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The crystalline co re samples taken from the 364.5 m deep boreho1e of Üveghuta-l. reveal a wide variety of rock types. Almost all
varieties of rocks found in surface exposures are recognized in the core samples, inc1uding white and pinkish, microc1ine-bearing por-
phyroblastic granitoid, amphibole-rich rocks (restites), microgranite and pegmatite. On the basis of modal analysis, quartz monzonite
and monzonite can be distinguished, while the groundmass is granodiorite. The amphibole-bearing rocks are mainly diorite, monzodi-
orite, quartz monzodiorite, monzonite and quartz monzonite. The coexistence of felsic and mafic rocks can be explained either by par-
tial melting of the continental crust, or by the mÍXing of two magmas. Potassium enrichment resulted from metasomatic processes. The
rocks are altered, deformed and brecciated.

1. Introduction

The aim of our investigation was a comparison of gran-
itoids of the Üveghuta-I dr ill core with the Eastern Me-
csek crystalline rocks outcropping between Fazekasboda
and Mórágy villages.

2. Correlation with Mórágy Crystalline

..

Granitoids occur in an approximately 200 km2 area
between Lovászhetény and Bátaszék, eastward from the
main part of Mecsek Mountains. Similar granitoids have
been discovered between Danube- Tisza Interfluve, 1000
m below the surface, and in West-Mecsek Mountains near
Nyugotszenterzsébet and Nagyváty. Some granitoid quar-
ries are situated near to the borehole at Üveghuta, Vé-
ménd, Mórágy, and Feked villages.

Several publications have dealt with these crystalline
rocks from the last century to re cent years. The most
important ones inc1ude: ROTH (1875), BÖCKH (1876), PAPP
and REICHERT (1929), PAPP (1952), VADÁSZ (1953),
SZÁDECZKy-KARDOSS (1959), CSALAGOVICS (1964),
FÖLDVÁRI-VOGLand BÖJTÖS-VARRÓK(1968), BUDA (1968,
1969, 1985, 1995), BUDA and NAGY (1994), GHANEM and
RAVASZ-BARANYAI (1969), SZEDERKÉNYI (1974), JANTSKY

(1975, 1979), PANTÓ(1975). Highly varied rocks (syenite,
granodiorite, min ette, kersantite, aplite, etc.) have been
described in a comparatively small area which indicates a
migrnatitic, metasomatic origin. Previously the age of
these crystalline rocks was regarded as Precambrian
(JANTSKY 1975, 1979) but according to isotopic data
(U/Pb, Rb/Sr, K/Ar) they forrned mainly during the
Variscan orogenesis (330-360 Ma, BALOGHet al. 1983).
However an older age cannot be exc1uded for some units
because of the rounded old cores found in zoned zircons.

The core samples of the 364.5 m deep borehole of
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Üveghuta-I show a similar composition to granitoids
occurring on surface.

Due to the short time available for this comparative
study only hand specimens and thin sections were used, so
this description can only be "regarded as preliminary.

3. General description of core samples

The drill cores show a very varied appearance both in
hand specimen and under the microscope. Regularappear-
ances of the rock types were not observed (e.g. a sign of
magma differentiation).

3.1. Porphyroblastic white and pink
microcline-bearing granitoid

This is the main rock type.
Microcline forms euhedral or subhedral megacrysts

(3x2 cm) with white (coloriess) or pinkish color and abun-
dant biotite, plagioc1ase, and quartz inc1usions. (Plate 1,
1). Karlsbad twins are common, mostly without cross-
hatched twins and with or without string perthite. In the
mylonitized zone they show undulose extinction. Evidence
of late cryst~llization inc1ude the inc1usions of rock
groundmass in the megacrysts (Plate 1, 2), deformation of
groundmass around the megacrysts (Plate 1, 1) and a max-
imum ordered structure (D = 0.80-0.96). White or coIor-
Iess microc1ine has lower tric1inicity (D = 0.8) compared
to the pinkish one (D = 0.96). Megacrysts were forrned
by K-metasomatism, a conc1usion based on the myrmekite
occurrences at the rim of plagioc1ase and microc1ine
(Plate 1, 3) as well as' the replacement texture of the
megacrysts at their rims and inside the basic restite (Plates
1, 4, II, 1). This is also a common phenomenon on the sur-
face occurrences too, e.g. at Mórágy, Erdosmecske quar-
ries. The amount of megacrysts varies from rather rare to
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very common, developing a pegmatoid texture. This is also
observable on the surface, e.g. in the outcrop near the
Mórágy nivellation base point. Sometimes fractures in
megacrysts are filled with later albite (Plate II, 2) and cal-
cite. Microcline is anhedral in the groundmass, without
cross-hatched twins (Plate 11,3) and with lower triclinicity
(D = 0.5). They have crystallized at a higher temperature
and at a rapid rate of cooling (BUDA1974). Pinkish-colored
microcline megacrysts are more dominant below 170m.

Plagioclase is common in the groundmass. Most fre-
quent twins are albite, albite/ala and Karlsbad. They are
strongly sericitized, rarely saussuritized and at the contact
with K-feldsparshow myrmekite texture. Their composi-
tions are oligoclase (An,s) and andesine (An,,). The white
microcline-bearing variety contains more basic and zoned
plagioclase.

Quartz is anhedral, forming knots with undulose extinc-
tion, and variable grain sizes.

Biotite is common with tabular or lamellar shapes,
though it sometimes forms knots. It is strongly pleochroic:
y' = dark greenish-brown or reddish-brown, a' = light yel-
lowish-brown. Inclusions of opaque minerals, apatite, and
zircon are common. Zircon is surrounded by a wide
pleochroic halo. Carbonate minerals can be observed
along the cleavages. Biotite shows undulose extinction due
to strong deformation and is common ly altered to chlorite.
In composition these are Mg-biotites (Fe/Fe+Mg = 0.47),
and the rate of oxidation is low (Fe3+/Fe3++Fe'+=
0.10-0.18). According to the ratio ofLFeO/MgO (1.2-1.8)
they are typicai calc-alkaline, I-type (Ö018 = 4.6-5.2%0)
biotites.

Amphibole occurs mostly in the white microcline
megacryst-bearing granitoid, forming euhedral prismatic crys-
tals or aggregates. The composition is actinolitic hornblende.
They are commonly altered to carbonate and chlorite.

Pyroxene is very rare, occurring only in the white or
colorless microcline-bearing granitoid. Uralitization and
biotitization are common.

Accessory minerals:
Zircon is commonly anhedral, surrounded by a

pleochroic halo in biotite, but also occurring in feldspars.
They are zoned (Plate II, 4), the cores of the crystals being
yellowish, rounded and overgrown by a colorless or light,
yellowish zone. S18and S'9 types are dominant which indi-
cates a crystallization from K-rich calc-alkaline melts.

Apatite is acicular or short prismatic. The aci cuiar crys-
tals forrned from a high-temperature melt. The short pris-
matic crystals have a smoky core which is probably
graphite of organic origin.

Allanite is a characteristic, euhedral, accessory mineral
(size: 2-3 mm). Metamictization is very common, and due
to this alteration, patchy enrichment of REE (Plate Ill, 1),
Th (Tha, - 3 wt-%), U (UO, -0.3 wt-%) and clay mineral
formation can be found. REE-fluorcarbonate crystallized
around the allanite due to mobilization of REE from metam-
ict allanite. Epidote-zoisite overgrowths can be observed too.
Zircon and thorite inclusions are sometimes found.

Titanite is rare, mostly occurring in the white micro-
cline and amphibole-bearing granitoid. They are anhedral
with twin-lamellae.

Alteration and postmagmatic processes. Sericitization is
common but saussuritization and carbonatization of pla-
gioclase is rather rare. Biotite and amphibole are chlori-
tized. Hydrothermal activity resulted in the crystallization
of sphalerite, galena, chalcopyrite and REE-fluorcarbon-

ate. Mylonitization is common (Plate Ill, 2). Quartz,
feldspar, and biotite have undulose extinction and kink
bands can also be observed (Plate Ill, 3-4). The myloniti-
zation has been followedby brecciation. Albite, K-feldspar,
epidote and carbonates have crystallizedin cleavages.

