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1. Bevezetés, célkitűzés 

A Soproni-hegység a Keleti-Alpok legkeletibb felszíni kibukkanása, melyet metamorf 

kőzetek építenek fel. A hegységet kevéssé meredek, lankás, lepusztult térszín alkotja, a 

területen alig több mint egy tucat olyan részlegesen felhagyott, vagy rég nem működő 

bánya, illetve kisebb feltárás áll csupán rendelkezésre, ahol a szálkőzet jól 

tanulmányozható. A hegység túraösvényeit járva völgyekben, vízmosásokban, kisebb 

feltárásokban azonban változatos összetételű törmelékanyag tanulmányozható. A 

hegység fő tömegét alkotó ortogneiszek, csillámpalák és kvarcitok esetén szembetűnő, 

hogy sok esetben gyakori elegyrészeik a fekete tűs, tömeges vagy foltszerű megjelenésű 

sajátalakú turmalin szemcsék. A terepi megfigyelések alapján a törmelékanyagban a 

turmalin elsősorban a fenti kőzetek közötti átmeneti jellegű zónákban jelentkezik 

(például gneisz és csillámpala határánál). A szakdolgozatomban bemutatásra kerülő 

kőzetek feltárásainál különös mértékben jellemző a turmalinban gazdag képződmények 

előfordulása. A lelőhelyek zöme helyben álló, vagy csak kis mértékben áthalmozott 

törmelékfeltárás, illetve kisebb régi bánya. Tanulmányozható az érintett feltárásokban 

durvaszemcsés (pegmatitos) gneisz, melyben a turmalin több centiméteres hosszúságú 

sajátalakú fekete kristályokat alkot, de előfordul továbbá olyan kőzet is, melynek 

leglényegesebb (akár több mint 70-80%-ot kitevő) kőzetalkotó elegyrésze a turmalin. 

Utóbbi turmalinitek esetén tömör, sávos, vagy breccsás változat is felismerhető. 

Megfigyelhető, hogy a kianitos kvarcitokban a fekete turmalin érszerűen, vagy az 

erősen deformált, gyűrt változatokban a foliációt követve vékonyabb sávok formájában 

jelenik meg.  

A turmalin rendkívül széles nyomás-hőmérséklet tartományban stabil, ennek 

megfelelően nagy összetételi változékonysággal rendelkezik (HENRY és DUTROW, 

1996). Általános képlete: XY3Z6(T6O18)(BO3)3V3W, ahol az X pozícióban Na, Ca, vagy 

vakancia (◻); az Y pozícióban Li, Fe
+2

, Mg, Mn, Al, Cr
+3

, Fe
+3

, V
+3

, Ti
+3

; a Z 

pozícióban
 
Mg, Al, Fe

+3
, V

+3
, Cr

+3
; a T pozícióban Si, Al, B; a V pozícióban OH, O; 

míg a W pozícióban OH, F, O fordul elő (HAWTHORNE és HENRY,1999). A 

leggyakoribb, IMA által elfogadott turmalin ásványfajokat ld. az 1. táblázatban. 
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1. táblázat A leginkább elterjedt turmalin ásványfajok (HENRY ÉS DUTROW, 1996).   

sörl NaFe
2+

3Al6Si6O18(BO3)3(OH)4 

drávit NaMg3Al6Si6O18(BO3)3(OH)4 

elbait NaLi1,5 Al1,5Al6Si6O18(BO3)3(OH)4 

uvit CaMg3MgAl5Si6O18(BO3)3(OH)4 

buergerit NaFe
2+

3Al6Si6O18(BO3)3O3F 

foitit ◻Fe
2+

2(Al,Fe
3+

)Al6Si6O18(BO3)3(OH)4 

 

A turmalin a legszélesebb körben elterjedt boroszilikát a földkéregben, számos földtani 

környezetben előfordul (pl: diagenetikus, kontakt és regionális metamorf, 

metaszomatikus környezetekben, érctelepek meddőásványaként, illetve frakcionált, 

illóban dús magmákból kristályosodva), továbbá a bórciklus meghatározó eleme és 

modern geokémiai vizsgálatok tárgya (HINSBERG és mtsi., 2011). Tekintettel arra, hogy 

a turmalin rendkívül széles P-T tartományban stabil, kimutatható, hogy szubdukciós 

környezetben megőrződik, így eklogit fáciesű kőzetek turmalinjának nyomelem 

geokémiai vizsgálata lehetőséget nyújt az alábukó lemez devolatilizációja során a 

köpennyel kölcsönható fluidumok meghatározására (HINSBERG és mtsi., 2017). A 

turmalin általában a kőzetek akcesszórikus vagy járulékos elegyrészeként van jelen, ám 

közismerten kőzetalkotó jelentőséggel bír a turmalinitek esetében (SLACK, 1996). 

Granitoid intrúziók környezetében ható metaszomatikus átalakulás során gyakori 

jelenség az Sn-W greizenes érctelepek kialakulása, melyhez intenzív turmalinosodás 

kötődhet (LONDON és mtsi., 1996). A turmalinosodás az olvadék illótartalmától függően 

a magmás test külső egységében és a mellékkőzetben is végbemehet (pl.: BARKER, 

1998, KLOMINSKY, 2010). A turmalin-kvarc erek továbbá a zöldpala-amfibolit fáciesű 

regionális metamorf területeken sok esetben az orogén arany ércesedés fontos 

indikátorai (pl.: SLACK és TRUMBULL, 2011). 

A Soproni-hegység turmalinban gazdag kőzeteiről, azok elterjedéséről és keletkezési 

körülményeiről eddig nem készült átfogó értékelés. Felmerül a kérdés, hogy mi a 

turmalinban való gazdagság oka a Soproni-hegység különböző kőzetei esetén, és e 

széles körű elterjedés milyen földtani folyamat(ok)hoz köthető. Kérdés továbbá, hogy 

mindez milyen módon illeszthető be és hogyan járul hozzá a hegység metamorf 

fejlődéstörténetének teljesebb körű megértéséhez.  



6 
 

Kutatásom során a turmalinban gazdag metamorf kőzetek petrográfiai vizsgálatát 

végzem el, melynek eszközei a terepi megfigyeléseken túl a polarizációs, pásztázó 

elektronmikroszkópos elemzések, valamint a Raman-spektroszkópos és 

röntgendiffrakciós mérések. A részletes szöveti elemzés mellett a SEM-EDS 

mérésekkel készült ásványkémiai számítások segítségével lehetőség nyílik elkülöníteni, 

megismerni a kőzetek kialakulásáért felelős különböző magmás és metamorf 

események jellemző bélyegeit, bizonyítékait.  A vizsgálatok eredményeinek 

értelmezése, értékelése a Soproni-hegység eddig megismert földtani hátterén felül 

egyéb nemzetközi analógiák alapján történik.  

Célom tehát az újdonságnak számító soproni-hegységi turmalinban gazdag kőzetek 

részletes leírása, dokumentálása és értelmezése a szöveti, kémiai és fázisanalitikai 

vizsgálatok segítségével. Dolgozatom célja a Soproni-hegység turmalinban gazdag 

képződményeinek és azok elterjedésének első ízben történő kőzettani és geokémiai 

jellemése, értékelése. Célkitűzésem továbbá meghatározni a turmalin szerepét a 

különböző kőzetekben, továbbá a vizsgálatok és szakirodalmi áttekintés alapján 

lehetséges magyarázattal szolgálni az elemzett kőzetek képződéséért felelős magmás, 

metamorf és metaszomatikus folyamatokra.  
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2. Földtani háttér 

2.1.  Földrajzi, földtani helyzet, nagytektonikai besorolás  

A Pannon-medence nyugati szegélyénél elhelyezkedő Soproni-hegység kristályos 

kőzetei a Keleti-Alpok Alsó-Ausztroalpi egységének Grobgneiss sorozatának 

legkeletibb felszíni előfordulásai (ld. 1. ábra) (KISHÁZI és IVANCSICS, 1987, TÖRÖK, 

1996, 1998, BALOGH és DUNKL, 2005). A Wechsel takaró Grobgneiss sorozatához 

tartozó gneiszek és csillámpalák komplex magmás és metamorf fejlődéstörténetről 

tanúskodnak (KISHÁZI és IVANCSICS, 1987, JANÁK és mtsi. 2001). A metamorf 

képződményeket neogén üledékek (Brennbergi Barnakőszén Formáció, Fertőrákosi 

Mészkő Formáció, Magasbérci Homok Formáció, Ligeterdei Kavics Formáció, Tinnyei 

Mészkő Formáció, Kisbéri Kavics Formáció) veszik körül (KISHÁZI és IVANCSICS 1986, 

1987, BALOGH és DUNKL, 2005).  

A Tájvédelmi Körzetté nyilvánított mintegy 40 km
2
-es kiterjedésű Soproni-hegység 

lankás, uralkodóan erdővel (bükkösök, tölgyesek, fenyvesek) borított tája túlnyomórészt 

Magyarországon, kisebb részt Ausztria területén helyezkedik el (FÜLÖP, 1990). 

Legmagasabb pontja az ausztriai 606 m-es Brenntenriegel, míg a magyarországi 

területén a topográfiai csúcs az 557 m-es Magas-bérc.   

Hazánkban a Soproni-hegységben nagy területen bukkan felszínre több metamorf 

képződmény. A különböző kőzettípusok magabiztos elkülönítése és litológiai 

egységeinek térképezése azonban nem könnyű feladat, ugyanis csak nagyon kevés 

helyen találkozhatunk jó feltártsági viszonyokkal, valamint a kőzetek általánosan 

nagyfokú mállottsága miatt ritkán kaphatunk igazán friss törési felületeket.  

A vizsgált terület nagytektonikai besorolása és pontos beillesztése az alpi geológiába 

nem egyértelmű, vita tárgyát képezi. Az alpi geológiában SCHUSTER és mtsi. (2009) és 

SCHMID és mtsi. (2004) értelmezése szerint a Keleti-Alpok Felső-Ausztroalpi Koralpe-

Wölz takarórendszerének része a Grobgneiss sorozat a Stralegg és Sieggraben 

Komplexummal egyetemben. Az Alsó-Ausztroalpi egység újabb definíciója szerint 

(SCHMID és mtsi. 2004) a Grobgneiss és a Stralegg sorozat nem lehet tagja az Alsó-

Ausztroalpi Semmering-Wechsel rendszernek, hanem a felette lévő Koralpe-Wölz 

takarórendszer legalsó részét képezi.  
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DRAGANITS (1996), a Soproni-hegység ausztriai területének metamorf kőzeteiről 

készített átfogó tanulmánya szerint a hegységet alapvetően két, szerkezeti 

fejlődéstörténetében különböző egységre osztotta fel. A felsőbb szerkezeti helyzetben 

lévő Óbrennberg-Kaltes Bründl (magyarul: Óbrennberg-Büdöskút) sorozatban, mely 

zömében biotit-andaluzit-sillimanit palából áll, viszonylag jól megőrzött pre-alpi 

ásványegyüttes nyomozható (DRAGANITS, 1996). A petrográfiai vizsgálatok, koradatok 

és alpi analógiák alapján a szerző a fenti sorozatot a Középső-Ausztroalpi egység 

részeként említi, mely a Koralpe rendszer Stralegg gneiszével rokonítható. Szerző a 

többi kristályos képződményt (vegyesen retrográd, esetenként kvarcgazdag csillámpala, 

gneiszek, leukofillit, kvarcitok) a Soproni sorozatba sorolja, mely az Alsó-Ausztroalpi 

rendszer Grobgneiss egységébe tartozik.  

Az Ausztroalpi egység egy bonyolult fanerozós fejlődéstörténettel rendelkező 

kéregrész, melyet üledékes-, és metaüledékes sorozatok, továbbá változatos magmás és 

metamorf kőzetek komplex rendszere épít fel, melyben a variszti, permo-triász, de főleg 

az eo-alpi (kréta) és alpi (tercier) metamorf deformációs események során takarós 

szerkezetek alakultak ki (SCHUSTER és mtsi., 2009). Az elsőnek kimutatható – 

variszkuszi – tektonometamorf esemény, mely a késő devon-karbon időszakra datálható, 

Afrika, Baltika és Laurencia, illetve a közéjük ékelődő mikrolemezek kollíziójához 

kötődik (SCHUSTER és mtsi., 2009 és hivatkozásai).  Míg a variszkuszi orogén 

kialakulásához LT/HP metamorfózis társult, a permo-triász extenziós folyamatok során 

HT/LP felülbélyegzés hatott. Afrika és Apulia déli lemezhatárai, valamint Eurázsia és 

Apulia északi pereme között a rotációs és laterális mozgások extenziót és litoszféra 

kivékonyodást eredményeztek (SCHUSTER és STÜWE, 2008).  Az Atlanti és Pennini 

óceán jura időszaki kinyílásával változni kezdett az afrikai és eurázsiai lemez közötti 

mozgás jellege, a kora krétától kialakuló térrövidülés okozta az eo-alpi és alpi kollíziós 

eseményeket.  Az eo-alpi kollíziót kora kréta intrakontinentális szubdukció hívta életre, 

melynek során az Ausztroalpi egység szerkezetileg alsó helyzetben, míg az Adriai 

mikrolemez déli része és a dél-alpi egység a felső lemez részét képezték (SCHUSTER és 

mtsi., 2009). A szubdukcióhoz kötődő takaróképződés vergenciája NY-ÉNY, mellyel 

párhuzamosan a permo-mezozós üledékek nagyobb részének leszakadásával azok 

eklogit fáciesű metamorfózist szenvedtek.  A metamorfózis csúcsát (kb.: 90 M év) 

követően extrúziós ék, kőzetpászmák („extrusion wedge”) formájában megindult az 
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egység exhumálódása, melynek során az orogén újraformálódott (SCHMID és mtsi. 

2004).  

JANÁK és mtsi. 2001 szerint a Középső Nyugati Kárpátok olyan tektonikus rendszer, 

mely remekül korrelálható a legkeletibb Ausztroalpi egységekkel (Soproni-hegység). A 

korábbiakban mindkét terület alpi metamorf történetéhez csupán maximálisan zöldpala 

fáciesű felülbélyegzést kapcsoltak. A Középső Nyugati Kárpátok Veporikumának kréta 

metamorfózisa kollíziós térrövidüléshez és a Mellétei óceán szubdukciójához kötődik. 

JANÁK és mtsi. 2001 eredményei alapján a kréta eo-alpi intenzív, amfibolit fáciest elérő 

kollízióhoz kötődő metamorfózis egyaránt érvényesült az Ausztroalpi egységek keleti 

felében is.  

Az alpi metamorf esemény a Pennini óceán késő kréta-tercier bezáródásának az 

eredménye (SCHUSTER és mtsi., 2009). A Keleti-Alpokban az alpi esemény során a 

Penninikumban és a szubdukálódó európai kéreg elülső részében (Szubpennini egység) 

kb. 45 millió éve LT/HP metamorfózis ment végbe (THÖNI, 1999).  

 
1. ábra A Keleti-Alpok vázlatos földtani térképe, DRAGANITS (1998) és TÖRÖK (2003) alapján. 
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2.2.  Kutatástörténet 

A Soproni-hegység 1987-ig összesített részletes tudománytörténeti összefoglalója 

FÜLÖP (1990) könyvében olvasható, erre vonatkozólag szakdolgozatomban csak a 

leglényegesebb forrásokat említem. 

A Soproni-hegység földtani megismerésének kezdete az 1800-as évek elejétől 

nyomozható. Elsőként ZIPSER (1817) a mai Brennbergbánya melletti kőszéntelepes 

rétegsort tanulmányozva a fekü képződményeket gneisznek és csillámpalának írta le. Az 

első korszerű kőzettani vizsgálatok elkészítése és a Soproni-hegység rendszeres földtani 

térképezése VENDL Miklós nevéhez fűződik (pl.: VENDL, 1929). Az 1970-es és ’80-as 

évek intenzív újratérképezési munkálataiba, modern petrográfiai vizsgálataiba és a 

kőzetek genetikai értelmezésébe VENDL tanítványai: elsősorban KISHÁZI Péter és 

BOLDIZSÁR István, majd IVANCSICS Jenő kapcsolódtak be. Számos magyar és angol 

nyelvű publikáció, átfogó tanulmány, továbbá a soproni-hegységi geológiai 

alapszelvények elkészítése fűződik a nevükhöz (például: KISHÁZI és IVANCSICS, 1986, 

1987; 1989). Az 1980-as évek elején LELKESNÉ Felvári Gyöngyi, Francesco Paolo 

SASSI és Dario VISONÁ (például: LELKESNÉ és SASSI, 1983, LELKES-FELVÁRI és mtsi. 

1984) új genetikai következtetéseket fogalmaztak meg a magyarországi pre-alpi 

metamorfitokkal (többek között a Soproni Kristályospala összlet képződményeivel) 

kapcsolatban. A Soproni-hegység ritkaföldfém ásványosodásának első kutatása 

FAZEKAS és mtsi. (1975) tanulmányában olvasható. A magas Th és egyéb ritkaföldfém 

tartalmú ásványok: a florencit, monacit, illetve apatit diszténes (kianitos) kvarcitban és 

leukofillitben találhatók. A szerzők szerint ez a rendkívüli elemdúsulás magmás-

pegmatitos eredethez, illetve pegmatitok lepusztulási termékeihez, vagy a metamorfózis 

során kialakuló fluidmobilizációs eseményhez és ritkafém-dúsító hatáshoz kötődik.  

A ’90-es évektől a korszerűbb vizsgálati módszerek felhasználásával új lendületet vett a 

Soproni-hegység különböző képződményeinek kutatása. 

DRAGANITS (1996, 1998) a Soproni-hegység elsősorban ausztriai területén megjelenő 

képződményekről nyújt átfogó petrográfiai, ásvány-, kőzet-, és izotópgeokémiai, 

valamint metamorf fejlődéstörténeti és szerkezetföldtani összefoglalót.  

TÖRÖK (1996, 1998, 1999, 2001, 2003) a soproni ortogneiszek, csillámpalák és 

leukofillitek komplex és több lépcsős magmás és metamorf fejlődéstörténetét részletes 

petrográfiai, ásványkémiai, termobarometriai és fluidzárvány vizsgálatokkal tárja fel. 
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TÖRÖK (1996) elsőként mutatott rá a nagy Si tartalmú 3T politíp módosulatú fengit és a 

biotit-káliföldpát-kvarc-grosszuláros gránát ásványtársulás azonosítása alapján a 

gránátos ortogneiszek alpi HP/LT mivoltára, a nyomást 1,2 GPa-ra, míg a hőmérséklet 

min. 450-500 °C-ra becsülte (TÖRÖK további eredményeinek összefoglalását ld. 

később).   

Teljes kőzet geokémiai, illetve oxigén és hidrogén izotópos vizsgálatok segítségével a 

nyugat-alpi UHP fehér palákkal rokonítható leukofillitek metaszomatikus eredetéről és 

lehetséges képződési körülményeiről DEMÉNY és mtsi. (1997) számoltak be.  

NAGY és mtsi. (2002) monacit U-Th-Pb elektron-mikroszondás mérései variszkuszi HT 

metamorf környezet jeleznek, valamint a kb. 75 millió évre tehető alpi metamorfózis 

során ritkaelem foszfátos ásványosodást mutattak ki. 

BALOGH és DUNKL (2005) Ar-Ar és K-Ar izotópos, valamint apatit fission track 

vizsgálatai alapján a soproni-hegységi kőzetek metamorf átalakulásainak (variszti, 

permotriász, eo-alpi és posztmetamorf) radiometrikus korát és szerkezeti fejlődését írják 

le. Lényeges eredmény továbbá az a megállapítás, miszerint az eo-alpi metamorfózis 

alapvetően fluidszegény környezetben játszódott le, a fluidáramlás a nyírási zónákra 

korlátozódott, így az alpi hatás mértéke a különböző kőzetekben nagy térbeli 

változékonyságot mutat (BALOGH és DUNKL, 2005).  

BENKÓ és mtsi. (2012) terepi szerkezeti megfigyelései, mérései és feszültségtér 

elemzése során a Soproni-hegység gneiszeiben hét tektonikus eseményt különítettek el. 

A gneiszek foliációs síkjai, a plasztikusan deformált kvarcerek, továbbá a takarósodás 

és milonitosodás a késő kréta metamorfózis csúcsának rideg-képlékeny deformációja 

során alakultak ki.    

Rideg deformációs mozgások, jobbos eltolódások kizárólag az ALCAPA egység alpi 

zónából történő kiszökéséhez kötődnek a késő paleogén - kora miocén során, melyek jól 

korrelálhatók az Északi-Mészkőalpok Salzach-Ennstal vetőjével.  

DÉGI és mtsi. (2015) metamorf ásványreakciók nagyon nagy felbontáson történő 

(szubmikrométeres) vizsgálatával, kémiai zónásságok és Sm-Nd radiometrikus 

kormeghatározás eredményei alapján három jól jellemezhető tektonikai ciklust 

(variszkuszi, permotriász és alpi) különítenek el az Óbrennbergi Csillámpalában.  
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KIRÁLY és mtsi. (2016) a Kópháza melletti Kő-hegy gneiszében és a peralumíniumos 

gránit protolitjához kötődő pegmatitokban a gránátok fő-, és nyomelemösszetétel 

vizsgálatát végezték el elektron-mikroszondás, LA-ICP-MS és mikro-PIXE elemzések 

segítségével. Kimutatták, hogy fő-, és nyomelem változások jelzik a variszkuszi több 

fázisú magmás, és szubszolidusz kristályosodást, majd a visszaoldódást követően, a 

peremek felé Ca-ban mért enyhe gazdagodás a HP (14 kbar) metamorfózist jelzi. 

Megfigyelhető továbbá egy Y és ritkaföldfémekben gazdag zóna, amely a metamorf 

gránátképződés késői szakaszában aktív fluidum hatására utal.  

FREILER (2016) doktori disszertációjában radiológiai szempontból vizsgálta a Soproni-

hegység különböző képződményeit és vízforrásait. A TÖRÖK (2001) által definiált alpi 

metamorfózis és az azt követő folyamatok (plasztikus deformáció, Mg-metaszomatózis, 

foszfát-ásványosodás, és kései felszín közeli agyagos-limonitos átalakulás) kőzet-

fluidum kölcsönhatása során bekövetkezett esetleges rádium, tórium, vagy radon 

anomáliák kialakulásának hátterét vizsgálta.  

 

2.3.  Fejlődéstörténet 

A hegység fejlődéstörténetének eddig megismert és kimutatható fázisai szerint a 

legelső, prehercyni Barrow-típusú (LELKES-FELVÁRI és mtsi., 1984) metamorfózist 

követően a hercyni orogenezis során a már amfibolit-fáciesű progresszív 

metamorfózison átesett csillámpala sorozatba nyomult bele egy granitoid intrúzió (2. 

ábra t2 esemény) (KISHÁZI és IVANCSICS, 1989). TÖRÖK (1999) vizsgálatai alapján 

minimum egy, de akár két pre-alpi esemény is nyomozható.  BALOGH és DUNKL (2005) 

Óbrennbergi Csillámpalában mért biotit K-Ar koradatai szerint a variszti metamorfózis 

kora 328,5-319,5 Ma, és nyomozható továbbá egy HT permotriász metamorfózis is 272 

és 236 millió évvel ezelőtt. Az alpi fázis során a gránit együtt alakult át a 

csillámpalákkal (2. ábra t3 esemény), a nagy nyomású metamorfózis TÖRÖK (1998) által 

meghatározott P-T tartománya kb. 1,3-1,4 GPa, és 450-550 °C. Az alpi metamorfózis 

kora 76-71 Ma (K-Ar és Ar-Ar mérések alapján gneiszek csillámain)  hatásának 

erőssége (szöveti és ásványos összetételbeli változások) az adott kőzetegység nyírásos 

zónáktól mért távolságától függően nagy mértékben változik (BALOGH és DUNKL 2005). 

Az alpi metamorfózis csúcsát követően, tehát a retrográd fázis kezdetén a fluidáramlási 

síkokként viselkedő nyírásos zónák mentén (néhány méteres zóna) erőteljes Mg-

metaszomatózis érvényesült, melynek során leukofillitek és kvarcitok alakultak ki (2. 
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ábra t4 esemény) (TÖRÖK, 2001 és szóbeli közlés 2016). A retrográd fázis ezt követő 

eseménye a több fázisú (1: Mg-Al gazdag, 2: Sr-Al-Mg-Ca gazdag, 3: Ca-foszfát (tiszta 

apatit)) foszfátos ásványosodás (2. ábra t4 esemény), mely szintén a nyírásos, tehát 

fluidmigrációhoz kiváló, zónák mentén jelentkezett és felülbélyegzi a leukofillites 

esemény produktumait (felemészti a kianitot, illetve muszkovitot) TÖRÖK (2001). 

