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Kivonat

A kis és közepes radioaktivitású hulladékok végső elhelyezésére irányuló, a Paksi Atomerőmű Rt., majd a Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Kht. által megrendelt, mintegy másfél évtizedes felszíni és felszín alatti földtani kutatás eredményei alapján a törészónák a Mórágyi Gránit
szerkezeti képének alapvető fontosságú elemeit képezik. Ezek az esetek túlnyomó többségében meredek dőlésűek (60–90°), fő irányaik: ÉK–DNy,
K–Ny, (É)ÉNy–(D)DK és ritkábban É–D-i. A legjelentősebb (5 m-nél vastagabb, vetőagyagos magzóná[ka]t tartalmazó), többnyire ÉK–DNy-i,
illetve kb. K–Ny-i csapású törészónák a legmegbízhatóbbnak tekinthető adatforrás — a vágatdokumentáció — szerint egymástól mintegy 500 m tá-
volságban jelennek meg, míg a kisebb jelentőségű zónák hozzávetőleges távolsága 50–100 m. A gránittestben korábban létrejött anizotró-
piafelületek (kőzethatárok, képlékeny és átmeneti képlékeny-töréses nyírózónák) számos esetben szerkezeti preformációt jelentettek a törészónák
kialakulásakor. A zónák fejlődését alapvetően határozták meg a kőzet iniciális kataklázisát követően a gránittestbe jutott és ott áramló fluidumok,
amelyek a kőzet további gyengüléséhez, illetve a zónák ásványos cementációjához egyaránt hozzájárultak.

A zónák igen meredek dőlése és a mért vetőkarcok többsége egyaránt oldalelmozdulást, ferde oldalelmozdulást jelez, ugyanakkor az említett
csapásokhoz az esetek túlnyomó többségében nem rendelhető egyértelmű kinematika. Egy adott zónában gyakran többféle karc is mérhető az
egyedi, a zóna településével kb. párhuzamos töréseken, ami a törészónák többszörös felújulására mutat. A zónák mentén jellemzően néhány
deciméteres – méteres elvetés dokumentálható.

A törészónák térképi mintázata és dőléseloszlása jól leírható két, az alapvető jelentőségű szerkezeteket létrehozó töréses deformációs fázis
segítségével. Kinematikai modellünkben a variszkuszi képlékeny deformációk után először egy ősi (mezozoos) jobbos rendszer jelentkezik az
≈ÉK–DNy-i (ún. csapásirányú, a Mecsekalja-övvel kb. párhuzamos) törészónák mint fő nyírózónák mentén. Ezt egy neogén transzpressziós
jobbos rendszer követi, amelyik a haránt irányú, ≈(É)ÉNy–(D)DK-i síkok mint fő nyírózónák mentén lépett fel. A kettő között és után egy-egy
balos csapásirányú rendszert valószínűsítünk, amely a kréta alkálibazalt-telérek benyomulásakor, illetve a Mecsek hegység és a Mórágyi-rög
kiemelkedésekor működött.

A törészónák legintenzívebb deformációt szenvedett, vetőagyagos magzónáiból K–Ar-kormeghatározásokat végeztünk. Az illit politípusa
uralkodóan 1M, ami hidrotemális genetikára utal. Az illitdús finomfrakciókon végzett meghatározások erősen szóró, mezozoos (középső-/késő-
triász–késő-kréta) korokat szolgáltattak, többfázisú illitképződést jelezve a kutatási területen. Különböző ásványtani/szerkezeti megfontolások
alapján (kevert illit/szmektit-szerkezet és szmektit mennyisége, félértékszélesség, egyéb „zavaró” fázisok jelenléte) a legidősebb (középső–késő-
triász) korok minősíthetők a legmegbízhatóbbnak, így ezek nagy valószínűséggel valós töréses szerkezeti esemény(ek) idejét jelzik, amit az ilyen
korú elemek nagy regionális elterjedtsége is alátámasztani látszik. Bár némileg nagyobb bizonytalansággal, de ugyanezt feltételezzük a késő-kréta
korú elemekről is. A középső-jura és kora-kréta korok földtani jelentése kérdéses az e mintákban számottevő mennyiségben megjelenő
illit/szmektit, illetve szmektit és a datált 1M illit genetikai kapcsolatának bizonytalanságai miatt. 



Bevezetés

A törészónák a földkéreg sekély régiójában (<10 km)
végbement, viszonylag szűk kőzettérfogatra korlátozódó
rideg deformáció termékei, amelyek a töréses szerkezet-
alakulás legösszetettebb felépítésű objektumait képvise-
lik. Munkánkban a kristályos Mórágyi-rög területén fel-
tárt Mórágyi Gránit Formációban található törészónákat
elemezzük a kibúvásos terület ÉK-i részén. Szerkezet-
földtani vizsgálatainkat — amelyek az erőművi kis és
közepes aktivitású radioaktív hulladékok végső elhelye-
zésére irányuló földtani kutatás részét alkották — a
felszíni és felszín alatti földtani kutatási fázisok során
mélyült fúrásokban (MAROS et al. 1999, 2003, 2004;
DUDKO 2000; MAROS, PALOTÁS 2000a–b; ZILAHI-SEBESS

et al. 2000; SZONGOTH et al. 2003; BALLA et al. 2003,
2008; BALLA 2004; ZILAHI-SEBESS 2005; MAROS 2006;
további referenciákért l. a hivatkozott munkákat), felszíni
feltárásokban (DUDKO, SZEBÉNYI 2003, MAROS et al.
2003, GYALOG et al. 2006), mesterséges kutatóárkokban
(GYALOG et al. 2003), valamint a lejtősaknákban (MOLNOS

et al. 2006, 2007, 2008) végeztük. A kutatások meg-
rendelője a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kht. (RHK)
volt.

A gránittestben húzódó törészónák vizsgálata alap-
vető jelentőségű a radioaktívhulladék-tároló befogadó
földtani közegének jellemzéséhez. A kőzetmechanikai
szempontokon túl a törészónáknak kiemelt szerepe van a
tároló és környezete hidrogeológiai viszonyainak szem-
szögéből is, hiszen a törészónák a vízáramlás szempont-
jából egyaránt képezhetnek torlasztó-szigetelő vagy
fokozottan jó vízvezető képességű zónákat. Ráadásul
tapasztalataink szerint e tulajdonságok akár változhatnak
is egy-egy zóna csapása mentén. Tanulmányunkban be-
mutatjuk a törészónák főbb típusait és geometriai felépí-
tését, áttekintjük a vetőagyagos magzónákkal rendelkező
törészónák mikroszerkezeti sajátságait és anyagvizsgálati
eredményeit, jellemezzük a zónák területi és irányelosz-
lását, kinematikáját, végül elemezzük kialakulásuk korát
és mechanizmusát. 

A különböző típusú kutatási objektumokban eddig
összesen 358 törészóna szerkezeti dokumentációját végez-
tük el. Egy zóna-adat tartozhat egyetlen, egyedi lefutású
zónához, vagy a nagyobb zónák egyes fonatait alkotó, ki-
sebb vastagságú, de a dokumentáció szemszögéből egyedi
törészónának minősülő zónához. A dokumentáció jellege,
részletessége és megbízhatósága a különféle objektu-
mokban eltérő, ezért az értékelés során alkalmazott kate-
góriák (pl. orientáció, vastagság stb.) darabszámában elő-
fordulnak kisebb eltérések (így például az összesen 358
zónából 323 esetben tudtuk meghatározni a települési
viszonyokat, illetve 319 esetben a zóna vastagságát). A
lejtősaknák esetében — az adatismétlődés és az ebből
adódó torzító hatás elkerülése végett — a vágatok közt
egyértelműen korrelálható síkokon mért adatok közül
mindig csak egyet vettünk figyelembe.

Földtani háttér

A Mórágyi kristályos rög (JANTSKY 1953, 1979) észak-
keleti részén elhelyezkedő kutatási terület nagyszerkeze-
tileg a Tiszai-egység legészakabbi, ún. Mecseki-zónájához
tartozik (1. ábra). A Mórágyi-rög pre-kainozoos képződ-
ményei között uralkodnak a Mórágyi Gránit Formációba
(BALLA et al. 2003) sorolt granitoid kőzetek. A kb. ÉK–
DNy-i csapású gránittestet északnyugatról a közelítően
szintén ÉK–DNy-i csapású, meredek ÉNy-i dőlésű Mecsek-
alja-öv határolja, amelyben milonitosodott ópaleozoos
metamorf képződmények bukkannak felszínre. A rög
északnyugati peremén nem metamorf, alsó-jura üledékek
érintkeznek tektonikusan a milonitosodott metamorfitok-
kal. Az említett alaphegységi képződményeket változatos
összetételű, kréta alkálivulkanit-telérek („bosztonitok”;
MAURITZ, CSAJÁGHY 1952) harántolják. Az alaphegységi
képződményekre nagy üledékhézaggal neogén, illetve kvar-
ter üledékek települnek. 

A kora-karbon korú (≈340 M év: KLÖTZLI et al. 2004;
GERDES 2006) Mórágyi Gránitot két fő kőzettípus —
mikroklin-megakristályokat tartalmazó monzogránit és
javarészt monzonitos összetételű, mafikus kőzetek — építi
fel. Ezek a magmás fejlődés korai szakaszában két, fizikai-
kémiai tulajdonságaiban különböző (felzikus és mafikus)
magma keveredéséből keletkezett kőzetek (BUDA 1999,
BUDA et al. 2000, KIRÁLY, KOROKNAI 2004, BUDA, DOBOSI

2004). Ennek eredményeként alakult ki a pluton magmás
szerkezete (MAROS 2006). A Mórágyi Gránitban megfigyelt
szerkezeti jelenségek három fő deformációs stílusba (mag-
más, képlékeny és töréses) csoportosíthatók. Ezek defor-
mációs fázisai két fő orogén szerkezetalakulási szakaszhoz
kapcsolhatók (KOROKNAI 2009, MAROS, KOROKNAI, 2009):

1) A szerkezetalakulás variszkuszi orogenezishez kap-
csolódó szakasza során alakult ki a gránittest ÉK–DNy-i
csapású szerkezeti irányítottsága. A variszkuszi szakaszon
belül két fő fázis különíthető el: 

— 1a) A magmás fázis korai és kései stádiumában egy-
aránt uralkodóan ÉK–DNy-i csapású szerkezetek (kőzetha-
tárok, kontaminációs felületek, elnyúlt-lapított mafikus
zárványok, illetve leukokrata kőzettelérek) jöttek létre. A
fenti jelenségekben határozottan megmutatkozó irányí-
tottság aktív erőtér jelenlétére utal a magmás fejlődés során. 

— 1b) A variszkuszi szerkezetalakulás metamorf fázi-

sához kapcsolódó képlékeny deformáció a már megszilár-
dult gránittestben két, szintén ÉK–DNy-i csapású, meglehe-
tősen meredek dőlésű palásságot, továbbá milonitos
zónákat és redőket hozott létre a vizsgált területen. Bár
közvetlenül nem igazolható, a felsorolt képlékeny szerkezeti
elemek mellett — akárcsak a magmás fázis során — minden
bizonnyal töréses szerkezetek is képződtek e fázisban.