Summary. The composition of the groundmass of the
rock is granodioritebut the wholerock composition,due to
microclinemegacrysts,is quartzmonzonite,or monzogranite
(Figure 1).
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Figure 1. QAP modal diagram of Hungarian, West Carpathian,
South AIpine and Central and South Bohemian granitoids

1. ábra. Magyarországi, nyugat-kárpáti, dél-alpi, valamint
közép- és dél-csehországi granitoidok QAP modaldiagramja

3.2. Basic rocks (restite)

Restite is the unmelted part of the partially melted
crust forrned from a high-temperaturemineral assemblage.
Probably it is not purely restite but an unmixing of acidic
(crustal origin) and basic (mantle origin) melts (Plate IV,
1). Core samples contain a few meters thick, dark-green,
fine-grained basic rocks which appear irregularly in the
cross-section.Accordingto surface observations they form
lenticuiar or irregular structures. The few microcline
megacrysts occurring in these basic rocks, as well as the
widespread plagioclase replacement by microcline, and
biotitization of pyroxene and amphibóle are evidence of
the metasomatic origin of potassium.

The mineral assemblagesofthese rocks are highly vari-
able. Probably the original unaltered rock was diorite but
due to the different intensity of K-metasomatism(Plate IV,
2) monzodiorite, quartz monzodiorite, monzonite, and
quartz monzonite formed.

A low intensity of K and Si enrichment produced mon-
zodiorites and quartz diorite, and a higher degree of meta-
somatism resulted in monzonite and quartz monzonite.

The mineral compositions of restites:
Plagioclase is a common mineral occurring in the

groundmass as well as being a porphyritic constituent.
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They are euhedral or subhedral and zoned (Plate IV, 3)
with abundant inclusions of biotite, apatite, titanite, and
amphibole. The core of zoned phenocrysts is labradorite
(An60)and the rim is oligoclase.

The composition of groundmass is andesine (An,,).
The larger crystals are saussuritized, sericitized, and car-
bonatized, and at the contact with microcline myrmekiti-
zation can be observed. Sometimes a microcline-replace-
ment texture also occurs.

Microcline is rare, anhedral, with or without cross-
hatched twins. Mostly they are not perthitic.

Quartz is rare forming knots with undulose extinction.
Amphibole is a very common constituent, mostly euhe-

dral prisms, though s°!.lletimes forming aggregates. In the
basal section (11O)A(110) cleavages can be observed. The
grains are pleochroic: y' = dark-green, brownish-green, a'
= yellowish-green. Sometimes they are twinned according
to the (100) law. It has biotite inclusions and biotitization,
uralitization is also common. The compositions are Mg-
hornblende, actinolitic hornblende and actinolite.

Biotite is common but its amount is highly variable in
different enclaves or different parts of a single enclave.
They are pleochroic (reddish-brown or greenish-brown)
with inclusions of titanite, apatite, and zircon, and some-
times rutile can be observed in the form of sagenite.
Undulose extinction and kink bands are common with
chloritization. The composition is Mg-biotite (phlogo-
pite70-50),indicating a calc-alkaline, I-type origin (00'8 =
5.12%0). The iron content increases with decreasing
amphibole content (Fe/Mg+Fe = 0.32-0.47) of the rock.

Clinopyroxene is prismatic, twinned according to the
(100) law (Plate IV, 4). They are rich in quartz, amphibole
and opaque inclusions (Plate V, 1) Uralitization and car-
bonatization can be observed. The composition is ferrodi-
opside. Mostly they occur in diorite.

Accessory minerals:
Titanite is very common. They are sometimes euhedral,

but generally anhedral, occurring mostly in the form of
small grains around biotite and amphibole. The large crys-
tals are zoned and twinned.

Apatite is common, mostly aci cuiar (hlgh-temperature
magmatic) but short prismatic crystals can be observed too.

Zircon is anhedral and zoned with a pleochroic halo in
biotite.

Allanite is euhedral. Mostly they are metamict, only the
core of the crystals are sometimes unaltered with second-
order greenish-blue interference colors (Plate V, 2).

These rocks are mylonitized but breccia can be
observed too. The cracks are filled with carbonate.

.

3.3. Microgranite

Microgranite dikes vary in size from a few centimeters
to more th an 10 meters in width (outcrop observations).
They are fine-grained, equigranular and pinkish in color.
The margins of the dikes are fine-grained and the midd1e is
sometimes a coarse-grained pegmatoid. They intruded into
both the restites and the porphyroblastic granitoids (Plate
V, 3). Microgranites contain enclaves from the restite and
from porphyroblastic granitoids.

Plagioclase is subhedral, strongly sericitized and
replaced by cross-hatched microcline (Plate V, 4).
Myrmekite texture can be observed too.

Microcline is anhedral with cross-hatched twins but an
untwinned variety also occurs with undulose extinction.
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Quartz is fine-grained, forming knots and lenses with
undulose extinction.

Biotite occurs in the form of streaks or lenses together
with muscovite. It is Fe-biotite with a peraluminous charac-
ter. It crystallized simultaneously with muscovite.

Most common accessory minerals are apatite, zircon
and rarely garnet. The garnet is brownish in color, most
probably almandine.

The microgranite is a monzogranite with a peralumi-
nous character. It is a mixed Sil-type of crustal origin (00'8
= 9.6%0) A mylonitic texture is common. The cleavage
filled with carbonate.

3.4. Pegmatoids

Pegmatoids occur in the form of dikes, but from sur-
face observations it can be seen that they can form pods
too. Dikes intruded into both the restite and granitoids
(Plate VI, 1-3). Sometimes the margins of the dikes have a
pegmatoid texture and the middie is microgranite (Plate VI,
2). Sometimes however the opposite can be observed. Micro-
cline is highlyordered with a micrographic texture (Plate VI, 4).

4. Rock-forming minerals and their textural characters

Porphyric plagioclase appears in the whole section, but
it is more frequent between 63 m and 175 m in the core. If
the primary features of the rocks before the K-metasoma-
tism are considered, then the following frequency of
appearance of porphyritic plagioclase can be identified:
granodiorite 40%, diorite 25%, monzogranite 20%, while in
the quartz diorite, quartz monzonite, monzodiorite, and
syenite it is less than 10%

Porphyroblastic microcline also appears in the whole
section. It is more frequent in monzogranite (60%), giano-
diorite (30%), quartz monzonite (10%) and rare in dioritic
rock.

Clinopyroxenes were only found in depths between 91
m and 192 m. Considering its appearance in the.primary
rock types before Kmetasomatism, the following frequen-
cy distribution was observed: diorite (60%), quartz mon-
zonite (20%), granodiorite (10%), syenite (10%).

Hornblende appears in the whole section, but is more fre-
quent in depths between 40 m and 199 m. It is fresher in the
higher levels (40 m to 140 m), more altered between 140 m
and 330 m, and there are only calcite and chlorite pseudo-
morphs after hornblende below depths of 330 m.

Biotite was found in alI samples. It becomes more
altered downwards.

The accessory mineral titanite was found in almost alI
amphibole-bearing samples. However titanite was absent
from 40% of the samples without hornblende. The degree
of its alteration increases with depth, which can be well
established below 182 m, and there are only pseudo-
morphs after titanite at depths below 342 m. Allanite is
also a freque nt accessory mine ral in the whole section, and
is common ly metamictized and altered. However, only in
the depth under 300 m they are completely altered.

10% of the samples studied was diorite on the basis of
mineral composition and textural features, alI in the depth
interval from 91 m to 160 m. Further 10% of the samples
has dioritic features (quartz diorite, quartz monzodiorite,
monzodiorite) in the depth between 63 m-160 m.