TÖRÖK (2001) szerint a FAZEKAS és mtsi. 1975 által jellemzett és a kvarcit, leukofillit 

több feltárásánál dokumentált ritkaföldfém-gazdag, tóriumos foszfátos ásványosodás az 

előbbi, foszfátkiválással analóg esemény. FREILER (2016) önálló, későbbi retrográd, 

alacsonyabb hőmérsékletű eseményként agyagos-limonitos átalakulást említ (2. ábra T6 

esemény), mely a Nándormagaslat területén, az ortogneisz kőfejtő falán pár cm-es 

repedések mentén nyomozható „sárgás-szürkés színű mállott kőzettörmelék” 

formájában. A képződményhez kötődően kiemelkedően magas rádiumkoncentráció 

mutatható ki.  

TÖRÖK 2001 és 2003 alapján a FREILER 2016 által összeállított sematikus folyamatábra 

jól mutatja a fent jellemzett fejlődéstörténeti epizódokat „t” időpontokra vonatkozóan, 

és azok produktumait (ld. 2. ábra). 

 
2. ábra A Soproni-hegység fejlődéstörténetét bemutató folyamatábra, a részletekért ld. szöveg (FREILER, 

2016).  
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2.4.  Földtani felépítés, típusfeltárások 

A Soproni-hegység kristályos képződményei uralkodóan közepes és nagyfokú 

metamorfózison átesett ortogneiszekből és csillámpalákból, kisebb részt leukofillitből, 

kvarcitokból, valamint fúrásokban megjelenő amfibolitból állnak (LELKESNÉ FELVÁRI 

és mtsi., 1983, KISHÁZI és IVANCSICS, 1987, TÖRÖK, 1996). A legutóbb említett 

amfibolitnak a Soproni-hegységben Magyarországon nincsen ismert feltárása, így 

kőzettani tulajdonságait szakdolgozatomban nem részletezem, ám az ausztriai területen 

több helyen is felbukkan (DRAGANITS, 1996). 

A GYALOG szerkesztette (2005) Magyarország fedett földtani térképmagyarázójában 

szereplő litosztratigráfiai tagolás szerint a Soproni-hegységben térképezett kristályos 

kőzetegységek aktuális nevezéktana az alábbi: 

 Sopronbánfalvi Gneisz Formáció (Nándormagaslati Gneisz Tagozat és Várisi 

Gneisz Tagozat), 

 Vöröshídi Csillámpala Formáció, 

 Óbrennbergi Csillámpala Formáció (Kovácsárki Biotitpala Tagozat, Kőorombérci 

Biotitpala Tagozat), 

 Füzesárki Fehérpala Formáció (Tolvajárki Leukofillit Tagozat, Seprőkötőhegyi 

Kvarcit Tagozat, Nagyfüzesi Kvarcit Tagozat). 

 

2.4.1. Gneiszek és pegmatitok  

TÖRÖK (1998) a gneiszeket alapvetően a foliáltságuk alapján két csoportra bontja: a 

nyírt (milonitként is említett) ortogneisz kevésbé, míg a másik típus jobban őrzi az 

eredeti magmás bélyegeket (metagránitok). Az előbbi típusra a Kópháza melletti Kő-

hegy kőfejtője, a rókaházi, és a haraszt-lejtői feltárás (Nándormagaslati Gneisz 

Tagozat), míg az utóbbira Várisi, illetve a Harkai-kúp kőfejtője szolgál jó például 

(Várisi Gneisz Tagozat) (ld. 3. ábra). Mindkét gneisztípusra jellemző, hogy 

durvaszemcsés pegmatit telérek járják át, melyek ásványai kvarc, plagioklász és fehér 

csillám, valamint kisebb mennyiségben káliföldpát és gránát (TÖRÖK 1998). TÖRÖK 

(1998) szerint az eredeti peralumíniumos gránát-tartalmú kétcsillámú leukogránit 0,25-

0,4 GPa és 630-680 °C-os P-T viszonyok között 10-15 km-es mélységben 

kristályosodott. A későbbi nagy nyomású/közepes hőmérsékletű metamorf 

felülbélyegzés ellenére maradtak a gneiszben olyan magmás reliktumok (Fe- Mn gránát, 
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Ti-gazdag biotit és muszkovit, pertites káliföldpát), melyek alapján jól azonosítható a 

kőzet protolitja (TÖRÖK 1998). Alapvetően a gneiszek kőzetalkotói a kvarc, albit, 

káliföldpát, fehér csillám, gyakran biotit és gránát, ritkán zoisit, klinozoisit, epidot, 

klorit, ilmenit és rutil (TÖRÖK, 1998). KISHÁZI és IVANCSICS (1989) szerint a gneiszek 

járulékos elegyrészei között szerepel továbbá apatit és opak ásványok, azonban turmalin 

nem. 

A kópházi Kő-hegy gneisz kőfejtőjéből SZAKÁLL (2004) a falakon több helyen 

megjelenő pegmatitos fészkekről számol be. A szerző szerint itt a kőzetalkotó ásványok 

több cm-es nagyságúak. A gneisz pegmatitjaiban uralkodóan megjelenő kvarc fehér, 

szürkésfehér, vaskos, míg az albit fehér, sárgásfehér, 1-4 cm-es pátos hasadású foltokat 

alkot. Megfigyelhetők továbbá a fekete több cm-es pikkelyeket alkotó biotit-, a 

sötétvörös-barnásvörös cm-t elérő, gyakran mállott gránát-, az 1-2 cm-es muszkovit 

pikkelyek, valamint a cm-t meghaladó oszlopos turmalinkristályok.  

A DRAGANITS (1996) csoportosítása szerinti Soproni Sorozatban a pegmatitok 

ritkábban, míg az Óbrennberg – Kaltes Bründl Sorozatban jóval gyakrabban jelennek 

meg (csoportosítás alapját ld. fentebb). A szerző a pegmatitok megjelenését nem köti 

közvetlenül a gneiszekhez. A Soproni Sorozathoz tartozó pegmatitok típuslelőhelye a 

freibergi kőbánya, ahol turmalingazdag pegmatitos erek húzódnak a csillámpalában 

(muszkovit-klorit-gránát palában). A Bányász kereszttől (Gruberkreuz) 150 méterre 

DK-re fekvő kisebb kőfejtőben az Óbrennberg – Kaltes Bründl Sorozatban megjelenő 

pegmatitos képződményekhez képest finomabb szemcsés pegmatit jelenik meg. A 

pegmatitokban az akár 2 cm-es hosszúságot elérő idiomorf turmalin, továbbá a fehér 

csillám, a poliszintetikus ikresedésű plagioklász, valamint a káliföldpát a leggyakoribb 

ásványok. Az Óbrennberg – Kaltes Bründl Sorozat pegmatitjának leggazdagabb 

lelőhelye a Büdös-kút-forrástól (Kaltes Bründl) körülbelül 1000 méterre DK-re, a 

Bányász kereszttől 900 méterre DK-re fekszik. A durvaszemcsés kőzet kőzetalkotó 

ásványai (kvarc, pertites káliföldpát, muszkovit) több centiméteres méreteket érnek el, 

míg a legfeltűnőbb alkotórész, a turmalin (sörl változat) a szerző leírása szerint akár 15 

cm hosszú és 1 cm átmérőjű is lehet, néha kissé töredezett oszlopos kristályokat alkot. 

A turmalinokon tapasztalható törésektől és enyhe deformáltságtól eltekintve a 

pegmatitos kőzetre alig, vagy nem jellemző irányítottság (DRAGANITS, 1996). Szerző az 

utóbbi pegmatitokat a biotit-andaluzit-sillimanit pala részének tekinti, kialakulásukat 

nagy hőmérsékleten lezajlott migmatitosodáshoz köti (DRAGANITS, 1996). 
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A Vas-hegy Gloriette csúcsa alatti kőfejtőben tanulmányozható a csillámpalák közé 

nyomult ún. injekciós gneisz (ld. 3. ábra). Az ismert soproni-hegységi feltárásokban 

kizárólag a Gloriette-kőfejtőben tanulmányozható a gneisz és a csillámpala közötti 

átmenet. Ennek kialakulása során a magmás benyomulás anyaga együtt 

metamorfizálódott a csillámpalával (SZAKMÁNY, 2010). A Gloriette-gneiszben 

többnyire 1-3 cm-től 40-50 cm-ig terjedő vastagságú ereket, teléreket, ritkábban lencse, 

vagy tömzsszerű egységeket formálnak a gneisz-injekciók, melyeknek két fő típusa van: 

aprószemcsés (aplit) és durvaszemcsés (pegmatit) (KISHÁZI és IVANCSICS, 1989). Az 

injekciós gneiszek anyaga gyakorlatilag megegyezik a nagy tömegben előforduló 

gneiszekével: túlnyomórészt kvarc és földpátok (mikroklin és albit) építik fel, míg a 

csillámok közül változó mennyiségben jelenik meg a biotit és muszkovit. Előfordul 

továbbá, hogy az ereket tisztán kvarc tölti ki (KISHÁZI és IVANCSICS, 1989).  

A magmás kristályosodás után, a granitoid test hűlése során fluidgazdag környezetről 

árulkodik a pegmatitos egységek jelenléte, továbbá a káliföldpát Ti-szegény 

muszkovittá és albittá történő átalakulása és a gránát részleges visszaoldódása (TÖRÖK 

1998).  

Az alpi HP metamorfózis indikátorai a gneiszekben a nagy Si-tartalmú fengit, Ca-

gazdag gránát, alacsony Ti-tartalmú biotit, káliföldpát, albit ± klinozoisit ± jadeites 

piroxén? (TÖRÖK 1998).  

A soproni-hegységi gneiszek további szálfeltárásai: Deákkúti-kőfejtő, Nándormagaslati-

kőfejtő, Vas-hegyi lőtér (ld. 3. ábra). A gneiszek és feltárásaik részletes, átfogó leírását 

ld. KISHÁZI és IVANCSICS, 1986, 1989, FÜLÖP, 1990 illetve TÖRÖK 1996, 1998 és 2003 

munkáiban.  

 

2.4.2. Csillámpalák 

FÜLÖP (1990) szerint a hegységben legnagyobb felszíni elterjedésű csillámpalák 

ásvány- és kőzettani szempontból mutatnak változatosságot, de protolitjuk alapvetően 

egységes üledékes rétegösszletet képvisel, mely egyes területeken eltérő mértékű 

átalakulásokat szenvedett (regionális, majd szakaszos és szelektív retrográd 

metamorfózis). A többfázisú prevariszti, variszti és alpi progresszív, illetve retrográd 

metamorfózist KISHÁZI és IVANCSICS (1987) is említik. TÖRÖK (2003) vizsgálatai 

szerint a hegységben található csillámpalák ugyanolyan alpi P-T utat jártak be, mint az 

ortogneiszek. 
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A Kovács-ároknál (ld. 3. ábra) tanulmányozható andaluzit-biotit-sillimanit palában 

(Óbrennbergi Csillámpala Formáció Kovácsárki Biotitpala Tagozatának felel meg) 

szabad szemmel is megfigyelhetők a különböző összetételű világos és sötét színű 

rétegek, sávok. Ezek a protolit eredeti összetételi tulajdonságait tükrözik: a világos 

egység kvarc-gazdag homokos, míg a sötét agyagos eredeti üledéket jelez. Az 

Óbrennbergi Csillámpala őrzi legjobban a pre-alpi reliktumokat: az alpi mellett további 

két metamorf ásványegyüttes nyomozható a kőzetben. A legkorábbi közepes-nagy P, 

nagy T metamorfózis Sm-Nd kora 330-340 M évre tehető. Ezt az eseményt mutatják a 

később keletkezett andaluzit porfiroblasztok belsejében lévő sztaurolit reliktumok, 

sillimanit oszlopok, valamint Ca-dús maggal rendelkező gránátok. Az ásványegyüttest 

felülbélyegző kis P, viszonylag nagy T metamorfózis során a sztaurolit csillámok 

jelenlétében (valamint annak hiányában is) történő bomlása során andaluzit keletkezett 

(st+bt+mu → and).  SiO2 szegény környezetben a lejátszódó reakció: st→sp+cor. A 

reakció során a sztaurolit Zn tartalma a spinell (hercynit) szerkezetébe épült be, ez a 

folyamat viszonylag kis hőmérsékleten is lejátszódhat. A kis P, nagy T metamorfózis 

során a kőzet átlépte a granulit fácies határát (a káliföldpátban lévő sillimanit tűk ezt 

bizonyítják), valamint parciális olvadást is szenvedett. Ez utóbbi a kőzet földpát gazdag 

részein látható, ugyanis a káliföldpátban pertit, míg a plagioklászban antipertit 

mutatható ki. A fehér csillámok az alpi-, vagy a retrográd metamorfózis produktumai 

(TÖRÖK, 1999, 2003 és szóbeli közlés 2016). 

Az Orom-végi (vagy Kőorom-bérci) kőfejtőben (ld. 3. ábra) megjelenő csillámpala 

(Óbrennbergi Csillámpala Formáció Kőorombérci Biotitpala Tagozatának felel meg) 

hasonló bélyegeket mutat, mint a Kovács-ároknál tanulmányozható, azonban itt az alpi 

metamorf hatás termékei erőteljesebben megjelennek. Prealpi reliktumok csak az alpi 

szegéllyel bíró gránátok magjában mutathatók ki.  Itt az andaluzit csupán 

pszeudomorfózák formájában jelenik meg, melyben a kianit, sztaurolit, kloritoid 

együttes figyelhető meg. A kőfejtő középső részén kiugró bérc anyaga a leukofillithez 

hasonló „szürke disztén kvarcit”, amelyben nagy mennyiségben mutatható ki a kianit, 

továbbá a Mg gazdag klorit, muszkovit, kvarc, illetve turmalin. Kimutatható az is, hogy 

a nagy mértékű Mg-metaszomatózisnak köszönhetően a retrográd metamorfózis során 

poszttektonikus kloritoid és klorit képződött (Kisházi és Ivancsics 1987, TÖRÖK 2003 és 

szóbeli közlés 2016).  

A Vöröshídi Csillámpalát (típusfeltárása ld. 3. ábra) egyértelmű kapcsolat nem köti az 

Óbrennbergi Csillámpalához, a csúcs metamorf P-T viszonyok nehezen nyomozhatók, a 
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gránátos csillámpalát jelentős mértékű retrográd metamorf hatás alakította. Az alpi HP 

metamorfózis során képződött együttes is retrográd metamorfózist szenvedett. A 

gránátok magjában prográd kloritoid+klorit együttes, míg a sztaurolit utáni álalakokban 

retrográd klorit+paragonit+muszkovit ±kloritoid jelenik meg. A biotit és a földpát ritkán 

jelenik meg. Gyakran nagy mennyiségben tartalmaz kvarcot (laterálszekréciós 

kvarclencsék formájában), míg járulékos elegyrészei az ilmenit, pirit, rutil, titanit, 

cirkon, monacit, turmalin és apatit, melyek közül a turmalin ritkán jelentős mértékben 

feldúsulhat (KISHÁZI és IVANCSICS 1987, FÜLÖP 1990, TÖRÖK szóbeli közlése 2016). 

 

2.4.3. Leukofillitek 

A Vas-hegyi kőfejtő falában jól vizsgálható a gneisz és a leukofillit közötti folyamatos 

átmenet. A metaszomatizált zónától távol eső homogénnek tekinthető kvarc + 

káliföldpát+ albit + muszkovit + biotit + gránát gneiszből a leukofillit irányába, a Fe és 

Mg tartalmú ásványok (biotit, gránát) távozásával káliföldpát gneisz alakult ki. A 

következő zónában a káliföldpát gneisz hidratációjával muszkovit gazdag albitgneisz 

alakult ki, majd egy kizárólag muszkovitből és kvarcból álló kőzet. A leuchtenbergit 

(Mg-klorit) hozzáadódásával a leukofillit zónájába érünk. A leukofillites zóna 

belsejében a muszkovit is eltűnik, és a leuchtenbergit válik az egyedüli rétegszilikáttá 

(TÖRÖK 2003 és szóbeli közlése 2016). 

A Nándormagaslati-kőfejtő északi oldalában a Vas-hegyhez hasonlóan szálban 

követhető a folyamatos átmenet az ortogneisz és a leukofillit között, ám a bánya 

melletti, a leukofillit típusfeltárásaként ismert Ady Endre út 128. menti bevágás nem 

szálkőzet, hanem gravitációs mozgás (lecsúszás) következtében került a kőzetblokk a 

jelenlegi helyére (KISHÁZI és IVANCSICS, 1987). A kőzet hófehér, fehéresszürke, erősen 

foliált, levelesen széthulló, finomszemcsés. Uralkodó ásványai a kvarc (gyakran több 

cm-es vastagságú laterálszekréciós kvarclencsékben), muszkovit és Mg-klorit 

(leuchtenbergit), míg járulékosan apatit, opak ásványok, cirkon, epidot és rutil van jelen 

(KISHÁZI és IVANCSICS, 1987).   

A Nyugati-Alpok fehér paláival rokonítható leukofillit pontos képződési mechanizmusa 

és ideje nehezen tisztázható, ám az megállapítható, hogy általában a gneisz és a 

csillámpala közötti nyírásos zónákban jellemző és Mg-metaszomatózishoz köthető 

(KISHÁZI és IVANCSICS, 1987, DEMÉNY és mtsi 1997, TÖRÖK, 2003). A leukofillit 

DEMÉNY és mtsi. (1997) szerint az alpi HP metamorfózis csúcsán, míg TÖRÖK (2003) 
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ásványkémiai és fluidzárvány vizsgálatokkal nyert bizonyítékai alapján az alpi csúcsot 

követően a retrográd fázisban keletkezett. A leukofillitek helyenként ritkaföldfém 

gazdag (florencit, monacit, xenotim) és egyéb foszfát ásványokat (lazulit, goyazit-

plumbogummit, apatit) tartalmaznak (TÖRÖK, 2001). 

 

 

2.4.4. Kvarcitok 

KISHÁZI és IVANCSICS (1987) a kianitos kvarcitokat a csillámpalák egységén belül 

tárgyalják, és két típusát különítik el: a muszkovitban (szericitben) gazdag, 

csillámpalával átmenetet képező szürke kvarcit és a muszkovitban szegény, 

csillámpalával kontaktust nem alkotó fehér kvarcit változatot. Fontos azonban, hogy a 

kőzet neve ellenére a kvarc-tartalom gyakran igen alárendelt a képződményben 

(KISHÁZI és IVANCSICS, 1987).  

A szürke kvarcit = kianit-leuchtenbergit-muszkovit kvarcit (a Nagyfüzesi Kvarcit 

Tagozatnak felel meg) típusfeltárása az Oromvégi-kőfejtőnél található. Kőzetalkotó 

ásványként kvarc, kianit, leuchtenbergit és szericit, míg járulékos elegyrészként 

turmalin (mely esetenként jelentősen feldúsulhat), apatit, rutil, ilmenit, cirkon és 

monacit fordul elő (FÜLÖP, 1990). Jelen kőzetekkel genetikailag szoros kapcsolatban 

állnak különböző ritkaföldfém-tartalmú foszfátásványokban (florencit, monacit, apatit, 

lazulit) gazdag kianit + leuchtenbergit + muszkovit ± kvarc ásványos összetételű 

kőzetek (KISHÁZI és IVANCSICS, 1987). 

A Seprőkötőhegyi Kvarcit Tagozatnak felel meg a másik típus, a fehér kvarcit = 

disztén-leuchtenbergit kvarcit, habár típusfeltárása nem a Seprőkötő-hegyen (bár 

kétségkívül ott is előfordul), hanem a Récényi úti kőfejtőben található (FÜLÖP, 1990). 

Különbség a szürke kvarcithoz képest, hogy a kőzetben jóval alárendeltebb a 

muszkovit, továbbá nem kerültek elő innen ritkaföldfém-tartalmú ásványok (KISHÁZI és 

IVANCSICS, 1987). Megfigyelhetők azonban turmalinos erek a Récényi úti kőfejtő 

disztén-leuchtenbergit kvarcitjában (KISHÁZI és IVANCSICS, 1986). 
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3. ábra A Soproni-hegység vázlatos földtani térképe, a típusfeltárások és a mintagyűjtési pontok 

feltüntetésével (FÜLÖP, 1990 és TÖRÖK, 2003 alapján szerkesztve). 

 

 

 

 

 

 



21 
 

3. A feltárások és a mintagyűjtés leírása  

A szakdolgozatom tárgyát képező metamorf kőzetek feltárásai túlnyomórészt helyben 

(vagy részben helyben, csak kis mértékben áthalmozott) álló törmelékek, ahol a 

turmalinban gazdag képződmények szögletes, vagy csak kissé koptatott kőzetblokkok 

formájában fordulnak elő. A terepi megfigyelések alapján a képződmények lokális 

elterjedésűek, a jelzett területeken kívül egyéb előfordulásuk eddig nem ismert (ld. 3. 

ábra). A települési-, és a szálkőzetekkel való viszonyok nem látszanak a rossz feltártság 

és a minták törmelék mivolta miatt. Kivételt képeznek ez alól a Récényi úti kőfejtőben 

gyűjtött minták, melyek a szálkőzetből származnak.  

A feltárásokat a legnagyobb magyarországi ásványlelőhely adatbázisának 

(www.geomania.hu) szerkesztői MESICS Gábor és NAGY Mónika természetjáró, 

évtizedes soproni terepi tapasztalattal rendelkező házaspár kalauzolásával nyílt 

alkalmam megismerni. A vizsgált feltárások mindegyikének megközelítése, továbbá 

terepi megfigyelések és ásványfotók az említett internetes adatbázisban megtalálhatók. 

A makroszkóposan is különlegesnek bizonyuló minták egy részét Mesics Gábor és 

Nagy Mónika bocsátotta rendelkezésemre, melyek korábbi jól dokumentált 

gyűjtésekből származnak. A Soproni-hegységben egyénileg, illetve családommal tett 

túráim során (2013, 2014, 2015, 2016) tovább bővítettem a jelzett feltárásokból a 

változatosnak bizonyuló minták számát. Egyetemi és saját szervezésű terepgyakorlatok 

keretein belül is sor került a feltárások megfigyelésére és minták begyűjtésére: 2015 

augusztusában Józsa Sándor, Váczi Benjámin és Lange Thomas társaságában; 2016 

májusában Sági Tamás, Váczi Benjámin, Lange Thomas, Orbán Szabolcs, Biró Máté, 

Tóth Ágoston és Kátai Orsolya társaságában; továbbá 2016 októberében Török Kálmán, 

Józsa Sándor, Lange Thomas és Biró Máté társaságában. 

3.1.  1. feltárás: Bükkfaforrás-árok vége  

Földrajzi koordináták: 47.641694, 16.523134 

A turmalinban gazdag pegmatitos képződmények feltárása a Bükkfaforrás-árok végén, 

az osztrák határ mentén (de a határt jelentő patak magyarországi oldalán) a NY-i 

oldalon található, mintegy 1000 méterre délkeletre a Büdös-kút-forrástól (Kaltes 

Bründl) (ld. 4. ábra). A DRAGANITS (1996) leírásában szereplő, andaluzit-biotit-

sillimanit palához kötődő turmalinban gazdag pegmatit, mely a szerző szerint 1000 
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méterre délkeletre helyezkedik el a Büdöskút-forrástól, mindezek alapján tökéletesen 

megfelelhet az általam is vizsgált feltárásnak. A szerző azonban azt is említi, hogy a 

feltárás 900 méterre helyezkedik el a Bányász kereszttől, de a pontosabb leírás a feltárás 

elhelyezkedéséről hiányzik. A szerző nem látja el GPS koordinátákkal a feltárásokat, 

így a feltárások jelölése és földtani térképen való beazonosítása nem lehetséges. A 

szöveges leírásra támaszkodva azonban egyértelműen kijelenthető, hogy, habár 

durvaszemcsés, pegmatitos képződményekről van szó, az általam mintázott 

Bükkfaforrás-árok végi feltárás nem azonos a DRAGANITS (1996) által említett, 

bizonytalan helyszínű feltárással. Ezt erősíti, hogy a szerző kizárólag ausztriai területen 

lévő képződményeket vizsgált, a szakdolgozatomban szereplő feltárás azonban a határ 

magyarországi oldalán helyezkedik el.  

 

4. ábra 1. feltárás, a Bükkfaforrás-árok vége, fotó: Mesics Gábor, 2013.  

