
Bevezetés

A Mórágyi Gránit-test anyagában három fő kőzet-
csoport körvonalazható: alapgránit, mafikus zárványok és
leukokrata telérek. E kőzetek felismerhetők már a
legrégebbi leírásokban s valamennyi későbbiben is, bár
megnevezésük idővel változott (BALLA 2009a). Ugyancsak
régóta ismeretes (ROTH 1875, 1876a–b), hogy a gránittest
anyaga változó intenzitású metamorfózist szenvedett, de

csak egyes esetekben olyan fokút, hogy felvetődhessen a
„gneisz” elnevezés használata (JANTSKY 1953). A kis és
közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelye-
zésére szolgáló Üveghutai-telephely (Nemzeti Radioaktív-
hulladék-tároló) kutatása (1996–2009) során a Mórágyi
Gránit Formáció kőzetanyagáról nagyszámú, igen részletes
vizsgálat született. Az eredményeket legújabban GULÁCSI,
KIRÁLY (2009) és KIRÁLY (2009a–b, 2010) foglalta 
össze. 
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Kivonat

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló Üveghutai-telephely (Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló)
kutatása (1996–2009) során a Mórágyi Gránit-testet igen nagy részletességgel tanulmányoztuk felszíni feltárásokban, mélyfúrásokban,
kutatóárkokban és bányavágatokban. A kőzetanyag jellege és eredete részleteiben is tisztázódott, a masszívum felépítésére vonatkozóan sok ezer
településmérés keletkezett. 

Tanulmányomban a méréseket és megfigyeléseket felhasználva, értelmezésüket továbbfejlesztve a korábbiakhoz képest új képet vázolok fel a
Mórágyi Gránit-test felépítéséről. 

A Mórágyi Gránit (340 M év) tömegét alkotó monzogránit és monzonit egymással kölcsönhatásba lépő magmákból származnak. A
térképezési adatok nyomán tisztázódott, hogy kutatási területünkön körvonalazódik az egész Mórágyi-rög monzonitos centruma egy nagyjából 5
km hosszú és 1,5 km széles területen. A fúrási adatokból kitűnt, hogy itt az alaphegység felszínén elnyúlt lencseszerű monzonittestek a mélység
felé kiszélesednek és összeolvadnak. E monzonittestek alakja magmás deformációra vezethető vissza, határaik markerként jelzik a későbbi
képlékeny deformációkat. 

A képlékeny deformáció a metamorfózist (320 M év) kíséri. Ennek során nagyon meredek (S) és közepesen meredek (C) palásság keletkezett,
az utóbbi milonitsávok kíséretében. Kitűnt, hogy a C-palásság a kőzethatárokkal párhuzamos, és mind a palássági síkok, mind a határok két,
egymással ellentétes irányban dőlnek. A kétféle irány az S-palásságra szimmetrikus. Ez a kép azt sugallja, hogy a gránit redőket alkot: a szárnyakat
a kőzethatárok és a C-palásság, a tengelysíkot az S-palásság adja. Mivel ez az utóbbi közel függőleges, nem valószínű, hogy a gyűrődés óta
lejátszódott tektonikus mozgások során a gránittest érzékelhetően kibillent volna eredeti helyzetéből. 

Az ellentétes irányú dőlésekkel jellemezhető területek között nem láttunk kilaposodó települést. Ebből következően a redők valószínűleg
cikkcakkos alakúak. Dacára az igen nagy számú feltárásnak, amelyek között több száz m-es folyamatos fúrás-, kutatóárok- és vágatszelvények
voltak, redőket közvetlenül nem sikerült megfigyelnünk. Ez azonban — a feltételezhető cikkcakkos alak mellett — nem szolgálhat redők cáfolatául. 

A Mórágyi Gránit-testben lemezszerűen települ a Bátaapáti Metahomokkő. Ez kontaktmetamorf kőzetekből áll, vagyis a pluton eredeti
köpenyéből származik. A lemezszerű testek tektonikus eredetűek, anyaguk nagy mélységben, jelentős hőmérsékleten és jelentős nyomáson került
a Mórágyi Gránitba. 



Az alapgránit uralkodóan monzogránitos, a mafikus
zárványok döntően monzonitos összetételűek; a monzo-
gránitok jellemző színesásványa a biotit, a monzonitoké az
amfibol. A leukokrata telérek között az aplit van túlsúlyban.
Az alapgránit és a mafikus zárványok kétféle kőzete két,
egymással keveredő magmából származik. A keveredés
számos esetben kontaminált monzogránitot és kontaminált
monzonitot eredményezett. A magmás kőzetek kb. 340 M
évesek (GERDES 2006, KLÖTZLI et al. 2004). 

A Mórágyi Gránit-test szerkezeti elemeinek tanulmá-
nyozásáról ismereteim szerint nem született történeti
áttekintés, MAROS (2009) csak a régió feszültségtereiről ír.
Ehhez annyit kívánok hozzátenni, hogy korábbi kutatók, pl.
JANTSKY (1979) véleménye szerint a Mórágyi Grániton belül
jellemzőek az ÉK–DNy-i lefutású, ÉNy-i dőlésű, térképen
és szelvényben nagyjából lencse alakú kőzettestek. Az
Üveghutai-telephely kutatása során beható szerkezet-
földtani vizsgálatok készültek, amelyek eredményeiről
legújabban KOROKNAI (2009a–b) és MAROS, KOROKNAI

(2009) számolt be. A beszámolók több ezer mérési adat
statisztikus feldolgozását ismertetik. MAROS et al. (2004) az
uralkodó csapás- és dőlésirány megerősítésén, valamint a
lencseszerű alak ábrázolásán kívül azt is kimutatta, hogy a
Mórágyi Gránit-test szerkezeti elemei között magmás,
képlékeny (palásság, milonitok) és rideg (töréses) eredetűek
különíthetők el. 

