
Bevezetés

A Mórágyi Gránit Formáció kőzeteit a kutatók generá-
ciói több szempontból is tanulmányozták. Metamorf bé-
lyegeket már ROTH (1875) is felismert a granitoidban, és a
kőzetek egy részét gneisznek minősítette. JANTSKY (1953)
szerint a gránit egyes övekben dinamometamorfózist szen-
vedett. Később azonban ez a gondolat — a gránittest mag-
más kristályosodása után történő metamorfózis — eltűnt a
hazai földtani irodalomból.

SZÁDECZKY-KARDOSS (1959) és CSALOGOVITS (1964) a
Mórágyi Gránitot migmás-metaszomatikus eredetű kép-
ződménynek tartotta, amely elméletet BUDA (1974, 1985) és
JANTSKY (1979) fejlesztette tovább, resztitnek minősítve a
granitoidban lévő mafikus zárványokat. 

A magmakeveredés elméletét, amely szerint a mafikus
zárványok magmakeveredés reliktumainak tekinthetők, el-

sőként BUDA (1999), illetve BUDA et al. (2000) írta le, a kis
és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhe-
lyezésére szolgáló munkálatokhoz kapcsolódva. A gránit-
test eredete azonban továbbra sem tekinthető megoldott
kérdésnek. A granitoid magmás kristályosodása az irodal-
mi adatok alapján a variszkuszi orogenezishez kötődik
(BALOGH et al. 1983; BUDA 1985; KLÖTZLI et al. 2004). 

BUDA (1996, 1998, 1999) és DITRÓI-PUSKÁS (1996, 1998,
1999) szintén felismertek metamorf bélyegeket, amelyeket
„diszlokációs metamorfózis” eredményének tekintettek.
BALLA (2000) a Mórágyi Gránit Formáció általános meta-
morfózisáról számolt be. KIRÁLY (2001) a részletes vékony-
csiszolatos vizsgálatok alapján a formáció összes kőzettí-
pusának metamorfózisát állapította meg. 

A 2002–2003. évi részletes felszíni kutatás során kie-
melt figyelmet fordítottunk a magmakeveredés lehetséges
bizonyítékaira, valamint a metamorf jelenségekre. Mun-
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Összefoglalás

A Mórágyi Gránit Formáció kőzetei egy mafikus és egy felzikus magma keveredésének eredményeként jöttek létre. A fő kőzettípusok jellegei
és kontaktusvizsgálatai, a mindkét magmában megfigyelhető azonos ásványos elegyrészek és azok összetételének hasonlósága, valamint a
geokémiai jellegek nagyfokú egyezése egyaránt a magmakeveredést támasztják alá. Az amfibol-aggregátumokat tartalmazó mafikus zárványok egy
nem tökéletes magmakeveredés reliktumainak tekinthetők, míg a „felhígult” zárványok a formáció teljesen vagy félig homogenizálódott részeit
képezik. A majdnem teljesen megszilárdult komplexumot a magmás fejlődés kései szakaszában leukokrata telérek szelték át, többnyire éles kontak-
tussal. 

A Mórágyi Gránitot a magmás kristályosodást követően metamorfózis érte, amely elsősorban az eredeti kőzetszerkezet intenzív, szilárd fázisú
transzformációjában — ÉK–DNy-i csapású palásodásában — nyilvánult meg. A metamorf fázisátalakulások és az ásványkémiai változások jelen-
tősége összességében lényegesen kisebb. A mikroszerkezeti bélyegek és az ásványos összetétel alapján a metamorfózis hőmérséklete általában véve
a zöldpalafácies magasabb hőmérsékletű (>350 °C) tartományára jellemző, s maximálisan kb. 500-550 °C-ot érhetett el. 

A metamorf esemény nyomai — területileg változó intenzitással — az egész gránittestben észlelhetők. A képlékeny szerkezeti elemek csapása
megegyezik a Mecsekalja-öv képlékeny szerkezeti elemeinek csapásával, illetve magának az övnek az irányával. Mindezek alapján valószínű a
metamorfózis regionális jellege.



kánkban összegezzük (1) a magmakeveredést alátámasztó
makroszkópos és petrográfiai megfigyeléseket, az elektron-
mikroszondás és geokémiai elemezéseket, illetve (2) a gra-
nitoid hűlése során végbement, szilárd fázisú mikroszer-
kezeti és ásványtani-kőzettani változásokat. 

Földtani jelentőségük miatt végül röviden kitérünk a
Mórágyi Gránit északi peremén előforduló metahomokkő-
testek (Ófalui Formáció, Bátaapáti Homokkő Tagozat), illet-
ve a Mórágyi Gránitot harántoló vulkanittelérek (Rozsdás-
serpenyői Formáció) főbb szerkezeti-kőzettani jellemzőire is. 

A Mórágyi Gránit jellemzése

A következőkben a Mórágyi Gránit Formáció fő kőzettí-
pusainak általános jellemzőit, egymáshoz való viszonyát,
valamint petrográfiai és geokémiai jellegeit tárgyaljuk. 

Fő kőzettípusok

A Mórágyi Gránit Formáció három fő kőzettípusból áll:
granitoidból, mafikus zárványokból és leukokrata telérek-
ből. A granitoid legelterjedtebb típusa a monzogránit,
amely változó arányban tartalmaz plagioklászt és mikro-
klint, kvarcot, biotitot, ritkábban — a kevésbé deformált
kőzetekben — amfibolt. Akcesszóriaként cirkon, allanit, ti-
tanit, apatit, epidot, ritkán muszkovit fordul elő. A többnyire
közepes szemcseméretű (2-7 mm) granitoidban általában
jellemzők a több cm-es mikroklin-megakristályok, bár ap-
róbb szemcseméretű, megakristály nélküli, erősen vagy
kevésbé deformált, valamint mafikusabb változatok is elő-
fordulnak (KIRÁLY 2003). 

A granitoid-testen belül változatos méretű (néhány cm-től
akár 200-300 m-ig), kerek vagy ovális, mezo-melanokrata
zárványok, illetve testek jelennek meg, amelyeket mafikus
zárványoknak nevezünk. Összetételük jellemzően monzo-
nitos, de több-kevesebb kvarcot tartalmazó dioritok és szieni-
tek is előfordulnak. A nagyméretű mafikus testek leginkább a
dioritos sorozatba tartoznak, míg a szienites összetétel a
nagyon sötét, finomszemcsés zárványokra jellemző. A
zárványok eloszlása változékony, ami elsősorban a nagyobb
mafikus testektől való távolság függvénye. Három cso-
portjukat lehet elkülöníteni: amfibol-aggregátumos zárvá-
nyok (1), „felhígult” zárványok (2) és finomszemcsés zárvá-
nyok (3). 

