
Bevezetés

A mintegy 340 M éves (KLÖTZLI et al. 2004, GERDES

2006) Mórágyi Gránit a Tiszai-egység délkelet-dunántúli
részén, ÉK–DNy-i csapásirányban, mintegy 19×7 km-es
területen bukkan felszínre. Északon a tektonikus eredetű
Mecsekalja-zónával határos, míg délen feltehetően szintén

tektonikus a határa a nagyvastagságú kainozoos üledék-
összlet alatt. Ennek következtében nem ismerjük a grani-
toidtest eredeti méretét és eredeti kontaktusát a mellék-
kőzettel. A Mecsekalja-zóna közelsége, valamint a Mórágyi
Gránit Formáció ÉK–DNy-i irányban való nyúltsága aktív
feszültségtérbe benyomult intrúziót jelez (MAROS et al.
2003). A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló
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Kivonat

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló kutatása során (1996–) alapos terepi munkát követően részletes kőzettani, ásványkémiai
és geokémiai vizsgálatok alapján körvonalazódott a Tiszai-egységhez tartozó variszkuszi (≈340 Ma) Mórágyi Gránit fejlődéstörténete. A korábban
elfogadott migmatitos eredetre vonatkozó elképzelés helyett a Mórágyi Gránit képződésére a magmakeveredés vált elfogadottá. 

A monzogránit, a mafikus zárványokkal egy időben, egyetlen felzikus olvadékból kristályosodott ki, ugyanakkor, amikor a mafikus zárványok.
Kezdetben a felzikus és mafikus olvadék elkülönülten fejlődött. A felzikus magmába, annak első reológiai küszöbének környékén nyomult be a
még newtoni olvadékként viselkedő mafikus olvadék. A hidegebb felzikus olvadék a mafikus olvadékból a korai fázisában kivált ásványokat
átkristályosította, ami a kontakthatáshoz hasonló csomós megjelenést eredményezett. Ezt követően a két olvadék már együttesen fejlődött tovább,
de a kapcsolat közöttük korlátozott volt. A felzikus olvadék már viszkoplasztikus állapotban volt, így csak csekély mértékű elegyedés („mixing”),
valamint mechanikai keveredés („mingling”) jöhetett létre, aminek eredményeként hibrid kőzetek képződtek. 

Magmakeveredésre utaló ásványkémiai bizonyítékokat kizárólag hibrid kőzetekben találni. Ilyen a plagioklász komplex zónássága —
labradoritos közbülső zónával —, a mikroklin rapakivi jellege és az amfibol tschermakitosabb pereme. A monzogránitban és a mafikus kőzetekben
azonban csak mechanikai keveredés érvényesült. Ennek bizonyítékai a xenokristályok (piroxén, amfibol, biotit, plagioklász), a mikroklin-
megakristályok, kvarcmedencék, valamint a mafikus és felzikus olvadék között biotitban és akcesszóriákban dús határfelületek, durvaszemcsés
leukokrata kontaktzónák. Ezek a határfelületek voltak a késő magmás olvadék, illetve a magmás és metamorf fluidumok fő áramlási csatornái is.
A legmagasabb Ba-tartalom és az erős bontottság is a késő magmás olvadékokhoz, illetve fluidumokhoz kötődik. 

A mafikus olvadék szétszóródott a felzikus olvadékban, majd elkülönült zárványmagmákban fejlődött tovább, ezért geokémiai jellegei
szórtabb eloszlást mutatnak. A magmafejlődés vége felé a mafikus olvadék hűlése lelassult, ami szemcseméret-növekedést eredményezett. A
maradék felzikus olvadék (Si, K, P, víz) egy része beszivárgott a mafikus olvadékba, és ott vékony apatittűk, a K-túlkompenzáció során poikilites
mikroklin, valamint kvarcmedencék képződtek. 

Amint a felzikus olvadék elérte a második reológiai küszöbét, megjelentek a korai törések mentén a szinplutoni telérek. A leukokrata slírek,
majd azt követően a telérek, számos fázisban szüremkedtek, illetve nyomultak be a felzikus és mafikus olvadékból éppen megszilárduló
gránittestbe. A magmás fejlődést követően az egész gránittestet egy ÉK–DNy-i csapású szerkezeti irányítottságú, felső zöldpala fáciesű (>350–400
°C) regionális metamorfózissal bélyegezte felül, amelyet keskeny zónákra korlátozódó milonitosodás, majd gyűrődés követett. 



kutatása során részletesen megkutatott terület a Mórágyi
Gránit felszíni előfordulásának ÉK-i része. 

A magmás fejlődéstörténetről többféle elmélet látott
napvilágot. Korábban a Mórágyi Gránit magmás kikristá-
lyosodását követő metamorfózis volt a fő irányvonal:
JANTSKY (1953), SZÁDECZKY-KARDOSS (1959) és CSALA-
GOVITS (1964) a gránitot migmás-metaszomatikus eredetű-
nek tartotta. A mikroklin-megakristályok képződését BUDA

(1985) metaszomatózissal magyarázta. A kis és közepes
aktivitású radioaktív hulladéktároló kutatásainak kapcsán
BUDA (1999) említette meg először a magmakeveredés
ötletét a Mórágyi Gránit képződésére, habár a mafikus
kőzetek magas K-tartalmát lamprofíros eredettel ma-
gyarázta (BUDA, DOBOSI 2004). 

A magmás kristályosodást követően a formáció összes
kőzettípusa metamorfózist szenvedett (KIRÁLY 2001). A
további kutatások során KOROKNAI (2003) minimum kétfá-
zisú képlékeny deformációt (lapulás, nyírás) állapított meg. 