A képlékeny deformáció metamorfózishoz kötődik,
amit JANTSKY (1953) dinamo-, KOROKNAI (2009c) viszont
regionális metamorfózisként értelmezett. E két kutató
egyetértett abban, hogy a deformáció mindenütt jelen van,
és intenzitása térben erősen változik. Az értelmezésbeli
különbség abból adódik, hogy míg JANTSKY (1953) az inten-
zitás változékonyságára helyezte a hangsúlyt, KOROKNAI

(2009c) a deformáció általános jelenlétét tartotta döntőnek.
Az intenzitás térbeli változékonyságának elemzéséről nem
tudok, így a kérdést nyitottnak tekintem. 

A metamorfózis KIRÁLY, KOROKNAI (2004) szerint
elsősorban a magmás ásványok belső deformációjában és
dinamikus átkristályosodásában tükröződik, új ásványok
kis mennyiségben vannak jelen. Ilyen a magmás mik-
rolinből képződő mirmekit és lángpertit, a plagioklászból
keletkező epidot-klinozoizit, albit és prehnit, a biotitból
létrejövő kisebb Ti-tartalmú változat és muszkovit, valamint
az amfibolból keletkező aktinolit. Az új ásványok között
döntő túlsúlyban van az átkristályosodott kvarc. Ennek
mikrokristályos jellege, valamint a Ti-szegény biotit és az
aktinolit stabilitása alapján a metamorfózis a zöldpalafácies
magasabb hőmérsékletű (>350 °C) tartományába helyez-
hető. Egy mintában magnezio-hornblende jelenlétében
aktinolit és plagioklász jelenlétében albit hiánya miatt felté-
telezték, hogy a hőmérséklet akár a zöldpala- és az amfi-
bolitfácies átmeneti tartományára (500-550 °C) jellemző
értéket is elérhette. KOROKNAI (2009c és szóbeli közlés)
szerint a metamorfózis csúcspontja a kvarc jellege és a biotit
stabilitása alapján a zöldpalafácies nagyhőmérsékletű ré-
szére (>400 °C) tehető, az aktinolit, epidot-klinozoizit és
prehnit már a hőmérséklet csökkenése során keletkezett. A

metamorfózis korára SHATAGIN et al. (2005) Rb–Sr izokrón
módszerrel (apatit, titanit, plagioklász, káliföldpát, össz-
kőzet, amfibol és biotit) közel 320 M évet kapott. 

A gránittest belső felépítésére a magmás, a képlékeny és
a rideg deformáció egyaránt befolyást gyakorol, de eltérő
módon. A magmás eredetű kőzethatárok körvonalazzák az
eltérő anyagból álló testeket. A képlékeny deformáció és
metamorfózis során e testek alakja megváltozik, de nem
jönnek létre új kőzethatárok. A töréses elmozdulások
elvethetik a határokat, s ezzel átalakíthatják a kőzettesteket.
Az a belső felépítés, amely alapul szolgálhat a gránittest
magmás és metamorf felépítésének megértéséhez, a törések
előtti állapotban lenne vizsgálható, amihez az elmoz-
dulásokat vissza kellene állítani. A nagyobb törések mentén
lejátszódott elmozdulások amplitúdójáról azonban nincs
semmiféle adatunk (irányukról se nagyon), ezért vissza-
állításra nincs lehetőségünk. Kénytelenek vagyunk meg-
elégedni azzal, hogy a felépítést a mai állapotában vesszük
szemügyre, gondolatban elhagyva a töréseket, vagyis azt
feltételezve, hogy az elmozdulások nem voltak akkorák,
hogy lényegesen befolyásolták volna az összképet. 

A Mórágyi Gránit-test felépítését nagyszámú földtani
szelvény illusztrálja: 1:10 000-es méretarányban BALLA,
GYALOG (2003), GYALOG (2006, 2007) és GYALOG, MAROS

(2008a, 2009), 1:5000-es méretarányban PEREGI (2003c–e),
MAROS (2006, 2007), GYALOG, MAROS (2007a, 2008c) és
BALLA (2007, 2009b) szelvényei. Ugyancsak 1:5000-es
méretarányú felszín- és szinttérképeket PEREGI (2003a–b) és
GYALOG, MAROS (2007b–g, 2008b) szerkesztett. Mindezen
anyagok alapján azonban nem született értékelés a gránittest
szerkezeti képéről, erről mindeddig csak vázlatos elkép-
zelés (MAROS et al. 2004) jelent meg. 

Tanulmányom célja felvázolni azt a képet, amely a Mórá-
gyi Gránit-test szerkezeti képéről az eddigi mérések és meg-
figyelések alapján, értelmezésük továbbfejlesztésével kiala-
kítható. Ennek során először bemutatom az erről kialakult
korábbi felfogást, majd a gránittest belsejének összképét.
Szemügyre veszem azokat a geokémiai adatokat, amelyek
ezt a képet befolyásolhatják, majd áttérek a gránittest fel-
építésének tisztázásában markerként szolgáló, uralkodóan
monzonitos összetételű mafikus testek alakjának és tele-
pülésének elemzésére. Az elemzés nyomán megtárgyalom a
legvalószínűbbnek tűnő értelmezést, amely szerint a Mórá-
gyi Gránit-test képlékeny deformációja gyűrődésre vezethe-
tő vissza, s megvizsgálom, lehetségesek-e redők egyáltalán
gránitban. Végezetül elemzem a Mórágyi Gránitban lemez-
szerűen települő Bátaapáti Metahomokkő-testek helyzetét,
majd összefoglalom a kapott eredményeket, és következteté-
seket vonok le a további teendőket illetően.

Az alábbiakban tehát először a gránittestről korábban
kialakított elképzelést elemzem. 