A nagyobb mafikus testek (Üh–27, Üh–37) az első,
a m f i b o l - a g g r e g á t u m o s z á r v á n y o k c s o -
p o r t j á b a tartoznak. Ezek többnyire középszemcsés
kőzetek, melyek körül a granitoid maga is bázisosabb
összetételű. Ezeken kívül kisebb mafikus zárványok is tar-
toznak ebbe a csoportba. 

A „ fe l h í g u l t ”  z á r v á nyo k szintén megjelenhetnek
nagyobb testekként. Szemcseméretük közepes vagy apró, és
az utólagos átalakulások következtében többnyire vörös és
zöld színűek (Üh–4, Üh–5, Üh–28). Ezek a granitoid rész-
ben vagy teljesen homogenizálódott részeinek tekinthetők.
Összetételük általában kvarcmonzonitos, amely a monzo-

gránitos felzikus típus és a monzonitos mafikus típus között
helyezkedik el. Ezeknek a részben homogenizálódott tes-
teknek a határa nem mindig állapítható meg egyértelműen,
kontaktusaikat gyakran törések, érhálózatok és erőteljes át-
alakulások kísérik. Néhány esetben sötétebb zárványok is
jelentkeznek bennük. 

A jellemzően apró (néhány cm) foszlányszerű, f i n o m -
s z e m c s é s z á r v á nyo k  erőteljesen melanokraták, nagy-
on finomszemcsés, belső deformációtól mentes, de irányí-
tottan elhelyezkedő ásványszemcsékkel. Ásvány-aggregá-
tumok megjelenése nem jellemző bennük. 

Mind a granitoidot, mind a mafikus zárványokat változó
vastagságú és dőlésű, többgenerációs leukokrata telérek
szelik át. Fő kőzetalkotó ásványaik a mikroklin, kvarc, pla-
gioklász, alárendelten biotit, valamint kevés akcesszória (ti-
tanit, opak ásvány) is előfordul. Néhány esetben muszkovit
vagy gránát is képződik bennük. Ezek a felzikus olvadékból
differenciálódott, későmagmás képződmények 2 kbar-on,
700 °C-os minimum-hőmérsékleten képződhettek (KIRÁLY,
TÖRÖK 2003). 

Kontaktusvizsgálatok

A  g r a n i t o i d  é s  a  m a f i k u s  z á r v á nyo k közötti
kontaktusokat a felzikus olvadékból származó plagio-
klász-fenokristályok vagy más nagyméretű ásványszem-
csék benyomódása a mafikus zárványokba teszik egye-
netlenné. A granitoidba pedig helyenként apró, melano-
krata nyúlványok nyomulnak be. Néhány esetben reakció-
szegélyek is megfigyelhetők a kontaktusok mentén. A
granitoid oldalán a színtelen ásványok feldúsulása jel-
lemző, míg a mafikus zárványok oldalán biotitdús pere-
mek jelennek meg. Ez utóbbiban a biotittáblák peremén
számos, nagyméretű akcesszórikus ásványkiválás (apatit,
allanit, titanit) figyelhető meg. A felzikus olvadék hatására
a mafikus zárványok belsejétől a peremek felé az amfibol
rovására nő a biotit szerepe. Néhány leukokrata ásványok-
ban dús perem hasonlít a nagyméretű földpáttal és amfi-
bollal jellemezhető leukokrata szegregációkhoz, amelyek
a felzikus olvadék mafikus magmába történő beszű-
rődéseként értelmezhetők. 

A mafikus testek és a granitoid között átmenetet lehet
felfedezni, bár az egyes magmás kontaktusok általában
határozottak. Ha a mafikus testek vannak jelen nagyobb
részarányban, akkor a beszűrődő granitoid-olvadék összeté-
tele szintén bázisosabb. Ha azonban a granitoid csak né-
hány, kisméretű mafikus zárványt tartalmaz, akkor a grani-
toid összetétele is savanyúbb. 

A  g r a n i t o i d  é s  a  l e u ko k r a t a  t e l é r k ő z e t e k
között a kontaktusok rendszerint élesek, bár néhol a befo-
gadó kőzet irányába főleg mikroklinből álló, lóbás betürem-
kedések is észlelhetők. Néhány esetben a telér falára merő-
legesen durvaszemcsés ásványkiválás észlelhető, ilyenkor
az aplit többnyire erősen deformált. Apró, cseppszerű kvarc-
zárványok vagy mirmekit megjelenése a kontaktusok men-
tén a granitoidban gyakori jelenség, és egy keskeny sávban
migrációt sejtet. 
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A  l e u ko k r a t a  t e l é r e k  h a t á s a  a mafikus zárvá-
nyokr a erőteljesebb, mint a granitoidra. A leukokrata telérek
és erek pereme gyakran elmosódó. Lóbavonalas, szinuszos
beöblösödések, cikcakkos vagy hajlott kontúrok is előfordul-
nak. A mikroklin szintén beszűrődhet a mafikus zárványokba,
éppúgy, ahogy a mafikus ásványok bekerülhetnek a leukokrata
telérekbe. 

Ásványos összetétel és ásványkémia

Az ásványos összetétel és az egyes ásványok kémiai
összetétele a granitoidban és mindhárom mafikus zárvány-
csoportban nagyon hasonló. A különbségek elsősorban az
egyes ásványok részarányában jelentkeznek. 

A színesásványok közül a k l i n o p i r ox é n kizárólag az
amfibol-aggregátumos mafikus zárványokban található. A
piroxén két szöveti pozícióban (aggregátumok és önálló
ásványszemcsék) jelenik meg. Összetétele mindkét esetben
ferro-diopszidos, néhány esetben kevés (max. 0,63%;
KIRÁLY 2002) Cr-tartalommal. Ezen kívül sem zónásság,
sem összetételbeli változékonyság nem figyelhető meg. 