2) A szerkezetalakulás másik fő szakaszát az alpi

orogenezis jelenti, amelynek során számos fázisban ment
végbe töréses deformáció, köztük a kréta alkálivulkanit-
telérek benyomulása is. A tanulmányunkban tárgyalt törés-
zónák döntően e szerkezetalakulási szakasz termékei, bár
lehetséges, hogy egyes esetekben már meglévő, a varisz-
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kuszi szerkezetalakulás során preformált zónák felújulása
ment végbe.

A törészónák felépítése és típusai 

A törészónák általában közelítőleg tábla vagy lemez
formájú, sík vagy hajladozó felületű zónák, amelyek a kör-
nyezetüknél sokkal intenzívebben deformált kőzeteket
tartalmaznak. Jellemző vastagságuk a kutatási területen né-
hány decimétertől néhány 10 méterig terjed. 

A dokumentált törészónák között jól elkülöníthető
néhány alapvető típus a legintenzívebb deformációt elszen-
vedett zónájuk jellemző szerkezete alapján (2. ábra). A
kutatási területen felismert alaptípusok tapasztalataink sze-
rint fejlődési sorba (MAROS 2006) rendezhetők a deformáció
növekvő intenzitása alapján (2. ábra). Egy-egy törészónán
belül akár többféle típus is — akár többszörösen ismétlődve
— előfordulhat, a törészóna besorolása ilyenkor a leginten-
zívebb deformációt mutató típus alapján történik. A zónák
kialakulása során fontos tényező, hogy a gránittest külön-
böző kőzetváltozataiban a deformáció általában különböző
mértékű, és nem ritka, hogy egy-egy zóna irányítottsága (pl.
palásság, átmeneti képlékeny-töréses nyírózónák [ún.
„pszeudomilonitok”]) is fontos preformációt jelenthetnek a
törészónák képződése során. 

A „legfejletlenebb” töréses öv a törésnyaláb, amely alatt
a néhány fok különbséggel párhuzamosan futó törések sűrű
sorozatát értjük (2. ábra, 1). A törések száma 5-10 vagy még
több, a törések távolsága általában 2–20 cm. A deformáció
intenzitásának növekedésével fonatos-szigmoidos eltoló-
dásos vagy feltolódásos duplexek (BOYER, ELLIOTT 1982,
RAMSAY, HUBER 1987) keletkeznek. Ezek esetében a töréses
deformáció nem egyetlen sík mentén halad előre, hanem
nagyjából párhuzamos síkok mentén, amelyeket „defor-
mációs hidak” kötnek össze. Ez utóbbiak geometriája az ún.
P-törések irányát követi, amelyek többnyire nem vágják át a
meghatározó töréseket, hanem azokba belesimulnak.
Mindez végső soron szigmoidális geometriájú alakzatok
kialakulásához vezet, amelyeket jellegzetes alakjuk alapján
„deformációs halaknak” neveztünk a dokumentáció során.
Ezek határai mentén az eredetileg egymás mellett helyet
foglaló kőzettestek részben „felmásznak” egymás fölé
(illetve eltolódás esetében: mellé), megtöbbszörözve az
eredeti vastagságot (2. ábra, 2). A fonatos-szigmoidos,
illetve a törésnyalábos jellegű törészónákban tapasztala-
taink szerint többnyire nem különíthető el egyértelműen a
zóna egészéhez képest viszonylag kis kiterjedésű, inten-
zíven deformált magzóna. 

Ezután a fejlődési sor kétfelé válik: (a) A szigmoidok
feltöredezésével breccsás szerkezet (2. ábra, 3) alakul ki
(BILLI et al. 2003). A breccsa finomszemű mátrixában sok-
szor vetőagyag is előfordul az egyéb kitöltőanyagok mellett,
a breccsadarabokat és szemcséket pedig jórészt felis-
merhetően a szigmoidok törmeléke alkotja. (b) A másik
lehetőséget a leveles törészóna (2. ábra, 4) képviseli, amely
néhány milliméter vastag kőzetlemezekből és közöttük

levő, igen vékony agyagásványos sávokból áll. A kőzet-
lemezek az esetek többségében igen erősen lapított szig-
moidnak tekinthetők, amelyek a fonatos-szigmoidos típus
szigmoidjainak levelekké hasadozásával keletkezhetnek. A
leveles változat kialakulását alapvetően befolyásolja a kőzet
korábbi deformációja során létrejött palás vagy milonitos
szerkezet, továbbá a kőzettani összetétel is. A leveles
törészónák így jellemzően finomszemű, biotitdús monzo-
nitos, illetve erősen palás kőzetekben alakulnak ki, míg a
breccsás szerkezetűek, inkább képlékenyen, nem vagy csak
gyengén deformált, viszonylag durvább szemű kőzettí-
pusokban jönnek létre. Ebben az értelemben számos helyen
tapasztalható a milonitos szerkezet „átöröklődése” töréses
deformációba.

A deformáció intenzitásának további fokozódásával a
leveles szerkezet esetében az egyes „levelek” már nem
hasadnak vékonyabb elemekre, hanem először hossztenge-
lyükre merőlegesen, majd azzal párhuzamosan aprózódnak
(BILLI et al. 2003). A breccsás szerkezet esetében a breccsa-
darabok is tovább aprózódnak. A folyamat előrehaladtával
megindul a közel izometrikussá váló szemcsék forgása, a
kőzet ún. kataklázos „folyással” deformálódik (ENGELDER

1974). Így jön létre a murvás, vetőagyagos típus (2. ábra, 5),
amely a típusok közül a „legfejlettebb”. Ebben a kőzet-
szemcsék vagy az agyagfrakcióba aprózódnak a deformáció
során, vagy legömbölyített, esetleg éles szélű, murvafrak-
ciójú szemcséket alkotnak. Helyenként a különböző frak-
ciókba tartozó szemcsék az elmozdulással párhuzamos (ún.
C) és azzal hegyesszöget bezáró síkok szerint rendeződnek,
így alakulhat ki e kőzetekben a képlékeny rezsimből ismert
S-C palássághoz (PASSCHIER, THROUW 1996) hasonló kőzet-
szerkezet. Ezt nevezzük foliált vetőagyagnak. A felaprózó-
dott vetőkitöltés agyagásványosodása — továbbá a törés-
zónákban szinte mindig megjelenő, rendszerint többfázisú,
gyakran tektonikusan (akár többszörösen) is feldolgozott,
különböző hidrotermális kitöltőanyagok (legtöbbször kar-
bonát, illetve vas-oxidok, -oxid-hidroxidok és -hidroxidok)
— a zónában mozgó fluidumok fontos szerepét jelzik a
deformáció során. E típus egy-egy jelentősebb törészóna
belső, legintenzívebb deformációt mutató részén akár
többször is ismétlődhet. 

Az egyedileg dokumentált, vékonyabb zónák számos
esetben lencsés, szigmoidos törészónakötegekben egyesül-
nek (3. ábra). A törészónákban összekapcsolódó törési sí-
kok komplex rendszerében így viszonylag érintetlen, izolált
kőzettesteket, erősen töredezett kőzeteket, továbbá — a
deformáció javarészét koncentráló — vetőkőzeteket (vető-
breccsa, kataklázit, vetőagyag) találunk. Az adott kőzet-
térfogatban a feszültségtér tehát igen heterogén alakválto-
zást hozott létre.

A deformáció mértéke szerint a törészónák alapvetően
ún. kárzónára és magzónára (3. ábra) tagolhatók (CHESTER,
LOGAN 1986, CAINE et al. 1996, WIBBERLEY, SHIMAMOTO

2003, FAULKNER et al. 2003). A magzóna — amely ese-
tünkben gyakran agyagos vetőkőzeteket foglal magába —
határa lehet átmeneti vagy éles, az utóbbi esetben ezt főtö-
résnek („master fault”) nevezzük. A magzóna két szélén
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elhelyezkedő főtörések jellemzően párhuzamosak a töréses
öv dőlésével (BILLI et al. 2003), és tapasztalataink szerint
ezek többnyire jól észlelhető szerkezeti elemek. A törés-
zónákban az eredő elmozdulás a szorosan egymás mellett
elhelyezkedő törési síkok menti elmozdulások összegző-
désével valósul meg.

A breccsás, leveles, illetve murvás-vetőagyagos típus
megjelenése jellemzően a jól elkülönülő magzónával (vagy
magzónákkal) rendelkező törészónákhoz kapcsolható.

A törészónák vastagságviszonyai

A törészónák vastagságviszonyai a 4. ábra, a-n láthatók,
amely alapján a zónák vastagsága jellemzően (az esetek több
mint 90%-ában) néhány méteres (<5 m). Az ennél vastagabb
zónák gyakorisága radikálisan csökken a maximális vastag-
ság (35,5 m) irányába. Az adatok döntő részét alkotó 0–5 m
közti vastagságú zónákban (4. ábra, a) szintén csökkenő
trend figyelhető meg a nagyobb vastagságok felé, bár a
csökkenés mértéke kevésbé radikális, mint az 5 m-nél vasta-
gabb zónák esetében. A vastagságeloszlás jól közelíthető egy
logaritmikus görbével (korrelációs együttható R2=0,9225). A
zónák teljes vastagsága mellett vizsgáltuk továbbá a „fejlett”
törészónákban megjelenő, a deformáció döntő hányadát
akkumuláló vetőagyagos magzónák vastagságviszonyait (4.
ábra, b). A vetőagyagos magzónák (összesen 117) vastag-
ságeloszlása lényegében ugyanolyan trendet mutat, mint a
törészónák teljes vastagságeloszlása, tehát a nagyobb vastag-
ságok felé nagyon gyorsan csökken a gyakoriság. Az esetek
döntő hányadában (>90%) a vetőagyagos magzónák vastag-
sága kisebb 1 m-nél (többnyire néhány dm vastagságúak), és
2 m-nél vastagabb mindössze 4 db akad. A 2 m-nél véko-
nyabb vetőagyagos magzónák (az adatok közel 97%-a)
eloszlása szintén jól közelíthető egy logaritmikus görbével
(korrelációs együttható [R2]=0,8748). 

A törészónák szerkezeti fontosságának (rendűségének1)
jellemzéshez egy tapasztalati úton kialakított, szerkezeti
ismérveken alapuló, kombinált skálát alkalmaztunk. A beso-
rolás egyik alappillére a zóna vastagságát veszi figyelembe
(>10 m — 1. fokozat, 5–10 m — 2. fokozat, 2–5 m — 3. foko-
zat, <2 m — 4. fokozat). A másik „alskála” alapja az, hogy az
adott zóna tartalmaz-e jól elkülönülő, a deformáció java-
részét akkumuláló vetőagyagos-murvás magzónát vagy sem.
A vetőagyagos magzónát nem tartalmazó törészónákat
fejlettségük alapján két csoportba osztottuk (törésnyaláb —
4. fokozat, fonatos-szigmoidos — 3. fokozat). A vetőagyagos
magzóná(ka)t tartalmazó törészónákat szintén két csoportba
tagoltuk a magzónák mennyisége alapján (egy magzónás —
2. fokozat, több magzónás — 1. fokozat). E két alskála
egyesítésével (vagyis az egyes zónákra kapott két érték
átlagolásával) a vizsgált törészónák szerkezeti jelentősége
jellemezhető egyetlen, 1 és 4 közti számmal. Egyúttal fon-
tosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a szerkezeti értelemben
vett „legjelentősebb” — az adott zóna kiterjedését és „fejlett-

ségét” figyelembe vevő — minősítés nem feltétlenül esik
egybe egy-egy törészóna vízföldtani jelentőségével (pl. a
szerkezetföldtani szempontból nem különösebben jelentős
— a fenti skálán csupán 2,5-es értéket elérő — Péter-törés a
terület vízföldtani képében kiemelkedő szerepet játszik). 