A korábbi felfogás 

A MAROS et al. (2004) alkotta képben (1. ábra) az
alapgrániton belüli mafikus testek a pluton egészében
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többé-kevésbé egyenletesen oszlanak el, a kontaktus men-
tén már a benyomuláskor is elnyúlnak, alakjuk bonyolult,
szövevényes, de egészében véve lencseszerű. A leukokrata
telérek a pluton belsejében a kontaktusra és a mafikus tes-
tekre közel merőlegesek, majd kifelé haladva, a kontaktus
közelében szétágaznak; az ágak felfelé hajlanak, és a kon-
taktus lefutásához közelítenek. A „meredek” (≈85°-os) pa-
lásság a pluton eredeti, közel függőleges benyomulási irá-
nyát, a „lapos” (≈60°-os) palásság pedig a pluton felső bol-
tozatának szárnyait követi, amelyek mentén az azt létrehozó
nyírás működött. A pluton mélyebb szintjeiben, ahol a
kontaktusok ellentétesbe fordulnak, a „lapos” palásság
dőlésiránya megmarad. 

Sajnos, e meglehetősen sok gondolatot tartalmazó, illetve
kiváltó kép indoklása elmaradt. Nem világos, miért gondol-
ták a szerzők, hogy a mafikus kőzettestek eloszlása a pluto-
non belül lényegileg egyenletes (A). Homályban hagyták,
hogy a két, egyforma feszültségterű képlékeny deformáció (B
és C) miért vezetett eltérő eredményre: a „meredek” palásság
koaxiális lapulással, míg a „lapos” palásság egyszerű nyírás-
sal keletkezett. Egymásutánjukat lényegileg egy feltárás- (1.
fénykép) és egy csiszolatfényképre (2. fénykép) alapozták,
amelyek azonban nem mutatnak egyértelmű képet. 

A kibúvás közepe táján (1. fénykép) a „lapos” palásság
elnyírni látszik a „meredeket”, azonban jobb felé a kettő
viszonya már többféleképpen értelmezhető. A csiszolat-
fényképen (2. fénykép) a „meredek” palásság iránya felis-
merhető a „lapos” palásság sávjának mind belső felépíté-
sében, mind körvonalában. Ebből következően „transzpo-
zícióját” a „meredek” palásságra nem tekinthetjük bizonyí-
tottnak, s a két palásság viszonyát tisztázatlannak kell
tartanunk.

MAROS et al. (2004) az üveghutai kutatási terület egészét
sátortetős szerkezettel jellemezte, amely a („lapos”, való-
jában közepesen meredek) palásság településében mutat-
kozik meg. Erre a szerkezetre kétféle magyarázatot látott
lehetségesnek. Az egyik szerint a szerkezet lényegileg egy
redő, s az azt létrehozó gyűrődés magyarázza a gránitban
települő Bátaapáti Metahomokkő-testek helyzetét is. A
másik magyarázat szerint a szerkezet ÉNy-i és DK-i szárnya
az eredeti pluton boltozatszerű felső szakaszának két külső,
ÉNy és DK felé dőlő kontaktusát követő szeletéből, elto-
lódással került egymás mellé (1. ábra, D). Az első megoldás
keretében a csuklózónák hiányát utólagos lepusztulással
magyarázta. A második megoldás keretében hallgatólago-
san feltételezte, hogy a DK-i blokkra jellemző DK-i dőlés
kifelé megmarad egészen a pluton eredeti kontaktusáig. 

Könnyen belátható, hogy a csuklózónák hiánya nem ma-
gyarázható utólagos lepusztulással, hiszen azoknak a redők
belsejében is meg kellene lenniük (2. ábra, A), ha voltak
egyáltalán. Létük azonban nem szükségszerű: cikkcakkos
redők (2. ábra, B) esetében nincsenek, így hiányuk sem
igényel külön magyarázatot. 

Térképezési adatainkból (KOROKNAI 2006) kitűnik, hogy
a DK-i dőlések csak rövid szakaszra korlátozódnak, amelyen
túl DK felé ismét ÉNy-i dőlések dominálnak. Így tehát a DK-
i blokk nem származhat a pluton eredeti DK-i részéből. 

A vázolt képből adódó legfontosabb következtetés az,
hogy itt vetődik fel először az a lehetőség, hogy a Mórágyi
Gránit-testben redők vannak, amelyek a „lapos” palásság
dőlésirány-változásaiból körvonalazódnak. 

Mielőtt ezt a gondolatot elemeznénk, tekintsük át a
Mórágyi Gránit-test belső felépítésének összképét. 

A gránittest belsejének összképe

A Mórágyi Gránit-test felépítése lényegileg csak kuta-
tásaink nyomán kezdett tisztázódni. Első megállapításként
BALLA (2004) leszögezte (p. 89), hogy a kutatott területen
„az alaphegység felszínén egy legalább 1,2 km2-es méretű
monzonitos test körvonalazódik […], amelyben ugyan
túlsúlyban vannak a monzonitos kőzetek, de hol itt, hol ott
megjelennek monzogránitos kőzetek is”. 

Ezt a gondolatot GULÁCSI, PEREGI (2006) fejlesztette
tovább, megállapítva (p. 88), hogy „kirajzolódott egy 4 km
hosszú és 200–750 m széles, ÉK–DNy-i csapásirányú,
központi monzonittest, amelynek mind ÉNy-i, mind DK-i
oldalán kisebb, hasonló irányban megnyúlt monzonittestek
helyezkednek el. A központi monzonitos pászta DNy-i vége
[…] fokozatosan szétszakadozva oszlik fel a monzográni-
tokban, ÉK-i elvégződése valószínűleg hasonló lehet.”
Felfogásukat tükrözi a körzet részletes mélyföldtani térképe
(3. ábra), amelyen jól látható, hogy a mafikus kőzettestek a
kutatási területnek a közepe táján koncentrálódnak, s távo-
labb gyakorlatilag nincsenek. Ezt a felfogást vette át PEREGI,
GULÁCSI (2007) is. KIRÁLY, GULÁCSI (2008) és GULÁCSI,
KIRÁLY (2009) lényegileg szintén elfogadta azt.