A többi színesásvány közül az amfibol megjelenése a
mafikus zárványokra, míg a biotit a granitoidra jellemző. Az
aggregátumos zárványoktól a „felhígult” zárványokon keresz-
tül a finomszemcsés zárványokig jellemző trend figyelhető
meg a színesásványok minőségében és részarányában: az amfi-
bol-aggregátumos zárványok gyakran csak amfibolt tartalmaz-
nak, míg a „felhígult” és különösen a finomszemcsés zárvá-
nyokban egyre nagyobb részarányban jelenik meg biotit az am-
fibol rovására. A finomszemcsés zárványok többnyire  biotitot
tartalmaznak színesásványként. 

Az a m f i b o l a piroxénhez hasonlóan kétféle szöveti
pozícióban fordul elő: aggregátumokban vagy nagyméretű,
önálló lécekként. A különböző szöveti pozíciókban megje-
lenő amfibol összetételében jellegzetes különbség nem ta-
pasztalható. Az aggregátumokban előforduló amfibol gyak-
rabban mutat foltos, néhány esetben koncentrikus zónássá-
got, míg a nagyméretű amfibollécek sokszor tartalmaznak
apró opakásványokat. 

A b i o t i t n a k többféle előfordulása ismert: (1) nagymé-
retű, magmás, többnyire kinkes szerkezetű tábla, (2) zárvány
földpátban, (3) az amfibol átalakulási terméke, valamint (4)
nagyon finom, másodlagos szemcsék a magmás biotit pere-
mén. A granitoidból és a mafikus zárványokból mért biotit-
összetételek között nincs lényegi különbség. A nagyméretű
magmás biotittáblákban néhol gyenge zónásság fedezhető
fel, amely párhuzamosan a magma differenciációjával Fe-ban
egyre dúsabb biotitot eredményez a peremek felé. 

Színtelen ásványként plagioklász, mikroklin és kvarc je-
lenik meg. A plagioklász/mikroklin aránya nagyon válto-
zékony a mafikus zárványokban. 

A p l a g i o k l á s z fenokristályként és a mátrixban is elő-
fordul. Összetétele a granitoidban többnyire oligoklász vagy
andezin, ritkábban albit, míg a mafikus zárványokban jellem-
zően andezin, ritkábban labradorit vagy bázisos oligoklász. A
plagioklász-összetételek jellege tehát savanyúbb a granitoid-
ban, mint a mafikus zárványokban. 

A  m i k r o k l i n n e k  szintén két generációja ismert: a
megakristályok és a mátrix mikroklinje. A mátrixban megje-
lenő ásványok zárványként is megfigyelhetők a mikroklin-
megakristályokban, de erőteljesebb az átalakulásuk. A grani-
toidban található megakristályokban plagioklászból és/vagy
biotitból álló, egy vagy két zárványgyűrű is megfigyelhető. 

A mikroklin-megakristályok triklinitása alacsony hő-
mérsékletű (500–685 °C — BUDA 1985; HÁDEN 1997) kép-
ződést jelez, összhangban a mikroklin-megakristályok ala-
csony Na-tartalmával. A plagioklászszemcsék közelében a
mikroklin BaO-tartalma elérheti a 4,88%-ot. 

A k v a r c elsősorban a granitoidban (10–30%) és a
leukokrata telérekben (15–35%) jelenik meg, alárendelten
azonban a mafikus zárványokban (0–15%) is előfordul.
Megjelenése a deformáció mértékétől függ (l. alább, a Mik-
roszerkezeti változások című fejezetben). 

Akcesszóriaként idiomorf vagy hipidiomorf titanit, al-
lanit, cirkon és apatit fordul elő. A titanit és apatit a mafikus
zárványokra jellemző, a cirkon és allanit pedig a granitoidra.
A leukokrata szegregációkban található titanitban és allanit-
ban a ritkaföldfémek eloszlása két vagy több zónát jelez. Az
aplitokban néhány esetben apró, spessartinban dús, magmás
eredetű gránát vagy muszkovit is megjelenik. 

Geokémiai jellegek

A mafikus zárványok és a granitoid geokémiai jellegei
nagyon hasonlóak, az eltérésekből azonban megállapítható né-
hány szabályszerűség. A főelemek (kivétel a Si és az Al) a mafi-
kus zárványokban dúsulnak (1. ábra, A), de mennyiségük válto-
zékonyabb, mint a granitoidban. A Harker-diagramokon a gran-
itoidból származó elemzések lineáris trendet képviselnek, míg a
zárványok elemeloszlásai kevésbé illeszthetőek egy egyenesre
(KIRÁLY 2002). A K eloszlása mindkét kőzettípus esetében
szórt, a mafikus zárványok K-tartalma többnyire magasabb. 

A nyomelemek tekintetében a granitoidzárvány-párok geo-
kémiai jellegeit szintén a hasonlóság jellemzi. A zárványokban
többnyire kissé magasabb a RFF-ek részaránya (1. ábra, B). A
negatív Eu-anomália szintén a zárványokra jellemző (2. ábra),
bár ennek ellentéte is előfordul. A pegmatofil elemek (U, Th,
Pb, Be) elsősorban a granitoidban dúsulnak. Azokban az ese-
tekben, ahol a kontaktus közeléből és távolabbról is van grani-
toidzárvány-párból vett minta, a kontaktushoz közelebbi min-
ták enyhe kilúgozódást mutatnak (2. ábra), ami migrációt sejtet. 

A mafikus zárványok és a Mecsekalja-öv amfibolitjainak
geokémiai jellegeit összehasonlítva, az előbbiek több litofil
elemet (LILE) és könnyű-RFF-et tartalmaznak (KIRÁLY

2002). Az átmeneti fémek eloszlásában szintén megfigyelhető
némi különbség: a zárványokat nagyobb Ni- és Cr-, valamint
alacsonyabb Ti-tartalom jellemzi, mint az amfibolitokat. 

Magmás fejlődéstörténet

A Mórágyi Gránit Formáció magmás fejlődéstörténetét
a fő kőzettípusok jellegeire, a kontaktusvizsgálatokra, az
ásványos összetételre, az ásványkémiára és a geokémiai jel-
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legekre támaszkodva tárgyaljuk. Megértéséhez nélkülöz-
hetetlen a granitoidban található zárványok eredetének a
megismerése. 