Quartz is miss ing in the fine-grained rocks, while
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quartz appears in the course-grainedvarieties, or even can
be an important rock-formingmineral. The rocks without
quartz are rich in mafic constituents.

5. Origin ofrocks

It can be established that while there are no clearly
observable petrologic changes as a function of depth in the
Üveghuta-I borehole, some tendencies are apparent: there
is a maximum in the frequency distribution of porphyritic
plagioclase between 63 m and 175 m, and hornblende
between 40 m and 199 m, while clinopyroxene appears
between 91 m and 192 m, and dioritic features between 63
m to 160 m.

These tendencies refer to the presence of a medium-
grained dioritic body in the depth interval from about 40
m to 200 m. This dioritic rock body can be characterized
by porphyritic intermediate plagioclase, clinopyroxene and
hornblende, and may also have been enriched in titanite.

These primary features could not be completely obIiter-
ated by the subsequent granitization and K-metasomatism,
but were partial1y modified, which is confirrned by the
replacement textures and alteration of the rock-forming
minerals, e.g. plagioclase is replaced by microcline, pyrox-
ene and hornblende, by biotite, and plagioclase, and pyrox-
ene is commonly altered, while microcline remains fresh.

The primary rock in the Üveghuta-I borehole could be
porphyritic diorite (with intermediate plagioclase, clinopy-
roxene, hornblende, and titanite), which remained as a
restite during the partial melting of the crust. The parti al
melt was granodiorite to granite in composition (with acid
plagioclase, quartz, K-feldspar, and biotite). It occurred
together with a dioritic or even more basic melt, and they
may have crystallized simultaneously, and these crystalline
rocks were later affected by K-metasomatism (microclin-
ization and biotitization). As a result of metasomatism the
composition of the granodiorite rocks has shifted towards
monzogranite, and the dioritic ones, towards quartz mon-
zonites and syenites.

6. Deformation and alteration

Mylonitic textures can be found in ali rock types, and
breccias are also common. The rock cleavages are filled
with hydrothermal ankerite, Fe-dolomite, g'alena, spha-
Ierite, and cha1copyrite,and the wall rock is sericitized or
chloritized.

7. Summary

We have distinguished four rock typ es in core samples:
1. Porphyroblastic microcline-bearing granitoid, according to

the mineralogical and chemical composition is quartz
monzonite and monzogranite with a metaluminous and

BALOGH, K., ÁRVA-SOÓS, E., and BUDA, Gy., 1983: Chronology of
granitoid and metamorphic rocks of Transdanubia (Hun-
gary). - Annuaire de I'Institut de Géologie et de Géo-
physique61, pp. 359-364.

peraluminous character. These are so-called K-rich ca1c-
alkaline mixed IlS-type hybrid granitoids.

2. Restite they forms lenses in granitoid. The original rock
was diorite but due to K-metasomatism monzodiorite,
quartz monzodiorite, monzonite and quartz monzonite
formed. They are metaluminous, I-type rocks.

3. Microgranite forms monzogranite dikes, has a peralumi-
nous character and is mostly S-type in character.

4. Pegmatoids are coarse-grained, containing a maximum
of microc1ine and quartz and occurring as dikes or lens-
es with a typical eutectic composition.
Genesis. The rocks show a mixed metaluminous and

peraluminous character (46% and 54% respectively), can
be classified as 1- or IIS-types, and allanite-bearing. These
granitoids occur in the continentjcontinent collision zone
where melt forrned due to the crustal compression, and
mixed with mantle-derived basic melt generated by exten-
sion which fol1owed the compression. Late potassium
enrichment caused K-metasomatism of these mixed rocks.
The potassium probably originated from a K-rich mantle.
Potassium enrichment of the mantle could be caused by
previous subduction of the crust.

These rock types form a so-called ca1c-alkaline mon-
zonitic "hybrid late orogenic" (BARBARIN1990) suite of
granitoids forrned during the Variscan orogenesis
(330-360 Ma).

Similar granitoids occur in the Moldanubicum zone of
the Variscan belt in the south part of Central Bohemian
Plutons, around Trebic and Eastern part of South
Bohemian Pluton (Rastenberg). The West Carpathian
granitoids belong to a subduction related ca1c-alkaline
trondhjemitic suite while the Velence and South Alpine
ones are postcollisional ca1c-alkaline granodioritic suite
rocks (Figure 1).

The whole crystalline block is strongly mylonitized, and
the cleavages were filled by microgranite, pegmatite and
late hydrothermal carbonates. Kink bands and undulose
extinctions are evidence of strong solid state deformations.

Alteration which took place under a higher tempera-
ture includes uralitization, replacement textures, and bioti-
tization, and at lower temperature includes sericitization,
chloritization, and carbonatization. The formation of chal-
copyrite, galena, and sphalerite is considered evidence of
hydrothermal activity.

<.
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Plate 1- 1. tábla

1. 175.0 m, slightly perthitic porphyroblastic microc1ine with inc1usions of biotite, quartz, the groundmass is oriented, xN
175,0 m, enyhén pertites mikroklin-porfíroblaszt, biotit-, kvarc-zárványokkal, az alapanyag irányított, xN

2. 363.9 m, untwinned porphyroblastic microc1ine with inc1usion from groundmass (biotite is chloritized, plagioc1ase is sericitized), xN
363,9 m, porfíroblasztos ikermentes mikroklin alapanyag-zárvánnyal (kloritos biotit, szericites plagioklász), xN

3. 52.96 m, myrmekitic plagioc1ase and slightly perthitic microc1ine from porphyroblastic mylonitic granitoid, xN
52,96 m, mirrnekites plagioklász és enyhén pertites mikroklin (porfíroblasztos milonitos granitoid), xN

4. 112 m, microc1ine porphyroblast "grown into" basic restite .

112 m, bázisos resztitbe benott mikroklinp,.,9rfíroblaszt
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Plate II - II. tábla

1. 118-119 m, microc1ine porphyrob1ast "grown into" basic restite
118-119 m, bázisos resztitbe benott mikroklin porfirob1aszt

2. 199.5 m, a1bite vein in porphyrob1astic microc1ine, xN
199,5 m, albi tér ikermentes, hullámos kioltású porfirob1asztos mikroklinben, xN

3. 88.7 m, altered p1agioc1ase indusions in anhedra1 (groundmass) microc1ine, xN
88,7 m, bontott p1agioklászok xenomorf mikroklin alapanyagban, xN

4. 171m, zoned zircon (BSE)
171m, zónás cirkon (visszaszórt e1ektronkép)
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Plate III - Ill. tábla

1. 191m, altered allanite (light patches are REE enrichments). The white veinfillings are REE-fluorcarbonates (BSE)
191 m, átalakult allanit (világos foltok RFF-dúsulást jeleznek), környezetében a repedések mentén kivált RFF-fluorkarbonát (vissza-
szórt e1ektronkép)

2. 205.9 m, mylonitized granitoid with ca1cite vein, xN
205,9 m, milonitos granitoid ka1citérrel, xN

3. 330.7 m, strongly deformed biotite (kink band) and amphibole with biotite inc1usion
330,7 m, erosen deformált biotit (kink band) és amfibol biotitzárvánnyal

4. 337.9 m, kink band in plagioc1ase, xN
337,9 m, kink band plagioklászban, xN
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Plate IV - IV. tábla

1. 118-119 m, contact of basic restite (porphyritic diorite) and porphyroblastic granitoid
118-119 m, bázisos resztit (dioritporfír) és porfíroblasztos granitoid határa

2. 70-71 m, contact of diorite and partially metasomatised monzodiorite (pinldsh microc1ine)
70-71 m, dio rit és parciális metaszomatózissal (rózsaszínu mikroklin) átalakult monzodiorit érintkezése

3. 175 m, zoned porphyritic plagioc1ase (restite, porphyritic diorite)
175 m, zónás porfíros plagioklász (resztit, dioritporfír), xN

4. 127.6 m, twinned c1inopyroxene (restite, diorite), xN
127,6 m, ikres monoklin piroxén (resztit, diorit), xN