A továbbiakban a radioaktív hulladéktároló kutatása,
valamint a bányamunkálatok során megismert új adatok
fényében körvonalazom a Mórágy Gránit magmás fejlődés-
történetét. A terepi észlelések magukba foglalják a térképe-
zés, az árok-, fúrás- és vágatdokumentálás során szerzett
tapasztalatokat (BALLA et al. 2009). A kiválasztott kőze-
tekből több ezer petrográfiai leírás készült (KIRÁLY et al.
2008), melyek alapján a különböző kőzettípusokból és
szöveti pozícióból több száz elektron-mikroszondás elem-
zés (HORVÁTH, NAGY 2003, HORVÁTH, DOBOSI 2006) és több
mint száz teljes kőzetelemzés (fő- és nyomelem) készült
(KIRÁLY 2006). A magmás történéseket felülbélyegző
metamorfózis nem témája a jelen cikknek, MAROS (2006) és
KOROKNAI (2009) részletesen tárgyalja. 

Terepi megfigyelések

A Mórágyi Gránit Formáció kőzeteit monzogránitra és
mafikus mikrogranuláris zárványokra (mafic microgranular
enclaves [MME] — DIDIER, BARBARIN 1991) különítettük
el. A monzogránit és a mafikus kőzetzárványok olvadé-
kainak elegyedése („mixing”) és mechanikai keveredése
(„mingling”) során átmeneti kőzettípusok jöttek létre, az ún.
hibrid kőzetek (kontaminált monzogránit, hibrid mafikus
kőzetek). Végül az egész gránittestet — szintén a Mórágyi
Gránit részeként — leukokrata telérkőzetek szelik át, majd
az egész metamorfózist szenvedett. 

A legelterjedtebb kőzettípus a monzogránit (1. fény-
kép). Több centiméteres rózsaszín vagy fehér mikroklin-
megakristályokat tartalmazó szürke, közép- (1–3 mm) vagy
durva- (2–6 mm), porfíros hipidiomorf szemcsés kőzet.
Változó mennyiségben és méretben tartalmaz mafikus
zárványokat. Kőzetalkotó ásványai: plagioklász, mikroklin,
kvarc, biotit, ±amfibol. Plagioklász és mikroklin kétféle
magmás szemcseméretben fordul elő. A kőzetet ért defor-
máció mértéke változó: a gyengén deformálttól egészen a
milonitokig. A kőzet bontottsága szintén változó, az üde,
masszív monzogránittól az alkotóásványaira széteső „lapát-

gránitig”. Karbonát, klorit, limonit, és agyagásvány jelent-
kezik átalakulási termékként. 

Kontaktusa a mafikus kőzetekkel többnyire egyenetlen,
jól meghatározható felszínt mutat, amelyet elsősorban
plagioklász-fenokristályok tesznek egyenetlenné, ritkábban
mafikus elegyrészekből álló nyúlványok nyúlnak be a
monzogránitba. Néhány esetben a kőzethatáron erőteljes
bontás (klorit, epidot, szericit, opakásvány) észlelhető. Kon-
taktzónaként időnként biotitsáv, illetve durvaszemcsés
leukokrata szegregációk jelennek meg. A néhány milliméte-
res vastagságban megjelenő biotitsáv, amelyben allanit,
cirkon, ritkábban titanit és apatit dúsul, a kontaktus mafikus
zárvány felőli oldalán képződik. A kontaktus közelében a
mafikus kőzetekben a biotit mennyisége megnő abszolút
értelemben, és az amfibol rovására is. A leukokrata szegre-
gációk a földpátokon és a kvarcon kívül nagyméretű
amfibollécekből állnak (2. fénykép), melyek néhol apró-
szemcsés amfibolaggregátumokká kristályosodtak át. A
kontaktustól távolodva is nyomon követhető a két kőzettípus
anyagának egymásra hatása. Nagyobb monzonittestek
közelében a monzogránitban 0,3–3,0 m széles sávban apró
mafikus zárványokat is tartalmazó mikroklin-megakristály-
dúsulás észlelhető. Ezen kívül kvarcmedencék, xenokris-
tályok kerülnek egyik olvadékból a másikba. 

A kontaminált monzogránit (3. fénykép) a monzo-
gránitnál sötétebb árnyalatú, sötétszürke, zöldesszürke,
kevésbé rózsaszínű mint a monzogránit. Fő jellegzetessége
a néhány centiméteres sötétebb és világosabb sávok válta-
kozása, kevés mikroklin-megakristályt is tartalmazhat. Szö-
vete középszemcsés, irányítottsága közepes vagy gyenge.
Általában üde kőzetként jelentkezik, habár törések mentén
zöld-vörös elszíneződések fordulnak elő, melyek klorito-
sodásból, karbonátosodásból, agyagásványosodásból szár-
maznak. A földpátokon, kvarcon és biotiton kívül amfibolt
is tartalmaz, néhol titanit is megfigyelhető. A plagioklász
részaránya gyakran magasabb, mint a mikrokliné, a kettő
aránya a monzogránitéhoz képest nagyobb. A kőzet átme-
nete a monzogránit felé ritkán tanulmányozható, nincs éles
határ. Nagyobb méretű mafikus kőzetek környezetében,
korlátozott vastagságban (<5 m) jelentkezik. 

A másik hibrid kőzettípus a hibrid mafikus kőzetek (4.
fénykép), amelyek akár a két kilométeres hosszúságot is
elérhetik. Egészen sötétszürke, bontottabb formában zöld-
vörös elszíneződéssel jellemezhető, magas amfiboltartalmú
kőzetek, amelyek korai repedésrendszereit a felzikus olva-
dék késő magmás differenciátuma járja át leukokrata slíre-
ket, mikroklin-megakristály feldúsulást okozva. Ezek a
világos slírek, foltok, felhőszerű testek gyakran elmosódó
határokkal jelentkeznek. Elágazó, diffúz, a mafikus kőze-
tekbe benyúló nyúlványaik a maradék felzikus olvadék
invazív hatásáról tanúskodnak. A leukokrata szegregáció-
kat, slíreket létrehozó olvadék beszüremkedik a mafikus
kőzetbe is, ahol így mikroklin és kvarc válik ki. A leukokrata
slírek közelében a mafikus testekbe benyúló, mikroklinben
gazdag foltok, erek láthatóak, melyekben a mikroklin, de
gyakran a kvarc is erősen poikilites, akár több mint 50%
zárványt is tartalmazhat. Szemcseméretük durvább a mafi-
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kus kőzetek szemcseméreténél, és a színtelen elegyrészeken
kívül a mafikus kőzetből származó xenokristályok (amfi-
bol, biotit, titanit) is megjelennek bennük. 