A zárványok eredete

Felzikus olvadékban a zárványok szilárd (xenolit, resztit)
vagy olvadék állapotban (autolit, mafikus mikrogranuláris
zárványok) lehetnek jelen (1. táblázat). A xe n o l i t o k
jellemzően szögletes zárványok, éles kontaktussal és a befo-
gadó kőzettől eltérő geokémiai jellegekkel. A r e s z t i t e k
többnyire nyúlt, csillámdús zárványok, a kontaktuson biotit-
sávval. Geokémiai jellegeik a resztit eredetétől és a kiolvadás
szabályszerűségeitől függenek. Az a u t o l i t o k ovális alak-
jukat és az éles vagy átmeneti kontaktusukat tekintve hasonlí-
tanak a mafikus mikrogranuláris zárványokra, de geokémiai
jellegeik primitívebbek, kevésbé differenciáltak. A m a f i -
k u s  m i k r o g r a n u l á r i s  z á r v á nyo k egy nem töké-
letes magmakeveredés reliktumaiként őrződnek meg.
Kontaktusuk, hasonlóságuk a befogadó granitoiddal ásvá-
nyos összetételben és a kőzetalkotó ásványok kémiai
összetételében, valamint a geokémiai jellegek egyezése
egyértelműen magmakeveredésre utalnak. A mafikus mik-
rogranuláris zárványok párna- vagy buborékszerű megje-
lenése viszkózusabb közegben szétszóródott olvadékcsep-
peket jelez. A nagyméretű, mafikus testek körül egyre
kisebb, ovális reliktumok ismerhetőek fel. 

A granitoid és a mafikus zárványok geokémiai jellegét
illetően megfigyelhető néhány szabályszerűség: a hason-
lóság azt jelzi, hogy a kétféle magma viszonylag hosszú időt
töltött együtt olvadékállapotban. Ha ugyanis szilárd fázis-
ban lettek volna jelen, a kémiai kiegyenlítődések nem lehet-
tek volna ennyire hatásosak és teljesek. A megnövekedett U-,
Th-, Pb- és Be-tartalom, valamint a változó Zr- és Hf-tar-
talom a granitoidban a differenciáltabb kőzetjelleget, illetve
az akcesszóriák változó mennyiségét jelzik, míg a mafikus
zárványokban a RFF-ek és a litofil elemek dúsulása túlkom-
penzációra utalhat. A kőzethatárokon jelentékeny fluidmig-
ráció tételezhető fel. 

A képződési folyamatok és p–T viszonyok a felzikus és
mafikus kőzetekben — a hasonló ásványos összetétel és ás-
ványkémia alapján — igen hasonlóak. A mafikus zárvá-
nyokban nem figyelhető meg relikt metamorf szövet vagy
ásvány, amely alátámaszthatná a resztiteredetet. A Mecsek-
alja-öv amfibolitjaiban és a mafikus zárványokban észlel-

hető eltérő Ni-, Cr- és Ti-megoszlások alapján a mafikus
zárványok — resztitként — nem képződhettek a Mecsek-
alja-öv amfibolitjaiból. Másrészről a mafikus zárványokban
megjelenő klinopiroxén jól beleillik a magmás fejlődés-
történetbe: a monzonitokban a klinopiroxén (diopszid vagy
augit) közönséges ásványnak számít. 

A kristályosodás menete

A korai kristályosodási fázist a mafikus magmában
nagyméretű, idiomorf–hipidiomorf piroxén, amfibol, pla-
gioklász és titanit képződése jelentheti. Ezek a nagyméretű
ásványok még a magmakeveredés előtt képződhettek.
Összetételük a későbbi magmás, illetve a metamorf folyama-
tok során megváltozhatott, ezért nem észlelhetők lényeges
összetételbeli különbségek a nagyméretű és az apró piro-
xén- és amfibolszemcsék között. 

A magmakeveredéshez a mafikus magmának viszony-
lag korán — még a kristályosodás kezdetén — kapcsolatba
kellett kerülnie a felzikus olvadékkal, különben nem lettek
volna képesek homogenizálódni (3. ábra). Homogenizáció
ugyanis csak a magmafejlődés korai fázisában jöhet létre,
mielőtt a kristályossági fok eléri a 30%-ot (PITCHER 1997;
DIDIER, BARBARIN 1991). Az amfibol-aggregátumos zár-
ványok a mafikus olvadék reliktumaként foghatók fel, míg
a „felhígult” zárványok a komplexum részben vagy telje-
sen homogenizálódott részei lehetnek. 

A felzikus magma a mafikus magma fejlődésével
párhuzamosan kristályosodik. A korai kristályosodási fázist
a nagyméretű, magmás biotit, esetleg amfibol, az akcesszó-
riák (cirkon, allanit) és a bázisosabb plagioklászmagok
képviselhetik. A plagioklász fenokristályokban válik ki, az
ezekben megjelenő csepp alakú biotitzárványok a biotit ko-
rábbi kristályosodásának termékei. Az amfibol képződhet a
felzikus olvadékból a korai fázisban, de a mafikus olvadék-
ból mint xenokristály is bekerülhet a granitoidba. 

A kristályosodás mértéke a felzikus olvadékban kezdet-
ben lassabb, így a szemcseméret durvább. A kétféle OH-tar-
talmú fázis (biotit, amfibol) jelenléte, az ortoklász és a pro-
tolitból származó relikt metamorf szövet teljes hiánya
víztelített felzikus olvadékra utal (PITCHER 1997). 

A mikroklin-megakristályokban néhol megfigyelhető,
plagioklászból, illetve biotitból álló zárványgyűrűk, illetve a
titanit és az allanit zónás ritkaföldfém-eloszlásai a magmás
folyamatok során bekövetkezett jelentős változásokat,
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valószínűleg magmakeveredést (PITCHER 1997; VERNON

szóbeli közlése) jeleznek.
A mafikus olvadék fő kristályosodási fázisa a felzikus

olvadékon belül játszódhatott le, amit az amfibol és ritkáb-
ban a piroxén aggregátumokban történő kiválása támaszt alá
(4. ábra). Ezek az ásványok ugyanúgy viselkednek, ahogyan
kontakthatás esetén viselkednének. A felzikus magma hide-
gebb, viszkózusabb olvadéka hirtelen hűti le a forróbb és
kevésbé viszkózus mafikus olvadékot, ezért a mafikus zár-
ványok aggregátumos jellege a kontaktmetamorf csomós-
palák „csomóihoz” hasonlít (VERNON 1991). 

A felzikus magma első reológiai küszöbének elérését
követően (kristályossági fok 30–70%) a mafikus buborékok
szétszóródnak a viszko-plasztikus viselkedésű felzikus ol-
vadékban, és elkülönülve fejlődnek tovább, így geokémiai
jellegeik változatosabbak, mint a granitoidé. 