'"
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Plate V-V. tábla

1. 104.0 m, clinopyroxene twinned according to (100) plane, with inclusions of opaque, amphibole, quartz (restite, diorite), xN
104,0 m, (100) szerint ikres monoklin piroxén opak-, amfibol-, kvarczárványokkal (resztit, diorit), xN

2. 194.2 m, euhedral allanite in restite, xN
192,4 m, idiomorf allanit resztitben, xN

3. 332 m, microgranite intruded into porphyroblastic microcline-bearing granitoid
332 m, porfíroblasztos mikroklintartalmú granitoidot áttört mikrogránittelér

4. 138 m, altered plagioclase repIaced by microcline (microgranite), xN
138 m, erosen bontott plagioklászt mikroklin "szorít ki", (mikrogránit), xN
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Plate VI - VI. tábla

1. 161m, contact of pegmatoid dyke and porphyroblastic granitoid
161 m, pegmatoid telér és porfíroblasztos granitoid érintkezése

2. 93 m, microgranite dyke intruded in porphyroblastic granitoid with pegmatoid margin
93 m, porfíroblasztos granitoidot áttöro mikrogránittelér pegmatoid szegéllyel

3. Pegmatoid vein intruded in porphyroblastic granítoid
Porfíroblasztos granítoidot áttöro pegmatoid ér

4. 224.2 m, graphic intergrowth in pegmatite, xN
224,2 m, írásgránitos összenövés pegmatoidban, xN
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AZ ÜVEGHUTA-l FÚRÁS KRISTÁLYOS KOZETEI

BUDA GYÖRGY, PusKÁs ZUÁRD

Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Ásványtani Tanszék, Kozettan-Geokémiai Tanszék

Az Üveghuta-I 364,5 m mély fúrás kristályos kozetanyaga igen változatos összetételu. Felismerheto csaknem minden, a felszíni
feltárásokban eloforduló kozettípus, így a fehér és rózsaszínu porfíroblasztos mikroklintartalmú granitoid, amfiboldús kozet (resztit),
mikrogránit és pegmatit. A modal alapján a porfíroblasztos granitoid kvarcmonzonit, monzogránit, az alapanyag granodiorit
összetételu. A bázisosabb kozetek foleg diorit, monzodiorit, kvarcmonzodiorit, monzonit, kvarcmonzonit összetételuek. A dioritos és
gránitos kozetek együttes elofordulása a kontinentális kéreg parciális olvadásával vagy a két olvadék együtt kristályosodásával
értelmezheto. Káliumdúsulás mutatható ki, amely egy késobbi metaszomatózis eredménye. A kozettest ásványai erosen átalakultak
(uralitosodtak, saussuritesedtek, szericitesedtek stb.), a kozetek deformáltak (milonitosodtak) és breccsásodtak. Hidrotermás hatást
jeleznek a repedéskitölto karbonátok (kalcit, ankerit, dolomit) és szulfidok (galenit, szfalerit, kalkopirit, pirit).

1. Bevezetés

Célunk a kelet-mecseki Fazekasboda - Mórágyi-rög va-
riszkuszi kristályos képzodményeinek korrelációja az
Üveghuta-l mélyfúrás kozetanyagával a területen végzett
több évtizedes kutatási eredmények ismeretében.

2. Korreláció a Mórágyi Granitoid Formációval

A Fazekasboda-Mórágyi-rög granitoidjai közel 200
km' területen tanulmányozhatók a Mecsek hegység fotö-
megétol keletre, Lovászhetény- Bátaszék között. Hasonló
típusú granitoid fordul elo a Duna-Tisza közén (pl. Solt-
vadkert) több mint ezer méter mélységben és a Mecsek
nyugatí részén Nyugotszenterzsébet és Nagyváty környé-
kén, amit foleg mélyfúrásokkal tártak fel. Az Üveghuta és
Véménd között lemélyített mélyfúráshoz legközelebbi fel-
színi granitoid feltárások Üveghuta faluban ill. környékén,
Véménden, Mórágyon találhatók. További nagyobb felszíni
elofordulás ok a Feked melletti útbevágás, Erdosmecske és
Kismórágy vasútállomás ok mögötti kofejtok.

A kozetekrol szárnos ásvány-, kozettani és geokémiai
tanulmány készült, ezek közül néhányat felsorolunk a
teljességre törekvés igénye nélkü!: RÓTHS. (1875), BÖCKH
J. (1876, pp.175-176, 231-232), PAPP F., REICHERTR.
(1929), PAPP F. (1952), VADÁSZE. (1953, pp. 22-23,
291-294), SZÁDECZKy-KARDOSSE. (1959), CSALAGOVICS1.
(1964), FÖLDVÁRI-VOGLM., BÖJTÖS-VARRÓKK. (1968),
BUDAGy. (1968, 1969, 1985, 1995), GHANEMM., RAVASZ-
BARANYAIL. (1969), SZEDERKÉNYIT. (1974), JANTSKYB.
(1975, 1979), PANTÓGy. (1975), BUDA GY., NAGY G.
(1994).

Ezen az aránylag kis területen igen változatos kozetek
(szienit, granodiorit, minett, kerzantít, gránitaplit) fordul-
nak elo, amit SZÁDECZKy-KARDOSSE. (1959) migmás, me-
taszomatikus eredettel magyarázott.

Képzodési korukat eloször prekambriuminak tartották
(JANTSKYB. 1975, 1979), az újabb U/Pb, Rb/Sr, K/Ar

vizsgálatok alapján variszkuszi korúnak határozták meg
(330-360 millió év, BALOGHK. et al. 1983). A cirkon elté-
ro jellegu, legömbölyített belso magja korábbi eredetet je-
lez, tehát feltételezheto egy idosebb kor, azonban korada-
tok jelenleg nem állnak rendelkezésünkre.

Az Üveghuta-I 364,5 m mély, végig maggal fúrt fúrás-
ban a felszíni, illetve mélyfúrásokkal feltárt granitoidok
csaknem minden típusát megtaláljuk. A felszíni kozettípu-
sokkal történo összehasonlítás alapja a szabad szemmel
végzett és mikroszkópos megfigyelés, mivel eddig kémiai
ill. nyomelemzésre, modalanalízisre továbbá mikroszondás
ill. röntgen vizsgálatokra nem volt lehetoség.

3. Fobb kozettípusok

A mélyfúrás kozetei változatos megjelenésuek, típusok
elkülöníthetok, de megjelenésükben nem lehetett kimutat-
ni szabályosságot (pl. magmás differenciációra utaló jeleket).

3.1. Porjlroblasztosfehér és rózsaszími mikrokIintartalmÚ
granítoid

Uralkodó kozettípus.
MikrokIin: idiomorf vagy hipidiomorf, átlag 3x2 cm

nagyságú, rózsaszínu vagy fehér, biotit-, plagioklász-, kvarc-
zárványokat tartalmaz (1. tábla, 1).' Gyakori a karlsbadi
iker, többnyire keresztrácsozott ikermentes, enyhén perti-
tes vagy pertitmentes. A milonitos övekben gyakran hullá-
mos kioltású. A késoi kristályosodást jelzi a gyakori alapa-
nyagzárvány (1. tábla, 2), a kristálynövekedés által okozott
alapanyag-irányítottság ill. deformáció a megakristály kö-
rül. Szerkezete közel maximálísan rendezett (D =
0,80-0,96). A fehér mikroklin kevésbé (D = 0,8) rendezett,
mint a rózsaszínu (D = 0,96). Metaszomatózisra utal a
megakristály szegélyén eloforduló mirrnekites plagioklász
(1. tábla, 3) és a bázísos resztitekben megjeleno ill. ezek
szegélyébe benott kristályok (1. tábla, 4, II. tábla, 1), amit
felszíni feltárásokban is, pl. Mórágyon, Erdosmecskén
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gyakran meg lehet figyelni. A megakristály megjelenési
gyakorisága a kozetben igen változó, néha csak néhány
nagyobb kristály jelenik meg, máskor olyan sok, hogy
pegmatoid jelleguvé válik a kozet. Ez a jelenség a felszinen
is látható, pl. a mórágyi szintezési alappont melletti
feltárásban. Néha a megakristályok töréseit késobbi albit-
(II. tábla, 2) és kalciterek töltik ki. Az alapanyagban a
mikroklin többnyire xenomorf, ikermentes (II. tábla, 3),
néha keresztrácsozott ikres. A felszini analógiák alapján az
alapanyag K-földpátja kisebb rendezettségu (D"= 0,50),
valószinuleg nagyobb homérsékleten kristályosodott és
gyorsabban hult le (BUDAGy. 1974).