A monzogránit és a hibrid mafikus kőzetek kontaktusai
megegyeznek a monzogránit és a mafikus kőzetek kon-
taktusaival. 

A mafikus mikrogranuláris zárványok ovális, leg-
gyakrabban ÉK–DNy-i irányban enyhén nyúlt alakban fi-
gyelhetőek meg (MAROS 2006). A zárványok mérete néhány
centimétertől akár több száz m-ig terjedhet. Zöldesszürke,
sötétszürke, finom-, apró- vagy középszemcsés kőzet. Leg-
tipikusabb megjelenésében „csomók” vagy „pöttyök” lát-
hatóak, melyek néhány milliméteres amfibol-aggregá-
tumokból állnak, közein földpáttal (5. fénykép). Azok a
mafikus kőzetek, melyekre a felzikus olvadék nagyobb
hatással volt, több biotitot és több földpátot tartalmaznak,
beleértve a plagioklász-fenokristályokat is. Színük világo-
sabb vagy bontottabb esetben zöld-vörös árnyalatúak (6.
fénykép). Irányítottságuk gyengébb a környezetében lévő
monzográniténál, a kőzet nem vagy gyengén deformált. 

A kisméretű, fekete-zöldesszürke foszlányszerű finom-
szemcsés zárványok (<20 cm) (7. fénykép) — néhol pla-
gioklász-fenokristályokkal — irányítottsága szembeötlőbb,
mint a nagyméretű mafikus zárványoké, ez azonban mag-
más irányítottság, nem a képlékeny deformáció eredménye. 

A finomszemcsés zárványok kontaktusa mind a monzo-
gránittal, mind a hibrid kőzetekkel, mind a többi mafikus
zárvánnyal éles. 

A leukokrata telérkőzetek (8. fénykép) legelterjedtebb
típusa az aplit, néhol pegmatitos lencsékkel, sávokkal,
durvakristályos kvarccal. Ezen kívül azonban mikrogránit
és leukokrata monzogránit is megjelenik. Ez utóbbi telérben
és kisebb testek formájában is előfordul. A leukokrata
telérkőzetek gyakran metszik egymást, több generációsak.
A leukokrata monzogránitot aplit szeli át. 

Az aplit és a mikrogránit finomszemcsés, ekvigranu-
láris, húsvörös vagy rózsaszín telérkőzet. Kétféle földpát,
kvarc és kevés biotit vagy klorit alkotja. A mikrogránitban
magasabb a biotittartalom, emiatt a deformáció mértéke is
jobban észlelhető. Környezetüknél ridegebben viselkednek,
gyakran erősen töredezettek. A pegmatit ritkán jelenik meg
önállóan, aplitok belsejében, fészkekben gyakori. 

A leukokrata monzogránit (9. fénykép) durvább szem-
cseméretével és egyenetlenebb szemcsézettségével tér el az
aplittól, illetve a mikrogránittól. Kisebb testekként is meg-
jelenik. Közepes irányítottság és jelentős kvarctartalom
jellemzi. Biotit-, muszkovit- vagy klorittartalma többnyire
nagyobb, mint akár az aplité, akár a mikrogránité. Elszórt,
apró pikkelyek formájában a biotit néhol egészen sötétre
színezi a kőzetet. 

A leukokrata telérkőzeteknek a monzogránittal és a
mafikus kőzetekkel alkotott kontaktusa határozott, egyenes.
Néhány telérben a monzogránittal alkotott kontaktuson
durvább szemcsés leukokrata zóna képződik, amelyben a
szemcsék (földpát) a befogadó kőzet falára merőlegesen
nőttek. A monzogránitos oldalon előfordulhat egy földpát-
dús sáv, amely az aplit szellemképeként jelentkezik. 

Petrográfiai megfigyelések

A monzogránit jellemzően biotitos monzogránit, a
szienogránittól a kvarcdioritig változik az összetétele. A
kontaminált monzogránit hasonló összetételű, inhomogé-
nebb, magasabb a biotit- és amfiboltartalma. A plagiok-
lász/mikroklin arány többnyire magasabb a kontaminált
monzogránitban, ezek a kőzetek inkább kvarcdioritok,
kvarcmonzonitok, granodioritok, ritkábban monzográni-
tok. A hibrid mafikus kőzetek sötét részei megegyeznek a
mafikus zárványokkal, míg a leukokrata slírek összetétele
széles spektrumot ölel fel: a plagioklászban gazdag válto-
zatoktól a mikroklinben és kvarcban dús erekig, melyekben
a mafikus olvadék közelségéből származó amfibollécek,
titanitszemcsék, biotittáblák is jelen vannak. Anyaguk fol-
tokban, lencsékben, erekben szüremkedik be a mafikus
kőzetek belsejébe. A mafikus mikrogranuláris zárványok
összetételüket tekintve monzonitok, szienitek, dioritok és
ezek kvarctartalmú változatai (kvarcmonzonitok, kvarc-
szienitek, kvarcdioritok), magas biotit- és amfiboltartalom-
mal, néhány esetben diopsziddal. 

A monzogránittól a hibrid kőzeteken át a mafikus zár-
ványokig a kőzetalkotó ásványok néhány sajátossága eltérő. 

A plagioklász-fenokristályok a monzogránitban poli-
szintetikusan ikresek, és oszcillációs zónásságot mutatnak,
zárványként egy-egy nagyobb méretű biotitot ritkán cirkont,
illetve apatitot tartalmaznak. A hibrid kőzetekben a plagiok-
lász-fenokristályok zónásak, magjukban sok apró, üde,
csepp alakú biotitzárvánnyal. E fenokristályok a mafikus
kőzetek egy részében is megjelennek. Az amfibolaggre-
gátumos kőzetekben a plagioklász amfibollal, piroxénnel és
titanittal egyensúlyi szövetet mutat. 