A felzikus olvadék fő kristályosodási fázisában a szí-
nesásványok és a plagioklász további kristályosodása mel-
lett a K-földpát is elkezd kristályosodni, mivel a mikroklin-
megakristályok magjában albitperem nélküli, bázisosabb
plagioklászzárvány (48 An%) jelenik meg, mint a perem-
zónákban. WINKLER, SCHULTES (1982) kísérletei szerint a
K-földpát 65–70% olvadék jelenlétében kezd el kiválni.
Eredményeik alapján azonban a mikroklin első kiválású,
színtelen ásványként nem képes megakristályként kristá-
lyosodni. 

Később a mafikus magma hőmérséklete egyre hason-
lóbbá válik a felzikus magma hőmérsékletéhez, így kristá-
lyosodása is hasonlóvá válik a felzikus magma kristályo-
sodásához: növekszik a szemcseméret, és azonos ásványok
képződnek mindkét magmából. A két magma hőmérsékle-
tének közeledése egymáshoz megnöveli a felzikus olvadék
mafikus magmára gyakorolt hatását. Mivel a mafikus mag-
ma eddigre már majdnem teljesen kikristályosodik — nincs
elég hely a nagyméretű szemcsék fejlődéséhez — poikilites
szövet képződik. Összhangban VERNON (1991) megfigye-
lésével a legjellegzetesebb poikilites szövetet a mikroklin
mutatja, néhol akár 50% feletti zárványtartalommal. Kvarc
és biotit szintén kiválhat poikilites jelleggel, ha korábban
még nem képződött a zárványmagmából. 

A K-földpát képződésének fő fázisa 650–663 °C között
történhetett, ami egy normál méretű pluton életében néhány
száz évet jelent (WINKLER, SCHULTES 1982). Ez a hőmérsék-
leti tartomány megfelel a mikroklin triklinitásából BUDA

(1985) által becsült 675 °C-os képződési hőmérsékletnek.
A késői kristályosodási fázisban még kb. 30%-nyi

olvadék lehet a rendszerben (3. ábra). Ha az olvadék rész-
aránya 30% alá csökken a magmában, a K-földpátnak nincs
többé elég helye ahhoz, hogy nagyméretű kristályt alkosson.
Ebben a fázisban a migráció és a kémiai transzferek játsszák
a legfontosabb szerepet, de már korai telérrajok is áttörhetik
a nagyjából megszilárdult magmás komplexumot. 

A mafikus zárványok K-tartalma általában magasabb,
mint magáé a granitoidé. Mivel a felzikus olvadékból szár-
mazó kálium azonnal beépül a mafikus zárványokban
kiváló mikroklinbe, a bázisos maradékolvadék további K-
felvételre képes. Ennek eredményeként a mafikus zárvá-

nyokban kálium-túlkompenzáció alakul ki (DEBON 1991),
noha a kálium alapvetően a felzikus olvadékból származik. 

Az amfibol-aggregátumos zárványokban található szí-
nesásványokat a mikroklin megvédte az átalakulástól (urali-
tosodás, biotitosodás), tehát a mikroklinképződés fő fázisa
egyidejű vagy korábbi, mint ezek az átalakulások, amelyek
víztelített rendszert jeleznek a mikroklinképződéssel párhu-
zamosan vagy azt követően. A „felhígult” zárványokban az
átalakulás (szericitesedés, biotitosodás) és a mikroklin-
képződés a felzikus olvadék jelenlétéhez kötődhet. A kap-
csolat tehát az átalakulás és a felzikus olvadék hatása között
különböző az amfibol-aggregátumos és a „felhígult” zárvá-
nyokban. 

A metamorfózis általános jellemzői

A metamorf jelenségek elsősorban a Mórágyi Gránit
Formáció szerkezeti transzformációjában és az ahhoz kap-
csolódó ásványos átalakulásokban nyilvánulnak meg. A tel-
jes ásványos összetétel és az ásványkémia megváltozása ál-
talában véve alárendelt jelentőségű a szerkezeti változá-
sokhoz képest.

A Mórágyi Formáció kőzetein — feltárás- és kézipél-
dány (fúrómag)-léptékben — a képlékeny deformáció

— a granitoidtest egészében észlelhető kétféle (meredek
és „lapos” dőlésű) palásság kialakulásában,

— a mafikus zárványok ezzel összefüggésbe hozható
irányítottságában és alakváltozásában, valamint

— a különböző kőzettípusok szűk övekre korlátozódó
milonitosodásában jelentkezik.

E jelenségek részletes jellemzését MAROS et al. (2004)
munkája tárgyalja. Itt csak megemlítjük, hogy a felsorolt
szerkezeti jelenségek csapása kivétel nélkül megegyezik a
tágabb környezet jellemvonásait is meghatározó regionális,
a Mecsekalja-övvel párhuzamos, kb. ÉK–DNy-i szerkezeti
iránnyal, illetve a Mecsekalja-öv képlékeny szerkezeti ele-
meinek csapásával. 

Munkánk további részében a kőzetek vékonycsiszolatai-
ban észlelhető, a metamorf hatás során létrejött mikroszer-
kezeti és ásvány-kőzettani átalakulásokat mutatjuk be.

Mikroszerkezeti változások

A Mórágyi Gránitot ért metamorf hatás elsősorban a
kőzetek mikroszerkezeti átrendeződésében nyilvánul meg:
az eredeti magmás ásványok egy részéből — a képlékeny
deformáció intenzitásától függő részarányban — finom-
szemcsés mátrix képződik. Az ásványok másik része vál-
tozatos méretű, szögletes vagy kerekített, különböző mér-
tékben deformált porfíroklasztokat alkot a kőzetben. A
folyamat során a kőzetben irányított szövet jön létre, amelyet
hossztengely szerint rendezett földpátszemcsék, biotit- és
amfiboldús sávok–zsinórok, valamint elnyúlt kvarclencsék
váltakozása jelöl ki.

Az irányított külső nyomás hatására végbemenő mik-
roszerkezeti átrendeződést az egyes ásványok — elsősorban
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a kvarc, kis mértékben a biotit és a földpátok — dinamikus
átkristályosodása kíséri. Az átkristályosodással újonnan
képződött — ebben az értelemben tehát feltétlenül meta-
morf eredetűnek tekintendő (vö. BUCHER, FREY 1994, p. 3.)
— ásványok részaránya nem elhanyagolható: az erősen
palás (kézipéldányban már gyakorlatilag gneiszes szer-
kezetű) kőzetekben kb. 20-40%-ra tehető, míg a milonitok-
ban akár a 90%-ot is elérheti (KOROKNAI 2003).