Megjegyzés: a rózsaszínu mikroklin-megakristályok a
mélyebb zónában, különösen 170 m alatt gyakrabban for-
dulnak elo, mint a felsobb övben.

Plagioklász: az alapanyagban igen gyakori, táblás, poli-
szintetikus ikres: albit-, albit-/ ala- és karlsbadi ikertörvé-
nyekkel. Erosen szericites, muszkovitos, ritkán saussurite-
sedett, a K-földpáttal való érintkezésnél mirrnekites. Össze-
tétele a felszíni analógiák alapján oligoklász, savanyú ande-
zin (An28-AnJI)' A fehér mikroklintartalmú változatban bá-
zisosabb és enyhén zónás.

Kvarc: foltokban, aggregátumokban jelenik meg, hullá-
mos kioltású, változatos szemcsenagyságú, a szemesék egy-
másba fogazottak.

Biotit: gyakori, léces v. táblás megjelenésu, néha csomó-
kat, aggregátumokat alkot. Pleokroos: y' = sötét zöldes-
barna vagy vörösesbarna, a' = világossárga. Gyakori az
opak-, apatit-, cirkonzárvány. Az utóbbit széles pleokroos
udvar veszi körül. A hasadás mentén karbonátkiválás fi-
gyelheto meg. Gyakran deformált, hullámos kioltású, sok-
szor anomális barnás vagy kékes interferenciaszínu klorittá
alakult. Mg-biotit összetételu (Fe/Fe+Mg = 0,47), kis
OJúdációs fokú (FeJ+/Fe3++Fe'+= 0,10-0,18), az FeO* /MgO
alapján (1,2-1,8) tipikus mész alkáli jellegu, 81s0 alapján
(4,6-5,2%0) I-tipusú.

Amfibol: a biotit mellett foleg a fehér mikroklintartalmú
változatban jelenik meg idiomorf formában, vagy aggregá-
tumokat alkot. Pleokroos: y' = zöld, a' = sárgászöld, aktino-
litos hornblende összetételu. Gyakran erosen bontott, csak
karbonátból és kloritból álló aggregátumot alkot.

Piroxén: igen ritka, a fehér mikroklintartalmú báziso-
sabb változatban fordul elo. Gyakran uralitosodott ill. bio-
titosodott.

Akcesszórikus ásványok:
Cirkon: gyakori, idiomorf, a biotitban széles pleokroos

udvara van, a földpátokban is elofordul zárványként. Gyak-
ran zónás felépítésu (II. tábla, 4), a kristály magja gyakran
legömbölyített, sötétebb sárgásbarna színu, míg a zónás
továbbnövekedés világossárga vagy színtelen. Az SIS-és SI'-
tipusok uralkodnak a hegység porfíroblasztos granitoidjai-
nak cirkonjain, ami K-gazdag mészalkáli tipusú granitoi-
dokra jellemzo.

Apatit: nyúlt léces vagy tus és zömök oszlopos legömbö-
lyített végu kristályok formájában fordul elo. A tus kristá-
lyok nagyobb homérsékletu olvadékból kristályosodtak.
Néha a zömök kristályok magjában sötét "füst"-szeru opak
kiválás figyelheto meg, amely esetleg szerves eredetu grafit
lehet.

Allanit: igen jellegzetes akcesszórikus ásvány. Idiomorf,
mérete néha a 2-3 mm-t is elérheti. Gyakran metamikt. A
RFF-fluorkarbonát az allanit környezetében repedéskitöl-
tésként fordul elo (Ill. tábla, 1). Az átalakulás agyag-
ásvány-képzodéssel, RFF-, tórium- (Tha, - 3 súly-%) és
urán- (UO, -0,3 súly-%) dúsulással jár. Epidot-zoizit to-

vábbnövekedési szegély is kimutatható. Néha cirkon- és tó-
ritzárványok is megfigyelhetok.

Titanit: nem gyakori, foleg a fehér mikroklintartalmú
porfíroblasztos változatban fordul elo, ahol az alapanyag-
ban amfibol is megjelenik. Xenomorf, néha poliszintetikus
ikres.

Kozetátalakulások ill. utólagos folyamatok: gyakori a
plagioklász szericitesedése, ritkább a saussuritesedése és
karbonátosodása, a biotit, amfibol gyakran kloritosodott, a
milonitos zónában teljesen klorittá alakulnak. Hidroter-
más hatást jelez a szfalerit, galenit, kalkopirit jelenléte és
az allanit RFF-fluorkarbonáttá való átalakulása (BUDAGy.
1994).

Gyakori a milonitosodás (III. tábla, 2), a kvarc, földpá-
tok, biotit hullámos kioltásúak. A biotit, plagioklász eros
deformációját jelzi a "kink band" megjelenése (Ill. tábla,
3-4). A milonitosodást követi a breccsásodás, a törések
mentén a karbonátkitöltés gyakori, ill. ritkább an albit, kar-
bonát és epidot+kvarc+K-földpát figyelheto meg.

Összefoglalás:
A kozet alapanyaga a modal alapján granodiorit össze-

tételu, az egész kozet összetétele azonban ettol eltér. A
mikroklin-megakristályok miatt a káliumtartalom megno,
és ezért ezek a kozetek a kvarcmonzonit, monzogránit (vagy
gránit, adamellit, kvarcszienit) kategóriába sorolhatók a
kvarc mennyiségének függvényében (1. ábra).

~

~
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3.2. Bázisosabb kozetek (resztitek)

A kéreg parciális olvadásakor szilárd állapotban ma-
radt magasabb olvadáspontú ásványegyüttest nevezzük
resztitnek. Lehetséges, hogy nem valódi resztitrol, hanem
egy savanyú (kéregeredetu) és bázisos olvadék (köpeny-
eredetu) "in situ" elofordulásáról van szó (IV. tábla, 1). A
fúrás ban gyakoriak a sötétzöld finomszemcsés, néha porfí-
robiasztos mikroklintartalmú kozetek, amelyek a felszíni
analógiák alapján lencse- vagy teljesen szabálytalan alakú-
ak (pl. mórágyi kofejto, szintezési alappont, erdosmecskei
kofejto). A porfíroblasztos mikroklin elofordulása a bázi-
sosabb testekben a K-gazdagodás késobbi eredetét jelzi.
Mikroszkópi méretekben a plagioklász mikroklinesedése, a
piroxén és amfibol biotitosodása jelzi a K-metaszomató-
zist. Az ásványegyüttes mennyiségi megoszlása igen válto-
zatos, eredetileg feltehetoen a kozet diorit volt, de a K-dúsu-
lás eredményeként létrejött kozetek monzodiorit, kvarcmon-
zodiorit, ill. monzonit és kvarcmonzonit összetételuek, a K-
metaszomatózis intenzitás ának fúggvényében (IV. tábla, 2).
Kismértéku kálium-, szilícium-dúsulás hatására monzodi-
orit és kvarcmonzodiorit, nagyobb intenzitású metaszoma-
tózisnál monzonit és kvarcmonzonit összetétel alakult ki.