A monzogránitban megjelenő mikroklin-megakristá-
lyok szórtan vagy gyűrűs elrendezésben tartalmaznak zár-
ványokat. Hibrid kőzetben előfordulnak zónás mega-
kristályok, a peremen alaktalan továbbnövekedéssel. Gya-
koriak az azonos kioltású plagioklászból álló zárvány-
sorok vagy ezeknek a zárványoknak gyűrűs elrendeződése
egy vagy több gyűrűben, ami rapakivi szerkezetet mutat. A
hibrid mafikus kőzetekben a mikroklin a leukokrata slírek-
ből kerül be a mafikus kőzetbe, a leukokrata slírek mik-
roklinjével azonos méretű kiválásokban, gyakran a
mafikus zárványokra jellemző több milliméteres, akár
centiméteres, invazív, poikilites szemcsék (10. fénykép)
formájában. 

A mikroklin eloszlása mindegyik kőzettípusban erős
inhomogenitást mutat. A megakristályok közvetlen környe-
zetében az olvadék K-ban elszegényedik, ezért kevés
mátrixmikroklin képződik, vagy egyáltalán nem kristályo-
sodik mikroklin. Nagy mennyiségben előforduló mátrix-
mikroklin környezetében nem jelenik meg megakristály. 

Nagyobb léptékben is észlelhető a mikroklineloszlás
inhomogenitása, különösképpen kontaktusokon. A kon-
taktussal párhuzamosan mikroklinben dús sávok jelennek
meg. A mafikus kőzetek közelében gyakori, hogy kevesebb
a mikroklin a monzogránitban, míg a zárványok sok
mikroklint tartalmaznak. 
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A kvarc a deformáció mértékétől függően sávokban,
lencsékben vagy az intersticiális teret kitöltve, valamint
zárványként jelenik meg a monzogránitban, míg a hibrid
kőzetekben az amfibollécek közötti intersticiális térben,
néhol csepp alakú zárványként, a mafikus kőzetekben pedig
a beszivárgó felzikus olvadékból a kvarc kvarcmeden-
cékben válik ki (11. fénykép). 

A monzogránitban a biotit a legelterjedtebb színes-
ásvány. Nagyméretű, néhány milliméteres táblaként, kisebb
aggregátumokban amfibollal vagy anélkül, a földpátokban
zárványként és az amfibol átalakulási termékeként jelenik
meg. Nagyobb amfiboltartalomnál előfordul, hogy az
amfibolaggregátumok peremén a felzikus olvadék hatására
keskeny biotitsáv fejlődik (12. fénykép). Hibrid kőzetekben
a biotit amfibollal együtt jelenik meg, nemcsak aggregá-
tumokban, hanem melanokrata sávokban is. A mafikus
kőzetekben a jól fejlett biotittábla ritka, inkább hosszú,
keskeny táblák képződnek önállóan vagy mikroklinben
zárványként, néha kaotikus magmás irányítottságot mu-
tatva. 

A monzogránit és a mafikus kőzetek kontaktusán a
biotitsávban, amelyben szinte kizárólag nagyméretű, eny-
hén hajlott biotittáblák képződnek, a biotittáblák peremén,
illetve bennük zárványként akcesszóriadúsulással, a mon-
zogránitra jellemző akcesszóriák (allanit, cirkon) túlsúlya
érvényesül, habár a titanit és apatit mennyisége is meg-
nőhet. 

Az amfibol részaránya a monzogránitban maximum
néhány százalékot ér el. Megjelenése kétféle: nagyméretű,
akár néhány milliméteres, önálló amfibollécek és apróbb
(0,1–0,3 mm) amfibolszemcsékből álló aggregátumok,
gyakran teljesen átalakulva karbonátos-kloritos-opakásvá-
nyos pszeudomorfózákká. A hibrid kőzetek egy részében,
feltehetően, ahol elegyedés zajlott, a léces megjelenés kerül
előtérbe, míg a mafikus kőzetekben az eredetileg nagyobb
amfibollécek apróbb amfibolszemcsékből (0,1–0,3 mm)
álló aggregátumokká kristályosodtak át. Ez okozza a kőzet
csomós, illetve pöttyös megjelenését. 

A piroxén hibrid és mafikus kőzetekben, mikroklindús
környezetben jelenik meg. A mikroklin megőrzi a piroxént
az uralitosodástól. Monzogránitban nem fordul elő. Kétféle
megjelenése ismert: az önálló, zömök táblák, sok apró,
csepp alakú opakásvánnyal (13. fénykép) a mafikus olvadék
korai fázisában váltak ki. Nagyméretű titanittal és plagi-
oklásszal egyensúlyi szövetet mutat. A felzikus olvadék
hatásaként aggregátumokba kristályosodik át, hasonlóan az
amfibolhoz. 

Az akcesszóriák közül a monzogránit allanitot, cirkont,
apatitot és titanitot tartalmaz. A hibrid kőzetekben a zónás
allanit, kontaktusokon gyakran a cirkon, de az apatit és
titanit is feldúsul. A leukokrata szegregációkban titanit és
zónás allanit képződik. A mafikus kőzetekben a nagy-
méretű titanit és apatit jellemző. A titanit a piroxénnel,
amfibollal, plagioklásszal egyensúlyi szövetet mutat. Az
apatit elszórtan, vékony tűk formájában gyakori, habár az
amfibol és a biotit szemcsehatárán nyúlt, illetve zömök
szemcséi is megjelennek. 

Ásványkémia

A különböző kőzettípusok kőzetalkotó ásványainak és
akcesszóriáinak ásványkémiai változásait vizsgálva kizá-
rólag a hibrid kőzetekben találtunk bizonyítékokat elegye-
désre. 