3.2.  2. feltárás: Tövissüveg-hegy  

Földrajzi koordináták: 47.641764, 16.543157 

A volt határőr-örstől (Muck) DK-re a Ház-hegy árok és a Kánya-szurdok között elnyúló 

gerinc a Tövissüveg-hegy. A lapos gerincen számos kisebb-nagyobb domb jelenik meg, 

melyek tetején közel szabályos kör alakú gödrök találhatók (ld. 5. ábra). A gödrök 

mentén, illetve a dombocskák között vizsgálható kőzettörmelék anyaga túlnyomórészt a 

földtani térképeken jelölt Vöröshídi Csillámpala, azonban gyakran előfordulnak a 

Bükkfaforrás-árok végi kőzetekhez hasonló megjelenésű, de még durvább szemcsés 

turmalinban gazdag képződmények (gneiszek).  
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5. ábra 2. feltárás, a Tövissüveg-hegy, fotó: Mesics Gábor, 2016. 

 

3.3.  3. feltárás: Ultra-hegy északi lába  

Földrajzi koordináták: 47.673835, 16.517776  

A Ciklámen üdülőházakkal szemközti völgyben, az úttól mintegy 2-300 méterre, az 

Ultra-hegy É-ÉNY-i lábánál időszakos patakok, vízmosások mentén nagy mennyiségű 

és változatos törmelékanyag tanulmányozható (6. ábra). A törmelék anyaga uralkodóan 

Vöröshídi Csillámpala (gránátos klorit-muszkovitpala), melyben gyakran centimétert 

meghaladó mállott gránátok, és esetenként több centiméteres sztaurolit utáni szericit-

kloritoid pszeudomorfózák jelennek meg. A csillámpalán kívül gneiszek és kvarcitok is 

előfordulnak. MESICS szóbeli közlése szerint 2008-ban egy felhőszakadás során 

kimélyült vízmosás tömör, fekete, turmalinban gazdag rétegeket (szálkőzetet) tárt fel, 

majd a feltárás sajnálatos módon rövid időn belül betemetődött, pontos helye csak 20-30 

méteres pontossággal adható meg. MESICS azonban több mintát gyűjtött a 

képződményből, valamint néhány nagyobb tömböt emelt ki a vízmosás mellé, nem 

messze a szálfeltárástól. A minták nagy részét rendelkezésemre bocsátotta, és a 

tömbökből is (ld. 7. ábra) lehetőségem nyílt gyűjteni. 
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6. ábra 3. feltárás: a: az ultra-hegyi vízmosás, nem sokkal a keletkezése után, fotó: Mesics Gábor, 2008; 

b: az ultra-hegyi vízmosás mentén előforduló törmelékanyag terepi vizsgálata Józsa Sándorral, 2015. 

augusztus. 

 
7. ábra Az ultra-hegyi vízmosás mellé kiemelt egyik kőzettömb a turmalinban különösen gazdag 

rétegekből, 2016. május. 

3.4.  4. feltárás: Nagy Füzes  

Földrajzi koordináták: 47.651265, 16.544219 

A Nagy Füzesnél lévő törmelékfeltárás egy kisebb mezőn található, mely egy az 

erdőgazdálkodás során kivágott erdőrész. A fák gyökerei által kifordított viszonylag 

sűrűn elhelyezkedő, gyakran tömb mérettartományba eső kőzetek jelentik a feltárást (ld. 

8. ábra). A terepi megfigyelések alapján is megállapítható azonban, hogy az itt feltáruló 

deformált turmalinos erekben, sávokban gazdag kőzettípus különleges és nehezen 

sorolható be a Soproni-hegység jól ismert képződményei közé.  

a. b. 
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8. ábra 4. feltárás: A fák gyökerei által kifordult kőzetek alkotta törmelékfeltárás a Nagy Füzesnél, 

háttérben a soproni természetjáró: Mesics Gábor, 2015. 

3.5.  5. feltárás: Seprőkötő-hegy 

Földrajzi koordináták: 47.656438, 16.519159 

A seprőkötő-hegyi törmelékfeltárás, ahonnan a minták származnak, a Mucktól az Ultra-

hegy felé vezető gerincen mélyített földút mentén található (9. ábra). A Seprőkötő-

hegytől DNY-ra Brennbergbánya irányába a vasfüggöny helyén vezető út mentén több 

kisebb, hasonló képződményből (fehér kvarcit) álló, feltárás található, melyek 

mindegyike a KISHÁZI és IVANCSICS (1987)-féle földtani térképen szerepel.  

    
9. ábra 5. feltárás: a seprőkötő-hegyi feltárás; a minták az útból, illetve az út mellől származnak, fotó: 

Mesics Gábor, 2015. 
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3.6.  6. feltárás: Récényi úti kőfejtő  

Földrajzi koordináták: 47.655579, 16.536048 

A Récényi úti kőfejtő fehér kvarcit feltárása a KISHÁZI és IVANCSICS (1986) által 

készített geológiai alapszelvények között szerepel. A turmalin erekkel rendelkező 

kianit-leuchtenbergit kvarcit mintákat a szálkőzetből gyűjtöttem (10. ábra).  

  
10. ábra a: A 6. feltárás: a természet által nagyrészt visszahódított récényi úti fehér kvarcit kőfejtő, b: A 

récényi úti kőfejtő NY-DNY-i falában turmalin erek figyelhetők meg, 2015. 

3.7.  7. feltárás: Ház-hegy  

Földrajzi koordináták: 47.636798, 16.540859 

A ház-hegyi minták a határ menti ösvényből és az ösvény menti törmelékből 

származnak (11. ábra). A törmelék anyaga szinte kizárólag klorit-muszkovitpala 

(Vöröshídi Csillámpala), melyben a turmalin és a gránát többször kőzetalkotó 

mennyiségben van jelen. 

 
11. ábra 7. feltárás: a Ház-hegy, a határ mentén haladó ösvény, melynek mentén található törmelékből 

származnak a vizsgálatok tárgyát képező minták, fotó: Mesics Gábor, 2013. 

a. b. 
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4. Mintaelőkészítési és anyagvizsgálati módszerek 

A túlnyomórészt saját kezűleg gyűjtött, továbbá Mesics Gábor és Nagy Mónika által 

rendelkezésemre bocsátott mintákból a kőzettani vizsgálatokhoz vékonycsiszolatokat 

készítettem az ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszékén. Összesen mintegy 75 darab kb. 

30 µm vastag, zömében polírozott (65 darab), illetve – az optikai tulajdonságok 

kedvezőbb vizsgálatához – fedett (10 darab) vékonycsiszolat készült. 

A vizsgálatok tárgyát képező kőzetpéldányokat elsőként gyémántkorongos vágógéppel 

méretre vágtam (nagyjából 2,5x4,5 cm-es alapterületű, 1-4 cm vastag téglatestek, ez a 

méret az üveg tárgylemezek méretével egyezik meg). A vágott felszínnel rendelkező 

kőzetdarabok egyik oldalát egy egyre finomodó csiszolópor sorozaton alakítottam 

simára. A csiszolópor anyaga nagy keménységű szilícium-karbid, a szemcsemérete 

annál kisebb, minél nagyobb számmal jelölik a port. Ennek megfelelően elsőként ’100’-

as, majd egyre finomodó, legvégül ’1000’-es poron csiszoltam nedvesen, poronként 5-

10 percig a mintákat.  A csiszolt, sima felületű darabokat alaposan megmostam, 

megtisztítottam (a kézi tisztítás mellett ultrahangos rázókészülékben is eltávolítottam a 

kisebb repedésekbe rekedt csiszolópor szemcséket). Ezt követően a tiszta, majd 

főzőlapon, és nagy nyomású levegővel kiszárított mintákat kétkomponensű 

műgyantaragasztóval (Araldit + térhálósító) tárgylemezekre ragasztottam. A ragasztó 

száradását követően az üvegről kézzel, a korábban is használt vágógéppel, nagy 

óvatossággal levágtam a több cm vastag kőzetdarab jó részét oly mértékben, hogy az 

üvegen csupán 1 mm vastag kőzet maradjon. Az így kapott minta tovább vékonyítandó 

a Kőzettan-Geokémiai Tanszéken rendelkezésre álló Buehler-típusú vákuumos 

kőzetvékonyító berendezéssel, mintegy 100-150 µm vastagságig. Ezt a lépést követi a 

nagy precizitást igénylő kézi vékonyítás 30 µm-es vastagságig a ’600’-as, a ’800’-as 

legvégül pedig az ’1000’-es csiszolóporokon (ez csiszolatonként kb.: 30-45 perc). A 

kívánt kőzetszelet-vastagság elérése után a záróművelet a csiszolat polírozása, avagy 

fedése (fedőlemez felragasztása a vékonyított felszínre a korábban is használt 

műgyantával). A fedett csiszolatok az ásványok optikai tulajdonságainak kedvezőbb 

polarizációs mikroszkópi vizsgálatához, a polírozott csiszolatok pedig a kőzet 

ásványainak kémiai elemzéséhez (például SEM-EDX) szükségesek. Polírozás előtt 

szükséges a tárgylemezek sarkainak és éleinek lekoptatása, legömbölyítése. 
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A hagyományos mintaelőkészítési műveleteken felül a minták többségénél egyéb 

speciális, időigényes további lépések is szükségesnek bizonyultak. A tapasztalatok 

alapján a turmalinban gazdag kőzetekre alapvetően jellemző, az ásvány fizikai 

tulajdonságai miatt, hogy a szemcsék könnyen letöredeznek, kiperegnek. Ennek 

elkerülése érdekében a minta vágása előtt, a csiszolás közben többször, illetve a 

vékonyítás során folyamatosan kétkomponensű műgyantába, illetve pillanatragasztóba 

ágyaztam be a mintákat.  

A minták polírozásához a Kőzettan-Geokémiai Tanszék mikrotechnikai 

laboratóriumában található manuális, illetve az MTE-ELTE Vulkanológiai 

Kutatócsoport Buehler automata polírozógépét használtam. Az elsőként elvégzett 

automata előpolírozáshoz 6, 3 majd 1 µm-es gyémánt szuszpenziót, a kézi polírozáshoz 

1 µm-es Al2O3 szuszpenziót használtam. 

A vékonycsiszolatok egészéről remek általános képet adnak nemcsak az összeillesztett 

polarizációs mikroszkópi felvételek, hanem a számítógép által vezérelt szkennerrel 

készített nagyfelbontású képek is. A szkennelt csiszolatképek (ld. 6. Melléklet) a 

Kőzettan-Geokémiai Tanszék Hewlett-Packard Scanjet G4010 típusú szkennerével, 

1200, illetve 2400 DPI felbontással készültek. 

A vékonycsiszolatokat Nikon OptiPhot2-pol polarizációs mikroszkóppal vizsgáltam, a 

csiszolatfotók Nikon CoolPix DS-Fi1 típusú kamerarendszerrel készültek.  

A pásztázó elektronmikroszkópos analízist az ELTE Kőzettan-Geokémai Tanszékén 

végeztem el Kovács Zoltán segítségével. A használt műszer egy AMRAY 1830 típusú 

volfrámkatódos, EDAX PV9800 típusú energiadiszperzív spektrométerrel felszerelt 

elektronmikroszkóp. A vizsgálatok során alkalmazott gyorsítófeszültség 20 kV, a 

mintaáram 1 nA, az elektronsugár átmérője 50 nm, a munkatávolság 24 mm. A 

bemutatott képek mindegyike visszaszórt elektron detektorral (BSE) készült. Az 

ásványkémiai elemzések kiértékelése nemzetközi sztenderdek és ZAF korrekció 

segítségével történt.  

A Raman-spektroszkópiás mérések az ELTE TTK FFI laboratóriumában egy HORIBA 

JobinYvon LabRAM HR típusú műszerrel készültek Aradi László segítségével. A 

méréseket 532 nm lézergerjesztéssel végeztem, 600 vonal/mm-es optikai rács, 50 µm-es 

konfokális apertúra beállításokkal, 100×/NA0,9-es objektívvel. 
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A röntgen pordiffrakciós fáziselemzés Dallos Zsolt irányításával a Miskolci Egyetem 

Ásvány- és Kőzettani Tanszékén készült, egy Bruker D8 Advance készülékkel. A 

mérési paraméterek: Cu- Kα sugárforrás (40 kV, 40 mA generátor beállításokkal), 

Göbel tükörrel előállított párhuzamos nyaláb geometriában, szimmetrikus 2,5°-os 

axiális Soller- résekkel, Vantec-1 helyzetérzékelő detektorral (PSD), 1°-os detektor 

ablaknyílással. A porpreparátumok felülről betöltött mélyített Si egykristály alacsony 

hátterű mintatartókba készültek. A lépésköz/mérési idő 0.007 fok/14sec.  

A polarizációs mikroszkópi és SEM-BSE képeken rövidített ásványneveket 

alkalmaztam, melyek jegyzékét ld. a 2. táblázatban. 

2. táblázat A polarizációs mikroszkópi és SEM-BSE képeken alkalmazott ásványnév rövidítések 

ab: albit  ap: apatit  brl: berill bt: biotit  chl: klorit  

cld: kloritoid flo: florencit hem: hematit kfs/kfp: káliföldpát kln: kaolinit 

ky: kianit laz: lazulit lim: limonit goy: goyazit grt: gránát  

ilm: ilmenit  mnz: monacit  mu/mus: muszkovit, fehér csillám  pl: plagioklász  q: kvarc 

sch: scheelit sil: sillimanit tur: turmalin xtm: xenotim  zrn: cirkon 

 

Egyéb rövidítések: 

1N = 1 Nikollal készített polarizációs mikroszkópi fotó 

+N = Keresztezett polárszűrőkkel készített polarizációs mikroszkópi fotó 

SEM-EDS = energiadiszperzív spektrométerrel felszerelt pásztázó elektronmikroszkóp 

SEM-BSE = visszaszórt elektron kép 

 

Az elkészített vékonycsiszolatok mindegyikéről külön petrográfiai leírás készült, ám a 

dolgozatban a nagyobb kőzettípusok leírását összevontan foglaltam össze. A 

vizsgálatok tárgyát képező minták és az alkalmazott anyagvizsgálati módszerek 

jegyzékét ld. a 3. táblázatban. 
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3. táblázat A vizsgált minták jegyzéke az elvégzett anyagvizsgálati módszerek feltüntetésével. 

(jelmagyarázat: v.cs.=vékonycsiszolat) 

 

Feltárás Kőzetnév Mintaszám 
Fedett 

v.cs. 

Polírozott 

v.cs. 

SEM-

EDS 
Raman XRD 

Bükkfaforrás-

árok 

turmalinos ortogneisz SOPE-01 1 1 x   

turmalinos ortogneisz SOPE-02  1    

turmalinos ortogneisz SOPE-03  1    

turmalinos ortogneisz SOPE-07 1 1 x   

turmalinos ortogneisz SOPE-08 1 1    

ortogneisz+csillámpala SOPE-11  1 x   

turmalinos ortogneisz SOPE-14 1 4    

ortogneisz+csillámpala SOPE-15 2 1    

turmalinos ortogneisz SOPE-17 1 1    

ortogneisz+csillámpala SOPE-20 1 3 x   

turmalinos metagránit SOPE-16 1 1 x x  

meta-turmalingránit SOPE-21 1 1 x   

Tövissüveg-

hegy 

turmalinos P-ásv 

ortogneisz 
SOTO-01  4 xxx x  

Ultra-hegy 

turmalinit SOUL-01  2 x x x 

turmalinit SOUL-02  2 x  x 

turmalinit SOUL-03  1    

turmalinit SOUL-05  1    

turmalinit SOUL-06  1   x 

turmalinit SOUL-22  3 x  x 

turmalinit SOUL-30  4 x   

turmalinit SOUL-31  3 x   

turmalinit SOUL-34  2    

turmalinit SOUL-35  3    

turmalinit SOUL-36  2    

Nagy Füzes 

turmalinos kianitos 

csillám-kloritpala 
SOFU-A01  3 x   

turmalinos kianitos 

csillám-kloritpala 
SOFU-A02  1    

turmalinos kianitos 

csillám-kloritpala 
SOFU-A03  2    

turmalinos kianitos 

csillám-kloritpala 
SOFU-B01  2    

Seprőkötő-

hegy 

kianit-leuchtenbergit 

kvarcit 
SOSEP-01  1 x   

kianit-leuchtenbergit 

kvarcit 
SOSEP-02  2    

kianit-leuchtenbergit 

kvarcit 
SOSEP-04  1    

Récényi úti 

kőfejtő 

kianit-leuchtenbergit 

kvarcit 
SOREC-01  2    

Ház-hegy 

turmalin-gránát 

csillámpala 
SOHA-01  1    

turmalin-gránát 

csillámpala 
SOHA-02  2 x   

 ∑: 10 

db 
∑: 62 db  
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5. Eredmények 

5.1.  Petrográfiai leírás 

A petrográfiai leírásnál a szöveti bélyegekre, az ásványok, szemcsehatár jellegek 

tulajdonságaira vonatkozó nevezéktan alapjául PASSCHIER és TROUW (2005) és 

KUBOVICS (1993) könyvei szolgáltak. Az elkészített vékonycsiszolatok mindegyikéről 

külön petrográfiai leírást készítettem, ám a jelen fejezetben az átláthatóság kedvéért 

nagyobb, összevont csoportokban mutatom be a minták fő mikroszkópos 

jellegzetességeit. A szöveti és ásványos összetételi szempontból szignifikánsan eltérő 

minták esetén alakítottam csak ki külön csoportokat.  

 

5.1.1. Turmalinos ortogneiszek 

A minták túlnyomó része a Bükkfaforrás-árok menti (csiszolati jelzése: SOPE-xy, 

összesen 27 darab), kis része a tövissüveg-hegyi (csiszolati jelzése: SOTO-xy, összesen 

4 darab) feltárásból származik (ld. 3. 4. és 5. ábra). A leggyakoribb, legtípusosabb 

kőzetváltozatokat az a.) jelű mikroszkópos alcsoport mintái reprezentálják, melyek 

esetén a vizsgált kőzet makroszkóposan teljesen homogénnek tekinthető. Ettől a 

„klasszikus” típustól szövetileg, illetve ásványos összetételében némileg eltérő 

változatok is megfigyelhetők, ám ezek a különbségek szabad szemmel nem olyan 

karakteresek, így célszerűbb az összevont makroszkópos leírás. A Bükkfaforrás-árok 

menti helyben álló törmelékfeltárás egyes kőzettömbjein tanulmányozható továbbá a 

folyamatos, átmeneti kontakt zóna is a gneisz és a befogadó csillámpala között. 

Makroszkópos kőzetleírás: 

Az ortogneisz (metagránit) alapvetően szürkésfehér, sárgás-vöröses szürkésfehér, 

durvaszemcsés gránitszerű (pegmatitos) megjelenésű, melyen gyakran – elsősorban 

kvarc által definiált – enyhe foliáció figyelhető meg. Egyes kőzetek egyáltalán nem 

deformáltak, mozaikos, ekvigranuláris magmás szöveti képet mutatnak (pl.: 12. ábra/e 

és f). Más esetben a kőzet mállott felszínén kiugró, kipreparálódó, néhol elnyúlt lencse 

alakú kvarcszemcsék irányítottsága azonban markáns, jól követhető. Az uralkodó kvarc 

mellett földpát, fehér csillám (feltételezhetően muszkovit), turmalin és gránát figyelhető 

meg szabad szemmel a kőzetben (12. ábra). A kőzet egészére jellemző a mm alatti 

vékony rozsdabarna erek, repedések szabálytalan lefutású hálózata. Az erek lefutása 
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több esetben megegyezik a kvarc által definiált foliációval; továbbá megfigyelhető, 

hogy gyakran fehér csillám kíséri a fent említett ereket.  

A leggyakoribb kőzetalkotó ásványként jelen lévő kvarc áttetsző szürke, vörösesszürke 

félig, vagy nem sajátalakú, gyakran teljesen izometrikus szemcséket alkot, melyek 

mérete eléri, néha meghaladja az 1 cm-t. A földpát piszkosfehér, halványsárga, üde 

gyakran 1-1,5 cm-t elérő táblás sajátalakú, néha félig sajátalakú jól hasadó kristályok 

formájában van jelen, ám a kőzet felületén, valamint tört felszínen is több esetben 

mállott, átalakult szericites halmazokat alkot. A fehér csillám (muszkovit) néha a 

szemcsék szegélyén, bevonatszerűen, a vékony rozsdás repedések mentén, vagy 

különállóan néhány mm-es ezüstös pikkelyek, lemezek formájában van jelen, de 

bizonyos esetekben megfigyelhetőek 1-2 cm-t elérő csomók, foltok is. A turmalin 

általában néhány mm-es, de sok esetben 3-4 cm hosszúságot és 1-1,5 cm-es átmérőt 

elérő fekete, szép sajátalakú, tűs, pálcikás, oszlopos habitusú. A nagyobb kristályok 

gyakran töredezettek, repedezettek, a turmalinra típusosan jellemző c-tengelyre 

merőleges harántelválás jól megfigyelhető. Egyes kőzetváltozatokban a turmalin 

teljesen szabálytalan alakú xenomorf, a kőzetalkotó ásványok között repedéskitöltőként 

jelenik meg. A gránát vörösesbarna fél cm-t elérő sajátalakú izometrikus kristályokat 

alkot, elszórtan, ritkásan helyezkedik el a gneiszben, ám a csillámpalával való kontaktus 

mentén gyakori, néhol már közel kőzetalkotó mennyiségben is megjelenik. 

Az ortogneisz csillámpalával való kontaktusa nem tűéles, de jól kijelölhető (ld. 12. 

ábra/c és d). A csillámpala kvarcerekben gazdag, szabad szemmel finomszemcsés 

csillám és néhány mm-es turmalin figyelhető meg benne. A csillámpala erősen foliált, 

az irányítottságot mutató kvarcerek „áthajolva” folytatódnak a kontaktustól távolodva 

egyre kevésbé irányított gneiszben is. Turmalin a határ mentén a csillámpalában és a 

gneiszben is gyakran, ám a gneisz belseje felé egyre kevésbé van jelen. A csillámpala 

turmalinja alapvetően finomabb szemcsés, nem haladja meg a néhány mm-t és a tűs 

szemcsék orientációja minden esetben követi a kőzet palásságát.  

Egyes nagyobb (kb. 30x30x40 cm) tömbök esetén feltűnő, hogy a turmalin elsősorban a 

gneiszdarabok felületén (kérgén), vagy külső, néhány centiméteres zónájában a 

legelterjedtebb (pl. 12. ábra/g). A kőzetek belsejében egyre kisebb mennyiségben van 

jelen, illetve egyre kevésbé sajátalakú formában (tehát kívül teljesen sajátalakú, belül 

repedéskitöltő xenomorf). Alig több mint 5 cm-re a kőzettömb felületétől a turmalin 
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már egyáltalán nincs jelen; míg az egyéb kőzetalkotó ásványok megjelenését tekintve 

nem látható változás. Megfigyelhető továbbá, hogy a turmalin szemcsék szinte minden 

esetben a néhol lencseszerűen elnyúlt, érszerű kvarchoz kötődően („kvarcköntösben”) 

jelennek meg. A foliációt definiáló, érszerűen megjelenő kvarc orientációja gyakran 

megegyezik a vékony rozsdás erek lefutásának irányával.  

A foliációval egyáltalán nem rendelkező kőzetváltozatok, metagránitok esetén a 

turmalin teljesen egyenletesen helyezkedik el a kőzetben, a nyúlt oszlopos ásványok 

orientációja szabálytalan, nem jelölhető ki uralkodó irány (ld. 12. ábra/f). 

A turmalin megjelenése, a gneiszekben való eloszlása és az egyéb kőzetszöveti 

tulajdonságok csupán nagyobb kézipéldány léptékben nyomozhatók, törmelékfeltárás 

révén a különböző szöveti jellegeket mutató ortogneiszek egymással való kapcsolata a 

szálkőzetben/falban nem tanulmányozható. 
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12. ábra: a-b:  a Bükkfaforrás-árok végi feltárás típusos, leggyakoribb kőzetei a turmalinban gazdag 

pegmatitos ortogneiszek; c-d: a mintákon megfigyelhető a gneiszek csillámpalával való kontaktusa; e-f: 

nem irányított turmalinos gneisz => metagránit; g: a Tövissüveg-hegyről származó turmalinban gazdag 

pegmatitos ortogneisz. 

