCHIKOV (1978) adatai szerint SiO2-vel
erõsen telítetlen, de Ca-ban és alkáliákban dúsult magmák
keletkezésére vezet. Minden bizonnyal ezzel magyarázható
nemcsak az apatitzárványok bõsége a plagioklászban,
hanem a biotitéval azonos nagyságrendû amfiboltartalom,
valamint a titanit magas koncentrációja is. A CO2 old-
hatóságát az olvadékban a két víztartalmú alumíniumszi-
likát jelentõs mennyiségében tükrözõdõ magas víztelítettség
is elõsegíti (ORLOVA, RYABCHIKOV 1977).

Az ásványi egyensúlyi állapotok bizonyos változásai a
melanokrata kõzetek és a befogadó monzogránitok vagy
szubalkáli kvarcdioritok határain mennek végbe. Itt a zöl-
desbarna biotit és a világos szürkészöld amfibol (edenit)
egymással egyensúlyban marad, de a biotit a plagiok-
lásszal szemben agresszívabbá válik. Az egyensúlynak ezt
az eltolódását apró (második generációs) titanit bõséges
kiválása kíséri. Hasonló változások esetében az amfibol
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indifferens ásvány marad, és idiomorf szemcsehalmazokat
képez. Úgy tûnik, ilyen jellegû változások mennek végbe
a monzogránitok vagy szubalkáli kvarcdioritok olvadéká-
nak hatására is, ha annak belsejébe melanokrata diorit
zárványok kerültek. 

Ezek a biotitlemezekkel együtt elõforduló és plagiok-
lászt nem tartalmazó amfibolkristály-halmazok elég
gyakran képzõdnek a melanokrata dioritokban közvetlenül
a befogadó, kevésbé leukokrata kõzetek kontaktusán. Az
ilyen alakulatok MEHNERT (1968) nyomán resztitnek
tekinthetõk. A resztitek „reliktumos színesásványok, ame-
lyek földpátos vagy kvarc–káliföldpátos olvadék szét-
elegyedésekor halmazokat alkotnak”. 

A nagyszemcsés (pegmatoid) kvarcmonzonit,
amely egy biotit–amfibolos monzonitból (monzodioritból)
álló, 12,6 m látszólagos vastagságú testnek a befogadó
kvarcdiorittal alkotott alsó kontaktusán fejlõdik ki, sajátos
összetételével tûnik ki:

kvarc 10-15% kb. annyi, mint a 
monzogránitban

plagioklász 35-40%
mikroklin 30-35% több, mint a 

monzogránitban
biotit 3-5% kevesebb, mint a 

monzogránitban
hornblende 5-10% kevesebb, mint a 

monzogránitban
titanit 2-3%

Amikor a korai kvarc–plagioklász asszociációt fel-
váltja a késõbbi kvarc–káliföldpátos együttes, az An30-ig
deanortitosodott plagioklászt inkongruens módon káliföld-
pát helyettesíti, és monzonitos szövet alakul ki. A biotit az
amfibolnál korábban, a kvarccal és a plagioklásszal együtt
kezd kristályosodni, az edenites hornblende és a titanit
pedig idiomorf kristályokként a káliföldpáttal együtt
keletkezik. Ebben a kõzetben a plagioklász deanortito-
sodása (árnyékszerû zónásság) ellenére nem tartalmaz
apatitzárványokat, s azok nincsenek a mikroklinben sem.
A meglévõ apatitszemcsék korábban, az elsõ kvarckiválá-
sokkal együtt keletkeztek.

A kontakthatás a befogadó kvarcdioritra hasonló
ahhoz, mint a melanokrata kõzetek és a befogadó monzo-
gránitok vagy szubalkáli kvarcdioritok között.