A hibrid kőzetekből mért néhány, zónás, sok apró
biotitzárványt tartalmazó plagioklász-fenokristályokban az
andezines-oligoklászos összetételű zónák között egy anor-
titban dúsabb labradoritos zóna (50,6–61,2 An%) fejlődött
(14. fénykép). A mag (25,2–35,3 An%) a sok apró biotit-
zárvánnyal a felzikus olvadékból kristályosodott, majd a
mafikus olvadék benyomulásának hatására labradoritos zó-
na képződött a plagioklászon, ezután egy andezines, bázisos
oligoklászos perem (29,5–36 An%) kiválásával fejeződik
be a plagioklász képződése. A káliföldpát részaránya
mindössze 1,0–1,1% a magban és a peremen, míg a bázisos
gyűrűben a kálium kimutatási határ alatt van. 

Monzogránitban nem jelentkezik közbülső labradoritos
zóna a plagioklász-fenokristályokban. A legmagasabb
anortittartalom (48,1 An%) mikroklin-megakristályban
lévő plagioklászzárványból, valamint egy plagioklász-
fenokristály magjából származik. A mafikus kőzetek
plagioklász-összetételei (átlag 30,7 An%) nem különülnek
el karakteresen a monzogránitok plagioklászelemzéseitől
(átlag 23,9 An%). A mafikus kőzetből származó legbázi-
sosabb plagioklászelemzés 50,6 An%. 

A mafikus kőzetekből leírt zónás mikroklin-megakris-
tályok elektron-mikroszondás elemzése során a mikroklin-
megakristályok magmás, olvadékból történő kiválása kör-
vonalazódott. A káliföldpát-tartalom 89,4–94,5 Or% között
változik, míg az albitkomponens 4–11%. Az An-tartalom
mindössze a 2,5%-ot éri el, egymást követően két rosszul
fejlett anortittartalmú zóna jelentkezik. A mikroklin-
megakristály közbülső zónájában regisztrált BaO-tartalom
1,86–3,25%, míg a Ba-szegény helyeken 1,42%, vagy
inkább 1% alatt marad. A Ba-tartalmú zónák megjelenése
— az ún. héjas szerkezet (15. fénykép) — a magmából való
kiválás bizonyítéka, habár ennél komplexebb történetet,
magmakeveredést is jelezhet (VERNON szóbeli közlés). 

Ezzel ellentétben a monzogránitban a mikroklin-mega-
kristályok gyenge normál magmás zónásságot mutatnak, a
mag albit- és anortit-komponenst is tartalmaz, míg a perem
tisztább (1,6–4,5 Ab%). 

Egyik kőzettípus színesásványaiban sem jelentkezik
magmakeveredést alátámasztó zónásság. A biotit mg-értéke
0,47–0,77, a hatos koordinációjú Al 0,02–0,76, a négyes
koordinációjú Al egységnyi képletre számított értéke
1,9–2,56. A legnagyobb változékonyság a TiO2-tartalomban
(0,65–4,55%) mérhető, ez azonban a metamorf felülbé-
lyegzés során bekövetkezett változás. 

A plagioklászban és mikroklinben megjelenő biotit-
zárványok változatos összetétele változó pT-t jelez, ami
mindkettő földpát hosszantartó és a biotittal együttes kristá-
lyosodását sugallja. 

A monzogránitban képződött biotit nem mutat erőteljes
zónásságot, maximum gyenge változást, a normális mag-
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más zónásságnak megfelelően. Mg-értéke 0,47–0,6, TiO2-
tartalma 1,48–3,84%. A mafikus kőzetek biotitösszeté-
telében gyenge eltolódás jelentkezik a nagyobb mg-értékek
(0,5–0,77) felé, míg a TiO2-tartalma (1,33–2,37%) alacso-
nyabb. 

Hibrid kőzetek biotitján sem képződött Mg-ban gaz-
dagabb zóna vagy perem. Az amfibol átalakulási terméke-
ként megjelenő biotit Ti-ban szegényebb (1,04–1,75%),
Mg-ban gazdagabb (mg-értéke 0,57–0,61) és a hatos koor-
dinációban lévő Al kicsivel magasabb, mint az önálló
magmás biotitban. 

A finomszemcsés mafikus kőzetzárványokban lévő bio-
tit magas TiO2-tartalma (1,4–3,3%) alátámasztja magmás
eredetüket, összhangban nem deformált, de irányított
(magmás) szövetükkel. 

A kőzetkontaktusokon a biotitban BaO (≈0,85%) jelenik
meg. 

Az amfibol a monzogránitban aktinolit, „aktinolitos
hornblende” (LEAKE et al. 1978), míg a mafikus kőzetekben
magnézio-hornblende (1. ábra). A tschermakitos kompo-
nens részaránya alacsony. Többnyire egy szemcsén belül
normál magmás kiválás észlelhető. 

Hibrid kőzetben, ahol a plagioklász is labradoritos
közbülső zónát tartalmaz, ott az amfibol peremén is
megjelenik egy tschermakitosabb zóna (1. ábra). A mag Si-
ban dúsabb (Si: 7,11–7,17; Altot: 1,06–1,12), a perem tscher-
makitos komponensben gazdagabb (Si: 6,8–7,0; Altot:
1,18–1,34), ami a mafikus olvadék hatásaként magyaráz-
ható. Ebből az is következik, hogy a felzikus olvadékból
önállóan vált ki amfibol, majd az amfibol képződés vége
felé a mafikus olvadék bekerülését a peremi tschermakitos
komponensben való dúsulás jelzi. 

A hibrid kőzetek leukokrata slírjeiben megjelenő zónás
akcesszóriák is komplex összetételbeli változásokat mutat-
nak. Az elektron-mikroszondás elemzések során a titanitban
3 zóna volt elkülöníthető (16. fénykép). Az egyes zónák
eltérő ritkaföldfém-eloszlást mutatnak. A közbülső zóna
kevesebb Ti-t, több La-t, Ce-ot és Nd-ot tartalmaz, mint a
mag, illetve a perem. A titanit magjában és peremén a
könnyű lantanidák mennyisége alacsony. Az allanitban a
mag alacsonyabb La-, Ce- és Nd-tartalmú, amely a perem
felé növekszik, a normális magmás kiválásnak megfelelően.
Az allanitban zárványként megjelenő titanitban az önálló
titanit magjának és közbülső zónájának megfelelő össze-
tételeket kapunk (16. fénykép). Ebből a szöveti képből a
titanit korábbi, kezdeti kristályosodása a mafikus olvadék-
ból, majd a peremének kialakulása előtt a felzikus olvadékba
kerülése, majd ebből az olvadékból kiváló allanit
megformálódása körvonalazódik. Az allanitképződés csök-
kentette le a titanit peremének ritkaföldfém-koncentrációját. 