A törészónák szerkezeti jelentőség szerinti eloszlása (5.
ábra) igen hasonló képet mutat a vastagságeloszlásokéhoz:
a nagyobb jelentőségű zónák irányába haladva a gyakoriság
igen gyorsan csökken. A legjelentősebb (1–2-es jelentő-
ségű), 5 m-nél vastagabb és vetőagyagos magzónával ren-
delkező törészónák száma csekély, részarányuk kicsivel
haladja meg a 10%-ot. Ezeket nevezzük a továbbiakban
elsőrendű törészónáknak. Az adatok zömét (88%-át) az 5
m-nél vékonyabb, vetőagyagos magzónát nagyobbrészt
nem tartalmazó zónák adják. E csoport két további részre
osztható: a másodrendű (2,5–3-as jelentőségű) zónák vas-
tagsága a 2 m-t meghaladja, és ezekben vetőagyagos mag-
zónák is számos esetben megjelennek. A legkevésbé jelen-
tős (3,5–4-es jelentőségű), vetőagyagos magzónát nem
tartalmazó törészónák vastagsága 2 m-nél kisebb. A szer-
kezeti jelentőség szerinti eloszlást a vastagságeloszlásokkal
összevetve különbségként mutatkozik, hogy a legkisebb (4-
es) jelentőségű zónák mennyisége kisebb a 3-as és 3,5-es
besorolású zónákénál (a vastagságeloszlások esetében min-
dig a legvékonyabb zónák számossága a legnagyobb).
Ennek oka feltehetően abban rejlik, hogy a kisvastagságú
(<2 dm-es) törészónák besorolása/elkülönítése a terepi
dokumentáció során nem nélkülözi a szubjektivitást. Így e
zónák egy részét mint számottevő vastagságú kitöltéssel
rendelkező, egyedi törést írták le, másrészt egyes típusok
(pl. törésnyaláb) felismerése és törészónaként történő elkü-
lönítése sem minden esetben egyértelmű. A különböző
csoportok dőléseloszlását a Törészónák dőléseloszlása feje-
zetben tárgyaljuk.

A vetőagyagos magzónájú törészónák 

belső felépítése

Az alábbiakban — a fokozatos ráközelítés elvét alkal-
mazva — néhány típuspélda segítségével bemutatjuk a
törészónák belső szerkezetére, felépítésére vonatkozó mak-
ro- és mikroszerkezeti eredményeket, illetve röviden ismert-
etjük a zónák legfontosabb anyagminőségi jellemzőit is.
Vizsgálatainkat elsősorban a lejtősaknákban kiválasztott, a
„legfejlettebb” típust képviselő murvás, vetőagyagos törés-
zónákból vett mintákon végeztük, mivel egyrészt a vágatok-
ban harántolt zónák és környezetük dokumentációja rend-
kívül részletes, másrészt ez a típus nyújtja a legtöbb infor-
mációt a deformációs folyamat egészéről. 

E törészónák belső szerkezete kiválóan tanulmányozha-
tó a vágathajtás során igen jó magkihozatallal mélyült, közel
vízszintes előfúrásokban (6. ábra). A bemutatott murvás,
vetőagyagos törészónában — jól láthatóan — megjelennek
a többi típus jellemzői is. A változó intenzitással töredezett,
de számottevő ásványos elváltozástól többnyire mentes
kárzónát először breccsazóna, majd akár több deciméter
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vastag ásványos kitöltés követi. Ezután egy (vagy több), a
deformáció javarészét fókuszáló vetőagyagos magzóna
következik. Több vetőagyagos zónát tartalmazó törészóna
esetében a vetőagyagok közt általában ásványos kitölté-
sekkel átjárt kőzetsávok, breccsák, kataklázitok, illetve ezek
különböző kombinációi fordulnak elő. A legintenzívebben
deformált vetőagyagos zónák reológiai tulajdonságai a
deformáció során (vagy után) végbemenő hidrotermális
„cementáció” következtében azonban lényegesen meg is
változhatnak („felkeményedés”). Ilyenkor a deformáció — a
következő deformációs periódusban — új magzónába ugor-
hat, vagy a kitöltésekkel cementált, „felkeményedett” mag-
zónát is feldolgozhatja, aminek során jellemzően vető-
breccsa jön létre. A fúrásokban és a vágatokban többször is
észleltünk több vetőagyagos magzónával rendelkező törés-
zónát, de a feltárásokban is megfigyeltünk akár többször is
feldolgozott kitöltéseket. A deformáció „ugrálása” az övön
belül, illetve az övek felújulása ezért gyakori jelenségnek
tekinthető a kutatási területen. 

A továbbiakban a murvás, vetőagyagos típus leginten-
zívebb deformációt mutató vetőagyagos magjának belső
szerkezetét jellemezzük mikroszerkezeti megfigyeléseink
alapján. Ehhez illusztrációként a részletesen vizsgált 15
jelentősebb törészónából (33 minta) a Keleti lejtősaknában
1392,9–1393,9 m között, illetve a Nyugati lejtősaknában
1450,6–1452,1 m között dokumentált, K–Ny-i csapású, kö-
zel függőleges településű, vízföldtanilag kiemelt torlasztó-
szigetelőként viselkedő, eltolódásos törészónát (ún. Péter-
törés) választottuk.

A vizsgált mintában (7. ábra) finomszemű, vörösesbarna
agyagos mátrixban szögletes vagy gyengén kerekített, gyak-
ran anizometrikus (nyúlt), helyenként szigmoidális alakú
granitoid kőzettörmelék, továbbá korábbi karbonátos kitöl-
tések feldolgozott törmeléke úszik. A minta mikroszerke-
zete erősen irányított, amit a gyakran nyúlt alakú granitoid-
klasztok hossztengely szerinti statisztikus rendeződése is
jól kirajzol. Ebben a rideg deformáció által képződött vető-
kőzetben — a milonitos nyírózónákhoz hasonlóan — több
foliáció is elkülöníthető: az egyik foliáció (C-síkok) a képen
kb. vízszintes helyzetű és a fő nyírási síkokkal párhuzamos.
A kép bal oldalán jól látható a másik, szigmoidálisan hajlott,
a fő nyírási síkokba belesimuló ún. P-foliáció is. E két
rendszer által alkotott, a képlékeny rezsimből ismert S-C
palássággal teljesen analóg mintázat a képen jobbos nyírást,
a minta eredeti helyzete alapján pedig eltolódást jelez. A
minta felső részén és jobb oldalán látható nyírószalagok (ún.
C’-síkok, amelyek lényegében megfeleltethetők a szinte-
tikus Riedel-síkoknak) geometriája szintén jobbos nyírást
jelez. A főként agyagásványokat (illit, szmektit, paligorsz-
kit) és kloritot tartalmazó finomszemű mátrix nagy
részaránya (40–50 t%) intenzív fluidummozgást jelez a
zónában. Foliált szerkezetet észleltünk a Nyugati lejtősakna
1450,6 méterében gyűjtött mintában is, ami arra utal, hogy a
vizsgált K–Ny-i csapású törészóna vetőagyagos magzónája
a két lejtősakna között közvetlenül is korrelálható.

Ugyanezen zóna egy másik pontjáról gyűjtött mintájá-
ban (8. ábra, a) mikroszkópi léptékben is jól tanulmányoz-

ható a vetőagyag egy igen vékony (pár mm vastagságú)
zónában. E mintában azonban a szögletes és többnyire izo-
metrikus kőzet- és ásványklasztokat tartalmazó vetőagyag
nem mutat foliált szerkezetet. Ezek a jellegek külön-külön
és együttesen is egyértelműen kisebb mértékű deformációt
jeleznek, mint az előző, foliált vetőagyag esetében. A
vetőagyagos zóna éles felület mentén metszi el a mellette
húzódó, szintén vékony sávban megjelenő, irányított szer-
kezetű, gyakran szigmoidális alakú kőzet- és kitöltésdara-
bokból álló átmeneti, töréses-képlékeny nyírózónát
(„pszeudomilonitot”), amely egy korábbi deformációs fázis
terméke (MAROS 2006, MAROS, KOROKNAI 2009). A „pszeu-
domilonit” a kőzet későbbi deformációját befolyásoló,
preformált gyengeségi zónaként viselkedhetett a törészóna
kialakulásakor. Mindkét vetőkőzet éles határral érintkezik a
protolittal, amelyben agyagásvánnyal kitöltött törésháló
figyelhető meg.

A kataklázosodott protolit és a vetőagyagos zóna közötti
határ azonban nem mindig éles, hanem számos helyen
többé-kevésbé folytonos átmenet figyelhető meg (8. ábra,
b). Az átmeneti szakaszt mikroszerkezeti adottságaikban
(klasztok nagysága, mennyisége, foliáció jelenléte/hiánya
stb.) eltérő jellegű vetőkőzetek alkotják. Egy-egy jellemző
mikroszerkezetű sáv akár ismétlődhet is. A különböző mik-
roszerkezetű vetőkőzetek váltakozása/ismétlődése igen
hasonló a zónák nagyobb léptékben is megfigyelt felépítés-
beli jellemzőihez. A mintát a zóna csapásával párhuzamo-
san, és azzal szöget bezáróan is, több generációban törések
járják át, amelyek döntően karbonát anyagú kitöltést tar-
talmaznak. 

A vetőagyagos magzónájú törészónák 

ásványos összetétele

A vetőagyagos magzónákból gyűjtött nagyszámú minta
fázisanalitikai (RTG, DTA) és vékonycsiszolati adatai
alapján e magzónák ásványos összetételét az illit+szmektit+
kevert szerkezetű illit/szmektit+klorit+paligorszkit+kao-
linit+kvarc+káliföld-pát+plagioklász+kalcit+dolomit
ásványegyüttes változó részarányú keveréke jellemzi.
Alárendelt mennyiségben (<5 t%) hematit, goethit sziderit,
anatáz, amfibol és pirit fordul még elő (részletes adatokat
MAROS, KOROKNAI 2009 közöl). Az egyes fázisok mennyi-
sége számottevő ingadozást mutathat az ugyanazon zóna
különböző pontjain vett mintákban, ami részben a kőzet-
elváltozás intenzitásának lokális inhomogenitásait, részben
pedig a protolit kőzetminőségének változását tükrözi. A
filloszilikátok (agyagásványok+klorit) mennyiségi aránya
általában 30–70 t% között, míg a kvarc+földpátok résza-
ránya jellemzően 20–50 t% között változik. A karbonátok
mennyiségi aránya általában 7–15 t% között mozog, bár
egyes esetekben eléri a 40 t%-ot is. Az agyagásványok közül
a legnagyobb (akár közel 40 t%) mennyiségben az illit és a
szmektit fordul elő. Gyakori, hogy egy-egy zónát valame-
lyikük dominanciája jellemez. A harmadik legfontosabb
rétegszilikát a klorit, amelynek mennyiségi aránya általában
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5–15 t% között változik, de néhol a 20 t%-ot is meghalad-
hatja. A kaolinit és paligorszkit megjelenése nem általános,
részarányuk jellemzően kicsi (<10 t%), bár a paligorszkit
mennyisége egy-egy mintában (pl. a Patrik-törés egyes
mintáiban) kivételesen akár a 20 t%-ot is elérheti. 