Alapvető kérdés, hogyan változik a mafikus kőzetek
mennyisége szelvényben lefelé. Választ a fúrások adataiból
kaphatunk. A kontaminált és monzonitos kőzetek hányada
— a mélyfúrásokkal feltárt területen (3. ábra, 8) — a fúrásos
harántolásokban lefelé 38%-ról (200 m Bf) 68%-ra (–20 m
Bf) nő, a növekedés igen szabályszerű (4. ábra). 

Az eddigi vágatok még elvi lehetőséget sem szolgáltatnak
e következtetés ellenőrzésére: eleve azon a területen mélyül-
tek (a mélyfúrásokkal megkutatott terület K-i peremén), ahol
a monzonittestek mennyisége már csökken, nagyobb mély-
ségben azok sűrűsödésétől kifelé tartanak, és mind egyazon
(lapos ferde, majd közel vízszintes) síkba esnek.

A tendencia mélységi extrapolálásával azt kapjuk, hogy
kb. 300-400 m-rel a tengerszint alatt a monzogránit eltűnik,
s egységes mafikus-kontaminált test körvonalazódik,
vagyis az alaphegység felszínén szétszabdalt testek össze-
olvadnak. Ha a tendencia a –20 m Bf szint alatt nem folyta-
tódik, a mélységi képet illetően nem tudunk véleményt
alkotni. A tanulmányozott mélységtartományban azonban
még ebben az esetben is azzal kell számolnunk, hogy lefelé
a mafikus testek közül számos összeolvad, és méretében
megnő. 

A Mórágyi Gránit-test felépítésének tehát igen jellemző
vonása, hogy Bátaapátitól D-re mafikus testek csoportja
jelenik meg, amelyben lefelé egyre nagyobb a mafikus
kőzetek hányada, s az egyes testek egyre szélesebbek. 
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KIRÁLY (2009a, 2010) felfogása a zárványmagmákról
azonban első pillantásra nincs összhangban ezzel a képpel,
ezért közelebbről vesszük azt szemügyre.

A „zárványmagmákról”

KIRÁLY (2009a, p. 166.) szerint a „mafikus olvadék […]
elkülönült zárványmagmákban fejlődött tovább, amelyek
nem voltak egymással közvetlen kapcsolatban, aminek kö-
szönhetően a monzonitos kőzetek változatosabb meg-
jelenést és szórtabb összetételeket mutatnak. Így […] pl. [a]
TiO2 […] trendje […] a MgO függvényében a monzográ-
nittól a monzonitos kőzetek felé két vagy több ágra szakad”.
E felfogásnak az a kritikus eleme, hogy mekkora területet
jellemez. 

Az alapadatok halmazát szemügyre véve, megálla-
píthatjuk, hogy az a Mórágyi Gránit egészét jellemző 193
elemzésből áll össze1. Ezen belül a monzonitdús területről
(3. ábra, 10.) származó 147 adatból két „kiugró” van, s itt a
monzonitos kőzetek döntő többsége (43–2 = 41 elemzés) a
monzogránitosak (104 elemzés) trendjének folytatásába
esik (5. ábra). Ezen a területen tehát a „zárványmagmák”
elkülönült fejlődését a geokémiai adatok nemcsak hogy
nem támasztják alá, hanem kifejezetten cáfolják, s a monzo-
nitos kőzetek >95%-át egységes differenciáció termékének,
vagyis egyazon magmatestből származónak minősítik.
„Zárványmagmából” a két „kiugró” minta kőzete származ-
tatható, szerepük azonban elhanyagolható. 

A monzonitdús területen kívüli (6. ábra) 18 monzonitos
kőzet elemzéséből viszont minimum 13 db minősíthető
„kiugrónak” (7. ábra). Itt minden bizonnyal más differen-
ciációs trend is jelentkezik. Ennek feltételezhető oka az, hogy
a mafikus olvadék eredetileg a monzonitdús területen kon-
centrálódott, s a távolabbi körzetekbe arról leszakadt, elkülö-
nült magmaadagok kerültek. Ezek az utóbbiak valóban „zár-
ványmagmáknak” tekinthetők. 

A geokémiai adatok tehát arra mutatnak, hogy a monzo-
nitdús terület a mórágyi monzonitos „magmatizmus” köz-
pontja, ami összhangban áll a monzonitos és kontaminált
kőzetek eloszlásával az alaphegység felszínén. A monzonit-
dús terület belső felépítésére ezek a geokémiai adatok
semmiféle felvilágosítással szolgálnak, arra korlátot nem
adnak. 

A „zárványmagmákat” illető kitérő után folytatjuk a
gránittest belső felépítésének elemzését, a mafikus testek
alakjának ismertetésével. 

A mafikus testek alakja

A kontaminált kőzetekből és a monzonitokból együtte-
sen alkotott zárt, elnyúlt testek hossza cm-estől km-esig,
szélessége mm-estől 400 m-esig terjed (a maximális értékek
az alaphegység felszínére vonatkoznak). 

A fúrásokban és feltárásokban észlelt kisméretű mafikus
zárványok határozottan lencseszerűek voltak, s ahol nem
„futottak ki” a fúrómagból vagy feltárásból, megállapítható
volt, hogy mindkét irányban kiékelődnek. A vágatdoku-
mentációkban a m-es – 10 m-es nagyságrendű testek gyak-
ran végződtek el kis távolságban, a nagyobb testek alakját
azonban nem lehetett megítélni: ott, ahol az eddigi vágatok
egymástól távolabb kerültek és részben egymásra merő-
legessé váltak, nagy testek már nem fordultak elő. 

A nagyobb mafikus kőzettestek tényleges alakját ille-
tően a legtöbb adat az alaphegység felszínén van, ezért az
ebben látható kép adja a legjobb közelítést. Térképen ez az
alak elnyúlt lencseszerűnek minősíthető. A térképi alakból
következően minden bizonnyal a szelvénybeli alak is elnyúlt
lencseszerű.