Geokémia

223 főelemzés és 147 nyomelemzés szolgáltatja a geo-
kémiai elemzések (KIRÁLY 2006) alapjául szolgáló adat-
bázist a Mórágyi Gránit Formáció kőzeteiből. 

A magmakeveredés egy olvadék fázisban történő hosszú
„együttélés”, ezért a monzogránit és mafikus kőzetzárvá-
nyainak fő- és nyomelemzései nem különülnek el karaktere-
sen egymástól, hanem csak finom trendbeli különbségek
mutathatóak ki (DEBON 1991). 

A főelemoxidok hisztogramjain (2. ábra) a monzogránit
gyengén aszimmetrikus, csúcsos eloszlással, míg a mafikus
kőzetek lapultabb eloszlással és magasabb átlagos érté-
kekkel (TiO2, FeOtot, MnO, MgO, CaO, K2O, P2O5) jelle-
mezhetők. A mafikus ásványokat alkotó elemek (pl. Mg, Ca,
Fe, Ti) egymástól elkülönült, külön csúccsal jellemez-
hetőek a monzogránitban és a mafikus kőzetekben, ami a
felzikus és mafikus olvadék kezdeti stádiumban történt
elkülönült fejlődésére utal. 

A Ba- és Cs-hisztogramok (3. ábra) mindkét kőzettípust
ért késő magmás vagy utólagos folyamatot jeleznek. Gyako-
riságuk a mafikus kőzetekben két móduszú, de a monzo-
gránitban is aszimmetrikus, illetve a nagyobb értékek felé
kivállasodó, elhúzódó. A Ba-tartalom a mafikus kőzetek-
ben dúsul (1054,9 ppm — monzogránit, 1762,66 ppm —
mafikus kőzetek), a legmagasabb értékek is mafikus
kőzetekből származnak. 

A makroszkópos és mikroszkópos megfigyelésekkel
összhangban a mafikus kőzetek elemzései szórtabbak, mint
a monzogránité, néhol több csoport, illetve trend is
elkülönül. Az elemzések (pl. Al2O3, MgO, TiO2, P2O5) a
Harker- és Fenner-diagramokon (4. ábra) eltérő meredek-
ségű egyenesre illeszkednek a monzogránit és a mafikus
kőzetek esetében. 

A késő magmás ásványokba (mikroklin, albitos pla-
gioklász) beépülő Na2O és K2O eloszlása szórt, nem trend-
szerű. Ennek oka a már időközben egymással érintkezésbe
kerülő mafikus és felzikus magmák kölcsönhatása lehet,
amely kiegyenlítette vagy akár túl is kompenzálta az eredeti
kémiai különbségeket (K-túlkompenzáció — DEBON 1991). 

Magmakeveredés

A Mórágyi Gránitot létrehozó felzikus és mafikus
olvadék kezdetben elkülönülten fejlődött. Ezt támasztják
alá a monzogránit és a mafikus kőzettestek mafikus
ásványokat alkotó elemeinek (Mg, Ca, Fe) elkülönült hisz-
togramjai. 

A monzogránit — mintegy 340 millió évvel ezelőtt
(KLÖTZLI et al. 2004, GERDES 2006) — egyetlen felzikus
magmából kristályosodott ki. A geokémiai jellegek
egyetlen trendet alkotnak. A kőzet változatos megjelenése a
mafikus olvadék elegyedéséből , a két olvadék mechanikai
keveredéséből és a magmás eseményeket követő metamor-
fózisból származik. 

A korai fázisban a felzikus olvadékból eleinte cirkon,
zömök apatit, biotit, plagioklász és végül mikroklin kezdett
kikristályosodni. A biotit kristályosodását megelőzően
ritkán amfibolképződés is beindulhatott. A hibrid kőzetben
megjelenő amfibol tschermakitosabb pereme arra utal,
hogy az amfibol magja a felzikus olvadékból vált ki, majd
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erre a mafikus olvadék hatására egy tschermakitos kom-
ponensben enyhén gazdagabb perem képződött. A felzikus
olvadék kezdeti plagioklász kristályosodása enyhén
savanyúbb környezetet tükröz, mint a hibrid, illetve mafikus
kőzetek plagioklász-összetételei, ami egy kezdeti elkü-
lönült fejlődést sejtet. A biotit hasonló körülmények között,
de külön olvadékból képződött a monzogránitban és a
mafikus kőzetekben. Ez utóbbiban Mg-ban gazdagabb és
Ti-ban szegényebb biotit képződött. A monzogránitban
található amfibol, biotit és plagioklász nem mutat mafikus
közbülső zónát vagy inverz zónásságot, ami a mafikus
olvadék hatását jelezné. A mafikus olvadéknak tehát nem
volt semmiféle hatása a felzikus olvadékban képződött
ásványokra. 

Két newtoni olvadék keveredésekor teljes homoge-
nizáció jön létre, míg viszkoplasztikus viselkedés esetén a
homogenizáció korlátozottá válik, és mechanikai keveredés
lép előtérbe. Miután a felzikus olvadék elérte a 30%-os
kristályossági fokot (5. ábra), már nem newtoni, hanem
viszkoplasztikus olvadékként viselkedett. Ezt követően a
felzikus és mafikus olvadék között a homogenizáció már
nem lehetett teljes. 

A mafikus kőzetek egyedi cirkonszemcsékből megál-
lapított kora azonos a monzogránitéval (GERDES 2006). A
mafikus olvadék mélyebbről, még newtoni olvadékként
nyomult be a felzikus olvadékba, már tartalmazott kristály-
csírákat, de a kristályossági foka nem haladta meg a 30%-os
küszöbértéket. Egyensúlyi szövetet mutató, nagyméretű
titanit, piroxén, amfibol, esetleg plagioklász csírái alkothat-
ták a szilárd fázist, amikor a mafikus olvadék kapcsolatba
került a felzikus olvadékkal. Ekkor a mafikus olvadék
nagyobb hőmérsékletű és folyékonyabb (még newtoni
olvadék) volt, mint a viszkoplasztikus felzikus olvadék. 