Az ismertetett ásványegyüttesből az agyagásványok
+klorit döntően a fluidummozgás által előidézett ásványos
elváltozás során képződött fázisnak tekinthető, míg a káli-
földpát és a plagioklász a granitoidprotolit relikt fázisait
képviseli. A kvarc egyaránt lehet neoform és relikt fázis is.
A karbonátok (kalcit, dolomit, sziderit) egyértelműen
fluidumból kivált, neoform fázisoknak tekinthetők. Így az
agyagásványok+klorit nagy részarányából (>50–60 t%)
intenzív kőzetátalakulásra, míg a kvarc+földpát jelentős
részarányból (>40 t%) többnyire kisebb fokú elváltozásra
következtethetünk. A jelentős karbonáttartalom nem feltét-
lenül jár együtt erős agyagásványos kőzetátalakulással.

A törészónák térképi eloszlása

A törészónák és a jelentősebb egyedi törések térképi

eloszlását a lejtősaknákban és azok közvetlen környezeté-
ben a 9. ábra mutatja be. A térkép a vágatok 2 m-es magassá-
gában húzódó síkra történt vetítéssel készült. Ez a sík a
lejtősaknák végéig (≈1750 m) átlagosan 10%-os dőlésű, ami
kb. 5,7°-ot jelent. Ettől a szakasztól délre a vetítési sík
vízszintes. A vetítési sík a tengerszint feletti 155 méterről in-
dul, a lejtősaknák végére eléri a 0 m-t.

A térkép megbízhatóságát az állandó geológusi jelenlét
és a nagy körültekintéssel kialakított dokumentálási mód-
szerek (GYALOG et al. 2010) garantálják, ugyanakkor a törés-
zónák részletes dokumentációját számos esetben éppen az
omlásveszély nehezítette meg, illetve tette lehetetlenné
néhány esetben.

A vágatok térképén alapvetően kétféle töréses szerkezeti
elemet különítettünk el. Feketével jelöltük az egyedi, ebben
a méretarányban még ábrázolható töréseket, pirossal pedig a
korrelálható törészónákat a vágatok, zölddel pedig a mély-
fúrások és a kutatóárkok területén. A pirossal jelölt egyedi
törészónák a törészónában észlelt legmarkánsabb deformá-
ciót mutató, számos esetben vetőkőzet(ek)et tartalmazó
zónarészek jellemzőnek ítélt határoló töréseinek (magzónás
törészónák esetén tehát a főtöréseknek) feleltethetők meg.
Az egyes zónák és korrelálható törések mentén meghatá-
rozott kinematikát a megfelelő rajzi elemek mellett jeleztük.
Ezeket az adatokat az illető síkon, zónaköteg esetében annak
elemein és közvetlen (1-2 m-es) környezetében rögzítettük. 

Egyes esetekben előfordulhat, hogy egy feketével jelölt
törés pirossal jelölt töréses övben folytatódik. Ennek oka a
megfigyelés hiányosságaiban vagy a törészóna természetes
elvégződésében kereshető. A mélyfúrások és a vágatfúrások
törészónáit az adott ferde szintre szerkesztettük a megál-
lapított dőléssel. Korrelációt végeztünk mindhárom, külön-
böző színnel jelölt adatcsoport között. Elkülönítettünk úgy-
nevezett „szuperzónákat” is (térképünkön 1-től 20-ig jelöl-
ve), amelyek a legnagyobb távolságokra korrelálható zóna-

kötegeket reprezentálják. A korreláció természetesen kon-
cepcionális elemeket is tartalmaz, hiszen az egyes töréseket,
törészónákat csak egy adott valószínűséggel lehet össze-
kötni a vágatok közti 25-50 m-es, a fúrások, felszíni mes-
terséges kutatóárkok és a vágatok közti ≈100-200 m távol-
ságon. A vágatok közti korrelációhoz feltételeztük, hogy —
általában egy néhány méteres zónán belül — az egyedi
törések és törészónák fonadékot alkotnak (vö. 3. ábra). A
korreláció megbízhatóságát növeli a terület fúrásos kutatása
(MAROS et al. 2003) és térképezése során (GYALOG et al.
2006) szerzett szerkezetföldtani tapasztalat, az ennek alap-
ján kidolgozott szerkezeti modell (MAROS et al. 2004,
MAROS 2006), valamint az egyes szerkezeti elemek egy-
máshoz való viszonyának észlelése a vágatokban. A korre-
lációt 3D modellezés is támogatta (MAROS et al. 2009). Bár
munkánknak nem tárgya a vízföldtani korreláció a szerke-
zetföldtani elemekkel, a legnagyobb vízföldtani szigetelő-
torlasztó hatást mutató zónákat, zónakötegeket lila színnel
jelöltük meg.

A vágatos észlelések mellett figyelembe véve a Mór-
ágyi-rög ÉK-i részén lefolytatott 1:10 000-es léptékű föld-
tani-szerkezeti térképezés (GYALOG et al. 2006) tapaszta-
latait is, a törészónák összességében viszonylag gyakori
szerkezeti elemnek tekinthetők a kutatási területen. A be-
mutatott térkép és a tágabb környezetben végzett szerkezeti
észleléseink (MAROS, KOROKNAI 2009) alapján elmondható,
hogy az elsőrendű (több méter vastag, csapás mentén is jól
követhető, jellemzően vetőagyagos magzónájú), többnyire
kb. ÉK–DNy-i (ún. csapásirányú), illetve K–Ny-i csapású
törészónák egymástól kb. 500 m távolságban jelennek meg,
míg a kisebb jelentőségű zónák hozzávetőleges távolsága
50–100 m a Mórágyi Gránit ezen kisebb (≈2×3 km-es)
szegmensében. Pillanatnyilag nem áll rendelkezésünkre
elegendő adat ahhoz, hogy állást foglaljunk a tekintetben,
hogy a fenti észlelések mennyire tekinthetők érvényesnek a
pluton egészére.

A törészónák dőléseloszlása

A törészónák településének meghatározása során ütköz-
tünk abba a problémába, hogy a számos különböző orientá-
ciójú egyedi törést tartalmazó, komplex felépítésű, szerke-
zeti objektum mely konkrét törése/törései reprezentál-
ja/reprezentálják legpontosabban a törészóna egészének
térbeli helyzetét. Tapasztalataink szerint a vetőagyagos
magzónát határoló, többnyire viszonylag markáns meg-
jelenésű főtörések tekinthetők a legbiztosabb támpontnak.
A terület felszíni feltárásai, a kutatóárkok és a lejtősaknák
dokumentációja során a méteres nagyságrendű, jelentősebb
törészónák meghatározása során ezért a főtörések (vagy
azok hiányában: a jellemzőnek ítélt törések) dőléséből szár-
maztattuk a törészónák dőlését. Amennyiben a főtörések
némi hajladozást mutattak egymáshoz képest, a dőlések
átlagát képeztük. A lejtősaknákban harántolt törészónák
településének meghatározásánál az in situ szerkezeti méré-
sek mellett kiváló független kontrollt nyújt az egymás
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közvetlen közelében haladó lejtősaknák közti térképi kor-
reláció is. A fúrások esetében lényegesen bonyolultabb a
helyzet, mivel a törészónákból általában nem kielégítő a
magkihozatal, ezért itt komplex módszeregyüttes alkal-
mazása szükséges (MAROS et al. 2003, MAROS 2006, ZILAHI

2000), de a dőlés meghatározása itt is a magzónákat hatá-
roló főtörések alapján volt lehetséges. 

A különböző típusú kutatási objektumokban összesen
323 db törészóna dőlését határoztuk meg. E halmazban a
felszíni fúrások és a lejtősaknák hasonló súllyal (101, illetve
133 darab) vesznek részt, míg a felszíni feltárásokban 58 db,
a kutatóárkokban pedig 30 db zónát dokumentáltunk. Az
összesített eloszlásban (10. ábra, a) meghatározóak a mere-
dek, csapásirányú (kb. ÉK–DNy-i), javarészt ÉNy-i dőlésű
törészónák, míg a másodrendű maximumot a közel függő-
leges helyzetű, K–Ny-i csapású és főként D-i dőlésű zónák
adják. Ezek mellett — meglehetősen elmosódott — har-
madlagos maximumként jelentkeznek az ÉNy–DK-i csa-
pású (ún. haránt irányú), jellemzően meredek ÉK-i dőlésű
törészónák. Végül meglehetősen alárendelten fordulnak elő
É–D-i csapású zónák, amelyek részben meredeken (60–
80°), részben pedig viszonylag laposan (30–50°) dőlnek
többnyire Ny-i irányba. A felszíni fúrásokban az elsőrendű
maximumot ugyancsak az ÉK–DNy-i csapású (uralkodóan
ÉNy-i dőlésű) zónák adják (10. ábra, b). Emellett lénye-
gesen kisebb súllyal jelentkeznek a K–Ny-i és É–D-i
csapású törészónák. Figyelemre méltó a haránt irányú
(ÉNy–DK-i) törészónák alárendelt szerepe. A feltárások-

ban a fő maximumot szintén a kb. csapásirányú törészónák
adják, melyek kb. hasonló arányban dőlnek DK, illetve ÉNy
felé (10. ábra, c). Az „átlagosan” csapásirányú, meglehetősen
elmosódott maximum jól láthatóan két almaximumból
tevődik össze: jelentkezik egy NyDNy–KÉK-i (főleg DDK-
re dőlő) és egy ÉÉK–DDNy-i csapású irány is. A csapás-
irányú elsődleges maximumtól kevéssé elmaradva jelent-
keznek összességében meredeken ÉK felé dőlő, de jelentős
irányszórással jellemezhető, haránt irányú törészónák is.
Összességében a viszonylag nagy területet átfogó fúrások-
ban és feltárásokban mért törészónák főbb maximumai az
egyedi törések két meghatározó irányát tükrözik (BALLA et
al. 2008: 155. ábra).