A resztitek ásványtani összetétele:
Plagioklász: a leggyakoribb színtelen elegyrész, alapa-

nyagban vagy porfíros elegyrészként (0,5-1 cm) idiomorf,
hipidiomorf formában egyaránt elofordul. Zónás (IV.
tábla, 3), sokszor biotit-, apatit-, titanit-, amfibolzárványok-
ban gazdag. A felszíni analógiák alapján a zónás kristály
magja labradorit (An60)' míg a perem oligoklász (An,s), az
alapanyag plagioklász átlaga andezin (An3J. A nagyobb
kristályok saussuritesedtek, szericitesedtek és karbonáto-
sodtak, a mikroklinnel való érintkezésnél mirmekitesek,
néha mikroklin-"kiszorításos" textura is megfigyelheto.

Mikroklin: nem gyakori, xenomorf, ikermentes vagy ke-
resztrácsozott ikres, többnyire pertitmentes.

Kvarc: ritka, kis szemcseméretu aggregátumot alkot,
gyakran hullámos kioltású.
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Amfibol: gyakori színes elegyrész. Idiomorf, léces meg-
jelenésu, sokszor aggregátumot alkot, amely makroszkó-
posan zöld porfíros elegyrés~nek tunik. Bázismetszetén
megfigyelhetok a jó (110)/'( 110) hasadások. Pleokroos: y'
= sötétzöld, barnászöld, a' = sárgászöld. Néha az (100)
szerint ikresedett. Biotitzárványos ill. biotitosodott.
Uralitként ill. piroxénben zárványként is elofordul. A
felszíni analógiák alapján összetétele Mg-hornblende,
aktinolitos hornblende ill. aktinolit.

Biotit: gyakori elegyrész, változó mennyiségben fordul
elo, van olyan resztit, ahol az amfibolhoz képest túlsúly-
ban van. Pleokroos: vöröses vagy zöldesbarna. Zárványok-
ban gazdag, titanit-, apatit-, cirkonzárványok fordulnak elo,
néha rutil is megfigyelheto szagenitrács formájában. Rit-
kábban kloritosodott, gyakori a hullámos kioltás, és "kink
band" deformáció is megfigyelheto. A felszíni analógiák
alapján nagyobb magnéziumtartalmú, mint a porfíroblasz-
tos granitoidok biotitja, mészalkáli típusú, 0'80 alapján
(5,12%0) I-eredetu. Az amfiboltartalom csökkenéséveI no a
biotit Fe-tartalma (flogopit7o-so, Fe/Mg+Fe = 0,32-047,
Fe3+/Fe3++Fe2+= 0,13-0,18).

Monoklin piroxén: nem minden resztitben fordul elo.
Többnyire nyúlt léces megjelenésu (IV. tábla, 4), bázismet-
szetei is megfigyelhetok, gyakori az (100) szerinti ikrese-
dés. Zárványban gazdag, pl. kvarc-, amfibol- és opakzárvá-
nyok figyelhetok meg (Y. tábla, 1). A kristály szegélye néha
amfibollá alakult, uralitosodott, gyakran karbon~tosodott.
A felszíni analógiák alapján feltehetoen ferrodiopszid.
Ahol a piroxén feldúsul, ott a biotit, mikroklin kisebb
mennyiségben fordul elo, a kozet dioritos összetételu lesz.

Akcesszórikus ásványok:
Titanit: igen gyakori, néha idiomorf, legtöbbször xeno-

morf, sokszor igen kis szem esék formájában fordul elo am-
fibol ill. biotit körül. A nagyobb kristályok enyhén zónásak
és néha poliszintetikús ikresek.

Apatit: gyakori, többnyire tus (nagyobb homérsékletu,
magmás eredetu), de vannak zömök oszlopos változatai is.

Cirkon: idiomorf, zónás. Biotitban pleokroos udvar ve-
szi körül.

Allanit: idiomorf. A kristály szegélye metamikt, az e-
gész kristály bontott, barnásvörös színu, pleokroos, ami el-
nyomja a II. rendu zöldeskék interferenciaszínt, ez csak a
kristály magjában figyelheto meg (Y. tábla, 2).

A resztitek gyakran milonitosak, de van késobbi kelet-
kezésu breccsás szövet is, a töréseket foként karbonát tölti ki.

-"

33 Mikrogránit

A mikrogránittelérek mérete a néhány cm-es és a több
tíz méteres (felszíni elofordulás) között változik. Lehet ró-
zsaszínu equigranuláris finomszemcsés, de megfigyelheto
olyan telér is, ahol a szegélyzónában finom szem esés a te-
lér, közepében durvaszemcsés pegmatitos jellegu. A telérek
átszelik a bázis os resztitet, a porfíroblasztos granitoidot
(Y. tábla, 3), sot ez utóbbi ból kozetzárvanyokat is tartal-
maznak. A rózsaszínu K-földpát, a fehér vagy színtelen pla-
gioklász és a szürke zsírfényú kvarc jól felismerheto mak-
roszkóposan is. Biotitot ritkán tartalmaz, ezek csomókat,
aggregátumokat alkotnak. Sokszor a kozet milonitos szö-
vetu.

Plagioklász: hipidiomorf, suru ikerlemezes, erosen sze-
ricites, illetve muszkovitos, gyakran keresztrácsozott mik-
roklin szorítja ki (Y. tábla, 4). Mikroklinnel való érintke-
zésnél mirrnekites.

Mikroklin: xenomorf, többnyire keresztrácsozott ikres,
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de van ikermentes, hullámos kioltású változata is, enyhén
pertites.

Kvarc:finom szemcsenagyságú,hullámos kioltású, agg-
regátumokat, lencséketalkot.

Biotit:aggregátumotvagysávokat alkot, ez utóbbiak fo-
leg a milonitos változatban vannak, ahol hullámos kioltá-
súak, néha muszkovittal együtt fordulnak elo. Kémiailag
peralumínium jellegu Fe-biotit. Az Al-dúsulás azt jelzi,
hogy akis mennyiségu muszkovita biotittaI együtt kristá-
lyosodhatott olvadékból.

A leggyakoribbakcesszóriákaz apatités a cirkon,ritkán
idiomorf gránát is elofordul. A gránát kissé barnás színu,
néha kloritosodott, feltehetoen almandin.

A kozet az ásványtani és kémiai összetétel alapján
monzogránit, peralumíniumjelleggel(felszíni analógia). A
stabil izotóp ok kevert S/I-típust jeleznek, de a 0'80
(9,6%0)dúsulás kéregeredetre utal. Gyakori a milonitos
szövet. A kozetet utólagos törések járják át, amelyekben
karbonátkitöltésekfigyelhetokmeg.

3.4. Pegmatoid

Foleg telérek formájában jelenik meg. A felszínen nagy-
méretu lencséket is alkot. Telérei átszelik a resztitet ugyan-
úgy, mint a porfíroblasztos granitoidot (VI. tábla, 1- 3), ez
utóbbiból kozetzárványokat is tartalmaznak. A telérek dur-
va kristályos pegmatoid szegélye fokozatosan megy át mik-
rogránitba a telérek közepe felé (VI. tábla, 2), néha ennek
az ellenkezoje is megfigyelheto. A mikroklin maximálisan
rendezett (felszíni vizsgálat alapján), írásgránitos összenö-
vés is elofordul (VI. tábla, 4), ami eutektikus kristályoso-
dást jelez.

4. Kozetalkotó ásványok és texturális sajátságaik

A porfíros plagioklász a teljes szelvényben megjelenik,
azonban a 63-175 m közti mélységközben kissé gyakoribb.

Ha figyelembe vesszük a kozettípusok K-metaszomató-
zisa elotti kiindulási állapotát, akkor a porfíros plagioklász
megjelenésére az alábbi gyakorisági sorrend adódik a
kozettípusokban: granodiorit 40%, diorit 25%, monzo-
gránit 20%, és a kvarcdiorit, kvarcmonzonit, monzodiorit,
szienit típusokban 10%alatti.