A két olvadék együttesen fejlődött tovább, de a felzikus
olvadék viszkoplasztikus állapota miatt csak részben
homogenizálódhattak. Ezért a Mórágyi Gránit nem egy, a
felzikus és mafikus olvadék részarányának megfelelő
homogén magmából kristályosodott ki, hanem egy
monzogránitos és mafikus kőzetekből álló gránittesté vált, a
két kőzettípus közötti számos átmeneti kőzettípussal. 

A viszonylag „folyékony” mafikus olvadék a viszkó-
zusabb és hidegebb felzikus olvadékban szétszóródott,
majd elkülönült zárványmagmákban fejlődött tovább. Ez
okozza a mafikus kőzetek más-más fejlődési irányait és
elemzéseinek szórtabb jellegét. A zárványmagmák nem
voltak egymással közvetlen kapcsolatban, ezért a mafikus
kőzetek változatosabb megjelenésűek, és szórtabb össze-
tételeket mutatnak, néhol elkülönült trendekkel (l. 4. ábra). 

Magmaelegyedésre utaló ásványkémiai jellegek kizáró-
lag a hibrid zónákban jelentkeznek. A plagioklászban
képződő közbülső labradoritos zóna a felzikus olvadékba
bekeveredő mafikus olvadék hatására vált ki. Mivel a
labradoritos gyűrű nem ismétlődik meg, a mafikus olvadék
benyomulása feltehetően egy fázisban játszódott le. A
mikroklin peremén megjelenő plagioklászból alkotott zár-
ványkoszorú rapakivi jellegű zónásságot jelez a földpátban,
ami a labradoritos plagioklászgyűrűhöz hasonlóan szintén a

mafikus olvadék hatására mutat, amelynek alacsony K-
tartalma miatt plagioklász kristályosodott ki. A színes-
ásványokon nem látszik magmakeveredésre utaló komplex
zónásság, habár a labradoritos közbülső zónát tartalmazó
plagioklász-fenokristály környezetében az amfibol tscher-
makitosabb pereme szintén a mafikus olvadék hatására
képződött. 

A hibrid zónákon kívül nem történt meg a két olvadék
elegyedése, inkább a mechanikai keveredés, valamint a
kémiai kiegyenlítődés játszotta a fő szerepet a magma-
fejlődés során. 

A mechanikai keveredésre utaló jelek a monzogránit és
a mafikus zárványok kontaktusán képződő határfelületek,
melyeket biotitsáv és a benne feldúsuló akcesszóriák (allanit,
cirkon, zömök apatit), valamint a monzogránit oldalán
feldúsuló nagyméretű plagioklász-fenokristályok, mik-
roklin-megakristályok és biotittáblák követnek. Ezek a
határfelületek voltak a késő magmás olvadék, majd a
magmás és metamorf fluidumok fő áramlási csatornái is,
melyeket mind a biotitban, mind a mikroklinben Ba-dúsulás
fémjelez. Itt jöttek létre a környezeténél durvább szemcse-
méretű leukokrata kontaktzónák vagy a mikroklin-mega-
kristály-feldúsulások. Ezekhez a kontaktzónákhoz hason-
lítanak a hibrid mafikus kőzeteket jellemző leukokrata
slírek is, amelyekből a késő magmás felzikus olvadék be
tudott szivárogni a mafikus kőzetbe. Ezekben a zónákban a
legmagasabb a káliföldpát Ba-tartalma és az átalakulás
mértéke is. 

A mechanikai keveredés eredményeként jelennek meg a
xenokristályok is. A felzikus olvadékban kivált plagioklász,
biotit, esetleg mikroklin, míg a mafikus olvadékból kivált
amfibol, ritkábban piroxén már kikristályosodott formá-
jában került bele a másik olvadékba. 

A hidegebb felzikus olvadék (néhány száz fokos
különbség) a zárványmagmában a korai kiválású ásványok
— kontakthatáshoz hasonló — aggregátumokba („csomók-
ba”) történő átkristályosodását eredményezte (VERNON

1991). A táblás piroxén és léces amfibol apróbb szem-
csékből álló aggregátumokká kristályosodott át. 

A felzikus és mafikus magma hőmérséklete a magma-
fejlődés vége felé egyre jobban közelített egymáshoz (5.
ábra). Amikor a mafikus olvadék viszkozitása már nagyobb
lett, mint a felzikus olvadéké (inverziós hőmérséklet), a
zárványmagma hőmérsékletének csökkenése lelassult,
aminek az eredményeként egyre durvább szemcseméretű
ásványok képződtek. 

A lassú hűlés során megkezdődik a kémiai kiegyen-
lítődés, kémiai transzfer, illetve migráció (VERNON 1991). A
felzikus olvadékban még jelen lévő komponensek — Si, K,
P, vízgőz — bekerülnek a mafikus olvadékba, és részt
vesznek a késő magmás ásványok kiválásában. Ennek meg-
felelően a késői kiválású ásványokhoz (mikroklin, savanyú
plagioklász) köthető Na2O és K2O eloszlása szórt, nem
különül el monzogránitra és mafikus zárványokra. Ezzel
magyarázhatóak a mafikus kőzetekben a mikroklinben
elszórtan vagy a szemcseperemek közelében dúsuló apatit-
tűk képződése is, melyek az amfibol és plagioklász jelentős
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mennyiségének kikristályosodását követően olvadékból
való gyors kiválás eredményeként képződtek (SPRY 1969;
TINDLE, PEARCE 1983). 