A lényegesen kisebb részterületek adatait bemutató
kutatóárkok törészónáinak eloszlásképében (10. ábra, d)
összességében szintén a meredek kb. csapásirányú zónák
uralkodnak, de jelentősek az itt is viszonylag nagy irány-
szórással jelentkező haránt irányú zónák is. A két kutatóárok
eloszlásképe között ugyanakkor határozott különbség
észlelhető, amely teljes mértékben követi az árkok egyedi tö-
réseinek eloszlásképében mutatkozó különbségeket (BALLA

et al. 2008: 155. ábra). Míg az A1 árokban uralkodnak az
ÉK–DNy-i csapású, elsősorban DK-i dőlésirányú és az ezek-
re kb. merőleges, (É)ÉNy–(D)DK-i csapású zónák, addig az
A2 árokban a kb. KÉK–NyDNy-i csapású törészónák a
meghatározóak, ÉNy-i dőlésiránnyal, amelyek mellett kisebb
számban ÉNy–DK-i és K–Ny-i csapásúak is megjelennek. 

A lejtősaknákban dokumentált törészónák között két,
közel azonos súlyú dőléseloszlás-maximum észlelhető (10.

ábra, e). A legmarkánsabb maximumot a kb. K–Ny-i
csapású és javarészt D-i dőlésű zónák adják, amitől csak
kevéssel marad el a Mecsekalja-övvel kb. párhuzamos,
csapásirányú, ÉNy-i dőlésű törészónák maximuma. Ezek-
nél kisebb súllyal, de még szintén jelentős maximummal
jelentkeznek a haránt irányú (ÉÉNy–DDKi csapással),
jórészt meredek KÉK-i dőlésű törészónák. Az ÉNy–DK-i
irányú törészónák nem jelennek meg önállóan is elkülönülő
maximummal a sztereogramon, az ide tartozó törészónák az
ÉÉNy–DDK-i csapásirányú törészónák „elmosódó” maxi-
mumaiban „bújnak meg”. Végül kis jelentőséggel jelenik
meg egy meredekebb (60–80°) és egy laposabb dőlésű
(35–60°), de egyaránt közel É–D-i csapású csoport.

A lejtősaknákban észlelt egyedi, kisebb törészónák,
ahogy korábban említettük, többnyire összevonhatók egy-
egy nagyobb „szuperzónába”. Az összevonásokkal kapott
20 db „szuperzóna” (9. ábra) közül 7-7 db csapás-, illetve
haránt irányú, amelyek mellett 4 db K–Ny-i és 2 db É–D-i
csapású „szuperzóna” fordul még elő. A legnagyobb szám-
ban megjelenő kb. csapás- és haránt irányú „szuperzónák”
egyaránt két-két alcsoportra oszthatók: a csapásirányú zónák
esetében az egyik alcsoport nagyjából KÉK–NyDNy-i (4
db), míg a másik kb. (É)ÉK–(D)DNy-i csapású (3 db). A
haránt irányú „szuperzónák” esetében egy ÉÉNy–DDK-i (5
db) és egy kb. NyÉNy–KDK-i (2 db) csapású alcsoport
különíthető el. E geometriai sajátosság jelentőségére —
amely, mint láttuk, felismerhető az egyes kutató-objek-
tumokban dokumentált egyedi törészónák eloszlásképében
is, — a vetőmintázat kinematikai elemzésénél térünk vissza.

A különböző típusú kutatási objektumokban előforduló
törészónák eloszlása mellett — szerkezeti jelentőségük
miatt — külön vizsgáltuk a vetőagyagos magzónát tartal-

mazó törészónák eloszlását is (10. ábra, f). Ezek főbb
maximumirányai és azok egymáshoz viszonyított sorrendje
lényegében teljesen megegyezik az összes törészóna elosz-
lási képével: uralkodnak a csapásirányú (kb. ÉK–DNy-i)
zónák, amelyek mellett megjelennek a területre jellemző
további fő irányok (K–Ny-i, haránt irányú, É–D-i). Ugyan-
akkor a másod- és harmadlagos maximumok észrevehetően
kisebb súlyúak, mint az összes zóna eloszlásában. Más
szóval: a vetőagyagos magzónával rendelkező törészónák
közt számottevően gyakoribbak a csapásirányúak, mint az
összes zóna esetében. Ez arra világít rá, hogy a Mórágyi
Gránit magmás és képlékeny szerkezetalakulása során is
meghatározó jelentőségű, kb. ÉK–DNy-i irány kiemelt
szerepet játszott a töréses deformáció során is.

A korábban tárgyalt, különböző rendű törészónák térbeli
irányítottságát egymással összevetve (5. ábra) összességé-
ben hasonló jellemzők ismerhetők fel: mindegyik eloszlás-
ban egyértelműen dominálnak a csapásirányú zónák, s
emellett mindenhol megjelennek a kb. K–Ny-i csapású, a
haránt irányú (kb. ÉNy–DK-i csapású), valamint a kb. É–D-
i csapású törészónák. Különbség elsősorban a másodlagos,
illetve harmadlagos maximumirányok egymáshoz viszonyí-
tott súlyában, illetve sorrendjében jelentkezik. Említésre
érdemes az É–D-i csapású zónák igen alárendelt szerepe a
legjelentősebb zónák között.
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Mindezen adatok és a több tízezres észlelt darabszámot
is elérő egyedi törések alapján a részletesen megkutatott
terület törésmodelljében a következő töréscsaládok tekint-
hetők meghatározónak: 

— A terület magmás és metamorf szerkezeteivel kb.
párhuzamos, csapásirányú (kb. ÉK–DNy-i, ±10°), amelyek
mellett jelentősek a KÉK–NyDNy-i irányú síkok is. Ezek
dőlésszöge általában 70–85°.

— Haránt irányú, ÉNy–DK-i és ÉÉNy–DDK-i törés-
rendszerek, amelyek feltehetően átszelik a csapásirányú
törésrendszert. Dőlésszögük függőlegeshez közeli.

— K–Ny-i és KDK–NyÉNy-i irányú töréscsalád. Dőlés-
szögük függőlegeshez közeli. Ez az irány a lejtősaknákban a
vetőkarcos törések eloszlásában az egyedi töréseknél ta-
pasztalt eloszlásokhoz képest gyakoribb.

— Alárendeltebb jelentőségű a kb. É–D-i csapású törés-
család. A dőlésszög itt markánsan ingadozik. Előfordulnak
függőlegeshez közeli zónák és törések, ugyanakkor jellem-
ző egy laposabb, 35–55°-os dőlésszögű csoport is.

A fenti, általánosan jellemző törésmintázat mellett van-
nak azonban lokális eloszlási mintázatok is, amelyek
bizonyos maximumok helyi felerősödésében jelentkeznek.
Ez azt jelzi, hogy kisebb deformációs egységek (szerkezeti
domének) alakultak ki a területen. A lokális eloszlásképek
eltérése jól megfigyelhető például a két, viszonylag kis
területet reprezentáló kutatóárok adataiban. Ilyen jelleget
mutat továbbá a törészónák kb. K–Ny-i csapásmaximuma a
Kismórágy környéki és az Anyák-kútja melletti kőfejtők-
ben. A lejtősaknák közel 2 km hosszban dokumentált
szakaszának összképe (BALLA et al. 2008: 250. ábra) szintén
egymástól számottevően különböző, kisebb (néhány száz
méteres) blokkból áll össze: haránt irányú törések és
törészónák dominanciája az első kb. 400 méteren, K–Ny-i
dominancia 400 és kb. 650 m között, a csapás menti irány
erőteljes megjelenése 650 m és kb. 1250 m között, K–Ny-ias
csapások a lejtősaknák végéig (kb. 1700 m), majd az ún.
Kishurok és Nagyhurok vízszintes vágataiban ismét a
csapás-, valamint a haránt irányú szerkezetek megjelenése.
Ebben az értelemben tehát az egyébként viszonylag kis
területet reprezentáló lejtősaknák törésképe sem stabil,
hanem kisebb alegységekre bomló struktúrát tükröz. Az
egész pluton méretéhez képest viszonylag kicsiny kőzet-
térfogatban megfigyelt általános eloszlásbeli sajátosságok
nyilván csak a töréses szerkezetek fraktáljellegének
feltételezésével terjeszthetők ki a gránittest egészére. 

A törészónák kinematikai modellje

A törészónákban végbement elmozdulások kinematiká-
jának meghatározása — vetőkarc, illetve egyértelműen azo-
nosítható elvetett markerek híján — az esetek többségében
sajnos nem volt lehetséges. A törészónák mintegy harma-
dában tudtuk meghatározni (több-kevesebb biztonsággal)
az elmozdulás jellegét (BALLA et al. 2008: VIII. függelék).
Az elvetések amplitúdóját tekintve a viszonyításhoz szük-
séges, egyértelműen azonosítható elvetett markerek ele-

nyésző mennyisége miatt rendkívül nehéz számszerű
következtetéseket levonni. Ahol mégis előfordultak marke-
rek (általában leukokrata telérek), ott a deciméteres nagy-
ságrendű elvetések látszottak leggyakoribbnak, ritkábban
méteres elvetésre lehetett következtetni. Mindazonáltal
feltételezhető, hogy a fentebb tárgyaltaknál lényegesen na-
gyobb (több tíz, esetleg száz métert is elérő) elvetések is
akkumulálódhattak egyes törészónákban, de erre nézve nem
áll rendelkezésünkre közvetlen megfigyelés. Az elvetések
maximális nagyságának meghatározásánál némi támpontot
nyújt ugyanakkor, hogy a tanulmányozott területen a
Mecsekalja-öv sehol sincs számottevő mértékben (tehát
térképi léptékben is jól kirajzolódóan) elvetve, ami arra utal,
hogy az övvel legalábbis jelentős szöget bezáró (ÉNy–DK,
ÉÉNy–DDK, ill. É–D csapású) törészónák mentén nem
ment végbe igazán jelentős mértékű elmozdulás.

Korábbi összesítésünkben (MAROS et al. 2004) részle-
tesen elemeztük a felszíni mélyfúrásokban és a feltárások-
ban mért vetőkarcokat és 10 paleo-feszültségteret különítet-
tünk el. Habár az azóta elvégzett kutatások jelentősen bőví-
tették a vetőkarcészlelések mennyiségét, ebben a munkában
csak a törészónákhoz térben szorosan köthető vetőkarcok és
elmozdulások elemzésével foglalkozunk. A meghatározó
jelentőségű szerkezeti irányok alapján a korábbinál jóval
kevesebb töréses fázissal vázoljuk fel az elmozdulások kine-
matikai modelljét és a törészónák mintázatának eredetét.
Hangsúlyozzuk, hogy a következő gondolatmenet tisztán
geometriai megfontolásokon alapszik. Ockham borotvájá-
nak elvét követjük, amely kimondja, hogy a legegyszerűbb,
de az adatokat kielégítő megoldásra kell törekedni.

Kiindulási pontjaink a következők:
1. A törészónák síkjainak dőlése a legtöbb esetben

meredek.
2. A törészónák fonatokat, deformációs lencséket, szig-

moidokat, geometriailag eltolódásos duplexeket alkotnak.
3. A mért vetőkarcok többsége eltolódásos vagy ferde

eltolódásos jelleget mutat, amely utóbbi csoportban gya-
koriak a ferde inverz mozgást jelző vetőkarcok.