A monzonitos és hibrid kőzetekből álló nagyobb testek
elnyúlt lencseszerű alakja arra az ÉNy–DK-i irányú össze-
nyomással jellemezhető feszültségtérre vezethető vissza,
amely a magmás deformációt kiváltotta (KOROKNAI 2009a).
A vágatokból nyert információ úgy hozható összhangba az
alaphegység felszínének megismerésével kialakított képpel,
hogy feltételezzük: a nagyméretű testek jóval nagyobb
mérvű elnyúlást szenvedtek a magmás deformáció során,
mint a kisebbek. Ebből következően az utóbbiak alakja nem
szolgálhat mintául a nagyobb testek formájának megítélésé-
hez. A kétféle megfigyelési anyag alapján feltételezhetjük,
hogy a nagyobb, elnyúlt lencseszerű testeket kisebb,
zömökebb lencseszerű testek rajai kísérik. 

A gránittest szerkezeti képének tárgyalásában a követ-
kező lépésünk a mafikus testek településének elemzése.

A mafikus testek települése

Az elnyúlt lencseszerű testek dőlése zömmel ÉNy-i, de
előfordulnak ellentétes — DK-i — dőlések is. Az ellentétes
dőlés geometriai jellegét illetően két lehetőséggel számol-
hatunk, amelyek között abban van különbség, hogy a dőlő
elem (esetünkben a kőzethatár) átbillen vagy átfordul-e (8.
és 9. ábra). Ha nincs közvetlen megfigyelés, amely az egyi-
ket részesítené előnyben, a megkülönböztetés alapja üledé-
kes rétegsorban a rétegek fiatalodási iránya. Gránittestben
ennek analógja a fedő felé mutató irány lehetne, azonban
megkülönböztetésére (a gyökér felé mutató iránytól) nem
ismerünk kritériumot. Ennek hiányában arra kényszerü-
lünk, hogy a lehetőségeket elemezzük.

Az átbillenés legkézenfekvőbb jelentkezése fúráson
belüli dőlésirány-ingadozás lehetne. Ha azonban egy fúrás-
ban néhány száz méter hosszban a dőlésirány állandó, csak
éppen ellentétes a többi fúrásban megfigyelhetővel, inkább
átfordulásra gyanakodhatunk. A regionálisan uralkodó
ÉNy-i dőlés mellett leginkább redőpárokkal, azaz flexu-
rákkal kell számolnunk. 

Mindez ahhoz a kérdéshez vezet el, mennyire reális
redőket feltételeznünk a Mórágyi Gránit-testben.
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Redők a Mórágyi Gránit-testben?

Kiindulásként le kell, hogy szögezzük: a dőlésingado-
zások mindkét válfaja (átbillenés és átfordulás) hajlatokat
jelent, amelyek lényegileg a redők kategóriájába tartoznak. A
két típus csak a redőtengely síkjának helyzetében különbözik
egymástól: ez a sík átbillenés esetében közel vízszintes, míg
átfordulás esetében közel függőleges. Természetesen ki lehet
találni egyéb megoldásokat is (pl. 10. ábra), azonban ezeknek
az értelmezése, továbbá a szelvénybeli és térképi ábrázolása
újabb problémákat vetne fel. 

Redők létezése gyűrődés következménye. A Mórágyi
Gránit gyűrődésére a magmás szerkezeti elemek helyze-
tének elemzéséből következtethetünk. KOROKNAI (2009a)
négy magmás szerkezeti elemet különböztet meg: kőzet-
határokat, kontaminációs felületeket, monzonitos zárvá-
nyok síkjait és leukokrata teléreket. Magának a gránittest-
nek a szerkezeti képét elsősorban az első kettő jellemzi,
ezért elsőként ezeket vesszük szemügyre. 

A kőzethatárok (1477 adat) és a kontaminációs felületek
(933 adat) lényegileg ugyanazt az eloszlást mutatják egy
nagyobb ÉNy 65° és egy kisebb DK 65° körüli dőlésmaxi-
mum körül. A zárványok (842 adat) dőlésiránya egységesen
ÉNy-i, s jóval meredekebb, 75° körüli dőlés körül szóródik.
A leukokrata telérek (1839 adat) legjelentősebb dőlésmaxi-
muma kb. DK 25°, ami jó pontossággal merőleges a
kőzethatárok és kontaminációs felületek ÉNy-i maximumá-
ra. A további három kisebb maximum közül a többinél
erősebb az ÉÉNy 45° körüli, amely közelítőleg merőleges-
nek tekinthető a kőzethatárok (és kontaminációs felületek)
DK-i maximumára (11. ábra). 

Ez a merőlegesség teljesen természetes, ha a kőzet-
határokat és kontaminációs felületeket nyúlással, a teléreket
pedig húzással kapcsoljuk össze, s úgy gondoljuk, hogy
egységesen jellemzik a magmás deformációt. Ez a kép közel
szimmetrikus egy függőleges síkra. A zárványok síkja kb.
párhuzamos a zárványok külső határaival, vagyis lényegileg
ugyanazt az irányítottságot kellene mutatnia, mint a kőzet-
határoknak. Ez azonban nincs így: a zárványok síkja eltér a
kőzethatárokétól, mégpedig úgy, hogy közelít a szimmetria-
síkhoz. Az eltérés jelenség szinten azzal magyarázható,
hogy a zárványok apró testek, míg a kőzethatárok és konta-
minációs felületek nagyobb testeket jellemeznek. Más szó-
val azt látjuk, hogy az uralkodó település függ a testek
méretétől. 

Mivel a szerkezeti képet elsősorban a nagyméretű testek
határozzák meg, további elemzésemben a kőzethatárok (és
kontaminációs felületek) maximumaira koncentrálok, s
egyelőre eltekintek attól, hogy a zárványok ezeknél mere-
dekebbek. A kőzethatárok és telérek dőlései egészében véve
egy ÉNy–DK-i sávban szóródnak, ami egy erre merőleges,
ÉK–DNy-i lefutású tengely körül tételezhető fel. Ez a ten-
gely értelemszerűen az említett függőleges szimmetria-
síkban helyezkedik el. Mind a kontaminációs felületek,
mind a zárványok dőléseloszlása beleilleszthető ugyanebbe
a képbe, bár önmagában véve nem lenne felhasználható
annak körvonalazására.