 

Mikroszkópos kőzetleírás: 

A makroszkópos összevont elemzést kibővítve, a jelentősebb eltérést mutató szöveti és 

ásványos összetételi bélyegek mikroszkópos vizsgálata alapján, az ortogneiszeken belül 

több (mikroszkópos) alcsoport elkülönítése bizonyult szükségesnek. A b.) c.) és d.) 

típusok kőzetleírása esetén a hangsúly az a.) csoport esetén részletesen ismertetett 

tulajdonságoktól való jelentős eltérésekre esik.   
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a.) Turmalinos ortogneisz  

Az ortogneisz a vékonycsiszolatokban nem mindig mutat teljesen egységes szöveti 

képet. Alapvetően enyhén irányított szövetű; az irányítottság mértéke csiszolati 

léptékben is változik, a foliációt általában kijelölő kvarc orientáltsága gyakran markáns, 

de egyes részeken alig definiál palásságot. Az ortogneisz egészét vékony, néhány µm-es 

vastagságú 1 nikollal rozsdabarna, limonitos, szabálytalan lefutású (a foliációval 

párhuzamosan, illetve ettől eltérő bármely más irányokban is) erek hálózzák be, 

melyekhez általában finomszemcsés csillám kötődik. Az erek a szemcsék között futnak, 

ám gyakran átjárva, széthasítva azokat; szinte minden esetben átalakulás kötődik 

hozzájuk (részletezve ld. később). A kőzet szövete „porfíros” jellegű, a nagy, 

centiméteres méretet elérő földpátok ± turmalin között finomabb szemcsés kvarc, fehér 

csillám (több mm-es, valamint finomszemcsés), továbbá gránát, apatit, klorit, rutil, opak 

elegyrészek és cirkon van jelen. Tehát a színtelen elegyrészekben gazdag leuko-

ortogneisz általános szöveti jellemzésére a porfiro-granoblasztos elnevezés a 

legalkalmasabb.  

A kőzetalkotó, uralkodó elegyrészek a kvarc és földpátok, ezek közel azonos 

mennyiségben vannak jelen, a kőzet mintegy 70-80%-át teszik ki. A turmalin, fehér 

csillám és gránát egyes részeken nagyon elterjedt, de összességében a kőzetnek nem 

több mint 20-25%-át alkotják. Az apatit, valamint az egyéb akcesszórikus elegyrészek, 

mint a klorit, rutil, opak ásványok, cirkon, monacit, xenotim csupán maximum néhány 

százalékban vannak jelen.  

A kvarc minden esetben tiszta, színtelen, az egyes szemcsék mérete 100-2500 µm 

között váltakozik, többnyire átlagosan 200-300 µm. A szemcsék kioltása szinte minden 

esetben hullámos, ez a nagyobb szemcsék esetén erőteljesebben, míg a kisebbek esetén 

kevésbé jellemző. A nagyobb, unduláló kioltású szemcsék esetén gyakran 

megfigyelhető alszemcsésedés. Általánosan jellemző a foliációval párhuzamos kissé 

nyúlt alak, de megfigyelhetők izometrikus szemcsék is. Több esetben megfigyelhető 

csiszolati léptékben is a kvarcok szemcsehatárainak eltérő jellegű megjelenése; 

bizonyos esetekben egyeneshez közelítő szemcsehatárok, kevésbé szuturált, néhol 

csaknem teljesen egyensúlyi szövet a meghatározó. A nyúltabb szemcsék esetén 

azonban zavaros, nagyon tagolt, fogacsolt, amőboid, lóbavonal-szerű (ld. 13. ábra/b) 

érintkezés a jellemző, míg az általában kisebb, izometrikus, gyakran alszemcseként 
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jelen lévők esetén teljesen egyenes, tiszta szemcsehatár-lefutás, nem vagy alig hullámos 

kioltás és 120°-os hármaspontok a dominánsak (ld. 13. ábra/a).  

  

13. ábra Az ortogneiszben csiszolaton belül változik a kvarc szöveti megjelenése és a szemcsehatárok 

lefutása (a: egyenes szemcsehatárok, 120°-os hármaspontok; b: erősen tagolt, fogacsolt illeszkedés). 

  

A nagyobb földpát és turmalin szemcsék szegélyét kísérő kvarc általában 

finomszemcsés, 100-150 µm alatti vékony, elnyújtott, szalagos, irányított, hajladozó, 

nagyon lóbás szemcsehatárú halmazokat alkot. Ezek a kisebb kvarcok mintegy 

körülfolyják a fenti ásványokat, ráhajlanak azokra.  

A kvarc sok esetben követi a foliációval párhuzamos, vagy azzal más szögeket bezáró 

vékony rozsdaszínű erek lefutását, közvetlenül az erek mentén gyakran finomabb 

szemcsés formában van jelen. 

Egyes mintákban megfigyelhető, hogy a csillámpalával való kontaktustól mért távolság 

függvényében változik a kvarc irányítottsága. Míg az átmeneti zónához közel a kvarc a 

csillámpala sávjainak foliációjával megegyező, vagy közel megegyező irányokba 

rendeződik és alkot elnyúlt halmazokat, a kontaktustól távolodva egyre kevésbé 

irányított és unduláló kioltású. A szemcsehatárok jellege is változik, az izotróp gneisz 

felé egyre egyenesebb szemcsehatárok jelennek meg, az egyensúlyibb szövet válik 

uralkodóvá. 

A kvarc megjelenik a földpátok, nagy fehér csillám, turmalin és gránát 

repedéskitöltéseként is, továbbá gyakran követhetők benne fluidzárvány sorok.  

A földpátok átlagosan néhány mm-es, de gyakran 1-1,5 cm-t elérő saját, vagy félig 

sajátalakú táblás, deformált, átalakult, zárványos, alszemcsés formában vannak jelen. A 

földpátok közül főleg plagioklász jelenik meg, a káliföldpát alárendeltebb. A 

plagioklász általában nagyobb, több mm-es antipertites, míg a pertites káliföldpátok 

mérete ritkán éri el az 1 mm-t (ld. 14. és 15. ábra). Mindkét földpát belseje jelentős 

b. a. 
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mértékben átalakult, zárványos, a szegélyeik elmosódottak, lekerekítettek, roncsoltak, 

általában finomszemcsés fehér csillámmal burkoltak. A fehér csillámmal kísért vékony 

rozsdás erek mentén, melyek a földpát szemcsék között, illetve azok belsejében is 

haladnak, a legerőteljesebb az átalakulás, az erek néha széthasítják, lemozdítják a 

szemcsék szélét. A rozsdaszerű erekben vas-oxidok, vas-oxihidroxidok, valamint 

agyagásványok fordulnak elő. Az erek mentén, a csillámban különösen gazdag 

részeken, illetve nagy mennyiségben a földpátok belsejében 10-500 µm-es földes, 

szabálytalan alakú apatit „krumplik” jelennek meg. A földpátok szegélyénél, néha 

belsejében is gyakran megfigyelhető alszemcse képződés, az alszemcsék tiszták és nem, 

vagy csak alig tartalmaznak fehér csillám zárványokat. 

A plagioklász gyakran erősen hajlott, deformált, töredezett, repedésekkel, erekkel átjárt, 

a repedéseket kvarc és fehér csillám tölti ki (ld. 14. ábra/a). A plagioklászok belsejében 

finomszemcsés (max. néhány 10 µm-es) sűrűn elhelyezkedő fehér csillám (szericit) 

tűkből-lécekből álló szisztematikus hálózat jelenik meg (ld. 14. ábra/b). Az apró tűk 

orientációja nem véletlenszerű, követi a hasadási irányokat, és a repedések lefutását. A 

plagioklász belsejében több esetben 100-2000 µm-es sajátalakú, de repedezett, 

kloritosodó gránát képződött, melynek szimplektitszerű magjában nagy törésmutatójú, 

nem izotróp valószínűsíthetően zoisit figyelhető meg.  

  

14. ábra Az ortogneiszben megjelenő cm-t meghaladó deformált plagioklász (a), a plagioklászokban 

megjelenő finomszemcsés fehér csillámból álló szisztematokus elrendeződésű hálózat (b). 

A polarizációs mikroszkópos vizsgálat alapján azonosított káliföldpát erősebben 

átalakult, benne kevesebb, de nagyobb (100-200 µm-t elérő), szabálytalan 

elrendeződésű fehér csillámok jelennek meg. A szemcsék lekerekítettebbek, gyakran 

pszeudomorfózaként vannak csak jelen, ekkor az eredeti földpátról csak a 

szemcsehalmaz alakja árulkodik, jelentős részét, vagy teljes egészét fehér csillám 

a. b. 
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alkotja (ld. 15. ábra/b). Megfigyelhető a káliföldpát albitosodása, mely a szegélyeken, 

továbbá sávokhoz, doménekhez kötődően jelentkezik. 

  

15. ábra Az ortogneiszben megjelenő kettős ikereket alkotó optikailag káliföldpátnak azonosítható 

szemcsék (a), melyek mindegyike a SEM-EDS vizsgálatok alapján plagioklász (albit); b: a földpátokban 

eluralkodó finomszemcsés fehér csillámos (szericites) átalakulás. 

A SEM elemzés alapján a káliföldpát albitosodása oly mértékű, hogy az optikai 

mikroszkópban káliföldpátnak detektált szemcsék K-tartalma kimutatási határ alatti, az 

összetételük minden esetben csaknem teljesen tiszta albitos plagioklász (ld. később 

Ásványkémia fejezetben). A tárgyalt a.) jelű ortogneisz csoportban a SEM-EDS 

vizsgálatok alapján nem található káliföldpát. A plagioklászok összetétele csupán kis 

mértékű változékonyságot mutat (ld. Ásványkémiai számítások c. fejezet). A földpátok 

belsejében a finom szemcsés fehér csillám kíséretében gyakran 100-200 µm-t elérő 

apatitok sűrűn helyezkednek el (ld. 16. ábra/a). A nagyobb plagioklász szemcsék 

belsejében néhol relikt, anortit komponensben gazdagabb mag található (ld. 16. ábra/b). 

  

16. ábra a: Megfigyelhető a kőzetalkotó ásványok között, illetve azokat átszelő fehér csillámos ér (a kép 

közepén ÉK-DNY lefutásban), továbbá a kőzetalkotó plagioklász belsejében az apatit nagy mennyiségben 

van jelen (közel izometrikus, fehér pöttyök), b: Ca-gazdag relikt zónával rendelkező plagioklász (a relikt 

mag összetételét ld. Ásványkémiai számítások c. fejezet). 

a. b. 

a. b. 
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A csillámpalával való kontaktus mentén lévő földpátok helyén finomszemcsés 

(átlagosan 100 µm alatti) mozaikos, parkettás földpát ± kvarc és csillámból álló 

pszeudomorfózák vannak jelen. 

A turmalin általában nagy 2-5 mm-es sajátalakú, töredezett, vékony erekkel, 

repedésekkel szabdalt, átalakult, de gyakran finomszemcsés néhány 10 µm-es tűk 

formájában jelentkezik a nagyobb (több 100 µm-es) fehér csillám halmazok belsejében. 

A nagy szemcsék esetén jól követhető, hogy a repedések, törések iránya gyakran 

megegyezik a vékony rozsdaszínű erek lefutásával és a kvarc orientációjával, ám egy 

erre merőleges hálózat is megfigyelhető. A turmalin színe zónánként és orientációtól 

függően változik, a nagyobb szemcsék megnyúlásra merőleges metszeteiben azonban a 

színzónásság remekül követhető és definiálható. Alapvetően 5 zóna különíthető el (ld. 

17. ábra), melyek sorrendje állandó, de nem minden szemcse esetén jelenik meg 

mindegyik.  

  

17. ábra: a: A turmalinokban jól elkülönölő színzónák (részletekért ld. szöveg): 1. zóna (mag): 

halványsárga, halvány zöldessárga, 2. zóna: narancssárga-világosbarna, 3. zóna: világos zöldessárga, 4. 

zóna: világoskék, 5. zóna (perem): barnászöld, zöldesbarna. b: A 3. turmalin zóna itt nincsen jelen, de 

jobb oldalt a szélen megfigyelhető a turmalin rezorbeálódása. 

 

A mag és a szemcsék túlnyomó részét alkotó 2. zóna közötti határ mindig éles, egyenes, 

nem visszaoldódott. A 3. zóna nem különül el éles határral a 2.-tól, összemosódik vele, 

de sok esetben egyáltalán nincs jelen, vagy foltszerűen jelenik csak meg. A 4. és 5. zóna 

gyakran egybeolvad, a szemcsék szegélyénél vékonyan, illetve finomszemcsés kvarc + 

muszkovit társaságában a repedéseket kitöltve jelenik meg. A legkülső/legutolsó 

zónaként gyakran sötét zöldesbarna egység van jelen, mely a szemcsék szegélyénél, 

illetve a repedések mentén beszivárogva színezi sötétre a belsőbb világos zónákat (ld. 

20. ábra a). Ez utóbbi zónák minden esetben erőteljesen visszaoldódott felületekkel 

a. b. 
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érintkeznek a belsőbb zónákkal. A záró barnászöld, vagy zöldesbarna zóna ránő, 

rátelepszik a szomszédos fehér csillámra, ebben az esetben gyakran teljesen egyenes 

határvonallal zárul a turmalin. Ez a záró, egyenes szemcsehatár kvarccal való 

érintkezésnél nincs jelen. A külső zónák számtalan apró (100 µm alatti) buborékszerűen 

megjelenő kvarc zárványsort tartalmaznak. A turmalin szegélyénél hosszan, gyakran 

földes megjelenésű apatit halmazok húzódnak. A turmalinba befutó vékony rozsdás ér 

mentén a turmalinra földes megjelenésű nagy törésmutatójú apatit nő rá.  

A polarizációs mikroszkópban általában jól kijelölhető belső zónák (1. 2. és 3.) a SEM-

BSE képeken a legnagyobb kontraszt beállítások esetén sem különülnek el (ld. 19./a és 

20. ábra/a). A 4. és 5. jelű legkülső, illetve repedéskitöltésként megjelenő zónák 

azonban a visszaszórt elektron képeken is külön zónát jelölnek ki (ld. 19./b és 20. 

ábra/b). A csillámpalával való kontaktushoz közeli turmalinok zónái, illetve a repedések 

mentén jelentkező turmalin élesen elkülönülnek a BSE felvételeken, eltérő főelem 

összetételeket képviselnek (részl. ld. később Ásványkémiai számítások c. fejezetben). 

Zárványként plagioklászt, kvarcot és apatitot tartalmaz.   

A turmalin minden zónáját érinti a mechanikai roncsolódás, széttöredezés, de a 

szemcsék szegélyénél általában, valamint repedésekhez kötődően a belsőbb zónákban, 

elsősorban a magban látható a szemcsék visszaoldódása is. A repedésekben, illetve 

kioldott doménekben kvarc, muszkovit, továbbá a 4. és 5. zónához tartozó turmalin van 

jelen.  

  

18. ábra a: Megfigyelhető a turmalin (barna) átalakulása fehér csillámmá, b: a turmalin sötétbarna 

szegélye és  tűszerű ránövekedések a fehér csillámban. 

A turmalin gyakran csak pszeudomorfózaként van jelen, átlagosan 100-150 µm-es fehér 

csillám hálózat és kvarc szorította ki (ld. 18. ábra). A turmalin átalakulása, 

a. b. 



41 
 

rezorbeálódása és a fehér csillámok kiválása általában a szemcsék szegélyén, vagy 

repedések mentén jelentkezik, de sok esetben oly mértékben előrehaladott, hogy az apró 

részekre széttagolódott turmalin csak reliktumként van jelen a csillám aggregátumok 

közepén. A turmalin repedéseiben Fe-gazdag rétegszilikátok: klorit jelenik meg. Habár 

egyértelműen megfigyelhető, hogy a visszaoldódás a repedések mentén a 

legerőteljesebb, a zónás szemcsék magja alakult át a leginkább. A visszaoldódott 

felületek szegélyénél, illetve a turmalint kiszorító fehér csillám aggregátumokban 

gyakran megfigyelhetők néhány 10 µm-es vékony, halványkék, kékeszöld, 

halványbarna, vagy teljesen színtelen turmalin továbbnövekedések (ld. 18. ábra/b). A 

finomszemcsés tűs, fátyolos turmalin sajátalakú, nem deformált, orientációja általában 

megegyezik a korábbi, már részben, vagy egészben visszaoldott turmalin, illetve a 

képződött fehér csillámok irányítottságával.  

  

19. ábra: A turmalin optikailag markáns zónássága (a) a belső zónáknál nem, a szegélyeken csak kis 

mértékben különöl el a SEM-BSE képeken (b): a szegélyek zónái a maghoz képest Mg-ban gazdagabbak, 

míg a beszivárgó kék egység Fe-ban gazdagabb összetételt képvisel. 

  

20. ábra: a turmalin szegélyén, illetve repedéseiben megjelenő sötétbarna zónák (a) a SEM-BSE képeken 

(b) is jól elkülönülnek, minden esetben Fe-ban gazdagabb összetételeket jelölnek. 

a. b. 

a. b. 
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Fehér csillám 

A fehér csillámnak többféle szöveti megjelenése van. Leggyakrabban a földpátok, vagy 

a turmalin belsejében, vagy azokat teljes mértékben helyettesítve max. 100-250 µm-es 

tűk, lemezek formájában mutatható ki (ld. fentebb). Megjelenik továbbá a szemcsék 

között a vékony rozsdás erek kísérőjeként, itt általában 100-150 µm hosszú, az ér 

lefutásával megegyező orientációjú tűk, lécek formájában jelentkezik. Néha 

vizsgálhatók továbbá akár mm-t meghaladó nagy, hajlott, deformált, hullámosan, 

kinkesen kioltó lemezek, csomók is, melyekhez gyakran gránát kötődik (ld. 21. ábra). 

Megfigyelhető, hogy az egy nagyságrenddel nagyobb csillámokat a finomszemcsés, 

erekhez kötődő csillám körülfolyja, a finomszemcsés kvarc keresztülvágja. A 

csillámpalával való kontaktus mentén a rozsdás erekkel együtt 200-2000 µm vastag 

finomszemcsés hajladozó szálakból álló fehér csillám halmazok vannak jelen, melyek 

mentén jelentős mennyiségben gránát és apatit található. A csillámos erek mentén 

minden esetben megfigyelhető a kőzetalkotó ásványok átalakulása.  

   

21. ábra a: mm-es deformált, hullámos fehér csillám (+N), b: a fehér csillámhoz kötődően megjelenő 

gránát (SEM-BSE). 

A különböző szöveti helyzetben megjelenő fehér csillámok, valamint a nagyobb 

szemcséken belül a SEM-BSE képeken (a legnagyobb kontraszt beállításokkal) csak 

alig jelölhetők ki szignifikáns összetételi különbségek, zónák (a mérési adatokat ld. 

később az Ásványkémiai számítások c. fejezetben).  

Gránát 

A gránát kizárólag csillám gazdag környezetben, csillámos erek mentén, valamint 

földpátok belsejében jelenik meg. A csillámpalával való kontaktushoz közel (max 

a. b. 



43 
 

néhány cm) a 200-2000 µm vastag finomszemcsés hajladozó szálakból álló fehér 

csillám halmazok koszorújában 2-2,5 mm-t meghaladó sajátalakú, de töredezett, 

repedezett pretektonikus gránátok figyelhetők meg. Az izometrikus szemcsék szegélye 

többé-kevésbé lekerekített, a repedéseket kvarc és fehér csillám tölti ki (ld. 22. ábra/a). 

A törések mentén gyakran szétesett, kloritosodott (ld. 23. ábra/a). Néha vékony 

hematitos szegély veszi körül, a finomszemcsés csillám + kvarc halmazok körülfolyják, 

rálapulnak a gránát porfiroblasztokra. Néha nem csak a repedések mentén, hanem 

zárványként tartalmaz kvarcot és fehér csillámot.  

A gránátok SEM-EDS elemzése szerint a főelem-összetétel alapján alig jelölhető ki 

zónásság, ám a nagyobb szemcsék peremén nagyon vékony, illetve irregulárisan a 

repedések mentén Ca-gazdagabb egység ismerhető fel (ld. 22. ábra/b). A repedések 

mentén kloritot, zárványként apatitot és ilmenitet tartalmaz. 

  

22. ábra Sajátalakú repedésekkel átjárt gránát (a), melynek szegélye (b, nyíllal jelölt) a SEM-EDS 

vizsgálatok alapján Ca-ban gazdagabb összetételt képvisel, mint a homogénnek bizonyuló mag (a: 1N, b: 

SEM-BSE). 

  

23. ábra a: Erősen deformált pretektonikus, b: kloritosodott, rezorbált gránát, mely csillám környezetében 

jelenik meg. 

a. b. 

a. b. 
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Apatit 

A rozsdás, illetve csillámos erekhez, átalakulási zónákhoz gyakran kötődik rengeteg 

kisebb, átlagosan 50-100 µm-es sajátalakú, vagy 5-600 µm-es, ritkán mm-t meghaladó 

földes megjelenésű, szabálytalan alakú (krumpli) apatit, mely az erek lefutásával 

párhuzamosan is gyakran megjelenik (ld. 24. ábra/b). A rozsdás erek kísérőjeként fehér 

csillám társaságában, illetve a nagyobb csillám halmazokban tűszerű turmalin 

ránövekedések mentén jelentkezik. A csillámpalával való kontaktusnál közvetlenül 

nagyon gyakran van jelen 250-500 µm-es, de néha 1 mm-es félig sajátalakú, részben 

lekerekített „krumplik” formájában.  

A SEM-EDS vizsgálatok alapján az apatitok tisztább és földes megjelenésű változatai 

egyaránt tiszta apatit összetételeket képviselnek és a földpátok belsejében a 

finomszemcsés csillámmal együtt nagyon gyakori elegyrészek. Nagyobb (mm-t elérő) 

szemcséi zárványként néha kvarcot, Fe-Mn gazdag gránátot és másodlagos Fe-Mn 

vegyületeket tartalmaznak (ld. 24. ábra/a).  

  

24. ábra: a: 1 mm-es, gránát zárvánnyal rendelkező apatit szemcse, b: szabálytalan alakú apatit halmaz, 

melyben cirkon található. 

Egyéb elegyrészek 

A fehér csillámmal kísért rozsdaszínű erekkel átjárt zónákban, kiváltképp a nagy 

mértékben átalakult földpátok belsejében néha 500 µm-t elérő világoszöld, rendellenes 

interferenciaszínű klorit jelenik meg. 

Egyéb opak és akcesszórikus elegyrészek nagyon ritkán figyelhetők meg. A rutil 

esetenként 200 µm alatti tűs sajátalakú szemcsék formájában van jelen, míg a földpátok 

a. b. 
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belsejében ritkán nagy törésmutatójú, magas interferenciaszínű, szabálytalan (hurka) 

alakú monacit/xenotim van jelen. A cirkon 50-200 µm-t elérő, részben lekerekített 

szemcséi viszonylag ritka elegyrészként jelennek meg. 

 

b.) Metagránit  

A kőzetre sem makroszkópos, sem mikroszkópi léptékben egyáltalán nem jellemző 

irányítottság. Vékony, 10 µm alatti vastagságú finomszemcsés csillámmal kísért 

rozsdaszínű erek hálózzák be, szövete homogén, a gránitokra jellemző hipidiomorf 

szemcsés jelleget mutat. A két fő kőzetalkotó ásvány: a kvarc és a földpát közel 

megegyező méretben és mennyiségben van jelen, összesen a kőzet mintegy 85-90%-át 

teszik ki.  

A kvarc 2-5 mm átmérőjű 1N-lal összefüggő, izometrikus szemcsecsoportok, vagy 

halmazok formájában van jelen. Keresztezett polárszűrőkkel megfigyelhető, hogy a 

nagyobb szemcsék erőteljesen alszemcsésedtek, az egyes szemcsék mérete általában 

nem éri el a 250 µm-t, közöttük egyenesek a szemcsehatárok, alig unduláló a kioltás. A 

kezdődő alszemcsésedést mutató nagyobb, átlagosan 1 mm-es szemcsék nagyon 

hullámos kioltásúak, néha sakktáblaszerű kioltás jelentkezik, a szemcsehatárok nagy 

amplitúdójú lóbavonalszerűek, erősen amőboid jellegűek (ld. 25. ábra/a).  

   

25. ábra a: A sope-16-jelű metagránit mintában sakktábla-szerű kioltást mutató kvarc (+N), 

b: a sope-16-jelű metagránit mintában sajátalakú, táblás, szericites földpátok (+N). 

 

a. b. 
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26. ábra a: A sope-16-jelű metagránit mintában repedéskitöltő formában jelen lévő turmalin, mely nagy 

fehér csillámmal társul (1N). b: a repedéskitöltő turmalin összetételét tekintve nem homogén, belsejében 

káliföldpát, muszkovit és kvarc van jelen (SEM-BSE). 