A k v a r c dinamikus átkristályosodása az erősen palá-
sodott és milonitosodott kőzetekben gyakorlatilag teljes: az
elnyúlt–lapított kvarclencsék apró, erősen varratos szem-
csehatárú kristályokból épülnek fel (5. ábra). A gyengébben
deformált kőzetekben az átkristályosodás kisebb mértékű,
az eredeti kristályrács belső deformációját inkább a nagyobb
(néhány milliméteres), relikt szemcsék erősen unduláló
(sávos) kioltása, ritkábban a deformációs lamellák megje-
lenése, illetve a szemcseperemeken kezdődő alszemcse-
képződés jelzi. A kvarc dinamikus átkristályosodása alapján
a képlékeny deformáció során a hőmérséklet elérte, illetve
meghaladta a 270-300 °C-ot (VAN DAALEN et al. 1999).

A b i o t i t dinamikus átkristályosodása általában
kismértékű (5. ábra). Az újonnan képződött szemcsék gyak-
ran alkotnak a palássággal párhuzamos, igen finomszemű
(<0,05 mm), erősen elnyúlt, vékony uszályokat az eredeti,
nagyobb szemcsék körül. Az eredeti magmás biotitok belső
szerkezetének deformációját az unduláló kioltás és a gyako-
ri kinkes szerkezet jelzi.

A f ö l d p á t o k dinamikus átkristályosodása szintén
igen kismértékű, ugyanakkor a kristályrács belső deformá-
cióját egyértelműen mutatja a szemcsék egyenetlen, un-
duláló kioltása, a gyakori hajlott–kinkesedett magmás ikrek,
a szemcsék repedéseiben végbemenő alszemcseképződés,
valamint a plagioklászokban képződő, tűszerűen elvég-
ződő, vékony deformációs ikrek.

A teljes kőzetdeformációban — az ásványok dinamikus
átkristályosodása és belső deformációja mellett — meghatá-
rozó jelentőségű a rideg deformáció, amely egyrészt a szem-
csék merev forgását, másrészt töréses alakváltozását foglalja
magába. Az anizometrikus ásványok (földpát, amfibol, biotit)
merev forgásának alapvető szerepe van a palásság kiala-
kulásában. A palásság síkjába való beforgatással egyidejűleg
az ásványszemcsék sarkai gyakran „lekerekítődnek”, néhol a
palásság síkjában megnyúlt, aszimmetrikus nyúlványok–
uszályok (σ- és δ-klasztok) képződnek. A töréses deformáció
során az egyes ásványok (elsősorban a mikroklin és a plagio-
klász) — a kőzetkohézió megtartásával — mechanikusan fel-
aprózódnak (6. ábra). Az apró mikrotörések menti elmoz-
dulások kézipéldányléptékben helyenként teljesen folytonos-
nak látszó megnyúlást eredményeznek.

Metamorf ásványreakciók 
és ásványkémiai változások

A Mórágyi Gránit Formáció főbb kőzettípusainak (grani-
toid, mafikus zárványok és leukokrata telérek) metamorf
ásványátalakulásait az előzetes vékonycsiszolatos vizsgála-
tok (KIRÁLY 2001, 2003; KOROKNAI 2003) után elektron-

mikroszondás vizsgálatokkal is tanulmányoztuk (HORVÁTH

et al. 2003). 
A kémiailag is különböző, új ásványok képződése, illetve

egyes ásványok összetételének megváltozása a szerkezeti
átalakuláshoz képest összességében alárendelt. A metamorf
ásványátalakulások intenzitása a kutatási területen erősen
változó, s többnyire jó korrelációban van a kőzeteken szabad
szemmel észlelhető palásság fejlettségével.

A metamorfózis ásványtani vonatkozásai legjobban a
biotit esetében igazolhatók. Az eltérő szöveti pozíciójú bi-
otitok ásványkémiai tekintetben határozottan különböznek
egymástól: a nagyobb (több mm-es), gyakran kinkesedett,
relikt szemcsék titántartalma konzekvensen magasabb
(maximum 4-5% TiO2, ami tipikus magmás bélyeg), mint a
mátrix kisebb, átkristályosodott (illetve mechanikusan fel-
aprózódott) szemcséké (TiO2<2%). A nagyobb biotitok
peremei, illetve hasadásai mentén gyakran képződik finom-
szemcsés, másodlagos, többnyire xenomorf titanit (illetve
leukoxén), amely a biotitból távozó titánt akkumulálja.

A biotit metamorf átalakulásának további példája az
erősen deformált, hal alakú szemcsék peremén képződő,
igen finomszemű (<0,05 mm), szintektonikus muszkovit.
Durvább szemű (0,1–1 mm), erősen deformált földpátos, il-
letve biotitos sávokhoz kötődő, szintektonikus muszkovitot
figyeltünk meg továbbá egyes milonitos zónákban is (7.
ábra). A mikroszondás mérések szerint a muszkovit vi-
szonylag magas Fe-, Mg- és Ti-tartalmú, ami egyértelműen
a biotit rovására történő képződést jelez.

A plagioklászból finomszemű epidot–klinozoizit és albit
képződik, amelyek gyakran a finomszemű, átkristályosodott
földpátos sávokhoz kapcsolódnak. Az epidot–klinozoizit
metamorf eredetét mutatja, hogy gyakran a palássággal, il-
letve a palássággal párhuzamos metszetekben a megnyúlási
vonalassággal párhuzamos aggregátumokat alkotnak a
kőzetben, képződése tehát egyértelműen a deformációhoz
kötődik. Az albitosodás általában inhomogén eloszlású, ami
a plagioklászszemcsék hasadásai és mikrorepedései mentén,
illetve peremén megy végbe. Ez szintén metamorf kép-
ződésre utal. A mafikus kőzetzárványokban, illetve a köztük
megjelenő leukokrata szegregációkban a plagioklászból —
kis mennyiségben — prehnit is képződik (9. ábra).