A gyűrődést gyakran kíséri palásság. A Mórágyi Gránit-
test kőzetei változó mértékben palásak, ezért kézenfekvő
összevetni a palásság települését a magmás szerkezeti ele-
mekével. A fúrómagok magszkenneres vizsgálata nyomán
két, eltérő dőlésszögű palásságot különítettek el (KOROKNAI

2009b): 
1) A nagyon meredek palásság (1950 adat) ÉNy 83°

dőlésű maximumot ad. Ez a palásság koaxiális lapulással
keletkezett, s BERTHÉ et al. (1979) nomenklatúrájában S-
típusúnak minősíthető.

2) A közepesen meredek („lapos”) palásság (2988 adat)
egy erősebb ÉNy 58° és egy gyengébb DK 58° dőlésű
maximumot mutat (12. ábra). Ez a palásság egyszerű nyí-
rással keletkezett, s BERTHÉ et al. (1979) nomenklatúrájában
C-típusúnak minősíthető. A milonitok lényegileg e palásság
extrém erős kifejlődésének tekinthetők. 

A közepesen meredek C-palásság és a milonitok maxi-
mumai igen közel esnek a kőzethatárok és kontaminációs
felületekéihez, míg a nagyon meredek S-palásság maxi-
muma közel áll a magmás szerkezetek dőléseiből kör-
vonalazott szimmetriasíkhoz. 

Az egyezés magyarázatául az a feltevés szolgálhat, hogy
a C-palásság (a milonitokkal együtt) általában a kőzet-
határokat és kontaminációs felületeket, míg az S-palásság
mindezek szimmetriasíkját követi. Egészében olyan kép
rajzolódik ki (13. ábra), amelyben a C-palásság kőzet-
határok menti siklató felületeket ad, míg az S-palásság az
így körvonalazódó redők tengelysíkjába esik. 

A kettőt egyazon folyamat — a gyűrődés — hozza létre,
ezért indokolatlan egymásutánjukról beszélni. A kétféle
palásság egyidejűségét világosan tanúsítja a metamorfózis
során átkristályosodott kvarc elnyúlt lencséinek helyzete,
ami legjobban a magszkenneres képeken (14. ábra) látható:
egyazon kvarclencse nemritkán áthajlik egyik palásságból a
másikba, de elvetése nem fordul elő, flexuraszerű görbülete
pedig ritka, s mindkét lehetséges típusa (az S hajlítja a C-t és
viszont) megfigyelhető. 

Ebben a képben a zárványok azért települnek merede-
kebben, mert közel fordultak az S-palássághoz (MAROS et
al. 2004), azaz a tengelysíkhoz. Természetszerűleg ilyen
elfordulást elsősorban olyan kisebb testek szenvedhettek,
amelyek a környezetükhöz képest jobban el tudtak fordulni,
mint a nagyobb testek. 

Az S-palássággal kapcsolatban megjegyzem, hogy
számos mélyfúrásban van egy DK-i dőlésű maximuma is.
Ez az összesítő sztereogramon (12. ábra, SF) egybeolvad az
ÉNy-ival. A második maximum létezése arra mutat, hogy a
szimmetriasíkot függőlegesnek kell feltételeznünk, s a fő
maximum eltérésére kell magyarázatot adnunk. Két maxi-
mum létezése valószínűleg abból következik, hogy az ada-
tok zöme függőleges fúrásból származik, s ezekben a
függőleges és ahhoz közeli síkok (a 0°-os vagy ahhoz közeli
találkozási szög miatt) jóval ritkábbak, mint a valóságban.
Az ÉNy-i dőlések erős túlsúlya miatt az összesítő képben
ÉNy-i maximum mutatkozik. 

PENNACCHIONI, MANCKTELOW (2007) bemutatta, hogy
gránitban a palásság és a milonitok inhomogenitási felüle-
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teket követhetnek. Esetünkben ez a C-palásságra lehet igaz,
kétségtelen azonban, hogy mind e palásság, mind a milonitok
gyakran függetlenek a magmás inhomogenitásoktól. 

A fenti értelmezésnek nyilvánvaló problémája, hogy a
levezetett redők sehol sem voltak megfigyelhetők. Ezzel
kapcsolatban nem látunk más megoldást, mint feltételezni:
a redők cikkcakkos alakjából következően az áthajlások
rendkívül élesek, bennük a gránit annyira töredezett, hogy a
dőlésirányváltáson kívül más jelenség nem figyelhető meg. 

Fölvetődhet az is, hogy egyáltalán: megfigyeltek-e vala-
hol redőket gránitban. Az alábbiakban ezt a kérdést elemzem. 

Redők általában gránitban?

A gránit gyűrődésének kérdése az utóbbi években
vetődött föl, de ismereteim szerint vitatott maradt. Így pl.
PIMENTA et al. (2004) azt gondolta, hogy az ÉNy-Portugá-
liában megfigyelt redők úgy keletkeztek, hogy a magma
szerkezete idomult a benne lévő metamorfizált üledékes kő-
zetek redőihez. WHITE (2005) szerint viszont Új-Dél-Wales
gránitja az S- és C-szerkezetek kialakulása és a milonitosodás
után gyűrődött meg (15. ábra). Irodalomkutatása nyomán
azonban azt a következtetést vonta le, hogy gyűrt gránitokról
világszerte alig esik szó. A ritka példák közé veszi MOHAJJEL

(2003) munkáját is, amely egy poszter kivonata, s a gránit-
redőkről mindössze említést tartalmaz. 