4. Ugyanazon zónákban, sokszor ugyanazon az egyedi
síkokon többféle, egymásnak gyakran homlokegyenest
ellentmondó elmozdulást regisztráltunk, tehát a törési síkok
többszörösen is felújulhattak.

5. A jelenleg megfigyelhető karcok többségükben felte-
hetően a fiatalabb mozgások nyomán jöttek létre. 

6. A gránitplutont a környezetéhez képest igen merev
testként értelmezzük, ami azt jelenti, hogy annak ellenére,
hogy a feszültségtér iránya változik, a régi törések felújulása
kisebb energiabefektetéssel jár, mint újak létrehozása. 

Mindezekből az következik, hogy alapvetően eltolódá-
sos, legalább egy fázisban pedig transzpressziós eltolódásos
terekkel kell modelleznünk a terület kinematikai ese-
ménytörténetét.

A mért vetőkarcokat tartalmazó síkokat az elmozdulás
szerinti bontásban a 11. ábra mutatja. 

Balos és ferde balos karcokat (11. ábra, a) főképp a
csapásirányú zónákban, alárendelten az É–D-i zónákban
mértünk. A jobbos karcok eloszlása (11. ábra, b) vegyesebb
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képet mutat (e csoportban nem fordultak elő ferde vető-
karcok): itt az összes főirány megmutatkozik, de szintén a
csapásirányúak túlsúlya jellemző. A normál karcok
eloszlásában (11. ábra, c) a csapásirányú és a haránt síkok
dominálnak, de jelentősek az É–D-iek is, viszont a K–Ny-i
síkok alárendeltek. Az inverz és ferde inverz elmozdulások
eloszlásában (11. ábra, d) feltűnő, hogy hiányoznak a haránt
irányú síkok, a csapásirányúak mellett megjelenik az É–D-i
és a K–Ny-i irány is. Az eloszlásokból is kiolvasható, hogy
egyazon irányú síkok mentén gyakran ellentétes értelmű
mozgások zajlottak le, de ezt illusztrálja a 11. ábra, e is,
amelyen a többféle vetőkarcot tartalmazó zónákat ábrá-
zoltuk. Ez a zónák felújulását jelző egyértelmű bizonyíték.
Ismét hangsúlyozzuk, hogy a deformáció hajladozó,
lencséket-szigmoidokat formázó síkok mentén ment végbe,
így az ívelt felületek mentén lokálisan vetőkkel, feltoló-
dásokkal, ferde összetevőjű elmozdulásokkal is számol-
nunk kell, annak ellenére, hogy a sík menti fő elmozdulás
vízszintes irányú volt. Ebben a munkában a pluton
benyomulásakor fennálló, a kihűléshez kapcsolódó törés-
képződési tér, a leukokrata telérek benyomulását szabá-
lyozó, valamint a palásságokat és redőket létrehozó erőterek
hatásaival nem foglalkozunk, ezeket részletesen tárgyaltuk
korábbi munkáinkban (MAROS et al. 2003, 2004; KOROKNAI

2003, 2009; MAROS 2006). Mindezek a deformációk
preformálták a későbbi fázisok deformációit. Valószínűnek
tartjuk például, hogy a palásságokat létrehozó tiszta
nyírásos, majd egyszerű nyírásos erőterek is hagytak maguk
után töréseket, amelyek — ÉNy–DK-i összenyomást
feltételezve — ≈É–D-i balos, ≈NyÉNy–KDK-i jobbos
elmozdulásokat eredményeztek az ÉNy–DK-i normál vetők
és az ÉK–DNy-i irányú feltolódások mellett.

A töréses deformációtörténet tárgyalása során minden-
képpen számolnunk kell a Tiszai-egység harmadidőszaki
óramutató járásával megegyező irányú forgásával, amelyre
paleomágneses adatok alapján MÁRTON, MÁRTON (1999)
átlagosan 60°-ot adott meg. A forgás és a neogén erőterek
geodinamikai egymásra hatását a tágabb környezetre
(Mecsek–Villány, illetve Pannon-medence) több munka is
(CSONTOS et al. 1991, 2002b; FODOR et al. 1999) elemezte, és
ezekben számos erőteret különítettek el, a főképp üledékes
kőzeteken végzett szerkezeti vizsgálatok alapján. Esetünk-
ben az egyes töréses fázisok időbeli szétválasztása közvet-
lenül nem kivitelezhető, továbbá a mezozoos fázisokat a
fenti munkák nem tárgyalják, ezért ezek eredményeit úgy
tekintjük, mint modellünket finomító, analógiaként számba
vehető eredményeket, amelyeket egyértelmű azonosítása a
gránitpluton szerkezetfejlődésében meglehetősen bizony-
talan. Így ebben a munkában egy sokkal egyszerűbb modellt
dolgoztunk ki (12. ábra), amely szerkezeti keretet adhat a
részletesebb erőtérelemzéseknek, ideértve saját korábbi
munkánk (MAROS et al. 2004) esetleges továbbfejlesztését
is.

A képlékeny szerkezeti deformációk utáni szerkezeti
modellünket alapvetően két fő deformációs fázisra építettük
(12. ábra, a és c, vö. 9. és 11. ábra). Mindkét deformáció
jobbos eltolódás, az utóbbi transzpressziós erőtérben jött

létre. A 12. ábra, a-n látható progresszív eltolódásos
szerkezetet tekintjük ősibbnek (1. fázis), kora feltehetően
mezozoos. A modell nagy megbízhatósággal fedi le a terület
legjellemzőbb, csapásirányú törészóna mintázatát. Az
átkötő P-törések számos esetben tanulmányozhatók a tér-
képen (9. ábra), és sztereogramon is jól elkülönülnek a fő
csapásirányú síkoktól (pl. 10. ábra, c). Ezek szintén jobbos,
ferde inverz vagy ferde jobbos elmozdulást mutatnak.
Amennyiben ezek közelítik az É–D-i csapásirányt, úgy
tisztán feltolódásosak (11. ábra, d, vö. 10. ábra, a és b). A gát-
ló Riedel-törések balosak, és nem metszik át a deformációs
lencséket. Az R-törések, összekapcsolódva az S-törésekkel,
adják a K–Ny-i, illetve NyDNy–KÉK-i irányokat, jobbos
elmozdulással. A kompresszió irányában, illetve a
szakításos lencsékben ehhez képest ≈30° eltéréssel normál
vetők jönnek létre. A másik (2.) fázist a 12. ábra, c mutatja.
Ennek korát neogénként határozzuk meg, de akár a recens
(HORVÁTH et al. 2005) erőtérrel is kapcsolatba hozható. A
két fázis között ment végbe a terület óramutató járásával
megegyező irányú forgása (12. ábra, b). A 2. fázisban a
haránt irányú ÉÉNy–DDK-i csapású zónákat tekintjük fő
elmozdulási irányoknak jobbos elmozdulással; a P-
töréseket a NyÉNy–KDK-i csapású zónáknak feleltetjük
meg, amelyek szintén jobbosak. Az S- és R-törések a hajlott,
lapított S-alakú, É–D-i zónákat jelentik, az előzőekhez
hasonló jobbos elmozdulással. A csapásirányú korábbi fő
nyírózónák ebben a rendszerben gátló Riedel-törésekké
(R’) válnak, a rajtuk észlelhető elmozdulás iránya balos. A
közel K–Ny-i törészónák inverz vagy jobbos inverz
elmozdulással újulnak fel. Normál vetők jelentkeznek a tág
értelemben vett ÉK–DNy-i irányban. Ezzel a modellel
kielégítően értelmezzük a 11. ábrán bemutatott vetőkarcos
síkcsaládok túlnyomó többségét, kivételt az É–D-i és K–Ny-
i normál karcok képeznek. Az előbbiek az első, az utóbbiak
a második fázisba illeszthetők 20–25°-os hibával, ami
szakításos deformációs lencsék feltételezésével hidalható
át.

Modellünk számos, a területre jellemző és eddig ellent-
mondásosnak tűnő jelenséget jól magyaráz: 1) az azonos
töréseken dokumentált ellentétes vagy a dőlésszöghöz
képest meglepő irányú vetőkarcokat, 2) a felújulást, vala-
mint hogy 3) a csapásirányú zónákat főként a haránt irányú,
de az É–D-i és K–Ny-i törések is átmetszik. A két fázis által
létrehozott törészóna mintázatot a 12. ábra, d-n mutatjuk be,
ami igen jó egyezést ad a törészónák térképi mintázatával (9.
ábra). A 12. ábra, e vázlatosan mutatja be a terület geodina-
mikai fejlődésének legfőbb mozzanatait. 

Hangsúlyozzuk, hogy ezeken kívül minden bizonnyal
más deformációs terek is nyomot hagytak a területen
(ideértve pl. egy csapásirányú balos eltolódásos rendszert,
amivel a kréta alkálivulkanit-telérek irányeloszlása [KO-
ROKNAI, GULÁCSI 2006] értelmezhető). A dél-dunántúli
aljzatszigetek kiemelkedése a recens-szubrecens erőterek-
ben szintén balos, vagy kompressziós szerkezetként kép-
zelhető el, ismerve a kompresszió irányait és a csapásirányú
nagy zónák (pl. Mecsekalja-öv) helyzetét (WEIN 1965, TARI

1992, CSONTOS et al. 2002a). Hangsúlyozzuk, hogy a
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csapásirányú, vetőagyagos magzónájú törészónakötegek
már annyira „előkészítettek” lehetnek erre az időre a de-
formáció számára, hogy a kiemelkedéshez szükséges elto-
lódásos duplexek, de akár a tisztán kompresszív kiemel-
kedések is kis energiabefektetéssel megvalósíthatók egye-
dül e zónákon is. Ez egyúttal a radioaktív hulladék
elhelyezésével kapcsolatos fontos következtetéshez vezet: a
K–Ny-i zónák a fiatal és recens erőterekben kompresszió
vagy transzpresszió alatt állnak, ezért ezek a vízáramlás
szempontjából szorosan zárnak. A sorozatos felújulások
miatt ezek számos helyen átmetszik a többi törésirányt, és
gyakran vetőagyagos magzónával is rendelkeznek. Mind-
ezen tényezők együttes hatására alakulhatott ki a jelenleg
megfigyelhető, markáns torlasztó-szigetelő hatás egyes
K–Ny-i csapású törészónák (Klára-, Péter- és Zoltán-törés)
esetében. Vízföldtani szempontból tehát lényegtelennek
tartjuk, hogy adott esetben ezeket a zónákat is metszhetik
más, kis elmozdulással jellemezhető, de szintén vetőagya-
gos magzónájú törészónák.