A mikroklin szemcséinek peremein gyakran képződik
mirmekit és lángpertit. Az erősen irányított szerkezetű kő-
zetekben a mirmekit sokszor meghatározott pozícióban je-
lenik meg: a nagy mikroklin-megakristályok legnagyobb
rövidülés irányába eső peremein, enyhén aszimmetrikus
helyzetben. Ez a szöveti helyzet és szemcseperemi lángper-
titek képződése egyaránt intenzív deformációs hatást jelez
(SIMPSON, WINTSCH 1989; PRYER 1993; PRYER, ROBIN 1995). 

Az amfibol mikroszondás mérések szerint eredetileg
magnezio-hornblende volt, amelyből többnyire magas Mg-
tartalmú aktinolit keletkezik.

A metamorf fácies minősítése

A megfigyelt mikroszerkezeti jellemzők és metamorf
ásványátalakulások, valamint a képlékeny deformáció során
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stabil ásványparagenezis alapján a metamorfózis alapvetően
a zöldpalafácies magasabb hőmérsékletű (>350 °C, stabil
biotit és amfibol) tartományában ment végbe. Ez össze-
cseng JANTSKY (1953) azon következtetésével, hogy a kő-
zetmetamorfózishoz kapcsolódó másodlagos biotit, epidot
és zoizit képződése, valamint a kvarc „kihengerlődése” és
átkristályosodása („vakolatszerű szövet”) „epizónás” áta-
lakulást jelez.

Az Üh–27 fúrás 200,5 méteréből származó milonitos
monzonitban nagymennyiségű, teljesen üde amfibol (az
elektron-mikroszondás vizsgálatok szerint egységesen mag-
nezio-hornblende), kevesebb koegzisztens biotit, valamint
dinamikusan átkristályosodott plagioklász (egységesen
oligoklász) és mikroklin fordul elő. E paragenezis alapján a
hőmérséklet maximálisan a zöldpala- és amfibolitfácies
átmeneti tartományára jellemző értéket (kb. 500-550 °C-ot)
érhetett el a deformáció során.

Problematikus a klorit szerepe. Az erősen deformált
kőzetekben gyakran egyáltalán nincs jelen. Máshol a defor-
mált biotitot helyettesíti. Mindez akár metamorfózis utáni
keletkezés jeleként is értelmezhető lenne. Ugyanakkor az erős
kloritosodás térben ugyanott — a telephely D-i részén — lép
fel, ahol a palásság is jobban fejlett (DITRÓI-PUSKÁS 1998).
Mindennek alapján feltételezhető, hogy a kloritosodás nagy-
részt ugyancsak metamorf folyamat, azonban későbbi, min-
den bizonnyal alacsonyabb hőmérsékletű, a képlékeny defor-
máció főbb eseményeit követő fázishoz kötődik.

Metamorf képződmények 
a Mórágyi Gránitban

A gránittest északi peremének közelében, a Mecsekalja-
övtől 0,8-1 km-re DK-re az Ófalui Formáció Bátaapáti
Tagozatába (BALLA et al. 2003) tartozó metamorf homok-
kövek és metamorf aleurolitok kibúvásai ismeretesek egy
100-150 m széles sávban. E metamorfitok 5-20 m széles
lemezszerű testekben, valószínűleg lencsékben fordulnak
elő, amint azt már JANTSKY (1979) felismerte. A sáv a Hutai-
völgy Ny-i oldalától a Körtvélyesi-völgy ÉK-i oldaláig
mintegy 2,5 km-en át a feltárások adta pontossággal gyakor-
latilag folyamatosan nyomozható (BALLA et al. 2003).

A lencsék települése igen meredek, dőlésszögük kivétel
nélkül meghaladja a 80°-ot, dőlésük többnyire ÉNy, néhol
DK felé irányul. Ez az irányítottság megegyezik a kutatási
területen a Mórágyi Formációban észlelt regionális mere-
dek palásság térbeli helyzetének statisztikus átlagával
(MAROS et al. 2004), valamint a Mecsekalja-övben észlelt
szerkezeti irányítottsággal.

A feltárásokban több helyen is megfigyelhető sávos szer-
kezet a vékonycsiszolatos vizsgálatok szerint a kőzetek eredeti
rétegződésének felel meg, elvétve gyenge gradáció és
ásványos összetételbeli változás is felismerhető (LELKESNÉ

FELVÁRI 2002). A palásság e sávossággal igen kis (max. 20-
25°-os) szöget zár be, amelyet hossztengely szerint jól ren-
dezett, apró, nagy mennyiségű biotitpikkely definiál. Az ere-
deti rétegekben néhol apró, szoros-izoklinális redők észlel-

hetők. A rétegződés és palásság irányítottsága igen hasonló a
metahomokkő-lencsék településéhez. A bátaapáti felhagyott
pincesor feltárásában az erősen murvásodott monzogránit
gyengén fejlett palásságának helyzete kb. megegyezik a
homokkőben észlelhető palássággal.

A metahomokkőtestek és a monzogránit kontaktusa a
feltárásokban éles, de az érintkezési övekben jellemzően
nincs nyoma számottevő mértékű rideg vagy képlékeny
nyírásnak–elmozdulásnak.

A metahomokkövek (illetve aleurolit- és agyagpalák)
ásványtani összetételét finomszemű, hipidiomorf–xeno-
morf kvarc, plagioklász, biotit és helyenként káliföldpát
uralja. A kvarc–földpát dús sávokban–lencsékben jellemző
az egyensúlyi átkristályosodásra utaló poligonális szövet. A
biotit a vizsgált mintákban legtöbbször hossztengely szerint
jól irányított, apró (0,1–0,5 mm), belső deformációt nem
mutató pikkelyek (helyenként kötegek) formájában van
jelen. A felsorolt fő kőzetalkotókon kívül egy-egy kőzetben
jelentős mennyiséget ér el a muszkovit is. Igen jellegzetes
járulékos elegyrész a viszonylag nagyméretű, idiomorf,
apró kvarczárványokat tartalmazó turmalin. A fentieken
kívül viszonylag nagy mennyiségű opakásvány, helyenként
pedig epidot–klinozoizit figyelhető meg. Járulékos elegy-
részként cirkon és apatit fordul még elő.