A lassú hűlés során vált hangsúlyossá a K-túlkom-
penzáció (DEBON 1991) is, amely során az eredetileg K-ban
szegény mafikus olvadékból képződő mafikus mikro-
granuláris zárványok káliumban gazdagabbak lettek, mint
maga a káliumot szolgáltató felzikus olvadékból kiváló
monzogránit. Ennek petrográfiai megnyilvánulása a
zárványmagmában a késői kiválású, invazív, az intersticiális
helyeket betöltő, majd egy-egy nagyobb kristállyá össze-
növő, akár centiméteres méreteket öltő erősen poikilites
amfibol-, piroxén-, biotit- és plagioklászzárványt tartal-
mazó mikrolinszemcsék megjelenése. A mikroklin invazív,
poikilites jellege utal arra, hogy a mikroklin nem vált ki
előzőleg a mafikus zárványokban (VERNON 1991). Hason-
lóan képződtek a mafikus zárványokban megjelenő kvarc-
medencék is, amelyek szintén a mafikus zárványokba
beszivárgó felzikus olvadékból váltak ki. 

A felzikus olvadék elősegíti a mafikus zárványokban a
klinopiroxén uralitosodását, valamint az amfibol biotito-
sodását, hacsak a köréje kiváló mikroklin meg nem óvja a
felzikus olvadék további hatásától. 

A már majdnem megszilárdult mafikus kőzettestek közé
beszivárgó felzikus olvadék, hajladozó leukokrata slírekben
tört utat magának, néhol beszivárogva a mafikus kőzetbe,
ahol elkülönült mikroklin-, illetve kvarcfoltok, -szegregá-
ciók jelzik a felzikus olvadék késői hatását. A leukokrata
szegregációkba a mafikus olvadékból kivált amfibol-,
titanit-, plagioklász- és biotit-xenokristályok kerültek bele.
Ennek megfelelően kontaktusaik nem mindig élesek, a
leukokrata slírek felől beszűrődések, míg a mafikus
kőzetekből xenokristályok bekerülése figyelhető meg. Ezek
a mafikus kőzeteket behálózó leukokrata szegregációk
szintén a késő magmás olvadékok és fluidumok fő színterei.
Ennek megfelelően a zárványmagmából kivált, a leukokrata
szegregációkba xenokristályként bekerült ásványok alakul-
tak át a legerőteljesebben, aktinolit, albit, prehnit és epidot
megjelenésével. 

A felzikus olvadék második reológiai küszöbét követően
jelentek meg a korai törések mentén a felzikus olvadék késő
magmás differenciátumának tekinthető szinplutoni telérek:
aplit, mikrogránit és leukokrata monzogránit. 

Összefoglalás

A Mórágyi Gránit Formáció kőzeteinek kialakulását a
terepi, petrográfiai, ásványkémiai és teljes kőzetelemzések
alapján tárgyalom. 

A Mórágyi Gránit a korábbi elméletekkel ellentétben
nem migmatitos autochton eredetű, hanem egy ÉNy–DK-i
irányú kompresszióval jellemezhető feszültségtérben be-

nyomult intrúzió (MAROS et al. 2003), amely egy felzikus és
egy mafikus olvadék keveredésével jött létre. 

A monzogránit egyetlen felzikus olvadékból kristályo-
sodott ki, egy időben a mafikus kőzetzárványokkal. A
kezdetben elkülönülten fejlődött mafikus olvadék a felzikus
olvadékba annak első reológiai küszöbének környékén
nyomult be, majd szétszóródott és elkülönült zárvány-
magmákban fejlődött tovább. A hidegebb felzikus olvadék a
mafikus olvadék korai fázisában kivált ásványait átkristá-
lyosította, ezáltal jöttek létre a mafikus mikrogranuláris
zárványokra jellemző amfibol-aggregátumok. Ezt követően
a két olvadék már együttesen fejlődött tovább, habár a
kapcsolat közöttük korlátozott volt: elegyedés, valamint
mechanikai keveredés. 

Magmaelegyedésre utaló ásványkémiai bizonyítékok —
a plagioklász labradoritos közbülső zónája, a mikroklin
rapakivi jellegű szövete, valamint az amfibol enyhén tscher-
makitosabb pereme — kizárólag hibrid kőzetekből származ-
nak. A monzogránitos, illetve mafikus kőzetekben mecha-
nikai keveredés érvényesül. Ennek bizonyítékai a mafikus és
felzikus olvadék között biotitban és akcesszóriákban dús
határfelületek, valamint a xenokristályok (piroxén, amfibol,
biotit, plagioklász). Ezek a határfelületek voltak a késő
magmás olvadék, majd a magmás és metamorf fluidumok fő
áramlási csatornái is. Ezekben a zónákban a legmagasabb a
káliföldpát Ba-tartalma és az átalakulás mértéke is. 

A magmafejlődés vége felé a mafikus és felzikus olvadék
a kémiai egyensúly elérésére törekedett. A felzikus olvadék
késő magmás differenciátuma (Si, K, P, vízgőz) beszivárgott
a mafikus olvadékba, és ott kivált, aminek eredményeként
képződtek a vékony apatittűk, a K-túlkompenzáció során a
poikilites mikroklin, valamint a kvarcmedencék. 

A nagy tömegű, már majdnem teljesen megszilárdult
mafikus kőzettestek közé késő magmás felzikus olvadék
szivárgott be, amely hajladozó leukokrata slíreket, foltokat,
szegregációkat alkot. 

A felzikus olvadék második reológiai küszöbét követően
a korai törések mentén több fázisban szinplutoni telérek
nyomultak be a felzikus és mafikus olvadékból éppen
megszilárduló gránittestbe. A magmás fejlődést követően az
egész gránittestet egy felső zöldpala fáciesű, legalább
kétfázisú metamorfózis bélyegezte felül.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondok mindazoknak, akik szakmai viták-
kal, beszélgetésekkel segítették gondolkodásomat, Balla
Zoltánnak, Koroknai Balázsnak és Horváth Istvánnak, vala-
mint Török Kálmánnak, hogy a kézirat lektorálásával hoz-
zájárult a cikk jobbá tételéhez. A terepi és vágatokban
készült fényképeket Gulácsi Zoltánnak köszönöm. 

Ez a munka az RHK Zrt. támogatásával jött létre. 
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