 

A földpátok 500-2500 µm-es sajátalakú, átalakult, de viszonylag tiszta, táblás 

kristályok formájában vannak jelen (ld. 25. ábra/b). A káliföldpát és plagioklász 

egymáshoz viszonyított aránya kb.: 55:45%. A mm-es méretű pertites káliföldpátok 

kettős ikrei, valamint a plagioklászok poliszintetikus ikresedése szinte minden esetben 

látszik. Megfigyelhető, hogy a földpátok nem, vagy csak nagyon kis mértékben 

deformáltak, az a.) típusnál ismertetett szisztematikus elrendeződésű fehér 

csillámos/szericites átalakulás kisebb mértékben jelentkezik, elsősorban a szemcsék 

szegélyéhez és repedésekhez kötődik. Megfigyelhető, hogy a plagioklász szegélyére 

érszerű megjelenésű turmalin települt.  

A SEM-EDS elemzés megerősítette, hogy az optikailag káliföldpátnak detektált 

szemcsék itt valóban azok, azonban albitosodás figyelhető meg a szemcsék szegélyénél 

(27. ábra/a).  A káliföldpát plagioklász felőli szegélyénél finomszemcsés 

szimplektitszerű fehér csillám + kvarc + albit hálózat azonosítható (27. ábra/a). A 

káliföldpátok turmalinnal érintkező szegélyén erőteljes a féregszerűen megjelenő fehér 

csillámos/szericites átalakulás. A BSE felvételeken jól megfigyelhető a káliföldpátban 

orsószerűen megjelenő pertites (ld. 27. ábra/a és 29. ábra/b), és a plagioklászban 

megjelenő antipertites szételegyedés (ld. 27. ábra/b). A BSE képeken az albitosodás 

mellett jól követhető továbbá a káliföldpátok fehér csillámmá és kvarccá történő 

szétesése (ld. 27. ábra/b). 

a. b. 
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27. ábra A sope-16-jelű metagránit mintában megfigyelhető a: a káliföldpát átalakulása, pertitesedése és 

albitosodása a szegélyeken, b: a káliföldpát átalakulása, jobbra lenn antipertites szételegyedés 

plagioklászban (részletekért ld. szöveg) SEM-BSE. 

A turmalin túlnyomórészt xenomorf, repedéskitöltő jelleggel a nagy kvarc és földpát 

szemcsék közötti térben jelentkezik, de néha 2 mm-t elérő hipidiomorf zónás 

szemcséket alkot (ld. 26. ábra). A nem sajátalakú szemcsék halványkék-zöldeskék, 

világosbarna színűek, az 1.) csoportnál tárgyalt 4. és 5. turmalin zónáknak feleltethetők 

meg, míg a nagyobb hipidiomorf szemcsék belsejében ritkán az 1. és 2. zóna is jelen 

van. A repedéskitöltő, általában kékeszöld színű szemcsék kis mértékben töredezettek, a 

repedéseikben finomszemcsés kvarc és fehér csillám mutatkozik. A turmalin több 

esetben a kvarc köré rendeződik, mintegy körbeöleli azt, míg a plagioklászokban a 

szemcsék belsejében a szegélyek mentén foglal helyet.  

Az erekhez kötődően megjelenő turmalin társaságában gyakran mm-es fehér csillám 

pikkelyek, lemezek vagy csoportok fordulnak elő (ld. 28. ábra/a). A csillámban gazdag 

aggregátumokban az 1.) csoporthoz hasonló módon finomszemcsés vékony halványkék, 

vagy színtelen turmalin tűk vannak jelen. 

A turmalin repedéseiben kvarc, káliföldpát, apatit és fehér csillám mutatható ki (ld. 26. 

ábra/b).  

A fehér csillám a kőzetet behálózó vékony rozsdabarna ereket kísérve finomszemcsés 

halmazok formájában jelentkezik, de gyakran a kvarc és földpátok között nagy, alig, 

vagy egyáltalán nem deformált több mm-es lemezeket alkot, melyek erős 

pszeudoadszorpciót mutatnak.  A földpátok belsejében átlagosan 50 µm-es lécek, tűk 

halmazaként van jelen. 

a. b. 
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28. ábra a: mm-es fehér csillám lemez; b: nagyon alszemcsés kvarc, a képződött alszemcsék már nem 

hullámos kioltásúak, egyenes szemcsehatárokkal illeszkednek egymáshoz. 

Az apatit viszonylag kis mennyiségben elszórtan jelentkezik a mintában, de gyakran a 

földpátok belsejében, a finomszemcsés fehér csillámmal együtt, maximálisan 250 µm-es 

„krumplik” formájában. 

Az apatitok mentén néha 100-150 µm-es szabálytalan alakú xenotim is megfigyelhető. 

Plagioklászok belsejében, vagy a plagioklász káliföldpáttal alkotott határa mentén kis 

mennyiségben 30-150 µm-es közel izometrikus, szabálytalan alakú berill mutatható ki 

(ld. 29. ábra). Az optikai megfigyelés mellett a SEM-EDS mérésekkel kapott Al-Si 

arány alapján igen erősen valószínűsíthető, a Raman-spektroszkópiás analízissel 

azonban kétséget kizáróan bizonyított, hogy a vizsgált szemcse valóban berill (ld. 79. 

ábra). 

  

29. ábra A sope-16 jelű metagránit mintában azonosított egyik berill szemcse albitosodó káliföldpát és 

plagioklász határánál (a: +N; b: SEM-BSE fotó). Jobbra jól megfigyelhető továbbá a káliföldpátban az 

orsó alakú albit szételegyedés (pertitesedés). 

 

a. b.

. 

a. b. 
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c.) Meta-turmalingránit  

Az előbbi b.) típushoz hasonlóan mikroszkópi léptékű irányítottság egyáltalán nem 

jellemző a kőzetre, itt az eredeti magmás szöveti bélyegek azonban még jobban 

nyomozhatók. A gneiszekre általánosan jellemző vékony rozsdaszínű erek – melyek 

mentén az ásványok átalakulása jellemző – itt is jelen vannak, de az átalakulás ebben a 

mintában a legkisebb mértékű. A kőzetalkotó ásványok saját, vagy félig sajátalakú 

formában magmás hipidiomorf szemcsés szöveti jelleget mutatnak (ld. 30. ábra). A két 

fő kőzetalkotó ásvány: a kvarc és a földpát közel megegyező méretben és mennyiségben 

van jelen, összesen a kőzet mintegy 75-80%-át teszik ki. A kvarc és földpát mellett a 

turmalin minden esetben sajátalakú, a fehér csillám saját, vagy félig sajátalakú nagy, 

alig, vagy nem deformált szemcsék formájában van jelen.  

  

30. ábra A meta-turmalingránit általános szöveti képe: a kőzetalkotó ásványok mindegyike nagy méretű 

(mm-es) és sajátalakú (földpátok, kvarc, valamit turmalin) (a: 1N, b: +N). 

 

A kvarc átlagosan 1-2 mm-es, csak kis mértékben jellemző az alszemcse képződés és a 

hullámos kioltás, alapvetően „megkímélt” állapotban van. Egyáltalán nem irányított. A 

turmalin zárványaként is megjelenik. 

A földpátok mérete átlagosan 1-2 mm, de ritkán elérik a 3-4 mm-t is. A káliföldpát és a 

plagioklász mennyisége közel megegyező, ritkán enyhén deformáltak, hajlottak. A 

káliföldpát gyakran pertites, kettős ikreket alkot, míg a plagioklásznál általános a 

poliszintetikus ikresedés.  A földpátok átalakulása ugyanolyan jellegű, mint a fenti 

típusok esetén, de kétségkívül itt a legkisebb mértékű a fehér csillám 

képződés/szericitesedés, amely a csillám tűk, lemezek méretében és mennyiségében 

mutat szignifikáns különbséget (ld. 31. ábra/b).  

a. b. 
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31. ábra a: A nagy, sajátalakú földpátok belsejében gyakori zárványként jelenik meg az apatit, míg a 

fehér csillám csak a szegélyeinél alakult át, alig deformált, b: a plagioklász belsejében jelen van a 

szisztematikus és hasadásokhoz kötődő elrendeződésű finomszemcsés fehér csillám hálózat. 

 

A turmalin teljesen sajátalakú 500-1000 µm-es szép zónás szemcséket alkot, melyek 

csak kis mértékű fizikai és kémiai roncsolódást szenvedtek. A kőzetben állandó 

méretben és közel egyenletes eloszlásban van jelen, a gneisz megközelítőleg 5%-át teszi 

ki. Az a.) típusnál ismertetett halványsárga 1., a sárgásbarna 2., illetve halványkék 4. 

zónák jelennek meg, ám a 2. zóna árnyalata sötétebb barna, mint az a.) típus esetén. A 

szinte minden esetben jól követhető, egyenes szemcseperemet adó szegélyzóna kék 

árnyalata is mutat eltérést: itt ibolyáskék (glaukofánkék). A szemcsék magja gyakran 

szinte teljesen kioldódott („atoll turmalin”), belsejében a kvarc, fehér csillám, 

káliföldpát, plagioklász és apatit mellett színtelen, vagy halványkék vékony tűs turmalin 

továbbnövekedés, illetve a repedések menti rezorbeálódott felületeknél zöldesbarna 

turmalin található (ld. 32. ábra). A kvarc gyakran zárványként van jelen a turmalin 

belsejében, de megfigyelhető, hogy a zárvány kvarc kioltása megegyezik a turmalin 

körül kristályosodott kvarcéval (a turmalin gyakran „rátelepszik” a kvarcra). A turmalin 

általában fehér csillám és apatit társaságában jelentkezik. A SEM-BSE felvételeken is 

jól követhetők az optikailag elkülönített zónák, mely eltérő főelem-összetételeket jelez. 

A változás, átmenet a zónák között azonban túlnyomórészt teljesen folyamatos (32. 

ábra/b). 

a. b. 
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32. ábra: a sajátalakú turmalinok jellegzetes zónássága, melyhez a SEM-BSE képek és EDS-elemzés 

alapján eltérő főelem összetételek tartoznak (ld. Ásványkémiai számítások c. fejezet) (a: 1N, b: SEM-

BSE). 

A fehér csillám általában idiomorf/hipidiomorf 1 mm-t meghaladó alig, vagy 

egyáltalán nem hajlott, sűrűn hasadozott lemezek, pikkelyek formájában jelenik meg a 

kvarc, földpát és turmalin szemcsék között (ld. 31. ábra/a). A rozsdás erek mentén és a 

földpátok belsejében finomszemcsés halmazok formájában, továbbá a turmalin körül 

koszorúban is megjelenik. A nagyobb szemcsék zárványként kvarcot és plagioklászt 

tartalmaznak. 

Az apatit sok sajátalakú szögletes, vagy enyhén lekerekített 4-500 µm-es szemcse, 

esetenként mm-es földes halmazok formájában jelenik meg. Gyakran plagioklász és 

káliföldpát belsejében, vagy fehér csillám és turmalin mellett aggregátumok formájában 

mutatkozik (ld. 31. ábra/a).  

 

d.) Foszfátásványokban gazdag turmalinos ortogneisz 

A mintegy 30x30x40 cm-es kőzettömb külsejétől a belső részéig zónaszerűen négy 

polírozott vékonycsiszolatot készítettem, melyek folyamatos változást jelölnek ki a 

kőzet irányítottságára, továbbá bizonyos szöveti és ásványos összetételbeli eltérésekre 

vonatkozóan. A szövet, az a.) típushoz hasonlóan alapvetően porfiro-granoblasztos, de a 

külső zónákra erőteljesebb irányítottság jellemző, melyet az érszerűen elhelyezkedő 

kvarc jelöl ki, míg a legbelső zónában a kőzet egyáltalán nem foliált. A kőzetalkotó 

földpátok mennyisége és megjelenése a kőzetben állandó, míg a turmaliné változékony. 

A turmalin nagy, sajátalakú kristályai kizárólag a legkülső zónában (ld. 33. ábra/a), a 

kőzet belseje felé azonban egyre kisebb mennyiségben és repedéskitöltő jelleggel (ld. 

a. b. 
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33. ábra/b), a legbelső részen egyáltalán nem jelennek meg. A repedések mentén és a 

szemcsék között szabálytalan alakú finomszemcsés halmazok mutathatók ki. 

  

33. ábra A durvaszemcsés ortogneiszben a turmalin (a: sajátalakú, b: repedéskitöltő) megjelenése 

általában kvarchoz kötődik, a kőzet uralkodó részében finomszemcsés rétegszilikátok által dominált 

földpát utáni álalakok húzódnak (+N). 

A kvarc irányítottságának graduális változása az a.) típushoz hasonlóan jelentkezik, 

ahol a külső, legfoliáltabb zónát a csillámpalával való kontaktus jelöli ki. A kőzetben 

centimétert meghaladó földpátok nyomozhatók, a hasonló méreteket elérő turmalinok 

minden esetben kvarc mentén, vagy kvarccal körülvéve jelennek meg. A foliációval 

gyakran párhuzamosan vékony (10 µm alatti), általában fehér csillámmal kísért 

rozsdabarna erek hálózzák be a kőzetet, melyek mentén nagyságrendekkel nagyobb 

fehér csillám lemezek is megjelennek.  

A kvarc mm-es, cm-es izometrikus, szögletes, enyhén lekerekített, vagy kissé elnyúlt, 1 

N-lal összefüggőnek mutatkozó szemcséket alkot, ám +N-lal alszemcsés 

szemcsecsoportok formájában van jelen. A külsőbb zónákat gyakran markáns 

irányítottság, nagyon hullámos, tagolt, lóbavonal-szerű szemcsehatárok jellemzik, míg a 

belsőbb zónákban a kvarc egyre kevésbé deformált, a mm-es csoportokon belüli 

átlagosan 50-100 µm-es alszemcsék gyakran teljesen egyenes szemcsehatárokkal 

rendelkeznek, egyensúlyi szövetet mutatnak. A kvarc a turmalinokat széthasító 

repedésekben, illetve a földpátok belsejében is nagy mennyiségben van jelen.  

Az 1-2 cm-es méreteket elérő táblás földpátoknak általában csupán az eredeti alakja 

sejthető, jelentős mértékben átalakultak, a belsejüket finomszemcsés kvarcból és 

rétegszilikátokból álló sűrű, kusza halmaz tölti ki (ld. 34. ábra). A hajdani földpátok 

eredeti hasadása, illetve a szemcsék között haladó és azokat átszelő rozsdás erek mentén 

a legelterjedtebb, de az egész szemcsét sugaras, legyezőszerű 150-250 µm hosszú 

a. b. 



53 
 

tűkből, lemezekből álló fehér csillám és klorit hálózat uralja. A SEM-EDS elemzés 

alapján a klorit Mg-gazdag, Fe-szegény változata van jelen. A cordierit pinitesedéséhez 

nagyon hasonló szöveti megjelenésű (RAITH és mtsi. 2012) klorit-csillám hálózat 

mentén 100 µm alatti vékony tűs turmalin is jelen van a földpát álalakokban.  

  

34. ábra A földpát utáni álalakokban a hasadási irányokhoz kötődő, illetve tűs-legyezőszerű 

finomszemcsés fehér csillám és klorit hálózat (a és b). 

A SEM-EDS elemzés alapján a földpátok teljes mértékben átalakultak: a 

pszeudomorfózákat kvarc, fehér csillám, klorit és apatit tölti ki, nincs nyoma földpát 

reliktumoknak (ld. 35. ábra).  

  

35. ábra A földpát utáni álalakokban megfigyelhető tűs-legyezőszerű finomszemcsés fehér csillám, klorit 

hálózat és apatit (a). Az összefogazódó fehér csillám-klorit hálózat mellett finomszemcsés apatit és kianit 

figyelhető meg (b). 

A földpát pszeudomorfózák belsejében limonitos, földes megjelenésű szabálytalan 

alakú halmazok – visszaoldott szemcsékből álló aggregátumok jelennek meg. Az 

átalakult halmazok belsejében relikt, egyszerre kioltó, 1N-lal színtelen, nagy 

törésmutatójú, +N-lal szürke-másodrendű zöld interferenciaszínű szemcsék 

nyomozhatók (ld. 36. és 38. ábra). Az egyes szemcsék mérete általában maximum 

a. b. 

a. b. 



54 
 

néhány 10 µm, de ritkán az 1 mm-t is eléri. Ferde kioltású, gyakran ikerlemezes. Az 

ikertagok határainál pszeudoadszorpció figyelhető meg. A polarizációs mikroszkópi 

elemzés, a paragenezis alapján, illetve a lehetséges képződési P-T tartomány 

ismeretében (TÖRÖK, 1998) a vizsgált szemcsét kérdőjelesen monoklin piroxénnek 

(jadeit) valószínűsítettük, azonban a SEM-EDS és a Raman-spektroszkópiás elemzés 

szerint a szemcse nem piroxénnek, hanem kétséget kizáróan lazulitnak azonosítható 

(ld. 80. ábra).  

  

36. ábra Az átalakult halmazok belsejében megjelenő nagy méretű (több mm-es) magas 

interferenciaszínű, nagy törésmutatójú, ikerlemezes lazulit szemcsék (a: 1N, b: +N). 

 

  

37. ábra Az átalakult halmazok belsejében megjelenő lazulit szemcsék mentén florencit, apatit, monacit 

és a finomszemcsés halmazokban a plumbogummit-csoport egyéb foszfátásványai (goyazit, crandallit) és 

kaolinit mutathatók ki. 

A lazulitok mentén megfigyelhető és kimutatható a nagy fehér csillámok átalakulása, 

visszaoldódása, kaolinitesedése.  

A szabálytalan alakú szemcsehalmazok belsejében a lazulit szemcsék között, vagy 

szegélyénél, illetve repedéseiben finomszemcsés tűs-sugaras kaolinit (+kaolinitesedő 

a. b. 

a. b. 
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fehér csillám), apatit, xenotim, monacit és a plumbogummit-csoport foszfátásványai 

(florencit (Ce), goyazit (Sr), crandallit (Ca)) mutathatók ki. Az apatit túlnyomórészt a 

szabálytalan alakú szemcsék szegélyének kísérőjeként, a többi foszfátásványt 

posztdatálva jelenik meg (ld. 37. ábra). 

Nem csak a finomszemcsés halmazban, hanem a lazulittal összekapcsolódó szemcséket 

alkotva 200-500 µm-es florencit is megjelenik (ld. 37. ábra/b). A florencit polarizációs 

mikroszkópban hasonló megjelenésű a lazulithoz, ugyanis hasonlóképpen a földes, 

szabálytalan alakú halmazokban foglal helyet, ám interferenciaszíne alacsonyabb (max. 

elsőrendű szürke-halványsárga) és nem ikerlemezes. 

A nagy (mm-es) fehér csillámok belsejében nagyon ritkán 250 µm körüli színtelen-

halvány vörösesbarna, magas interferenciaszínű cirkonhoz hasonló szemcse jelenik 

meg. A SEM-EDS elemzés alapján Sc tartalmú Zr-szilikát ásvány (Zr gazdag 

thorveitit?), melynek besorolása kérdéses, további részletes kémiai és szerkezeti 

vizsgálatokat igényel; a szakirodalomban egyedül DILL és mtsi., 2008 említ ehhez 

hasonló, pegmatitos környezetben megjelenő, késői foszfátos ásványosodáshoz kötődő, 

de szerkezetileg még nem azonosított fázist.  

A fenti átalakult, finomszemcsés foszfátásványokat tartalmazó halmazok mentén 

többször 50-150 µm-es vékony, oszlopos, enyhén deformált kianit szemcsék is 

megfigyelhetők (ld. 35. ábra/b és 38. ábra/b). A kianitok mellett megjelenő klorit 

teljesen színtelen, kioltása legyezőszerű, összefogazódik a finomszemcsés fehér 

csillámmal.  

  

38. ábra a: a földes megjelenésű foszfátásványokban gazdag halmazok, b a halmazok mentén megjelenő 

tűs-oszlopos kianit. 

a. b. 
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A turmalin változó, a kőzettömb belseje felé haladva egyre kisebb méretben jelenik 

meg, maximálisan 1-2 cm-es saját, vagy félig sajátalakú szemcsék formájában. Minden 

esetben kvarc mentén húzódik, vagy elnyújtott kvarc szemcsehalmaz veszi körbe (ld. 

33. ábra) (a turmalin megnyúlása igazodik a már-már érszerűen elnyúlt kvarc 

szemcsehalmaz orientációjához). A turmalin zónás, ritkán ikresedett (ld. 39. ábra/a), 

vékony erekkel szabdalt, töredezett, a korábbiakban is említett rozsdás erek a legtöbb 

esetben a turmalin összes zónáját harántolják, továbbá a szomszédos kvarcban és 

földpát álalakokban is jól követhetők. Bizonyos erek csak repedésekként jelennek meg, 

de gyakran megfigyelhető, hogy kvarc-fehér csillám-klorit-apatit összetételű erek – 

melyek posztdatálják az erek egy részét – mentén a szemcsék elválnak, elmozdulnak, 

letöredeznek (ld. 39.ábra/b).  

  

39. ábra A deformált turmalin jellegzetes színzónássága (részl. ld. szöveg), a: növekedés során ikresedett 

nagy méretű szemcsék, b: a zónás, deformált turmalin repedéseiben klorit, fehér csillám, kvarc és apatit 

figyelhető meg. 

A zónásság jellege túlnyomórészt megegyezik az a.) típusú ortogneisz turmalinjaiban 

megfigyelhetővel. A mag megfeleltethető az 1. halványsárga, halvány zöldessárga 

zónának, mely látszólag éles határral különül el a szemcsék nagy részét alkotó 2. 

narancssárga-világosbarna, illetve 3. világos zöldessárga zónáktól. A szemcsék 

szegélyén, továbbá repedések mentén a belső zónákba beszüremkedve a 4. zónára 

jellemző világoskék-zöldeskék turmalin jelenik meg (ld. 39. ábra/b). A szemcsék 

peremén, illetve a töredezett szemcsék repedései mentén gyakori a turmalin 

rezorbeálódása, illetve a halványkék tűszerű turmalin továbbnövekedés. Megfigyelhető, 

hogy a legkülső turmalin-zónaként megjelenő, gyakran érszerűen elhelyezkedő, a kőzet 

szegélyétől néhány cm-rel beljebb domináns repedéskitöltő kék turmalin is deformált, 

törésekkel szabdalt. A félig sajátalakú/nem sajátalakú turmalin összefogazódik a 

kvarccal, egyszerre oltanak ki, mintegy közös szemcséket alkotnak. A turmalin mellett 

a. b. 



57 
 

gyakran mm-t meghaladó méretű hajlott, deformált lemezek formájában fehér csillám 

van jelen, a turmalin legkülső zónája rátelepedik a fehér csillámra. Bizonyos helyeken 

jól megfigyelhető, hogy sajátalakú turmalin (vagy legalábbis a legkülső zónája) a nagy 

fehér csillám után képződik, rátelepszik, majd együtt deformálódnak. A minta 

belsejében egyre kisebb mennyiségben, 5-6 cm-re a szegélyétől a turmalin már 

egyáltalán nincs jelen.   

A SEM-EDS vizsgálatok szerint az optikailag jól megkülönböztethető színzónák nem, 

alig, vagy csak kis mértékben eltérő főelem-összetételűek (részl. ld. Ásványkémiai 

számítások c. fejezetben).  

A fehér csillám a turmalin mellett gyakran 5 mm-t meghaladó hajlott, deformált 

lemezek formájában, illetve a földpát álalakok és kvarc szemcsék közötti térben 

helyezkedik el (ld. 40. ábra). A nagy csillámok szegélyei néha visszaoldottak, 

szétseprűződöttek, melyek mentén finomszemcsés fehér csillám szálak képződtek.  

Finomszemcsés fehér csillám van jelen továbbá a rozsdás erek mentén és a földpátok 

belsejében a klorittal együtt legyezős-sugaras halmazokban. A foszfátásványokban 

gazdag szemcsehalmazok mentén megfigyelhető továbbá a finomszemcsés fehér 

csillám apatittal való összenövése.  

  

40. ábra A földpát pszeudomorfózák és a foszfátásványokban gazdag halmazok mellett megfigyelhető 

nagy méretű (mm-es) deformált,és rezorbeált fehér csillámok (a és b). 

Az apatit az optikai megfigyelések alapján viszonylag ritkán, közel izotróp szabálytalan 

alakú szemcsehalmazok formájában jelenik meg. A SEM-BSE képek alapján azonban 

gyakori elegyrész a földpátok belsejében, a turmalin mentén, illetve repedéseiben, 

továbbá a foszfátásványokban gazdag szemcsehalmazokban. 