Egyes mintákban jellemzőek a többnyire kerekded–
ovális, gyakran hossztengely szerint irányított elhelyez-
kedésű, egy nikollal sárgás színű, finomszemű halmazok
(pszeudomorfózák?). E halmazokban igen finomszemű bio-
tit, muszkovit (szericit) és kvarc azonosítható, amelyek a
mikroszondás mérések szerint a káliföldpát átalakulási ter-
mékeit képviselhetik. E finomszemű halmazokat LELKESNÉ

FELVÁRI (2002) részint andalúzit, részint kordierit utáni
pszeudomorfózákként értelmezi. 

A kőzetek többségét uraló metamorf paragenezis bio-
titzónás átalakulást jelez.

A Mórágyi Gránitot harántoló 
vulkáni telérek 

A Mórágyi Gránitot, a Mecsekalja-öv metamorf kép-
ződményeit (Ófalui Formáció), illetve az övtől ÉNy-ra talál-
ható Vasasi Formációt meredek (~70°) dőlésű, többnyire kb.
ÉK–DNy-i csapású, maximálisan 6 m széles szubvulkáni
telérek harántolják (BALLA et al. 2003). E telérek a Mórágyi-
rög északi peremén (A2 árok, Hutai-völgy, Nagymórágyi-
völgy, kismórágyi kőfejtő) néhol több km-en keresztül telér-
rajokban követhetők. A litológiai analógiák alapján
feltételezhető a telérek kréta kora.

A Mórágyi-rög ÉK-i részén, a felszínen elforduló kőze-
tekről HARANGI (2003) adott részletes petrográfiai leírást. A
feltárásokban megjelenő telérek közül HARANGI (2003) (1)
szanidin-fenokristályokat tartalmazó narancsszínű trachitot
(„bosztonit”), illetve (2) zöldesszürke, nefelin, olivin és am-
fibol utáni álalakokkal (apró biotittal) jellemezhető tefritet
írt le. Az egyik kőzetminta a fúrásokban megjelenő intruzív
breccsához (l. alább) hasonló. 
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A Kelet-Mecsek alsó-kréta vulkáni sorozatában két
kőzetsorozat különíthető el (HARANGI, ÁRVÁNÉ 1993), ame-
lyek mind ásványos, mind geokémiai összetételben külön-
böznek egymástól. Az ankaramit – alkáli bazalt kőzet-
sorozat erősen porfíros jellegű, olivin- és klinopiroxén-
fenokristályokkal, az alapanyagban ezeken kívül plagiok-
lásszal és Fe–Ti oxiddal. A bazanit–fonolit sorozat szilíci-
umban telítetlen. E kőzetekben a plagioklász mellett gyakori
a biotit, amfibol (kerzutit) és a tűs apatit megjelenése is. 

A tefritek HARANGI (2003) szerint némi rokonságot mu-
tatnak a kelet-mecseki bazanit–fonolit sorozattal, ez utóbbi-
ak azonban mafikus elegyrészekben gazdagabbak. A trachit
petrográfiai értelemben nem, geokémiai jellegeit figyelem-
be véve azonban mutat némi hasonlóságot a kelet-mecseki
bazanit–fonolit sorozattal. 

A fúrások (Üh–27, 396,95-405 m; Üh–29, 238,56–
264,05 m) enyhén zöldesszürke, erősen bontott, montmoril-
lonitosodott, maximálisan 4,22 m-es teléreket harántoltak,
amelyek peremén helyenként hűlési szegély, illetve intruzív
breccsa jelenik meg. A telérek szegélye a granitoidból szár-
mazó földpátszemcséket (xenokristályokat) tartalmaz. A
feltárt kőzetek szövete enyhén folyásos, porfíros interszer-
tális. Kétféle földpát utáni álalak, valamint kalcittal kitöltött
hólyagüregek ismerhetők fel bennük. A röntgendiffrakciós
vizsgálatok alapján meghatározott káliföldpát/plagioklász
arány 0,5-1. 

A fúrásokkal harántolt telérek HARANGI (2003) szerint
nem azonosíthatóak egyértelműen sem a Mórágyi-rög fel-
színén begyűjtött telérkőzetekkel, sem a kelet-mecseki alsó-
kréta magmatitok előfordulásaival, bár némi hasonlóság
megfigyelhető. Szövetük, irányítottságuk és a kalcitos hó-
lyagüregek alapján a feltárásokban észlelt tefrites össze-
tételű kőzetekhez hasonlítanak. A kelet-mecseki bazanit–
fonolit sorozathoz képest azonban leukokratább jellegűek.
A fenti kőzetek összetartozása kérdéses.

Összefoglalás

A Mórágyi Gránit Formáció kőzetei egy mafikus és
egy felzikus magma keveredésének eredményeként jöttek
létre. A fő kőzettípusok jellegei és kontaktusvizsgálatai, a
mindkét magmában megfigyelhető azonos ásványos elegy-
részek és azok összetételének hasonlósága, valamint a
geokémiai jellegek nagyfokú egyezése egyaránt a mag-
makeveredést támasztják alá. Az amfibol-aggregátumokat
tartalmazó mafikus zárványok egy nem tökéletes mag-
makeveredés reliktumainak tekinthetők, míg a „felhígult”
zárványok a formáció teljesen vagy félig homogenizáló-
dott részeit képezik. 

A majdnem teljesen megszilárdult komplexumot a mag-
más fejlődés kései szakaszában leukokrata telérek szelték át,
többnyire éles kontaktussal. Néhol a kontaktusok mentén
uralkodóan mikroklinből álló, a befogadó kőzet felé irá-
nyuló, lóbás betüremkedések figyelhetők meg. 

A Mórágyi Gránitot a magmás kristályosodást kö-
vetően metamorfózis érte, amely elsősorban az eredeti
kőzetszerkezet intenzív, szilárd fázisú transzformációjá-
ban — ÉK– DNy-i csapású palásodásában — nyilvánult
meg. A metamorf fázisátalakulások és az ásványkémiai
változások jelentősége összességében lényegesen kisebb.
A mikroszerkezeti bélyegek és az ásványos összetétel alap-
ján a metamorfózis hőmérséklete általában véve a zöld-
palafácies magasabb hőmérsékletű (>350 °C) tartomá-
nyára jellemző, s maximálisan kb. 500-550 °C-ot érhetett
el. 

A metamorf esemény nyomai — területileg változó in-
tenzitással — az egész gránittestben észlelhetők. A képlé-
keny szerkezeti elemek csapása megegyezik a Mecsekalja-
öv képlékeny szerkezeti elemeinek csapásával, illetve
magának az övnek az irányával. Mindezek alapján valószínű
a metamorfózis regionális jellege.
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