WHITE (2005) koncepcióját elfogadta LENNOX et al.
(2006) és WHITE et al. (2006) is egy-egy, az interneten
hozzáférhető poszteren, vagyis a felfogás elterjedni látszik. 

Így tehát a grániton belüli redők létezése a világ más
körzeteinek tanulmányozása nyomán is felmerült. A kérdés
megoldását a Mórágyi Gránit-test vizsgálata valószínűleg
előreviheti. A Wyangalai Gránittól (15. ábra) eltérően itt a
gyűrődés a C-palásságban mutatkozik, s az S-palásság az
így létrejött redők tengelysíkjával párhuzamos. A milonitok
a C-palássághoz köthetők, a nyírási övek pedig zömmel
későbbi deformációval keletkeztek. 

A Mórágyi Gránit-test igen furcsa, szokatlan elemét
képezik a Bátaapáti Metahomokkő Formáció kőzeteiből
álló lemezszerű testek, amelyek jelentőségét a gránittest
felépítése szempontjából mindeddig nem vettük kellő-
képpen figyelembe. A következőkben ezt a problémát tekin-
tem át. 

A Bátaapáti Metahomokkő-testek szerkezeti
értelmezése

A Bátaapáti Metahomokkő Formáció (alsó-paleo-
zoikum, KOROKNAI, GULÁCSI 2009) sorsa meglehetősen
mostohán alakult: bár (más megnevezéssel) már SZEDER-
KÉNYI (1977) és JANTSKY (1979) munkájában is szerepelt, a
kilencvenes évek végén megjelent litosztratigráfiai össze-
foglalások (GYALOG 1996, CSÁSZÁR 1997, BÉRCZI, JÁMBOR

1998) egyike sem említette. A Mórágyi Gránit-test szerke-
zetét tárgyaló tanulmányok hosszú sorából egyedül BALLA

(2003) és KOROKNAI (2003c) szentelt neki néhány gondo-
latot. Ezekre, valamint a rendelkezésünkre álló tényanyagra
(BALLA et al. 2008, BALLA, GYALOG 2009) támaszkodva
tekintem át a problémát. 

A Bátaapáti Metahomokkő lemezszerű testeket alkot,
amelyek csapása követi a Mecsekalja-öv szerkezeti főirá-
nyát és a Mórágyi Gránit palásságát, vastagságuk m-es
nagyságrendű, hosszuk 200 és 1000 m között ingadozik, de
akár jóval nagyobb is lehet. A csapás menti kiterjedés tehát
legalább két, esetleg három nagyságrenddel nagyobb, mint a
vastagság, ezért nevezem ezeket a testeket lemezszerűnek.
A dőlés menti kiterjedésről nincs adatunk, fúrás ilyen testet
nem harántolt. Területünk nagy részén a Bátaapáti Meta-
homokkő-testek a Mecsekalja-öv menti 1 km-en belül van-
nak, de a Ny-i peremen már attól távolabb is előfordulnak. 

A Bátaapáti Metahomokkő anyaga finomszemű homok-
kőből és aleurolitból keletkezett, és palásodást mutat. A
rétegződés és a palásság KOROKNAI (2003a) 1. fényképén kb.
25°-os szöget zár be egymással. LELKESNÉ FELVÁRI GY. (in
BALLA 2003) szerint egészében véve mindkettő a kontak-
tussal párhuzamos, de részleteiben eltér attól. A kőzet kon-
taktmetamorfózist szenvedett (kordierit, néhol szillimanit),
de ez az elváltozás nem erősödik a lemezszerű testek
szegélye felé, s ebben az irányban a befogadó gránitkőzet
sem mutat semmiféle szöveti változást. Más szóval sem az
exo-, sem az endokontaktuson nincs semmiféle elváltozás.
Az érintkezési felületek azon szakaszai, amelyeket nem
vetnek el utólagos, rideg törések, mikroszkópi vizsgálat
nyomán a pala képlékeny állapotában képződött tektonikus
kontaktusnak minősíthetők. A gránit palássága a kontakt-
szövetet átmetszi. Ezzel összhangban van, hogy KOROKNAI

(2003b) 9. fényképén a kontaktus — dőlésszögéből ítélve —
kb. a Mórágyi Gránit S-palásságával párhuzamos, míg a
befogadó gránitkőzetben és a metahomokkőben látható
palásság — ugyancsak a dőlésszöge alapján — a C-palásság
kategóriájába tartozik. A kontaktmetamorf hatást megerő-
sítette KIRÁLY (2005) is. 

Gránitban lévő homokkőtestek eredetére négyféle fel-
fogást látunk lehetségesnek (16. ábra): neptuni telérként,
endogén zárványként, töréskitöltésként vagy redőmagként
való települést 

A Bátaapáti Metahomokkő esetében a neptuni telérként
(A) való települést a kontaktmetamorfózis egyértelműen
kizárja, ezért települési modellként csak a másik három
lenne figyelembe vehető. KOROKNAI (2003c) szerint, ha a
metahomokkőtestek endogén zárványok lennének, érthe-
tetlen lenne, hogyan maradhattak épen több száz m hossz-
ban m-es vastagságú testjei, továbbá miért olyan gyenge a
kontakthatás, s miért hiányzik az exo- és endokontaktust
kísérő elváltozás. A töréskitöltés ellen szól, hogy a kontak-
tuson sehol sincs nyírás. Végül a redőmaggal szembeni
ellenérv az, hogy a gránitban nincs gyűrődés nyoma. 

Úgy vélem, hogy bár a gránitban redők tételezhetők fel,
ezek alakja egyáltalán nem olyan szűk — gyakorlatilag
izoklinális —, mint a metahomokkőtestek esetében lennie
kellene. Ezért azt gondolom, hogy az eddig felmerült
lehetőségek közül legvalószínűbb a töréses eredet. Nyírás
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hiányát a kontaktuson LELKESNÉ FELVÁRI GY. (in BALLA

2003) megmagyarázta azzal, hogy a tektonikus érintkezés
képlékeny állapotban, több km-es mélységnek megfelelő
hőmérsékleten és nyomáson jött létre. A homokkőtesteknek
mind alakja, mind elrendeződése tektonikus eredetet sugall
(BALLA 2003), s mint látjuk, az azzal szemben felhozott
ellenérv (nyírás hiánya a kontaktuson — KOROKNAI 2003c)
nem helytálló. 