 

a. b. 
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5.1.2. Turmalinitek  

Az Ultra-hegy oldalának időszakos vízmosásai által korábban feltárt turmalinban 

különösen gazdag képződmények jelenleg csak nagyobb tömbök formájában 

nyomozhatók a jelzett területen (ld. korábbi fejezetben).  

A terepi, makroszkópos megfigyelések alapján látszólag többféle eltérő kőzettípus 

különíthető el, ám a petrográfiai vizsgálatok alapján a turmalinitek (csiszolatok jelzése: 

SOUL-xy, összesen 24 darab) egy egységhez tartoznak, így fölöslegesnek bizonyult 

külön mikroszkópos alcsoportokat kialakítani. 

 

Makroszkópos kőzetleírás: 

A turmalinitek túlnyomó része csaknem teljesen fekete, homogén, nem irányított, 

tömör, néha mállottabb, narancssárga-rozsdaszínű, illetve piszkosfehér foltokkal és 

szürke szemcsékkel, erekkel tarkított kőzet (40. ábra). A kőzet felületén szabad 

szemmel centimétert elérő, illetve néha meghaladó tűs-oszlopos, sugarasan elrendeződő 

sajátalakú fekete turmalin kristályok figyelhetők meg (pl.: 41. ábra/b). Turmalin alkotja 

a kőzet 80-90%-át, a rozsdás foltokon kívül maximum néhány mm-es muszkovit 

pikkelyek, illetve szürke kvarcszemcsék és néhány mm vastag kvarcerek, továbbá a 

turmalin szemcsék között halványzöld színű finomszemcsés halmazok figyelhetők meg.  

Előfordul a feltárásban továbbá egy sávos, foliációval rendelkező, általában kevésbé 

tömör turmalinit változat is. A kőzet sárgás- vörösesfekete színű, fő kőzetalkotó 

ásványa a fekete, több mm-es sajátalakú szemcsékből álló turmalin, mely cm-es 

vastagságú sávokba rendeződik. A turmalin sávok között 1-5 mm vastag szürke, áttetsző 

kvarc, fehér csillám illetve rozsdás-fehéressárga mállott ásványokból álló erek, sávok 

mutatják a kőzet foliációját. A sávok által definiált foliációtól eltérő orientációkban 

vékony rozsdaszínű erek futnak. 

Megfigyelhető továbbá olyan breccsás turmalin-domináns kőzet is, melyben a klasztok 

anyaga kvarc és turmalin (néhány mm-től a több cm-ig), kötőanyagként pedig hematit-

limonit, továbbá finomszemcsés muszkovit figyelhető meg (ld. 41. ábra/e-f). Sok 

esetben feltűnő, hogy a limonit-hematit mátrixú breccsa a tömör turmalinittel, vagy 

annak kvarcban gazdag változatával együtt van jelen, attól éles határvonallal különül el, 

erekhez, sávokhoz kötődően jelenik meg (ld. 41. ábra/e-f).   
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41. ábra Az ultra-hegyi feltárás turmalinitjei: a-d: tömör, uralkodóan turmalinból álló kőzet irányítottság 

nélkül, kvarcerekkel kísérve; e: kvarcgazdag erek által definiált enyhe foliációval rendelkező turmalinit 

változat; f-g: a turmalin-kvarc kőzetben érszerűen megjelenő breccsás turmalinit változat – tárgylemezre 

felragasztott csiszolt kőzetfelületek (részletekért ld. szöveg). 

Mikroszkópos kőzetleírás: 

A kőzet vázát a mintegy 60-85%-ot kitevő változatos megjelenésű durvaszemcsés 

turmalin adja. A turmalinitek nem mutatnak teljesen egységes szöveti képet: habár 

túlnyomórészt tömör, szorosan illeszkedő turmalinból állnak, gyakran a turmalin-
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gazdag egységgel váltakozva több mm-t elérő kvarc-gazdag sávok jelennek meg. A 

turmalin és a kvarc-gazdag domének sávos váltakozása, rétegzettsége hol 

erőteljesebben, hol kevésbé, néhol a kőzet egészét átható enyhe foliációként jelenik 

meg. Több esetben megfigyelhető ezeknek az egységeknek a finomszemcsésebb, zúzott, 

aprózódott, illetve breccsás változata, mely utóbbi cementjét vörösesbarna hematitos-

limonitos finomszemcsés anyag adja, a klasztok anyagaként pedig a turmalinit ásványai 

ismerhetők fel. A nagyobb turmalin szemcsék között, illetve erek és kvarc-gazdag sávok 

mentén fehér csillám, klorit, földpát (káliföldpát és plagioklász egyaránt), apatit, gránát, 

TiO2 ásványok, ilmenit, továbbá cirkon és monacit van jelen. Előfordulnak továbbá a 

teljes kőzetet átjáró vékony, rozsdabarna, általában fehér csillámmal kísért erek, melyek 

keresztülhaladnak a kőzet szemcséin, figyelmen kívül hagyva az esetleges foliáció 

irányait.  

  

42. ábra A fő kőzetalkotó ásványként jelen lévő turmalin (barna) egymással szorosan összekapcsolódó 

deformált (a), illetve a kvarcban gazdag egységek mentén sajátalakú sugaras szemcséket alkot (b). 

A turmalin min. 10 µm, maximálisan 1-2 cm-t elérő, de uralkodóan 1-2 mm-es 

sajátalakú, félig sajátalakú nyúlt, oszlopos, egymással szorosan összekapcsolódó 

szemcsékből, halmazokból, szemcseaggregátumokból áll (ld. 42. ábra). A különálló, 

önálló kristályok határa általában nehezen definiálható, az egymáshoz képest eltérő 

orientációjú szemcsék halmaza töredezett, repedezett, széthasadt, erekkel átjárt. Jól 

megfigyelhető a turmalin rideg és képlékenynek tűnő deformációja is. A szétdarabolt 

turmalin fragmentumok a szegélyek lefutása alapján összeilleszthetők, a széthúzott 

szemcsék között kvarc, klorit, apatit és TiO2 van jelen. Ritkán hajlott formák is 

megjelennek (ld. 44. ábra/b). A nagyobb (mm-es) szemcsék gyakran mozaikosak, 

megfigyelhető a turmalin alszemcsésedése, a maximum néhány 100 µm-es alszemcsék 

gyakran közel 120 °-os szemcsehatárokkal illeszkednek egymáshoz, egyensúlyi szöveti 

a. b. 
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helyzetet mutatnak (ld. 43. ábra és 44. ábra/a). A színzónásság gyakran nehezen 

észlelhető az összekapcsolódó aggregátumok esetén, gyakran foltszerű, ám az egyes 

szemcséken típusos tendencia, hogy a szemcsék magja halványabb, zöldeskék, mely 

szivacsos, nagyon zárványos (10 µm-t meghaladó méretű 2 fázisú, gyakran lefűződött 

primer és álmásodlagos fluidzárvány együttesek ld. 45. ábra). A turmalin szemcsék 

nagy részét sárgásbarna színű zóna alkotja, mely a szegélyek irányába egyre sötétebb 

barna árnyalatú, gyakran oszcillációs zónásság figyelhető meg a peremeken (ld. 47. 

ábra). Ez a zónásság a SEM-BSE képeken is jól elkülönül, tehát az eltérő színű zónák 

eltérő főelem-összetételeket jeleznek. A kvarcgazdag egységek turmalinja átlagosan 

200-300 µm-es, maximálisan 1 mm-es szinte minden esetben teljesen sajátalakú, 

zónássága általában jól követhető. Különbség, hogy a halványabb, zöldeskék, zárványos 

mag általában a szemcsék túlnyomó részét alkotja. A turmalinnak gyakran nagyon 

sötétbarna szegélye van, de sokszor kék turmalinnal együtt nem csak a szegélyen, 

hanem erek mentén, a korábbi zónákat átszelve jelenik meg (ld. 47. ábra). Az erek, nyílt 

repedések mentén megfigyelhető a turmalin rezorbeálódása, visszaoldódása, valamint a 

kék és sötétbarna színű vékony, tűs továbbnövekedése.  A legtöbb mintában a nagyobb 

turmalinok belsejében narancssárga-zöldesbarna-vöröses zöldesbarna rostos szálak, 

oszlopok, seprűs kötegek (spinifex-szerű) jelennek meg, melyek nem alkotnak különálló 

szemcséket, de a turmalin 1 N-os továbbá interferenciaszínének megváltozását okozzák 

(ld. 46. ábra). A kötegek túlnyomórészt hosszúkás, elnyúlt csillám alakkal bírnak. A 

kőzet egyes részein a turmalin mellett üde, és kloritosodó biotit is jelen van, ezek alakja 

megegyezik a turmalinok belsejében előforduló foltokkal. A turmalin belsejében ritkán 

megmaradt még az ugyanilyen alakú biotit.  

  

43. ábra Mozaikos egyenes szemcsehatárokkal összekapcsoló turmalin szemcsék (a), a szemcsék között 

120 °-os hármaspontok figyelhetők meg (b). 

a. b. 
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44. ábra a: kezdődő alszemcsésedést mutató turmalin szemcsék, b: deformált, enyhén hajlott turmalin, 

melyet a hajlások mentén törések tagolnak. 

  

45. ábra A szivacsos magban megjelenő kétfázisú, részben lefűződött fluidzárványok együttese szinte 

minden esetben típusos (a és b). 

  

46. ábra A turmalinok belsejében megjelenő jellegzetes csillám alakok (a), melyek a BSE-képeken (b) is 

jól elkülönülnek. 

a. 

a. 

b. 

b. 

a. b. 
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47. ábra A turmalinok jellegzetes oszcillációs zónássága, illetve a kék és barna turmalin által képviselt 

utólagos erek, repedések (a: 1N, b: SEM-BSE). 

A turmalin szemcsék között, szegélyeinél, repedéseiben, illetve a kvarcgazdag 

egységekben 100-300 µm-es, esetenként 500 µm-t elérő szálakból álló rostos, sugaras, 

fészkes, legyezőszerű színtelen, vagy halványzöld, halványsárga, rendellenes 

interferenciaszínű klorit halmazok jelennek meg (ld. 50. ábra/b). A klorit csoportok 

gyakran a turmalin belsejében, nem csak repedésekhez kötődően mutatkoznak. 

Megfigyelhető a turmalin legkülső kék és barna színű vékony tűs zónáinak kloritra, 

fehér csillámra és kvarcra történő ránövekedése.  

Fehér csillám elsősorban erek mentén, vagy a turmalin szemcsék között 100-300 µm-es 

hosszúkás, tűs megjelenésű, hajladozó szálakat alkot, általában kvarc társaságában 

fordul elő.  

A kvarc általában 1 cm-t elérő vastagságban érszerűen jelentkezik, itt átlagosan 100-

250 µm-es enyhén irányított, hullámos, és fogacsolt szemcsehatárú, de gyakran egyenes 

érintkezésű, egyensúlyi szövetű szemcséket alkot.  

A turmalinok belsejében, illetve az oszlopos szemcsék megnyúlásához, néha 

szegélyéhez igazodva gyakoriak a 25-1800 µm-es nyúlt, hosszúkás TiO2 módosulatban 

gazdag átalakult halmazok (ld. 48. 49. és 50. ábra). A halmazokban a néhol sajátalakú 

tűs TiO2 ásvány mellett klorit, fehér csillám és kvarc jelenik meg, a halmaz minden 

bizonnyal egy ismeretlen eredetű ásvány pszeudomorfózája. A SEM-EDS vizsgálatok 

alapján a TiO2 ásvány belseje nem homogén: tiszta TiO2, mangános (pirofánitos 

összetétel), vasban gazdagodott TiO2 és ilmenit összefogazódása észlelhető (49. ábra). 

Az ilmenit átalakulása az uralitosodáshoz hasonló szöveti jelleget mutat. Az ilmenites 

domén általában a szemcsék belsejében helyezkedik el, míg a szemcsék külső része 

a. b. 
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TiO2-ból áll. A szemcsék szegélyeinél és repedéseiben a finomszemcsés monacit nagy 

mennyiségben van jelen.  

A SEM elemzés alapján a TiO2 belsejében nagyon finomszemcsés, max 4-5 µm-es, de 

egyértelműen meghatározható scheelit szemcsék mutathatók ki (ld. 49. ábra). 

  

48. ábra A turmalinok belsejében gyakori nyúlt sötétbarna TiO2 gazdag halmazok (a: 1N, b: SEM-BSE). 

 

  

49. ábra A TiO2 halmazok belsejében ilmenit (a), illetve finomszemcsés scheelit reliktumok (b) 

mutathatók ki (SEM-BSE). 

a. b. 

a. b. 
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50. ábra a: Rutil alakú ilmenit+TiO2, b: a turmalin belsejében, illetve repedéseiben megjelenő klorit 

halmazok. 

Az apatit elsősorban a kvarcgazdag doménekben, vagy erek mentén 2-300 µm-es, de 

néha 2 mm-t elérő sajátalakú, félig sajátalakú szemcséket alkot. Néhol több mm-es 

szabálytalan alakú földes megjelenésű repedéskitöltő, szemcseközi anyag formájában 

van jelen. Több esetben megfigyelhető, hogy a turmalin körbezárja, körbenövi a nagy, 

sajátalakú apatitot. Az apatit néhol azonban finomszemcsés, maradékkitöltő 

alapanyagként van jelen, melyben 1-300 µm-es sajátalakú zónás turmalinok úsznak, 

melyben továbbá egyensúlyi kvarc, klorit halmazok és fehér csillám tűk jelennek meg 

(ld. 51. ábra).  

  

51. ábra a: A turmalinit kvarcgazdag egységeiben gyakori fél mm-es félig-sajátalakú apatitok (1N), b: 

több mm-es apatit halmazban „úszó” sajátalakú zónás turmalinok (SEM-BSE). 

A turmalin szemcsék között gyakran 300-400 µm-es, esetenként 1 mm-t elérő táblás, 

saját, vagy félig sajátalakú, általában kis mértékben átalakult földpátok jelennek meg. 

Polarizációs mikroszkópban jól elkülöníthetők a szimmetrikus zónában mért kis kioltási 

szögű poliszintetikus ikresedésű plagioklászok. A földpátok gyakran tartalmaznak apró 

a. b. 

a. b. 
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kvarc, fehér csillám és opak ásvány zárványokat. Az ortogneiszeknél tapasztalható nagy 

mértékű fehér csillámos átalakulás itt ritkán, vagy csupán nagyon alárendelten 

jelentkezik. A földpátok összefogazódnak a turmalin szemcsékkel, megfigyelhető a 

turmalin földpátokra történő tűs ránövekedése.  Gyakran a turmalinban plagioklász 

maradványok vannak, a turmalin kiszorítja, „bekebelezi” a plagioklászt. A kiszoruló 

plagioklász néha erek mentén a turmalin repedéseit kitöltve jelenik meg. A turmalin 

mentén megjelenő földpátokban szinte egyáltalán nincs nyoma a szericitesedésnek. A 

kettős ikreket alkotó, káliföldpátnak vélhető földpátok a SEM-EDS elemzés alapján 

mind plagioklászok (csaknem tisztán albitos összetétellel).  

A cirkon és a monacit a nagy turmalinok belsejében lekerekített formában, illetve a 

szemcsék között néhol szögletes 50-100, ritkán 150 µm-t elérő szemcsék, 

szemcsecsoportok formájában igen gyakori elegyrészként van jelen (ld. 52. ábra). A 

turmalin szemcsék között, illetve azok belsejében rengeteg jó hasadású 

xenotim/monacit szemcse is megfigyelhető. 

  

52. ábra Az esetenként nagyon gyakori elegyrészként jelen lévő cirkon, mely a turmalin szemcsék között, 

apatit mentén (a), vagy a turmalin belsejében jelenik meg (b). 

Egyes jól definiálható irányítottsággal rendelkező minták esetén a kvarc gazdag 

egységekben a foliációval párhuzamosan megnyúlt max. néhány 100 µm-es biotit, 

kloritosodó biotit, valamint kihengerelt lapos gránátok és apatitok, továbbá albit, ilmenit 

és paragonit jelenik meg.  

A turmalin repedéseiben ritkán vékony legyezők, rétegek („booklets”) formájában, 

kvarc társaságában kukacos megjelenésű agyagásványok (feltételezhetően kaolinit) 

vannak jelen. A SEM-EDS vizsgálatok szerint a turmalin szemcsék közötti 

repedésekben az említett kvarc, klorit, apatit és TiO2 mellett agyagásványokban 

a. b. 
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(kaolinit) és limonitban gazdag vékony (20-30 µm) finomszemcsés erek, kitöltések is 

jelen vannak, melyekben a monacit és foltokban 1-10 µm-es eddig nem meghatározott 

ezüstásvány (feltételezhetően termésezüst) is megjelenik (ld. 53. ábra). 

 

53. ábra a turmalin repedéseiben kimutatható finomszemcsés kaolinit-limonit-apatit-monacitból álló 

érben pontosan nem azonosított ezüstásvány is jelen van.  

A vasas rozsdás erek mentén mm-t elérő hatszöges hematit jelenik meg a turmalin 

szemcsék között. A hematitos, vas-oxidos érszerűen megjelenő finomszemcsés anyag 

vékony repedések mentén harántolja a turmalinit turmalin és kvarc-gazdag egységeit, de 

több esetben megfigyelhető, hogy az erek vastagsága meghaladja a több 10 cm-t. Ez 

utóbbi esetben a kőzet breccsás megjelenésű, a rozsdás hematitos anyag adja a kőzet 

mátrixát, míg a klasztok anyaga változó mértékben tartalmazza a fent felsorolt 

ásványokat, a rendelkezésre álló (felbreccsásodás előtti) eredeti alapkőzet aktuális 

ásványos összetételének függvényében. Megfigyelhető, hogy a breccsa anyaga éles 

határvonallal különül el az alapkőzettől (ld. 54. ábra), a breccsa szögletes, szilánkos 

klasztjainak mérete a néhány 10 µm-től a néhány centiméterig terjed. A breccsa 

klasztjaiban a fentiekben ismertetett ásvány-paragenezis elemei, valamint a leírt 

jelenségek mozaikszerűen jelennek meg.  
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54. ábra a: Jól megfigyelhető a sajátalakú zónás turmalinokat átmetsző limonitos-hematitos ér, b: a 

finomszemcsés limonitos-hematitos anyag a kvarc-turmalin breccsa mátrixaként van jelen (1N). 

 

5.1.3. Turmalinos kianitos csillám-kloritpala  

Makroszkópos leírás: 

A Nagy-Füzes feltárásánál előbukkanó kőzetek feketésszürkék, erősen foliáltak, a 

foliációt az 1-2 mm vastag, viszonylag sűrűn elhelyezkedő turmalinból álló sávok 

jelölik ki. A turmalin erek-sávok gyűrt szerkezeteket, redőket jelölnek ki, 

makroszkóposan a kőzet törésmentesen deformált, szerkezeti stílusa képlékeny 

alakváltozás. A turmalin sávokkal párhuzamosan 1 cm vastagságot elérő kvarc erek 

futnak, melyek követik a gyűrt szerkezetet, de néhol lencseszerűen kivastagodnak (ld. 

55. ábra/a).  A kvarc mellett fehéresszürke ásványokból álló finomszemcsés anyag 

fázisai szabad szemmel nem határozhatók meg; a foliációval párhuzamosan továbbá 

max. 1-2 mm-es fehér csillám pikkelyek különíthetők el. Egyes kőzetváltozatok színe 

sárgás-barnásvörös, a felszínén sok a finomszemcsés fehér csillám (ld. 55. ábra/b).  

a. b. 
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55. ábra a nagy füzesi feltárás jellegzetes turmalinban gazdag kőzetei (részletekért ld. szöveg) 

 

 

Mikroszkópos leírás: 

Nagy-Füzes feltárásánál tanulmányozható kőzetek egésze erősen foliált, a markáns 

foliációhoz az összes ásvány igazodik (a minták jelzése SOFU-xy, összesen 8 darab). A 

kőzetet egymással váltakozó turmalin – kianit – kvarc – fehér csillám – színtelen klorit 

és TiO2 (leukoxén) gazdag erek, sávok alkotják, továbbá előfordul kloritoid is.  

A turmalin 100-200 µm-es, c-tengellyel párhuzamos metszeteiben 1 mm-t elérő, 

sajátalakú, különálló, illetve egymással szorosan összekapcsolódó szemcséi minden 

esetben követik a foliációt (ld. 56. ábra/a). A szemcsék töredezettek, a harántelválás 

gyakori, tehát a makroszkóposan meghatározó képlékeny alakváltozást csiszolati 

léptékben a turmalin nem mutatja, ha hajlott is, finom törések tagolják (ld. 58. ábra). A 

turmalin repedéseit kvarc és színtelen klorit tölti ki, zárványként tartalmaz továbbá 

fehér csillámot és kvarcot.  A turmalin minden esetben színzónás, de néha foltszerűen: a 

magja túlnyomórészt halványsárga-kékeszöld, míg a pereme felé sötétebb sárgásbarna, 

a szegélyén vékony sávban halvány kékeszöld (ld. 57. ábra/a). Magja általában nagyon 

zárványos: gyakran részben lefűződött kétfázisú fluidzárványsíkok jelennek meg, illetve 
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max. néhány 10 µm-es cirkonok. Ritkán 50-100 µm-es monacitot tartalmaz 

zárványként. A turmalin szemcsék között, szegélyén vagy belsejében, a megnyúlással 

párhuzamosan gyakran 200-500 µm-es nyúlt, vagy izometrikus elszórt TiO2 

szemcsehalmazok, illetve 5-20 µm-es xenotim szemcsék találhatók.  

  

56. ábra a: A kianit, kvarc, klorit és muszkovit mellett kőzetalkotó mennyiségben jelen lévő zónás 

turmalin, b: nagy törésmutatójú, lépcsőzetes szegélyű kianitban gazdag zóna, melyhez nyúlt TiO2 

halmazok kötődnek. 

 

  

57. ábra a: A turmalinok zónássága a SEM-BSE képeken is megmutatkozik, a szemcse belsejében 

monacit mutatható ki, b: tűs-oszlopos kloritoidok (1N). 

A kvarc mindig hullámos kioltású, alszemcsés, a szemcsék mérete néhány 10- néhány 

100 µm között változik. A szemcsehatárok minden esetben nagyon szabálytalan 

lefutásúak, szuturáltak.  

A kianit szabálytalan alakú, változatos orientációjú, átlagosan 100-200 µm-es nyúlt, 

oszlopos szemcséket, de gyakran több mm-es rostos, sűrűn hasadozott, lépcsőzetes 

szemcsehatárú halmazokat alkot (ld. 56. ábra/b). 1 nikollal színtelen, interferenciaszíne 

elsőrendű szürkétől a sárga-narancssárgáig terjed. Általában hajlott, deformált, kinkes; 

a. b. 

a. b. 
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turmalint és TiO2-ot gyakran tartalmaz zárványként (ld. 58. ábra). A kianit gyakran 

rátelepszik a finomszemcsés fehér csillámra, valamint a kloritra is. 

  

58. ábra a: Hajlott, deformált kianitok, b: hajlott, deformált turmalin (Az ÉK-DNY lefutású repedés a 

vékonycsiszolaton utólag keletkezett hiba). 

A színtelen klorit és fehér csillám egymással párhuzamosan összekapcsolódó szálak, 

tűk, rostok hálózatát, vagy mm-t elérő nyúlt halmazokat alkotnak. A klorit 

interferenciaszíne általában szürke, esetleg elsőrendű sárga, kioltása legyezőszerű, az 

optikai bélyegek alapján a leukofillitben is típusos leuchtenbergit változatnak felel 

meg. A fehér csillám általában nagyobb, 50-400 µm alatti tűs, léces, lemezes unduláló, 

parkettaszerű kioltású. A nagyobb csillámok a szegélyein degradálódtak, roncsoltak, itt 

finomszemcsés csillám keletkezett. A nagy fehér csillámok belsejében 5-20 µm-es tűs, 

szálas sillimanit reliktumok azonosíthatók (ld. 59. ábra). Megfigyelhető, hogy a 

rétegszilikátok mintegy körbefolyják, gyakran kiszorítják a sajátalakú turmalin 

szemcséket, de a nagyobb, átlagosan 500 µm-es klorit halmazok kisebb turmalinokat 

tartalmaznak zárványként.  