Amikroklin porfíroblasztok szintén a teljes szelvényben
megjelennek. Három kozettípusban fejlodnek ki nagyobb
gyakorisággal: monzogránitban 60%, granodioritban 30%,
kvarcmonzonitban 10%.Dioritos kozetekben igen ritkák.

Klinopiroxén csak a 91-192 m közötti szakaszban mu-
tatható ki. A Kmetaszomatózis elotti állapotot is figyelem-
be véve az egyes kozettípusokban az alábbi gyakoriságban
fordulnak elo: dioritban 60%, kvarcmonzonitban 20%, gra-
nodioritban 10%,szienitben 10%.

Hornblende a teljes szelvényben megjelenik, de gyakoribb
a 40-199 m közti mélységközben. A felsobb szintekben
(40-140 m) üdébb, 140-330 m között a bontottsága nagyobb
mértéku, míg 330 m alatt már csak hornblende utáni
pszeudomorfózákat észlelünk ka1cités klorit formájában.

Biotit minden mintában megtalálható, bontottsági foka
azonban a mélység felé no.

Az akcesszóriák közül a titanit minden, hornblendét
tartalmazó mintában megjelenik, míg a hornblendét nem
tartalmazó mínták 40%-a titanitot sem tartalmaz. Átalaku-
lásának foka lefelé növekszik, ami a 182 m alatti szakaszon
válík jól kivehetové, míg a 342 m alatti szakasz már csak
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Amfibol: gyakori szines elegyrész. Idiomorf, léces meg-
jelenésu, sokszor aggregátumot alkot, amely makroszkó-
posan zöld porfíros elegyrés~nek tunik. Bázismetszetén
megfigyelhetok a jó (110 Y'C110) hasadások. Pleokroos: y'
= sötétzöld, barnászöld, Q' = sárgászöld. Néha az (100)
szerint ikresedett. Biotitzárványos ill. biotitosodott.
Urali tk ént ill. piroxénben zárványként is elofordul. A
felszíni analógiák alapján összetétele Mg-hornblende,
aktinolitos hornblende ill. aktinolit.

Biotit: gyakori elegyrész, változó mennyiségben fordul
elo, van olyan resztit, ahol az amfibolhoz képest túlsúly-
ban van. Pleokroos: vöröses vagy zöldesbarna. Zárványok-
ban gazdag, titanit-, apatit-, cirkonzárványok fordulnak elo,
néha mtil is megfigyelheto szagenitrács formájában. Rit-
kábban kloritosodott, gyakori a hullámos kioltás, és "kink
band" deformáció is megfigyelheto. A felszíni analógiák
alapján nagyobb magnéziumtartalmú, mint a porfíroblasz-
tos granitoidok biotitja, mészalkáli típusú, 8180 alapján
(5,12%0) I-eredetu. Az amfiboltartalom csökkenésévei no a
biotit Fe-tartalma (flogopit7o-so, Fe/Mg+Fe = 0,32-047,
Fe3'/Fe3'+Fe" = 0,13-0,18).

Monoklin piroxén: nem minden resztitben fordul elo.
Többnyire nyúlt léces megjelenésu (IV. tábla, 4), bázismet-
szetei is megfigyelhetok, gyakori az (100) szerinti ikrese-
dés. Zárványban gazdag, pl. kvarc-, amfíbol- és opakzárvá-
nyok figyelhetok meg (Y. tábla, 1). A kristály szegélye néha
amfibollá alakult, uralitosodott, gyakran karbon~tosodott.
A felszíni analógiák alapján feltehetoen ferrodiopszid.
Ahol a piroxén feldúsul, ott a biotit, mikroklin kisebb
mennyiségben fordul elo, a kozet dioritos összetételu lesz.

Akcesszórikus ásványok:
Titanit: igen gyakori, néha idiomorf, legtöbbször xeno-

morf, sokszor igen kis szem esék formájában fordul elo am-
fibol ill. biotit körül. A nagyobb kristályok enyhén zónásak
és néha poliszintetiktis ikresek.

Apatit: gyakori, többnyire tus (nagyobb homérsékletu,
magmás eredetu), de vannak zömök oszlopos változatai is.

Cirkon: idiomorf, zónás. Biotitban pleokroos udvar ve-
szi körül.

Allanit: idiomorf. A kristály szegélye metamikt, az e-
gész kristály bontott, barnásvörös színu, pleokroos, ami el-
nyomja a II. rendu zöldeskék interferenciaszínt, ez csak a
kristály magjában figyelheto meg (Y. tábla, 2).

A resztitek gyakran milonitosak, de van késobbi kelet-
kezésu breccsás szövet is, a töréseket foként karbonát tölti ki.

3.3. Mikrogránit

A mikrogránittelérek mérete a néhány cm-es és a több
tíz méteres (felszíni elofordulás) között változik. Lehet ró-
zsaszínu equigranuláris finomszemcsés, de megfigyelheto
olyan telér is, ahol a szegélyzónában finomszemcsés a te-
lér, közepében durvaszemcsés pegmatitos jellegu. A telérek
átszelik a bázisos resztitet, a porfíroblasztos granitoidot
(Y. tábla, 3), sot ez utóbbiból kozetzárvá:nyokat is tartal-
maznak. A rózsaszínu K-földpát, a fehér vagy színtelen pla-
gioklász és a szürke zsírfényu kvarc jól felismerheto mak-
roszkóposan is. Biotitot ritkán tartalmaz, ezek csomókat,
aggregátumokat alkotnak. Sokszor a kozet milonitos szö-
vetu.

Plagioklász: hipidiomorf, suru ikerlemezes, erosen sze-
ricites, illetve muszkovitos, gyakran keresztrácsozott mik-
roklin szorítja ki (Y. tábla, 4). Mikroklinnel való érintke-
zésnél mirrnekites.

Mikroklin: xenomorf, többnyire keresztrácsozott ikres,

97

de van ikermentes, hullámos kioltású változata is, enyhén
pertites.

Kvarc:finom szemcsenagyságú,hullámos kioltású, agg-
regátumokat, lencséketalkot.

Biotit:aggregátumotvagysávokat alkot, ez utóbbiak fo-
leg a milonitos változatban vannak, ahol hullámos kioltá-
súak, néha muszkovittal együtt fordulnak elo. Kémiailag
peralumínium jellegu Fe-biotit. Az Al-dúsulás azt jelzi,
hogy akis mennyiségu muszkovita biotittal együtt kristá-
lyosodhatott olvadékból.

A leggyakoribbakcesszóriákaz apatités a cirkon,ritkán
idiomorf gránát is elofordul. A gránát kissé barnás színu,
néha kloritosodott, feltehetoen almandin.

A kozet az ásványtani és kémiai összetétel alapján
monzogránit, peralumíniumjelleggel(felszíni analógia). A
stabil izotóp ok kevert S/I-típust jeleznek, de a 8180
(9,6%0)dúsulás kéregeredetre utal. Gyakori a milonitos
szövet. A kozetet utólagos törések járják át, amelyekben
karbonátkitöltésekfigyelhetokmeg.

3.4. Pegmatoid

Foleg telérek formájában jelenik meg. A felszínen nagy-
méretu lencséket is alkot. Telérei átszelik a resztitet ugyan-
úgy, mint a porfíroblasztos granitoidot (VI. tábla, 1- 3), ez
utóbbiból kozetzárványokat is tartalmaznak. A telérek dur-
va kristályos pegmatoid szegélye fokozatosan megy át mik-
rogránitba a telérek közepe felé (VI. tábla, 2), néha ennek
az ellenkezoje is megfigyelheto. A mikroklin maximálisan
rendezett (felszíni vizsgálat alapján), írásgránitos összenö-
vés is elofordul (VI. tábla, 4), ami eutektikus kristályoso-
dást jelez.

4. Kozetalkotó ásványok és texturális sajátságaik

A porfíros plagioklász a teljes szelvényben megjelenik,
azonban a 63-175 m közti mélységközben kissé gyakoribb.