Figyelemre méltó a Ca viselkedése: tûs apatit for-
májában csapódik ki a plagioklász deanortitosodásakor a
korai kvarcdioritban és kioldódik a késõbbi kvarcmon-
zonitban, dacára a plagioklász deanortitosodásának és
annak, hogy azt káliföldpát helyettesíti. Az elsõ esetben
(kvarcdiorit) nyilvánvaló az olvadék magasabb CO2-tar-
talmának hatása és ennek megfelelõen az olvadék dúsulása
Ca-ban és elszegényedése SiO2-ben. A második esetben
(kvarcmonzonit) az olvadék SiO2-ben nem szegény,
hanem dús, ami monzonitok esetében nem szokványos.
Ezért feltételezzük, hogy a leukokrata kvarcmonzonit
(pegmatoid) kialakulásában a fõ szerepet a PH2O meg-
növekedése játssza.

Ebben az esetben, csakúgy, mint a leukokrata monzo-
gránit-pegmatoidokban, a vízgõznyomás nem egyensúlyi
növekedése a CO2 hatásánál erõsebbnek bizonyul és az
olvadék debazifikálódásához vezet. A Ca mellett a Fe és a
Mg is a fluidumba megy át, minek eredményeként érez-
hetõen csökken a színesásványok mennyisége.

Összefoglalásként kiemeljük, hogy mindkét kõzetcso-
port — a melanokrata diorit összetételû stb. zárványok és
a monzogránitok stb. — ásványparagenezisei és ásványai
(a másodlagos elváltozásokat leszámítva) igen hasonlóak.
Ez lehetõvé teszi, hogy mindkettõt egyazon magmakam-
rából származtassuk. 

Zárószó

Az Vlagyimir Alexandrovics Utyenkov által lefolyta-
tott kõzettani vizsgálat minden bizonnyal a legrészlete-
sebb és legmegalapozottabb, amely a mórágyi gránit
egészérõl valaha is született. A következtetések mind-
egyikét részletes elemzés támasztja alá, amelynek alapja a
fázisszabály és az ásványparagenezisek koncepciója. A
mórágyi gránit összetételének elemzésében mindeddig
egyiket sem használták. 

A bevezetésben megfogalmazott kérdésekre Utyen-
kov az alábbi választ adta: 

— A nagy káliföldpát-kiválások magmás eredetûek,
metaszomatikus keletkezésüket az ásványoknak mind
összetétele, mind szöveti képe kizárja. [Megjegyezzük,
hogy képzõdési hõmérsékletükkel kapcsolatos korábbi
következtetések felhasználását a metaszomatikus eredet
indoklásához már annak alapján is kétségbe lehet vonni,
hogy BUDA (1969) ugyanilyen módszerrel kapott 12
adatából a nyilvánvalóan magmás eredetû plagioklász
kristályosodására is 517±10 °C számítható.]

— Az alapgránit kõzettani változékonysága magmás
differenciáció következménye. A különbözõ kõzetváltoza-
tok lényegileg ugyanazon ásványparagenezisekbõl állnak,
amelyek viszonyát az olvadék hõmérséklet-csökkenési
menete és illóanyag-tartalma szabta meg.

— Mind a melanokrata zárványok, mind a kõzettelérek
anyaga szoros kapcsolatban áll az alapgránitéval: a
zárványok ugyanazon magma korai, a telérek pedig késõi
kristályosodásának termékei. 

További fontos következtetés, hogy a mórágyi kõze-
tek nem gránit eredetûek, hanem monzonitos típusúak,
amely típus különleges helyzetet foglal el a magmás
kõzetsorozatok között: kristályosodása nem eutektikum
felé irányuló összetétel-változással, hanem különbözõ
ásványparagenezisek idõbeli egymásutánjával írható le. 

A kapott eredmények világosan mutatják, hogy a
klasszikus mikroszkópos vizsgálat még a modernebb
eszközökkel (FÖLDVÁRI-VOGL, BÖJTÖS-VARRÓK 1968, PANTÓ
1975, SZEDERKÉNYI 1975, BUDA, NAGY 1995: geokémia;
BUDA 1968, 1974, HÁDEN 1997: földpátvizsgálatok) kapott
kõzetgenetikai következtetésekhez képest is újat tud mon-
dani.
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