  

59. ábra A muszkovit belsejében kimutatható tűs-szálas sillimanit reliktumok (a: 1N, b +N). 

a. b. 

a. b. 
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Egyes mintákban alárendeltebb a kianit, és a klorit, ugyanakkor fehér csillám, valamint 

posztkinematikus kloritoid jelenik meg nagyobb mennyiségben a turmalin és a kvarc 

mellett (ld. 57. ábra/b). Az ikerlemezes szürkéskék kloritoid minden esetben rátelepül a 

finomszemcsés fehér csillámra, a repedéseiben limonit található.   

 

5.1.4. Kianit-leuchtenbergit±muszkovit kvarcit 

Makroszkópos leírás: 

A Seprőkötő-hegyi illetve Récényi úti kőfejtőnél szálban tanulmányozható kvarcit 

homogén, foliált, fehéres-szürkéssárga, melyben a maximum mm körüli fehér színű 

kianit sűrűn helyezkedik el. A tömör kőzetben szürkésfekete 1 mm- 5-6 cm vastag 

turmalin-kvarc erek figyelhetők meg. Az erek nem egyenesek, hanem hajladozó, 

redőszerű megjelenésűek (ld. 60. ábra). Az erek falán jellemző általában a fekete 

turmalin, míg a belsejében szürkésfehér kvarc van jelen. A kőzet egészét selymes fényű 

finomszemcsés fehér csillám hatja át, egyéb ásványok szabad szemmel nem 

különíthetők el.  

  

60. ábra A seprőkötő-hegyi (balra: a) és a récényi úti (jobbra: b) feltárásokból származó turmalin eres 

fehér kvarcitok (részletekért ld. szöveg). A bal oldali minta és fotó Mesics Gábor gyűjteményéből 

származik. 

A Récényi úti kőfejtő, illetve a makroszkópos és mikroszkópos elemzés alapján ezzel 

teljesen analóg Seprőkötő-hegyi feltárások kőzetanyaga a KISHÁZI-IVANCSICS (1986) 

leírásában is szereplő típusos disztén (=kianit)-leuchtenbergit kvarcit. Habár a kőzet 

ásványos összetétele alapvetően hasonló, de több, igen meghatározó mikroszkópi 

szöveti bélyeg alapján a nagy-füzesi turmalinos kianitos csillám-kloritpalától külön 

tárgyalandó.   
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Mikroszkópos leírás: 

A kianit-leuchtenbergit kvarcit homogén, ásványos összetétele állandó, a récényi úti 

minták esetén erőteljesebb és több irányú, a seprőkötő-hegyi minták esetén valamivel 

kevésbé fejlett és komplex foliációt mutat (a minták jelzése: SOREC-xy és SOSEP-xy, 

összesen 6 darab). A kvarcból, kianitból, színtelen kloritból, fehér csillámból, apatitból 

álló kőzetben a foliációval szöget bezárva turmalin-kvarc erek helyezkednek el. 

A kvarc minden esetben irányított, megnyúlt, átlagosan 2-300 µm-es, néhol csaknem 

egyenes, de túlnyomórészt szuturált szemcsehatárokkal rendelkezik.  

A kianit 200-2000 µm-es lépcsőzetes szegélyű, sűrűn hasadozott, rostos, töredezett 

szemcsék, szemcsehalmazok formájában van jelen (ld. 61. ábra/a). A nyúltabb 

szemcsék orientációja szabálytalan. A kianit mindig deformált, hajlott, kisebb darabjai 

elmozdultak, széttöredeztek.  A kianit minden esetben rátelepszik a kloritra.  

A klorit (leuchtenbergit változat) teljesen színtelen, elsőrendű szürke, sárga 

interferenciaszínű 1-200 µm-es tűk, szálak, esetenként több 100 µm-es rostos, sugaras, 

kinkesedett halmazok formájában jelentkezik. Gyakran együtt, összefogazódva jelenik 

meg a hasonló megjelenésű, de alárendeltebb mennyiségben jelen lévő fehér 

csillámmal. A csillámmal társult leuchtenbergit hálózat gyakran a kvarc 

irányítottságával eltérő szöget bezáró foliációt határoz meg.  

  

61. ábra a: A fehér kvarcit uralkodó ásványai a kvarcon kívül: kianit, színtelen klorit, fehér csillám, 

apatit; b: gyűrt érszerűen megjelenő finomszemcsés turmalin (sötét kékeszöld). 

Az apatit elszórtan néhány 100 µm-es méretet elérő földes halmazok formájában 

jelenik meg (a Nagy Füzesi mintákban nem jellemző az apatit megjelenése). Az apatit is 

a. b. 
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deformált, az elforgott szemcsék belsejében az uralkodó foliációs iránnyal közel 

merőlegesen álló szálas klorit zárványokat tartalmaz.   

KISHÁZI és IVANCSICS (1986) leírását igazolva, a turmalin valóban „vékony erekben is 

megjelenik” a kőzetben. Az erek vastagsága azonban több esetben az 5-6 cm-t is 

meghaladja. Az erek, sávok nem egyenesek, hanem redőszerűen gyűrtek; melyekben a 

peremeken elhelyezkedő finomszemcsés turmalin mellett az ér közepén kvarc jelenik 

meg (ld. 61. ábra/b). 

A turmalin sajátalakú, maximálisan 100-200 µm-es oszcilláló zónásságú szemcsék, de 

zömében 50 µm alatti szemcsékből álló finomszemcsés halmaz formájában jelentkezik 

A turmalin színei, minden fentebb tárgyalt példával ellentétben, halványabb és sötétebb 

kék és zöld árnyalatúak, valamint a legkülső teljesen színtelen; a narancssárga és 

sárgásbarna zónák egyáltalán nem jelennek meg (ld. 62. ábra). A turmalin magja 

halványkék, a szegélye felé oszcillációs jelleggel sötétebb és világosabb barnászöld 

zónák sűrűn váltakoznak. A legkülső szegély, mely elsősorban az ér fala mentén, 

valamint fészkekben jelenik meg, teljesen színtelen, egyenes szegéllyel zárja a részben 

visszaoldódott kékeszöld belsőbb zónákat (ld. 62. ábra). Gyakran teljesen önálló, 

sajátalakú, tűs, oszlopos, hatszöges átmetszetű, tiszta, színtelen, elsőrendű szürke 

interferenciaszínű szemcséket alkot, rátelepül a kloritra, valamint a kianit szélére is, ám 

bizonyos esetekben megfigyelhető, hogy a kianit rákúszik a turmalin belső színes 

zónáira, a színtelen szegély/ ránövekedés mindezeket vékonyan körbefogja.  

  

62. ábra A turmalin belső zónáit oszcillációs zónásság jellemzi (a: 1 N), míg a szegélyén teljesen 

színtelen zóna követhető, mely a SEM-BSE képeken is kirajzolódik (b: SEM-BSE). 

Megfigyelhető, hogy a sávok közepén lévő kvarc mérete, alakja, szemcsehatárai, 

továbbá foliációjának iránya is megegyezik a befoglaló homogén kvarcit kvarcaiéval. 

a. b. 
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Az ér középső részén a kvarcok irányítottságával párhuzamosan kis mennyiségben 

vékony klorit szálak is megjelennek. A homogén kvarcit egységében ritkán 50-150 µm-

es nyúlt, szabálytalan alakú TiO2 is megjelenik. 

 

5.1.5. Turmalin-gránát csillámpala 

Makroszkópos leírás:  

A ház-hegyi feltárás kőzete ezüstös-zöldesszürke szövetileg homogén csillámpala 

(Vöröshídi Csillámpala, a minták jelölése: SOHA-xy, összesen 3 darab). Irányítottsága 

jól definiálható, melyet a finomszemcsés csillámok és a klorit, továbbá a palássághoz 

igazodó kvarcsávok jelölnek ki. Feltűnő makroszkópos bélyeg, hogy a rétegszilikátok 

között nagyon sűrűn, kőzetalkotó mennyiségben 1-5 mm-es sajátalakú turmalinok, 

illetve gránátok helyezkednek el (ld. 63. ábra). A turmalinok, megnyúlásukkal 

párhuzamosan 1-2 cm-t elérő töredezett, harántirányban elvált vékony oszlopok 

formájában vannak jelen.  

 

 
63. ábra a-b: A vizsgálatok tárgyát képező ház-hegyi turmalinban gazdag Vöröshídi Csillámpala minták 

(részletekért ld. szöveg) 
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Mikroszkópos leírás: 

A kőzet homogén, erősen foliált, melyet a finomszemcsés fehér csillám és klorit szálak 

irányított halmaza jelöl ki. A szemcsék között mm-t meghaladó jellegzetes 

pretektonikus gránát és turmalin nagy mennyiségben jelenik meg (ld. 64. ábra a). Néhol 

a foliációhoz igazodva kvarcsávok találhatók. A szemcsék között TiO2-ból álló elnyúlt 

halmazok és cirkon jelenik meg. 

  

64. ábra A csillámpalában a gránát (a: 1N), vagy a zónás turmalin (b: +N) többször kőzetalkotó, vagy 

közel kőzetalkotó mennyiségben van jelen. B megfigyelhető továbbá középen b a turmalin jobb oldalán a 

nyomásárnyékban képződőtt rendellenes barna és ibolya színű klorit. 

A turmalin 200-2000 µm-es sajátalakú, félig sajátalakú, deformált, repedezett, 

szétúszott, budinált, a klorit által néhol felemésztett szemcsék formájában van jelen. A 

turmalin nyomásárnyékában klorit képződött (ld. 64. ábra/b). Általában minimum 

négytagú zónásság jellemzi: magja türkizkék, majd sötétbarna, a pereme felé pedig 

egyre világosabb barna zónák jelennek meg (ld. 64. ábra/b). A sötétbarna zóna 

szegélyén gyakran nagyon zárványos: 50 µm-t elérő cirkon és kvarc van jelen. Nagy 

kontraszt beállításokkal a SEM-BSE képeken a zónák között a főelem-összetétel 

változás okozta zónásság kirajzolódik (ld. 65. ábra/b). 

A gránát mm-t elérő méretű, törött, pretektonikus, erőteljesen deformált és 

kloritosodott. Szegélyével párhuzamosan barna szivacsos, zárványsoros „zóna” 

követhető, míg a rákövetkező perem általában tiszta (ld. 65. ábra/a).  

a. b. 
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65. ábra A gránát (a) és a turmalin (b) zónássága SEM-BSE képeken: főelem-összetételben kimutatható 

különségek jellemzik az egyes zónákat. 

Az érszerűen megjelenő kvarc általában 100-200 µm-es enyhén hullámos, közel 

egyenes szemcsehatárú.  

A max. néhány 100 µm-es vékony szálakból álló fehér csillámból és kloritból álló 

irányított halmaz, hálózat adja a kőzet foliációját. Néhol megfigyelhető a foliációval 

párhuzamosan 100-200 µm vastag finomszemcsés, szericitből álló erek is. A csillámos 

kloritos sávokat gyakran 100-300 µm-es elnyúlt, hosszúkás opak szemcsék, 

szemcsehalmazok, valamint néhol max. 100 µm-es cirkonok kísérik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. b. 
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5.2.  Ásványkémiai számítások 

A SEM-EDS vizsgálatokra a fenti mintacsoportok leginkább reprezentatív elemeit 

jelöltem ki, mindösszesen 18 mintát. A kémiai elemzés során kvarc, földpát 

(káliföldpát, plagioklász), turmalin, fehér csillám, gránát, biotit, klorit, TiO2, ilmenit, 

kianit, sillimanit, apatit, monacit, cirkon, xenotim, továbbá lazulit, goyazit-crandallit, 

florencit, berill és scheelit összetételek mérésére került sor. A mért eredmények 

kiértékelésére a műszer korlátai és hibája figyelembe vételével került sor. Ennek 

megfelelően az ásványkémiai számítások alapjául a legkisebb hibával mérhető főelem 

összetételek (Al, Si, Mg, Fe, Mn, Ca, Ti (+Na)) szolgáltak. Az összetételek 

értelmezésekor kevésbé az abszolútértékekre, inkább a főelem-arányokra esik a 

hangsúly. A cél tehát a mért adatok alapján az egyes polarizációs mikroszkópban 

megfigyelt és BSE képeken megjelenő zónákhoz, szöveti tulajdonságokhoz, 

különbségekhez kapcsolható alapvető eltérések, tendenciák kijelölése. 

A turmalin oxidos összetételét 85%-ra normáltam, precíz kiértékeléséhez pl. MARKS és 

mtsi. 2013-hoz hasonlóan az Andy Tindle-féle Excel számolótáblát (Open University, 

Milton Keynes, Egyesült Királyság) alkalmaztam, mely figyelembe veszi, hogy a Be 

ablak alatti elemek: B, Be, Li, H a SEM-EDS elemzés során nem mérhetők, és a többi 

elem aránya alapján számolhatók ki (sztöchiometrikus mennyiségű bórt és 4 OH-t 

feltételez), így összességében 31 O-re normálva adja meg a turmalin szerkezeti képletét. 

A táblázat pontos elérhetőségét a weben ld. az Irodalomjegyzék végén.  

 

A diagramok elkészítéséhez (XY és háromszög diagramok) az Igpet05 és a 

CorelDRAW X6 nevű szoftvereket alkalmaztam.  
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5.2.1. Földpát 

A földpátok részletes mérési adatsorát és kiértékelését ld. az 1. mellékletben, a számolás 

alapján kapott eredményeket ebben a fejezetben diagram formájában ábrázolom.   

Az elemzés alapján megállapítható, hogy az ortogneiszek plagioklászai túlnyomórészt 

csaknem teljesen tiszta albitos (90% fölötti), esetenként oligoklászos összetételt 

képviselnek (ld. 66. ábra). A ritkán megfigyelhető, plagioklász belsejében lévő Ca-ban 

gazdagabb zóna (általában relikt mag) átlagosan 10%-os anortit komponenssel bír, míg 

a szemcsék uralkodó része albit. A metagránit és meta-turmalingránit plagioklásza több 

mint 97%-os albit komponenssel, míg a káliföldpátok közel teljesen tiszta, 100%-os 

ortoklász összetétellel rendelkeznek. A turmalinit földpátjai plagioklászok, melyek 

szintúgy csaknem teljesen tiszta (99%) albitos összetételt mutatnak. 

 

66. ábra A földpátok összetételének ábrázolása Ab-Or-An háromszög diagramon, az összetételi 

tartományok KOCH és SZTRÓKAY, 1967 alapján. 
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5.2.2. Turmalin 

Az összesen 125 turmalin részletes mérési adatsorát és kiértékelését ld. a 2. 

mellékletben, a számolás alapján kapott eredményeket ebben a fejezetben diagramokon 

ábrázolom.   

A Mg-szám és X koordinációban lévő kationok, illetve vakancia arányában ábrázolt 

diagramon (HENRY és DUTROW, 1996) a mért turmalinok összetétele uralkodóan a sörl-

drávit elegysor tagja, de bizonyos esetekben megfigyelhetők a szélsőtagokhoz közeli 

értékek (pl.: a sörl komponens meghaladja a 80%, vagy a drávit komponens a 99%-ot) 

(ld. 67. ábra). Ritkán előfordul továbbá az X pozícióban Na hiányos foitit is.  

 
67. ábra A turmalin összetételek ábrázolása a Mg-szám és az X pozícióban kationjai/vakancia 

függvényében (HENRY és DUTROW, 1996 alapján). 

A turmalin összetételeinek szemléltetésére és értelmezésére a továbbiakban SZTANÓ és 

mtsi. (1988)-hoz hasonlóan Al-Al50Fe50-Al50Mg50 és Ca-Fe-Mg háromszög 

diagramokon ábrázolom a mért értékeket. A diagram egyes mezői különböző 

környezetekben keletkezett, eltérő összetételű turmalinokat jelölnek (HENRY és 

GUIDOTTI, 1985). Fontos mindenekelőtt figyelembe venni, hogy ezek a főelem-

diagramok elsősorban tájékoztató jellegűek és leginkább csak „ideális esetekben” 

alkalmazhatók jól. A későbbi metamorf, vagy hidrotermás fluidumok által okozott 

kémia változások, felülbélyegzések pontos kimutatására nem érzékeny (SLACK és 

TRUMBULL, 2011). 
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a.) Ortogneiszek turmalinjai 

 

68. ábra Az ortogneiszekben (+ a kontakt csillámpalában) mért turmalin összetételek zónánként (a 

diagramok mezői szerkesztve, HENRY és GUIDOTTI, 1985 alapján). 

Az ortogneiszek turmalinjainak egyes zónái szignifikáns főelem-összetételbeli 

különbséget mutatnak (ld. 68. ábra). Megállapítható, hogy a belső zónák (a polarizációs 

mikroszkópi színbeli eltérések ellenére) homogén összetételűek, közel azonos 

mennyiségben van jelen a sörl és a drávit komponens. Jól elkülönül a polarizációs 
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mikroszkópban kék-zöldesbarna szegély, mely kimutathatóan Mg-ban, míg a sötétbarna 

repedéskitöltésként, illetve szegélyként megjelenő egység Fe-ban gazdagabb. A Mg 

gazdag peremhez hasonló összetételt mutat az ortogneisszel kontakt csillámpala 

turmalinja. A továbbnövekedésként említett vékony turmalin tűk összetétele a belső 

zónákéval megegyezik.  

b.) Metagránit és meta-turmalingránit turmalinjai 

 
69. ábra A metagránitban, illetve meta-turmalingránitban mért turmalin összetételek zónánként (a 

diagramok mezői szerkesztve, HENRY és GUIDOTTI, 1985 alapján). 
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A metagránit és meta-turmalingránit turmalinjainak zónái szintén eltérő összetételi 

csoportokat képviselnek (ld. 69. ábra). A mag és a külsőbb zónák minden esetben a sörl 

szélsőtaghoz közelebbi összetételt mutatnak, jól megfigyelhető a magtól a perem felé a 

Fe-ban való gazdagodás. A repedéskitöltések összetétele elkülönül, Fe-ban gazdag, míg 

a tűs továbbnövekedések esetén a maggal megegyező összetételek mérhetők.  

c.) Foszfátásványokban gazdag ortogneisz turmalinjai 

 

 
70. ábra A foszfátásványokban gazdag ortogneiszben mért turmalin összetételek zónánként (a diagramok 

mezői szerkesztve, HENRY és GUIDOTTI, 1985 alapján). 
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A foszfátos ortogneiszek turmalinjaiban is megfigyelhető a Fe-ben mérhető gazdagodás 

a magtól peremig (ld. 70. ábra). A különböző zónák itt azonban nem alkotnak jól 

kijelölhető összetételi csoportokat, ám megállapítható, hogy a repedéskitöltések ebben 

az esetben is Fe-ban gazdag turmalin összetételről tanúskodnak. 

d.) Turmalinit turmalinjai 

A turmalinitek turmalinjait a legtöbb esetben finom oszcillációs zónásság jellemzi, így 

az összetételi változások pontos nyomon követéséhez nagy precizitású vonalmenti 

mérés lenne célszerű (például mikroszonda). Megfigyelhető azonban, hogy egyes zónák 

jelentős főelem összetételben mérhető eltérésekkel rendelkeznek: a Fe és Mg 

mennyiségének váltakozása jelöli ki az eltérő színű zónákat. A korábbiakban is 

alkalmazott diagramokon a típusos zónák és általános szöveti elhelyezkedésük került 

feltüntetésre. 

A mag és a középső, oszcillációs zónássággal rendelkező egységek összetétele, habár 

viszonylag széles tartományba esik, a sörl-drávit komponensek arányában átlagosan 

megegyezik (ld. 71. ábra). A külső zónák irányába, valamint a peremek és a tűs 

továbbnövekedéseken kiugróan magas Fe-tartalom mérhető. A kék-színtelen 

repedéskitöltések turmalinja azonban Fe-ban szegény, és Mg-ban kiemelkedően gazdag. 

Viszonylag szűk összetételi tartományba, de a mag és középső zónákéhoz közel esnek a 

csillám alakokban felvett mérési pontok. 
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71. ábra A turmalinit mintákban mért turmalin összetételek zónánként (a diagramok mezői szerkesztve, 

HENRY és GUIDOTTI, 1985 alapján). 
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72. ábra A turmalinos kianitos csillám-kloritpala, illetve a fehér (kianit-leuchtenbergit±muszkovit) 

kvarcit, továbbá a turmalin-gránát csillámpala mintákban mért turmalin összetételek zónánként (a 

diagramok mezői szerkesztve, HENRY és GUIDOTTI, 1985 alapján). 
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e.) Turmalinos kianitos csillám-kloritpala, kianit-leuchtenbergit±muszkovit kvarcit és 

turmalin-gránát csillámpala turmalinjai 

A turmalinos kianitos csillám-kloritpala, illetve kianit-leuchtenbergit±muszkovit 

kvarcit, továbbá turmalin-gránát csillámpala turmalinjainak összetétele túlnyomórészt 

megegyező összetételi tartományba esik (sörl-drávit elegysor, enyhén drávitos 

összetétel) (ld. 72. ábra). A kianitos csillám-kloritpala és a kianit-

leuchtenbergit±muszkovit kvarcit turmalinja esetén is megfigyelhető a Fe-ban való 

gazdagodás a peremek irányába, ám a kvarcit esetén a Fe-tartalom jóval magasabbnak 

bizonyul. A színtelen turmalin ránövekedés teljesen tiszta drávitos összetétellel bír (a 

FeO(Total)-tartalom itt 1% alatti). A turmalin-gránát csillámpala turmalinjának 

zónássága a perem felé Mg-ban való gazdagodási tendenciát mutat. 

5.2.3. Gránát 

A gránátok részletes mérési adatsorát és kiértékelését ld. a 3. mellékletben, a számolás 

alapján kapott eredményeket ebben a fejezetben diagramokon ábrázolom. 

 

73. ábra a: Az ortogneiszekben mért gránát összetételek (zónánként), b: a turmalinitben, illetve a 

csillámpalákban mért gránát összetételek (részl. ld. jelmagyarázat). 

Az ortogneiszek gránátjainak magja jól elkülöníthető összetételi tartományba esik, a 

gránát Fe-Mn gazdag, tehát az almandin-spessartin komponens dominál (ld. 73. ábra). 

Megfigyelhető itt továbbá a magtól a perem irányába a Fe-ban való gazdagodás. A 

perem, valamint az apatit zárványaként jelen lévő gránát minden esetben Ca-ban 

gazdagabb grosszuláros összetételt mutat. A csillámpalák és a turmalinit gránátjainak 

összetételét is figyelembe véve alapvetően több Ca-ban gazdagabb csoport jelölhető ki, 

melyek Fe-tartalmában mutatható ki eltérés. A csillámpalák és turmalinit gránátjai 

a. b. 
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esetén a Fe-Mn gazdag társaság nem mutatható ki, kizárólag almandin-grosszuláros 

összetétel képviselt. 

 

5.2.4. Fehér csillám  

A fehér csillámok részletes mérési adatsorát és kiértékelését ld. a 4. mellékletben, a 

számolás alapján kapott eredményeket ebben a fejezetben diagramokon ábrázolom. A 

fehér csillám oxidos összetételét 96%-os Total-ra normálva, a szerkezeti képletét 22 

oxigénre számolva adtam meg.  

A fehér csillámok a különböző kőzetekben, az egyes szemcséken belül, illetve 

különböző szöveti helyzetekben eltérő összetétellel bírnak. Az eltérések a Si-Al-Mg-Fe-

Ti tartalom változásában nyomozhatók.  

A gneiszek mindegyikénél megfigyelhető a fehér csillám magja és pereme között az a 

tendencia, hogy a perem felé nő a Si és csökken az Al-tartalom (ld. 74. ábra). A mért 

legmagasabb Si-tartalom a fehér csillám peremén 6,5 apfu., míg a legalacsonyabb a 

magban 6,05 apfu.. Megfigyelhető továbbá, hogy 6,6 apfu. fölötti Si tartalom mérhető 

az ortogneiszek azon fehér csillámain, melyek a turmalin repedéseit kitöltve, a 

plagioklászban elhelyezkedő szisztematikus finomszemcsés hálózat részeként, vagy a 

gránátok mentén helyezkednek el (ld. 75. ábra). 

74. ábra: Az ortogneisz, metagránit, meta-turmalingránit és foszfátásványokban gazdag ortogneisz fehér 

csillámain mérhető zónásság az Al és Si tartalom függvényében. 
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75. ábra Az ortogneisz, metagránit, meta-turmalingránit és foszfátásványokban gazdag ortogneisz zónás, 

illetve a turmalin repedéseiben, a plagioklászban és a gránát mentén előforduló fehér csillámain mérhető 

összetételek az Al és Si tartalom függvényében. 