Ha figyelembe vesszük a kozettípusok K-metaszomató-
zísa elotti kiindulási állapotát, akkor a porfíros plagioklász
megjelenésére az alábbi gyakorisági sorrend adódik a
kozettípusokban: granodiorit 40%, dio rit 25%, monzo-
gránit 20%, és a kvarcdiorit, kvarcmonzonit, monzodiorit,
szienit típusokban 10%alatti.

A mikroklin porfíroblasztok szintén a teljes szelvényben
megjelennek. Három kozettípusban fejlodnek ki nagyobb
gyakorisággal: monzogránitban 60%, granodioritban 30%,
kvarcmonzonitban 10%.Dioritos kozetekben igen ritkák.

Klinopiroxén csak a 91-192 m közötti szakaszban mu-
tatható ki. A K-metaszomatózis elotti állapotot is figyelem-
be véve az egyes kozettípusokban az alábbi gyakoriságban
fordulnak elo: dioritban 60%, kvarcmonzonitban 20%, gra-
nodioritban 10%,szienitben 10%.

Hornblende a teljes szelvényben megjelenik, de gyakoribb
a 40-199 m közti mélységközben. A felsobb szintekben
(40-140 m) üdébb, 140-330 m között a bontottsága nagyobb
mértéku, míg 330 m alatt már csak hornblende utáni
pszeudomorfózákat észlelünk ka1cités klorit formájában.

Biotit minden mintában megtalálható, bontottsági foka
azonban a mélység felé no.

Az akcesszóriák közül a titanit minden, hornblendét
tartalmazó mintában megjelenik, míg a hornblendét nem
tartalmazó minták 40%-a titanitot sem tartalmaz. Átalaku-
lásának foka lefelé növekszik, ami a 182 m alatti szakaszon
válik jól kivehetové, míg a 342 m alatti szakasz már csak
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titanit utáni pszeudomorfózákat tartalmaz. Az allanit szin-
tén gyakran megjeleno akcesszória a teljes szelvényben,és
szinte minden esetben metamiktesedett, bontott. Teljesát-
alakulása azonban csak a 300 m alatti szakaszban tapasz-
talható.

Az ásványi összetétel és kozetszövet alapján a fúrási
szelvény vizsgált mintáinak lO%-adiorit, valamennyi a
91-160 m közti mélységközben fordul elo. További 10%
diorit jellegu kozet (kvarcdiorit, kvarcmonzodiorit,monzo-
diorit) van a 63-160 m közti mélységközben.

Az apróbb szemcsés kozetek kvarcmentesek, mig a
durvább szemcsésváltozatok kvarcot is tartalmaznak, vagy
kvarcban dúsak. A kvarcmentes kozetek színes elegyré-
szekben igen gazdagok.

5. Eredeti kozet-kialakulás

Megállapítható, hogy bár az Üh-l fúrásban a mélység
függvényében szisztematikus kozettani változás nem ta-
pasztalható, de tendenciák kivehetok, így a porfíros plagi-
oklász megjelenésének maximuma 63-175 m, a hornblen-
déé 40-190 m közötti, a klinopiroxén csak a 91-192 m,
míg a dioritos kozetjelleg a 63-160 m közbenjelenik meg.

Ezek a tendenciák arra utalnak, hogyaszelvénynek kb.
a 40-200 m közötti szakaszában egy porfíros, neutrális
plagioklásszal,klinopiroxénnel és hornblendéveljellemez-
heto középszemcsés dioritos kozettest lehetett, amely tita-.
nitban is dúsulhatott. E kozetjellegeketa gránitosodás és a
K-metaszomatózisnem tudta teljesen eltörölni, de a koze-
teket részben átalakította, amit a kozetalkotó szi1ikátokban
megjelenokiszorítási jelenségek és a bontottsági viszonyok
jeleznek, ígya plagioklásztmikroklin, a piroxént és a horn-
blendét biotit szoritja ki, továbbá a plagioklászés a piroxén
csaknem minden mintában erosen bontott, amikroklin
üde. Tehát valószínusítheto, hogy az Üh-1 fúrás által ha-
rántolt kozettestben egy porfíros diorit lehetett (neutrális
plagioklásszal, klinopiroxénnel, hornblendével, titanittal),
amely a parciális kéregolvadáskor resztitként maradt visz-
sza. A parciális olvadék granodioritos-gránitosösszetételu
volt (savanyú plagioklásszal, kvarccal, K-földpáttal,biotit-
tai), de lehetséges, hogya dioritos olvadékkal együtt for-
dult elo, és együtt kristályosodott. Ezt követhettea K-meta-
szomatózis, amely a granodioritos kozetek összetételét
monzogránittá, a dioritos kozetekét kvarcmonzonittá-szie-
nitté alakította (mikroklinesedés, biotitosodás).

6. Deformáció és átalakulás

Minden kozettípusra jellemzo az eroteljes milonitoso-
dás, a kozetalkotók eros deformációja,gyakoriaz irányított
szövet.Breccsás szövet is több helyenmegfigyelheto.A tö-
rések mentén gyakori a karbonátkiválás. A töréses, brecs-
csás zónában hidrotermás hatás is kimutatható, pl. a 345

m-es szakaszban ankerit (Fe-dolomit) és nagyobb mértéku
muszkovitosodás, kloritosodás figyelheto meg. Hidroter-
más hatást jelez a szfalerit, galenit, kalkopirit elofordulása
is. A biotit, amfibol kloritosodása, a plagioklász szericitese-
dése, ritkább an saussuritesedése elterjedt.

"
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7. Összefoglalás

A fúrásban négy kozettípus különítheto el:
1. Porfiroblasztos mikroklintartalmÚ granitoid: kozettanilag

kvarcmonzonit és monzogránit (az alapanyag granodi-
orit), átmeneti peraluminiumcmetalumínium jellegu ún.
K-gazdag mészalkáli kevert IJS-típusú, hibrid eredetu
granitoid.

2. Resztit: lencséket alkot a mikroklin-megakristályban dús
granitoidban, az eredeti kozet diorit lehetett, amelyet a
késobbi K-metaszomatózis monzodiorittá, kvarcmonzo-
diorittá, monzonittá ill. kvarcmonzonittá alakított a me-
taszomatózis intenzitásának függvényében. Metalumíni-
um jellegu, I-típusú.

3. Mikrogránit: telérek, amik az elozo típusokat törik áto
Monzogránit összetételu, peralumínium jellegu, foleg S-
típusú.

4. Pegmatoidok: durvakristályos mikroklinbol és kvarc ból
állnak, teléreket és lencséket alkotnak. Eutektikus össze-
tételuek.

Genetika: A felszíni kozetek átlagos kémiai összetétele
alapján peralumínium (54%) - metalumínium (46 %) jelle-
guek, foleg 1-ill. átmeneti IIS- és allanit-típusúak. Az ilyen
jellegu granitoidok a kontinens/kontinens ütközésnek a
kompressziós ill. az azt követo extenziós szakaszában kép-
zodnek a kontinentális kéreg parciális olvadékából és eset-
leg a köpenybol származó bázisos olvadékból, a késobbi K-
dúsulás köpenyeredetét sem lehet kizárni. Ezek az ún. K-
gazdag mészalkáli hibrid granitoidok (HLO= "hybrid late
orogenic", BARBARIN,B., 1990). Izotóp (U/Pb, Rb/Sr,
K/Ar) koruk 330-360 millió év.

Hasonló típu.sú granitoidok fordulnak elo a variszkuszi
hegységképzodés moldanubikumi zónájában, a Közép-
csehországi-pluton déli részén, Trebic, és a Dé1-csehországi-
pluton keleti övében, Rastenberg környékén. Ezektol lénye-
gesen eltéro genetikájúak a Nyugati-Kárpátok szubdukciá-
hoz kapcsolódó, a Dél-csehországi-pluton Ny-i zónáj ának
foleg kontinentális kéregeredetu, variszkuszi korú granito-
idjai és a posztkolliziós velencei-hegységi és délalpi gránitok.

-;
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