Egy másik vízföldtani következtetés is adódik. Az egyik
legmarkánsabb vízvezető zóna a Patrik-töréshez kapcso-
lódó P-törésként értelmezhető törés mentén jelentkezett. E
zóna mentén az 1. és 2. fázis során ellentétes irányú mozgás
zajlott. A csapásirányú törészónák — mint közöttük a
deformációt átléptető, átkötő elemeket — sokszor leha-
tárolják ezeket a töréseket, és egyben rögzítik is a P-törések
elvégződéseit. Így az elmozdulások során ezek mentén kis
mértékű rotáció léphet fel, ami a törés mentén kinyílást
eredményez. Ez jó vízvezető képességhez vezet, ami azon-
ban csak a csapásirányú törésekkel történt összemetsződési
pontokig áll fenn. Ebből következően az áramlás oldal-
irányban korlátozott, és inkább függőleges irányú lesz.
Vízföldtani következtetéseink összhangban vannak BENE-
DEK et al. (2009) modelljével, amelyben a vízáramlás mo-
zaikszerűen egymás mellett elhelyezkedő, különböző víz-
vezető képességű, egymás között azonban csak korlátozott
hidraulikai kommunikációval rendelkező kőzetblokkok
rendszerében valósul meg. 

Radiometrikus kormeghatározások

A törészónák legintenzívebb deformációt szenvedett,
vetőagyagos magzónáiból gyűjtött mintákból illitdús
finomfrakciókat (<10, <2 és <1 µm) választottunk le, ame-
lyekből az ásványos összetétel RTG-módszeres megha-
tározása után a debreceni Atomki laboratóriumában készül-
tek K–Ar-kormeghatározások. Az eredményeket az 1. táb-
lázat foglalja össze, amelyben feltüntettük a korábban
kapott adatokat (KOVÁCS-PÁLFFY, FÖLDVÁRI 2004), továbbá
a leválasztott finomfrakció röntgen-pordiffrakciós felvéte-
lén meghatározott illit politípiát és félértékszélességet is (ez
utóbbi az ún. Kübler-index [GUGGENHEIM et al. 2001] durva
közelítésének tekinthető).

A vizsgált mintákban kivétel nélkül az 1M politípus a
meghatározó, amely a szakirodalom alapján viszonylag
ritkábban megjelenő politípus, képződése egyértelműen

hidrotermális folyamatokkal áll kapcsolatban (PEACOR et al.
2002, HAINES, van der PLUIJM 2008). Az uralkodó 1M poli-
típus mellett kis mennyiségben (néhány t%) több mintában
is feltételezhető (de egyértelműen nem igazolható) a 2M1,
illetve két esetben az 1Md politípus jelenléte. A 2M1

politípus egyértelműen azonosítható, önálló fázisként (tehát
viszonylag jelentősebb részarányban) csak két mintában
jelenik meg. Az 1Md változat lényegében az 1M típus
rendezetlenebb, vonalszegényebb változatát képviseli, kép-
ződése feltételezhetően az 1M politípus kishőmérsékletű
átalakulásához köthető. A metamorfitokra jellemző 2M1

politípus származhat a kiindulási gránitkőzet biotitjából,
illetve az annak metamorf átalakulásával képződött
muszkovitból, bár irodalmi adatok alapján — akárcsak az
1Md politípus esetében — a hidrotermás eredet is lehetséges
(LONKER, FITZ GERALD 1990). 

A datált 16 mintából 9 esetben tudtuk meghatározni az
1M illitre vonatkoztatott félértékszélességet, amelynek
adatai tág tartományt ölelnek fel (∆°2Θ: 0,55–1,02). A
további 7 mintában a jelentős mennyiségű kevert szerkezetű
illit/szmektit (és helyenként szmektit) jelenléte miatt az illit
félértékszélessége külön nem határozható meg. E minták-
ban az összeeső csúcsok miatt gyakorlatilag csak egy
„közös” illit–illit/szmektit (±szmektit) félértékszélesség
adható meg, ennek értéke 2,0 és 4,5 közt változik. A
nagymennyiségű illit/szmektit és szmektit az eredeti illit
kishőmérsékletű átalakulásra utalhat e mintákban.

A 9 esetben meghatározott illit félértékszélességeket
tekintve két alcsoport különíthető el: az egyik alcsoportot az
egyébként területileg is némileg elkülönülő Üh–1 fúrás
négy mintája alkotja. Itt a félértékszélességek viszonylag
kicsik (∆°2Θ: 0,55–0,68), ami diszkrét, átalakulás által
egyáltalán nem (vagy csak minimális mértékben) érintett
illitszerkezetet jelez. A ∆°2Θ-értékek formálisan a diage-
netikus zónára jellemző tartományba esnek. A másik
alcsoportban (az Üh–2, Üh–5, Üh–22 és Bp–1 fúrás mintái)
a félértékszélesség értékei lényegesen nagyobbak (∆°2Θ:
0,75–1,02), ami az illit átalakulására mutat.

Az illitdús finomfrakciókon meghatározott K–Ar-
koradatok kivétel nélkül a mezozoikumba, azon belül is
javarészt (10 db a 16-ból) a kréta időszakba esnek, ezek
mellett 3-3 triász, illetve jura kor adódott (1. táblázat). A
K–Ar-korok az illit félértékszélességének növekedésével
összességükben egyértelműen fiatalodó trendet tükröznek
(13. ábra). A kiugróan nagy félértékszélességű (∆°2Θ>2,0)
hét db minta (a Keleti lejtősakna és a 7. összekötő vágat
mintái, valamint az Üh–22 fúrás egy mintája) esetében e
kapcsolat nem vizsgálható. E minták egy teljesen önálló
csoportot alkotnak, amelyekben csak „közös” illit–illit/
szmektit (±szmektit)-félértékszélesség adható meg. 

A kapott eredményeket analitikai szemszögből tekintve
az alábbiakat kell figyelembe venni:

— Legmegbízhatóbbnak azok a korok tekinthetők, ame-
lyek esetében „tiszta”, diszkrét illit fázisról van szó, és ahol a
minták nem (vagy csak minimális mennyiségben) tartalmaz-
nak kevert szerkezetű illit/szmektitet, illetve szmektitet.

— A kevert szerkezetű illit/szmektitet jelentős mennyi-
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ségben tartalmazó mintáknál a korok tényleges jelentése
bizonytalan, mivel a kevert szerkezet genetikája az RTG-
vizsgálatokkal nem adható meg. Amennyiben a kevert
szerkezet az illit kishőmérsékletű degradációjával kelet-
kezett, úgy ezek a korok nagy valószínűséggel keverék-
korok, hiszen az átalakulás során a K–Ar-rendszer nem
tekinthető zártnak. Ha a kevert szerkezetű illit/szmektit-
fázis ugyanazon esemény terméke, mint az 1M illit, úgy a
kapott korok elvileg értelmes, földtani jelentéssel rendel-
kező adatok, ugyanakkor ez a lehetőség ásványtanilag
kevéssé tűnik valószínűnek. 

— Ugyancsak problematikusak a jelentős mennyiségű
szmektitet tartalmazó minták, hiszen a szmektit is felte-
hetően kishőmérsékletű átalakulási termék az illit → kevert
szerkezetű illit/szmektit → szmektit átalakulási sor alapján.

Mindezek nyomán a rendelkezésre álló K–Ar-ada-
tokból a legidősebb, triász–kora-jura (230–190 M év)
korok látszanak a legmegbízhatóbbnak, amelyek kivétel
nélkül az Üh–1 fúrásból származnak. E korokkal meg-
lehetősen jó egyezést mutatnak a Mórágyi Gránit kü-
lönböző kőzeteiből szeparált cirkonon és titaniton (záró-
dási hőmérséklet: kb. 200 °C) meghatározott hasad-
ványnyomkorok (240–210 M év; DUNKL 1990). A tágabb
földtani környezetben nagyon hasonló középső- és késő-
triász korok (241–198 M év) adódtak az alsó-perm Gyűrű-
fűi Riolit teljeskőzet-mintáin végzett nagyszámú K–Ar-
mérés eredményeként (BARABÁS-STUHL 1988). A Tiszai-
egység kristályos alaphegységének mintáin végzett
legújabb, ásványszeparátumokon meghatározott K–Ar-,
Ar–Ar- és Rb–Sr-vizsgálatok az egység több pontján
ugyancsak a középső–késő-triász intervallumba eső koro-
kat szolgáltattak (LELKES-FELVÁRI et al. 2003, BALOGH et
al. 2009). A Tiszai-egység keleti folytatásában igen
hasonló, a triász extenzióhoz kapcsolt korok (250–220 M
év) ismertek az Erdélyi-középhegység Muntele Mare
(Nagybihari), késő-variszkuszi (≈295 M év) gránitpluton-
jából is (ANTON 2000, BALINTONI et al. 2010). Ilyen korú
(229 M év) továbbá a Ditrói-alkálimasszívum szienites
intruzív fázisa a legújabb, cirkonon végzett U–Pb-vizs-
gálatok alapján (PANA et al. 2000). STRUTINSKI et al.
(2006) — közel 600 K–Ar-koradatot áttekintő — elem-
zése szerint a középső- és késő-triász korok meglehetősen
gyakoriak a kárpáti íven belüli területen Romániában. A
középső- és késő-triász esemény(ek) regionális jelentősé-
gére utal, hogy ezek nem korlátozódnak csupán a Tiszai
nagyszerkezeti egységre, hanem hasonló korok megjelen-
nek a Pelsói-egységben is (a Velencei Gránit egyes,
agyagosan elváltozott zónái: BENKÓ 2006; a Rudabányai-
hegység Telekesoldali Riolitja: KÖVÉR SZ., szóbeli köz-
lés). Mindezek alapján úgy véljük, hogy a középső– késő-
triász (és kora-jura) korok valós, a rendelkezésre álló
adatok szerint az egész intrakárpáti régiót érintő, számot-
tevő termális/hidrotermális hatással kísért, ugyanakkor
részleteiben egyelőre csak kevéssé ismert, önálló földtani
esemény(sor) bizonyítékai. 

Analitikai szempontból még jónak minősíthető a vi-
szonylag kis mennyiségű kevert szerkezetű illit/szmektitet

és szmektitet tartalmazó Bp–1 vágatfúrás (165 M év, közép-
ső-jura), valamint az Üh–2 fúrás mintája (75 M év, késő-
kréta) is. A többi jura és kréta K–Ar-kor csak abban az
esetben tekinthető tényleges szerkezeti események (köze-
lítő) idejének, ha azt feltételezzük, hogy az e mintákban
számottevő mennyiségben jelen lévő kevert szerkezetű
illit/szmektit, illetve szmektit az 1M illittel teljes mértékben
kogenetikus, továbbá, hogy a kevert szerkezetű illit/szmek-
titben egyáltalán nem lépett fel Ar-veszteség. Amennyiben
azonban e fázisok az 1M illit átalakulási termékeit, vagy
esetleg egy másik, kisebb hőmérsékletű hidrotermális fázis
önálló termékeit képviselik, úgy a mért K–Ar-adatok
keverékkort reprezentálnak, amelynél az 1M illit képződése
bizonyosan idősebb.

A K–Ar-korok földtani értelmezése szempontjából
alapvető jelentőségű az illit képződési módja, amelynek
vonatkozásban két alapvető eset különböztethetünk meg:

1) a kőzetrepedésekben áramló fluidumból történő
közvetlen kiválással, amely során az erekben, repedésekben
kiváló illit nem a közvetlen mellékkőzet átalakulásából
származik, vagy 

2) a gránitos mellékkőzet ásványainak — főként a
földpátoknak — lényegében in situ intenzív, fluidum által
elősegített átalakulásával, vagyis a vetőagyagos magzónák-
ban az illit autigén.