Mindebből következően a metahomokkőtestek nem
szolgáltatnak információt a Mórágyi Gránit-test esetleges
redőivel kapcsolatban. Figyelemre méltó azonban, hogy a
metahomokkőtestek a gránitban feltételezhető redők ten-
gelysíkjával párhuzamosak, ami viszont számos későbbi,
rideg deformációval kialakult törésre is igaz. 

Összefoglalás

A Mórágyi Gránit-test belső felépítése az Üveghutai-
telephely (Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló) kutatása
nyomán kezd körvonalazódni. Tisztázódott, hogy a kétféle
(monzogránitos és monzonitos) magma kölcsönhatásával
kialakult gránittest monzonitos központja éppen a kutatási
területen mutatható ki mind a térképezési, mind a fúrási
adatok alapján, s ezzel a megállapítással a geokémiai tren-
dek térbeli eloszlása összhangban van. Ez a centrum az
alaphegység felszínén a monzonitos kőzetek koncentráló-
dásában, a fúrási adatokban pedig hányaduk mélységi
növekedésében mutatkozik meg. A monzonitos kőzetek
differenciációs trendje a centrum területén gyakorlatilag
ugyanolyan, mint a monzogránitos kőzeteké, a centrumtól
távolabb azonban attól lényegesen eltér („zárványmag-
mák”). A monzonitos testek alakja még magmás állapotban
bekövetkezett deformáció (összenyomás) következtében
elnyúlt lencseszerű, lefelé e testek nagyobbá válnak és
összeolvadnak. A kétféle magmából keletkezett kőzettestet
leukokrata telérek szelik át, amelyek nagyrészt a nyúlás
síkjára merőlegesen települnek. 

A monzonittestek elnyúlt lencseszerű alakja mintegy
markerként szolgál az egész gránittest belső felépítésének
megértéséhez. Az uralkodóan ÉNy-i irányú dőlés mellett
egyes szakaszokon ellentétes, DK-i irányú dőlések is elő-
fordulnak. E jelenség nyomán felvetődik a kérdés: nem
gyűrődés hozta-e létre ezt a képet. A gyűrődéssel kapcso-
latban gyakran figyelhető meg palásság. A Mórágyi Gránit
palásságának elemzésével kimutattam, hogy a feltételez-
hető redők szárnyait — a kőzethatárokkal egyezően — a C-
palásság rajzolja ki, míg a redők tengelysíkjába az S-
palásság esik. Ezzel a kétféle palásság genetikai rokonságba
kerül, s indokolatlanná válik a kérdés, mi az egymásutánjuk,
mi az oka annak, hogy két ugyanolyan irányú erőtér két
eltérő palásságot eredményez (KOROKNAI 2009c: D1 és D2a–b

deformációs esemény), és hogyan képviseli ez a kettő „egy
folyamatos deformációs eseménysor különböző állomásait”
(uo., p. 170.). 

Redők azonban a Mórágyi Gránitban sehol sem voltak
közvetlenül megfigyelhetők. Létezésük mindaddig, amíg

azt közvetlen megfigyelések nem igazolják, munkahipo-
tézis marad, amely már létező nagyszámú mérési adat
értelmezésére született. Hasonló a helyzet a világ más
gránitjaiban feltételezett redőkkel is. A redők képződé-
séhez szükséges egymással közel párhuzamos siklató síkok
rendszerét gránitok esetében a palásság, a Mórágyi Gránit
esetében a milonitokkal kísért C-palásság szolgáltat-
hatja. 

Nyitva marad az a kérdés, mikor gyűrődött a Mórágyi
Gránit: a palásság után, avagy még magmás állapotban, s ez
esetben a palásság csak követi a már kialakult redőket alkotó
kőzethatárok körvonalazta redőszárnyakat. 

Következtetések

A lefolytatott elemzés nyomán szükségszerűvé válik,
hogy a Mórágyi Gránit-test felépítését ábrázoló 1:5000-es
méretarányú szelvényeket és metszeteket (BALLA 2009b) a
vázolt szemlélettel újraszerkesszük. A redőket függőleges
tengelysíkkal, közel vízszintes vagy csak enyhe dőlésű
tengelyekkel, cikkcakkos alakúnak kellene rajzolnunk. Ez a
szerkesztés ugyan nem szolgálna bizonyítékul redők léte-
zésére, de minden valószínűség szerint megkönnyítené a
földtani felépítés megértését. 

Ezen a közvetlen feladaton kívül még két másik — köz-
vetett feladat — is körvonalazható:

1. A Bátaapáti Metahomokkő lemezszerű testjei fel-
tehetőleg olyan tektonikai zónákban települnek, amelyek
mentén nagy mélységben, jelentős hőmérsékleten és
nyomáson ment végbe mozgás. Ezt a körülményt és ezt a
folyamatot tükröznie kellene a Mórágyi Gránit tektonikai és
metamorf fejlődéséről kialakított képnek. 

2. A szerkezeti elemek szimmetrikus elrendeződése egy
függőleges vagy ahhoz közeli síkra — az eredetükről kiala-
kított képtől függetlenül — azt sugallja, hogy létrejöttük,
vagyis a kora-karbon óta a Mórágyi Gránit nem billent ki
helyzetéből érzékelhető mértékben, legalábbis a Mecsek-
alja-öv csapására merőleges összetevővel. Ezt a körülményt
figyelembe kellene venni a fiatalabb — újpaleozoos, mezo-
zoos és kainozoos — tektonikai mozgások értelmezé-
sénél. 
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