A vizsgált minták bemutatott mikroszerkezeti, ásvány-
kőzettani és geokémiai jellegei (NÉDLI, SZABÓ 2007) egy-
értelműen a második képződési mechanizmus mellett
szólnak. Az illitképződés és a törészónákat kialakító defor-
máció egymáshoz viszonyított időbeliségét vizsgálva, ez
utóbbi esetben még további két lehetőség adódik:

2a) Az első esetben az intenzív fluidummozgást jelző
agyagásványos bontás nem kapcsolódik konkrét deformá-
cióhoz. Az agyagosodás a gránittestben már jelenlevő gyen-
geségi zónák (pl. törések, kataklázos övek) mentén megy
végbe, és ezek környezetében okoz számottevő kőzet-
elváltozást, majd a kőzettestet ezután éri deformáció. Ekkor
a vetőagyagos zónákban észlelt deformáció utólagos, tehát
az illitdús frakciókon meghatározott radiometrikus korok
csak az ásványos elváltozás (a fluidum/kőzet kölcsönhatás
eredményeként végbemenő illitképződés) korát rögzítik,
aminél a töréses deformáció — akár sok (tíz)millió évvel is
— fiatalabb. E modell implicite három, időben jól szétváló,
egymástól többé-kevésbé független esemény jelenlétét
feltételezi: (a) korai, lényegi fluidumhatástól mentes (tehát
illitképződéssel nem járó) deformáció, (b) in situ agyag-
ásványos átalakulás hidrotermális hatásra tektonikusan
preformált zónákban, (c) újabb lényegi fluidumhatástól (és
csatlakozó illitképződéstől) mentes deformáció. 

2b) A másik esetben a fluidumok által kiváltott agyag-
ásványos elváltozás és a tektonikus deformáció kb. egy-
idejű, ráadásul egymást erősítő folyamatok. Ekkor az illiten
mért K–Ar-korok — az ásványos elváltozás kora mellett —
egyben a deformációs esemény hozzávetőleges korát is
megadják.

A 2a) modell véleményünk szerint földtanilag kevésbé
valószínű lehetőséget képvisel, mint a 2b), hisz még egy
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kevéssé eltemetett kőzettest esetében is szinte bizonyosra
vehető több-kevesebb fluidum jelenléte, amelyek nyilván
nagyobb eséllyel áramlanak be a deformáció által „meg-
nyitott”, permeabilissá tett zónákba, s ott a felőrölt kőzet-
anyag ásványos elváltozását idézik elő, továbbsegítve ezzel
a deformációt. A fentieket és a mikrotektonikai vizsgálatok
eredményeit is figyelembe véve az illitet a törészónák
képződésével nagyjából egyidejű (szintektonikus) fázisnak
tartjuk (l. még Törészónák képződése és fejlődése c.
fejezet), így a kapott K–Ar-korok — a feljebb részletezett
analitikai szempontok figyelembevételével — a törészónák
közelítő képződési koraként értelmezhetők. Ezt az
értelmezést támasztják alá a kiválóan megőrződött, foliált
szerkezetű vetőagyagok is, hisz számottevő mértékű utó-
lagos deformáció(k) esetében ezekben nem maradhatott
volna fent az egykori jelentős differenciális feszültséget
tanúsító, szintektonikus, foliált mikroszerkezet. 

Ezen értelmezési keretben a törészónákat létrehozó
deformációk a kapott koradatok alapján egyértelműen az
alpi orogenezishez tartoznak. Mint korábban említettük,
analitikailag a legmegbízhatóbbak az Üh–1 fúrás viszony-
lag idős (középső-triász–kora-jura) koradatai. Ezek földtani
értelmezésénél figyelembe kell még venni, hogy a két
fiatalabb kort (190 és 208 M év) mutató minta esetében a
finom frakciókban az 1Md politípus is megjelenik (1.
táblázat), míg a két idősebb kort (215 és 230 M év) adó
mintában kizárólag az 1M politípus mutatható ki. Mivel az
1Md politípus nagy valószínűséggel az 1M változat kis-
hőmérsékletű elváltozási termékét képviseli, a fúrásokból
kapott négy kor közül a két idősebb tekinthető analitikailag
megbízhatónak. Összegezve: a fúrás földtani dokumen-
tációja (KÓKAI 1997) során a vizsgált mélységközben
azonosított törészónában a kapott K–Ar-korok alapvetően
késő-triász (karni) illitképződés és kapcsolódó szerkezeti
aktivitás koraként értékelhetők. Figyelembe véve a fentebb
tárgyalt ásványtani kritériumokat is, ezen felül felté-
telezhető egy középső-jura (165 M év) és késő-kréta (75 M
év) szerkezeti esemény jelenléte is. A többi, javarészt a kora-
krétába eső K–Ar-kor tényleges szerkezetföldtani jelentése
kérdéses, annak ellenére, hogy a tágabb terület kréta
szerkezetalakulásáról rendelkezésre álló ismeretek alapján
(pl. WEIN 1961, 1967; NÉMEDI-VARGA 1983; BENKOVICS

1997) e korok beilleszthetők lennének a terület földtani
fejlődési modelljébe. Adataink alapján annyi mindenképp
bizonyos, hogy a Mórágyi Gránitban a mezozoikum során
több ízben is számottevő illitképződéssel járó fluidum–kő-
zet-kölcsönhatás zajlott le, amelyek legalább részben
egyidejűnek tekinthetők a szerkezeti mozgásokkal.

Végül megemlítjük, hogy a rendelkezésre álló K–Ar-
korok és a felvázolt kinematikai modellünk összevetéséből
az a következtetés adódik, hogy a modell 2., a neogénbe
helyezett fázisához nem kapcsolódott számottevő mértékű
illitképződéssel járó kőzetelváltozás, hanem e fázis a már
korábban létrejött, a K–Ar-adatok alapján döntően mezo-
zoos képződésű törészónák reaktivációját idézte elő.

Törészónák képződése 

és fejlődése

Fontos problémát képvisel a törészónák vetőagyagos
magzónáinak képződési mechanizmusa. Eddigi terepi
tapasztalataink és a vetőagyagos magzónák vizsgálatából
származó adataink alapján, valamint a vonatkozó szakiro-
dalom figyelembevételével úgy véljük, hogy ezek kiala-
kulása fluidumok jelenlétében történt, egyidejűleg a
tektonikus deformációval és aprózódással (VROLIJK, VAN

DER PLUIJM 1999, JEFFERIES et al. 2006). Ebben a folya-
matban a fluidumok jelenléte következtében végbemenő
ásványos elváltozás (agyagosodás) — az akár agyagásvány
méretű frakcióra is felőrlődő protolitban (MONZAWA,
OTSUKI 2003) — és a tektonikus deformáció egymást erő-
sítő (pozitív visszacsatolású) részfolyamatok. A szerkezeti
igénybevétel és az ásványszemcsék rideg felmorzsolódása
(STEWART et al. 2000) indítja meg a folyamatot, amelynek
során a gránittestben a fluidomok számára is jól átjárható
(permeábilis) gyengeségi zónák keletkeznek, jelentős
részben korábbi, gyengült zónákat követve. Ilyen gyen-
geségi zónákat képviselhetnek egyfelől a kőzethatárok,
másfelől pedig a pszeudomilonitok (6. ábra, a) és a milo-
nitok is. A fluidumok jelenléte segíti a deformációt,
mintegy „felpuhítja” a nyírási zónákat. A deformáció so-
rán, illetve annak rövidebb szüneteiben a feltehetően több-
ször reaktiválódó zónákban ugyanis (amelyek helyenként
korábban képződött ásványos kitöltéseket is tartalmaznak)
fluidumok által kiváltott bontás érvényesül. Ez az elválto-
zás tovább gyengíti a kőzetet, hiszen a protolit rovására
újonnan képződő, finomszemű filloszilikátok az adott
zónában lényegesen csökkentik a kőzet nyírószilárdságát.
Így a folyamat előrehaladtával a deformáció egyre inkább
az elváltozott zónára, illetve annak környezetére fog kon-
centrálódni. A fluidumokkal telített gyengeségi zónákban
ez újabb törések képződéséhez és további tektonikus
aprózódáshoz vezet. Az önmagát erősítő folyamatsor
végső soron a zóna növekedéséhez (kiszélesedéséhez), a
deformáció koncentrálódásához és egyre intenzívebb
ásványos elváltozáshoz vezet. A deformációs folyamat
végső stádiumát foliált vetőagyag képződése jelzi
(CHESTER, LOGAN 1986, LIN 2001), amelyben a deformáció
elsősorban az ún. kataklázos folyás (ENGELDER 1974) által
valósul meg. 

A leírt folyamat során a fluidumok nemcsak az eredeti
kőzetalkotó ásványok (földpátok, biotit, amfibol) átalaku-
lását idézik elő, hanem azokból egyéb új ásványok (főként
karbonátok és kvarc) is kiválhatnak a deformáció során
folyamatosan képződő új repedésekben. E kitöltések azután
a folytatódó deformáció közben feltöredezhetnek és keve-
redhetnek a környező mellékkőzetből származó ásvány- és
kőzetfragmentumokkal, majd újabb fluidumok a korábbi,
feltöredezett kitöltéseket, illetve ásvány- és kőzetfragmen-
tumokat újra cementálhatják, vagy azok a deformáció során
képződő vetőagyagba is belegyúródhatnak. 

Törészónák a Mórágyi Gránitban: új szerkezeti és K–Ar-adatok 125



Köszönetnyilvánítás

Az értelmezési munkánk alapját jelentő megbízást az
RHK Kht. és a Mecsekérc Zrt. adta és adja a Magyar Állami
Földtani Intézetnek, e nélkül ezek az eredmények sem
születhettek volna meg. Köszönjük az összes vágat- és
fúrásdokumentáló geológus (Albert Gáspár, Barabás
Ambrus, Bíró István, Borsody János, Don György, Fórián-
Szabó Márton, Füri Judit, Gulácsi Zoltán, Gyarmati Pál,
Halász Amadé, Kemény Botond, Király Edit, Kókai András,
Koroknai Balázs, Lantos Zoltán, Magyari Árpád, Majoros

Péter, Musitz Balázs, Oláh István, Palotás Klára, Peregi Zsolt,
Szebényi Géza, Török Patrik és Zsámbok István) több éves
munkáját, amely a cikkhez felhasznált adatok jelentős részét
szolgáltatta. Köszönjük Balla Zoltán és Gyalog László
vezetői tevékenységét, amellyel lehetőségeket biztosítottak
számunkra eredményeink elérésére. Köszönjük Dudko
Antonyina úttörő munkáját a törészónák megismerésében.
Köszönjük a Mecsekérc Zrt.-nek és alvállalkozóinak, a
bányász kollégáknak, hogy biztosították a megfigyeléshez
szükséges feltárást és időt. Köszönjük Konrád Gyulának
munkánk lektorálását, hasznos észrevételeit.

MAROS GYULA et al.126