 

Megfigyelhető, hogy szignifikánsan nagyobb Mg-szám (Mg/(Mg+Fe)) (>0,8) jellemzi 

egyes gneiszek, valamint tur-ky-mu-chl pala és a ky-chl±mu kvarcit fehér csillámait (ld. 

76. ábra). A legmagasabb Si (apfu.>6,7) és Ti (apfu.>1) tartalom a turmalinitek fehér 

csillámaiban mérhető (ld. 77. ábra). 

 

 
76. ábra Mg/(Mg+Fe)-Si diagram az összes (mindegyik kőzettípusban elemzett) fehér csillám 

összetételéről (részl. ld. jelmagy.) 
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77. ábra Ti-Si diagram az összes (mindegyik kőzettípusban elemzett) fehér csillám összetételéről (részl. 

ld. jelmagy.)  

 

5.2.5. Klorit 

A kloritok részletes mérési adatsorát ld. az 5. mellékletben, a számolás alapján kapott 

eredményeket ebben a fejezetben diagram formájában ábrázolom.   

Az ortogneisz és a turmalin-gránát csillámpala kloritja minden esetben Fe-ban gazdag, 

míg a foszfátásványokban gazdag ortogneisz, tur-ky-mu-chl pala és a ky-chl±mu kvarcit 

minden esetben Mg-gazdag (leuchtenbergit) összetételt mutat (ld. 78. ábra). A 

turmalinitek kloritjának Fe-Mg aránya viszonylag széles tartományban ingadozik, de 

kiemelendő, hogy több esetben megfigyelhetők Mg-ban különösen gazdag változatok is. 

 

78. ábra A kloritok összetételének ábrázolása Mg/(Mg+Fe) - Si/Al diagramon. 
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5.3.  Raman-spektroszkópia 

A polarizációs-, és pásztázó elektronmikroszkópos elemzések kiegészítéseként egyes 

ásványfázisok meghatározásához, megerősítéséhez Raman-spektroszkópiás elemzést 

alkalmaztam. A kapott spektrumok értékeléséhez segítséget nyújtott a www.ruff.org 

internetes adatbázis, ám az adott ásvány-specifikus csúcsokat a vonatkozó 

szakirodalmak alapján határoztam és adtam meg.  

5.3.1. Berill metagránitban (SOPE-16-os jelű minta) a Bükkfaforrás-árok végi 

feltárásból 

 
79. ábra Berill Raman spektruma a SOPE-16-jelű metagránit mintában 

 

A Raman-spektroszkópiás fázisanalízis alapján a mért ásvány berill (ld. 79. ábra). A 

kiértékeléshez használt Raman sávok: 223 cm
-1

, 396 cm
-1

, 527 cm
-1

, 683 cm
-1

, 1011 cm
-

1
, 1067 cm

-1
 (HAGEMANN és mtsi. 1990). 
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5.3.2. Lazulit ortogneiszben (SOTO-01-jelű mintában) a Tövissüveg-hegyről 

 

80. ábra Lazulit Raman spektruma a SOTO-01-jelű ortogneisz mintában 

A Raman-spektroszkópiás fázisanalízis alapján a mért ásvány lazulit (ld. 80. ábra). A 

kiértékeléshez használt Raman sávok: 611 cm
-1

, 630 cm
-1

, 741 cm
-1

, 1059 cm
-1

, 1100 

cm
-1

, 1136 cm
-1

 (FREZZOTTI és mtsi. 2012), 173 cm
-1

, 190 cm
-1

, 225 cm
-1

, 254 cm
-1

, 282 

cm
-1

,  

322 cm
-1

, 378 cm
-1

, 414 cm
-1

, 425 cm
-1

, 479 cm
-1

, 1019 cm
-1

 (FROST és mtsi. 2013). 

 

 

5.4.  Röntgen pordiffrakciós elemzés 

A röntgen diffrakciós fázisanalízis során összesen 4 turmalinit szeparálatlan teljes 

kőzetminta képezte a vizsgálatok tárgyát. A diffraktogramok EVA-szoftverrel készültek 

(ld. 81. ábra). A PDF kezdetű ásványkódok nemzetközi hitelesített adatbázisból 

származnak. Mennyiségi analízisre nem került sor. 
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81. ábra A vizsgált 4 turmalinit minta röntgen diffraktogramjai (rendre: SOUL-01, SOUL-02, SOUL-06, SOUL-

22 jelű minták), a részletekért ld. szöveg 
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A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a SOUL-01-es mintában kvarc, turmalin 

(sörl), klorit, rutil, annit (biotit) található. 

A SOUL-02-es mintában úgyszintén kvarc, turmalin (sörl), klorit, rutil, annit (biotit) 

található. A 02-es mintában nagyobb mennyiségben van jelen a kvarc, és kisebb 

mennyiségben a sörl, mint a 01-es mintában. A klinoklórnak határozott rétegszilikát d 

értékei alapján közel esik az illithez, vagy szmektithez, de a legnagyobb 

valószínűséggel klorit. A vizsgálat kizárja azt, hogy ez a fázis a boroszilikátok közé 

tartozik. A mintákban ez a fázis hozzávetőlegesen kevesebb, mint 3-4%-ot tesz ki. 

A SOUL-06-os mintában kvarc, turmalin (sörl), klorit, annit (biotit) található, rutil nem 

mutatható ki. A turmalin-kvarc arány hasonló, mint a 01-es minta esetén. 

A SOUL-22-es mintában turmalin (sörl), kvarc, klorit, továbbá muszkovit és 

plagioklász mutatható ki.  
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6. Diszkusszió 

Megállapítható, hogy a különböző soproni-hegységi kőzetekben előforduló turmalinok 

nemcsak szövetileg, hanem kémiai összetételükben és lényeges eltéréseket mutatnak. A 

kőzetek magmás és metamorf fejlődéstörténetének megismeréséhez azonban a teljes 

paragenezis átfogó elemzése és értelmezése szükséges. 

A pegmatitos, illetve turmalinban gazdag képződmények a soproni-hegységi 

szakirodalomban ritkán jelennek meg, feltárásaik mennyiségével megegyezően 

viszonylag alulreprezentáltak.  

A pegmatit korábban elterjedt, de gyakran ma is általánosan használt definíciója szerint 

a fogalom csupán olyan durvaszemcsés kőzetet jelöl, mely a magmás differenciáció 

legutolsó fázisában, a granitoid intrúziók kupolazónájában képződött (például SHIGLEY 

és KAMPF, 1984, LONDON, 2005). Tehát alapvetően gránitos összetételű és olyan 

fluidgazdag magmából kristályosodott, melyben nagy mennyiségben voltak jelen 

fluidmobilis, inkompatiblis elemek, így akár komoly gazdasági potenciállal bíró 

ritkaelem (például B, Be, Li, Cs, Ta, Nb, Y, F) társulással, valamint drágakő tartalmú 

(például: berill, krizoberill, spodumen, topáz, turmalin) üregekkel is rendelkezhet.  

Az újabban elterjedt nevezéktan szerint azonban a „pegmatitosság” önmagában egy 

szöveti bélyeg, mely genetikai megfontolásoktól mentesen bármely durvaszemcsés 

magmás, metamorf, vagy metaszomatikus kőzetre vonatkozhat (SHIGLEY és KAMPF 

1984). Pegmatitos szövettel leggyakrabban különböző intruzív – nem csak gránitos, 

hanem ultramafikus, mafikus, és intermedier kőzetek is – rendelkeznek (SIMMONS és 

WEBBER, 2008).  

 

KISHÁZI és IVANCSICS (1987, 1989) és az előbbi szerzők eredményein alapuló FÜLÖP 

(1990)-féle tanulmány is az eredetileg gránitos intrúzió metamorfizálódott termékének, 

tehát az ortogneisz szerves részének tartja a pegmatitos kifejlődésű képződményeket. Ez 

nem meglepő, azonban fontos megemlíteni, hogy durvaszemcsés, metamorf pegmatitok 

a nagy nyomású (+ hőmérsékletű) regionális metamorf területeken (pl. Cseh Masszívum 

variszkuszi gneiszei) is kialakulnak (CEMPÍREK és NOVÁK 2006, NOVÁK és mtsi. 2013). 

A metamorf terrénumok esetén nyomozható pegmatitok azonban, melyek fluidgazdag 

környezetben történő részleges olvadással keletkeztek, peralumíniumos összetételűek, 

de a klasszikus értelemben vett gránitos társulásoktól eltérően nem rendelkeznek 
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szignifikánsan nagy ritka-, és inkompatiblis elem gazdagodottsággal (THÖNI és MILLER, 

2000).  Tehát ezek kialakulásához a Soproni-hegységnél meghatározott P-T tartomány 

(a gneiszekre ható legmagasabb eo-alpi 550-600 °C-os hőmérsékleti maximum (TÖRÖK, 

1998) semmiképp nem bizonyulhatott elegendőnek a részleges olvadáshoz, a 

csillámpalákon detektált HT permotriász metamorf esemény esetleges hatása a soproni-

hegységi ortogneiszekre még nem kimutatott.  

A pegmatitos ortogneiszek esetén kimutatható, hogy a csillámpalával való kontaktus 

mentén a gneisz foliáltabb, a turmalin gyakran az átmeneti zónához közel jelentkezik. 

Makroszkóposan is egyértelműen megfigyelhető, hogy a csillámpala és a gneisz 

foliációja gyakran ugyanolyan irányú, a kontaktustól mindkét irányban jól követhető, 

tehát közösen deformálódtak. Figyelembe véve, hogy a turmalin a legnagyobb 

mennyiségben a kontaktushoz közel jelentkezik és a gneisz irányába egyre ritkábban 

jelenik meg, feltételezhető, hogy az egyes kőzetminták felületén kipreparálódó 

turmalinban és kvarcban gazdag felület az egykori csillámpalával alkotott határt 

reprezentálja, melyről a csillámpala a felszíni, vagy ahhoz közeli mállás következtében 

leerodálódhatott, lekophatott. 

A szemcsehatárok jellegéből adódóan a csillámmal kísért erek és irányítottabb zónák 

mentén a kvarc GBM-típusú (szemcsehatár vándorlás) dinamikus átkristályosodása 

mutatható ki (ld. 13. ábra), mely viszonylag magas hőmérsékletet (kb.: 500 °C-ot) jelez 

(PASSCHIER és TROUW, 2005). A metagránitokban megjelenő sakktábla-szerű kioltás 

(ld. 25. ábra) a GBM dinamikus átkristályosodás felső tartományát jelzi, 550 °C, vagy 

afölötti hőmérsékletet indikál. Az egyensúlyi poligonális szövet (ld. 13. ábra) azonban 

statikus rekrisztallizációról tanúskodik.  

A metagránitokban lévő pertites káliföldpátok (ld. 27. ábra/a), illetve antipertites 

plagioklászok (ld. 27. ábra/b) a magmás ásványegyüttes képviselőiként azonosíthatók. 

A káliföldpátok tisztán ortoklász összetétele arra utal, hogy a lassú hűlés során az albit 

vékony orsók formájában szételegyedett és így tiszta ortoklász maradt vissza. 

Az ortogneiszek földpátjainak összetétele, függetlenül az optikai sajátosságoktól 

(káliföldpátra jellemző kettős ikrek) uralkodóan albitos összetételt mutat (ld. 66. ábra). 

Az albitosodás a metagránit és meta-turmalingránit mintákban alárendeltebben 

jelentkezik. TÖRÖK (1998) szerint a káliföldpátok albittá és muszkovittá alakulása a 

magmás kristályosodást követő szubszolidusz fázisban történhetett. Ez a reakció 
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fluidgazdag környezetről árulkodik a hűlő granitoid intrúzióban, melynek jelenlétét a 

pegmatitos szövet mellett a metagránitok ásvány-paragenezise is erősíti. Bizonyos 

kőzettípusok (metagránit és meta-turmalingránit minták) esetén jól megőrződött a 

primer magmás szövet és paragenezis: számottevő mennyiségű itt a turmalin és a berill, 

tehát a gránitos olvadék kristályosodásakor illó komponensekben (B és Be) gazdag 

fluidum is jelen volt. A metagránitok és meta-turmalingránitok földpátjai azonban 

jobban őrzik a káliföldpátos összetételt, ennek oka lehet, hogy albitosodás az alpi 

metamorfózis korai szakaszában is végbemehetett TÖRÖK (1998). Tehát a foliáltabb 

gneiszekre ez az átalakulás nagyobb hatást gyakorolt, mint a nyírásos zónáktól távolabb 

eső metagránitokra, ahol jobban megőrződhetett a magmás eredetű káliföldpát. Az 

ortogneiszek plagioklászainak belsejében megfigyelhető finomszemcsés szisztematikus 

elrendeződésű fehér csillám hálózat nagy Si-tartalmú fengites komponensben gazdag, 

mely az alpi nagy nyomású metamorfózis fontos indikátora (TÖRÖK, 1996).  Hasonló 

összetételű fengit mérhető a nagyobb fehér csillámok peremén, a turmalin repedéseiben 

és a gránátok környezetében, melyek az említett alpi HP metamorf hatást rögzítik. A 

foszfátásványokban gazdag ortogneisz földpátjai teljes mértékben átalakultak, a 

pszeudomorfózákban a kvarc+muszkovit+Mg-os klorit együttes mutatható ki. A Mg-

gazdag klorit (leuchtenbergit változat) képződése az alpi HP metamorfózis csúcsát 

követő Mg-metaszomatózishoz kötődik, mely a nyírási zónák mentén a leukofillitek 

kialakulását okozta (pl.: TÖRÖK, 2001). A szöveti bizonyítékok megerősítik, hogy a 

kianit a színtelen leuchtenbergittel megegyező paragenezis tagja, tehát jelenlétük együtt 

mutatja az alpi nagy nyomású metamorfózis csúcsát követő Mg-metaszomatózis hatását 

az ortogneiszben. A nyírásos zónákhoz való közelséget erősíti továbbá a 

foszfátásványokban gazdag együttes megjelenése, melyben a TÖRÖK (2001) által a 

leukofillitben leírt jellegzetes foszfát kiválási sor (1:a Mg-gazdag lazulit és Ce-gazdag 

florencit, 2: Sr-gazdag goyazit, Ca-gazdag crandallit és Pb-gazdag plumbogummit, 3: 

apatit koszorú) is jól nyomon követhető. A foszfátásványok eltérő összetétele az alpi 

metamorfózist követő retrográd késői nagy sótartalmú fluidumok összetételének 

ingadozását jelzi (TÖRÖK, 2001).  

A HENRY és GUIDOTTI (1985)-féle diagramokon is megfigyelhető, hogy a metagránitok 

és foszfátos ortogeniszek turmalinjának összetétele gyakran a Li-szegény granitoidok és 

pegmatitok mezejébe esik (ld. 69. ábra). Fontos itt figyelembe venni, hogy a 

kristályosodást követő későbbi metamorf, metaszomatikus, hidrotermás hatások akár 
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jelentős mértékben is módosíthatják a turmalin főelem-összetételét (pl.: HENRY és 

DUTROW, 1996, SLACK és TRUMBULL, 2011), így kizárólag a főelem-összetétel alapján 

a pontos képződési környezet nehezen jelölhető ki, azonban a tendenciák látszanak. 

Mindezek alapján kijelenthető, hogy a gneiszek turmalinjainak egy része jobban, másik 

része kevésbé jelzi a Fe-ban gazdagabb magmás-pegmatitos képződési környezetet 

(HENRY és GUIDOTTI, 1985). Elkülöníthető továbbá, minden bizonnyal a magmás-

pegmatitos fázist követően kialakult, repedésekben és szegélyeken megjelenő Fe-ban 

(korábbi), illetve Mg-ban (későbbi) gazdag turmalin generáció.  

Habár a felzikus plutoni kőzetek jellegzetes turmalinja a Fe-gazdag sörl (SLACK, 1982), 

megállapítható, hogy egyes gránitos-pegmatitos rendszerek turmalinja Mg-ban 

gazdagabb, enyhén gazdagabb összetételt képvisel (pl.: ZAHID és mtsi., 2013). ZAHID és 

mtsi. (2013) azzal magyarázzák azt, hogy a leukogránit turmalin mérési pontjai a Mg-

ban gazdagabb metapélites mezőkbe esnek a HENRY és GUIDOTTI (1985)-féle Al-

Al50Fe50-Al50Mg50 háromszög diagramon, hogy a kőzetben található turmalin a 

mellékkőzetből származik, a mellékkőzettel való kölcsönhatás során képződik, avagy az 

eredeti pélites karakterét jelzi az olvadék forrásrégiójának. A pegmatitos testekben 

képződő turmalinok fő-, és nyomelem összetételét (pl.: a Fe-Mg-arányt) a mellékkőzet 

összetétele nagy mértékben befolyásolja (ERTL és mtsi. 2010). ERTL és mtsi. (2010) az 

Ausztroalpi egység Rappold komplexum pegmatitjait nem gránitos illógazdag olvadék, 

hanem csillámpalák és paragneiszek anatektikus produktumaként tárgyalja, melyek a 

permi HT/LT metamorfózis során keletkeztek. BALEN és PETRINEC (2011) a 

Moslavačka Gora (Horvátország) peralumíniumos kétcsillámú gránitjában a Mg-ban 

gazdagabb (a HENRY és GUIDOTTI (1985)-féle Al-Al50Fe50-Al50Mg50 háromszög 

diagramon a metapélitek mezejébe eső) turmalinok populációjának kialakulását a 

gránitos olvadék kristályosodásának végső fázisához köti. 

Megállapítható, hogy az ortogneiszekben a magmás társulást a fehér csillám Si-

szegényebb magja, míg a metamorf társulást a Si-gazdagabb perem, a földpátokban lévő 

szericites hálózat, illetve a turmalin repedéseiben és a gránát mentén előforduló 

generáció jelzi. Az ortogneiszek fehér csillámaiban a Ti-tartalom általában kimutatási 

határ körüli vagy az alatti, maximális értéke a TiO2-nak 0,77%. A magmás muszkovit 

Ti-tartalmának minden esetben min. 0,6%-nál nagyobbnak kéne lennie (ZEN, 1988) ám 

TÖRÖK (1998) szerint a fehér csillámok Ti-szegénysége jól magyarázható azzal, hogy a 

szubszolidusz fluidgazdag fázisban képződtek (a fentiek alapján ez könnyen 
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valószínűsíthető), vagy szubszolidusz/metamorf körülmények között Ti 

szételegyedéssel kerültek újra egyensúlyba.  

Az ortogneiszek gránátjának magja Fe-Mn gazdag, mely TÖRÖK (1998) alapján 

karakteresen magmás összetételt jelez. A perem felé a Mn-tartalom csökkenése és a Fe-

tartalom növekedése KIRÁLY (2016) szerint hőmérséklet növekedést jelez, melynek oka 

olvadék hozzáadódás lehetett. A vékony, Ca-ban szignifikánsan gazdagabb szegély 

minden esetben az alpi metamorfózis indikátora (TÖRÖK, 1998). 

Turmalinitnek nevezhető az a gyakran rétegszerűen megjelenő kőzet, mely min.  15-

20% turmalin tartalommal bír (SLACK 1982, 1996). A kőzetet a korábbiakban végzett 

terepi vizsgálatok során gyakran félrehatározták, amfibolitnak, finomabb szemcsés 

változatát grafitpalának, vagy fekete szarukőnek azonosították, míg részletes kőzettani, 

ércteleptani és geokémiai vizsgálata a ’70-es évek elejétől vette kezdetét (SLACK, 1996). 

A turmalinitek képződési mechanizmusa nem tisztázott, eltérő tektonikai 

környezetekben jelennek meg, kialakulásokra több modell készült. A turmalinitek 

képződési folyamatait SLACK (1996) részletesen taglalja. Összefoglalva megállapítható, 

hogy a főbb folyamatok egy része üledékes környezetben zajlik, a turmalinit 

diagenetikus képződése evaporitos borát-telepekhez, illetve B-gazdag hidrotermás nagy 

sótartalmú (brine) fluidumokhoz köthető. BONE (1988) riftesedő medencékben aktív 

szubmarin hidrotermás fluidáramláshoz köti a finomszemcsés turmalinit kialakulását. A 

turmalinit képződéséhez szükséges mennyiségű bór azonban illógazdag gránitos 

olvadékból is származhat, tehát a greizenes átalakulással analóg B-metaszomatózis a 

granitoid intrúzióhoz kötődően is gyakran nyomozható (SLACK, 1996, BARKER, 1998). 

A gránitos olvadék kristályosodásakor ugyanis a maradékolvadékból B-gazdag 

fluidumok szabadulhatnak fel, melyek a mellékkőzet turmalinosodását okozzák 

(LONDON és mtsi., 1996). Egy további megoldás a kőzet kialakulására amfibolit-granulit 

fáciesű metamorfózis vagy üledékek részleges olvadása során felszabaduló B-gazdag 

fluidumokhoz kötődik, tehát a regionális metaszomatikus modell a fentiekben említett 

dúsulások remobilizációjával számol (SLACK, 1996). HENRY-BRODTKORB (2009) 

vizsgálatai szerint turmalinosodás megfelelő összetételű fluidum jelenlétének 

függvényében széles metamorf P-T körülmények között végbe mehet. 

A turmalinitek jellemzően lokális elterjedésű képződmények, kiterjedésük általában 

néhány cm-től a több tíz méterig terjed, ám a rétegszerűen elhelyezkedő turmalinit 
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maximális vastagsága nem haladja meg az 1 métert, mely laterálisan ritkán több km-en 

keresztül követhető (SLACK, 1996). Karakterisztikus tulajdonsága, hogy mm alatti-több 

centiméter vastag turmalin-, illetve kvarcgazdag sávok váltakozásából áll.  

A turmalinitek és befogadó kőzetük általában kis, vagy közepes metamorf fokú, de 

előfordul zeolit, szélsőséges esetben granulit fáciesű képződmény is (SLACK, 1996). 

Földtörténeti elterjedése széles, az archaikumtól a perm időszakig jellemző kialakulásuk 

(SLACK, 1996). A turmalin általában viszonylag finomszemcsés (1 mm alatti), de 

megállapítható, hogy a progresszív metamorfózis szemcseméret növekedést okoz. 

Habár a turmalinitek turmalinja már a zöldpala fáciesben elérheti a néhány cm-t, az 

amfibolit fáciesben ekvigranuláris, granoblasztos szöveti jelleget mutat, a növekedési 

zónásság gyakran erősen, de nem minden esetben fejlett (SLACK, 1996). 

A turmalinitekben a kőzetalkotó turmalin és kvarc mellett a leggyakoribb ásványos 

összetevők a földpát (plagioklász ± káliföldpát), klorit, almandin-komponensben gazdag 

gránát, apatit, muszkovit, biotit, rutil, ilmenit, scheelit, cirkon, monacit, titanit, allanit 

esetleg pirit, pirrhotin és grafit (RAITH 1988, SLACK 1996). 

A turmaliniteknek komoly ércteleptani jelentőségük van, ugyanis a rétegszerű és a 

granitoid intrúziókhoz kötődő greizenes Sn-W érctelepek fontos indikátoraként 

szolgálnak (pl.: RAITH, 1988, SLACK, 1996, HENRY és BRODTKORB, 2009, MARKS és 

mtsi. 2013). A Keleti-Alpok Alsó-Ausztroalpi egységében ón-wolfrám ércesedéshez 

kötődő turmalinitek különíthetők el (RAITH 1988, GÖD 2010).  

A soproni-hegységi ultra-hegyi turmalinban gazdag képződmények a vizsgálatok 

alapján szövetük és ásványos összetételük, illetve a szakirodalmi adatok alapján 

turmaliniteknek feleltethetők meg, melyek különböző események nyomait viselik 

magukon.  

A nagyobb turmalin szemcsék belsejében gyakran előforduló csillám alakok (ld. 46. 

ábra) a szöveti megjelenés, illetve a kimutathatóan nagyobb Ti és Fe tartalom alapján 

csillám (biotit) maradványként, „örökségként” értelmezhetők. A turmalinosodás 

folyamata során ugyanis a kőzetalkotó földpát és csillám helyettesítődése jellemző 

(HENRY és DUTROW, 1996), tehát a vizsgált csillám alakok a turmalin belsejében 

reliktumokként interpretálhatók.  
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A rutil belsejében kimutatott finomszemcsés scheelit (ld. 49. ábra) reliktumként 

értelmezhető, átalakulása feltételezhetően metamorf folyamatokhoz kötődik. A scheelit 

megjelenése erősíti a turmalinit granitoid intrúziókhoz kötődő Sn-W greizenes eredetét. 

A turmalinit fehér csillámaiban néhol magas Ti-tartalom mérhető (ld. 4. Melléklet), 

mely TÖRÖK (1998) alapján egyértelműen magmás eredetre utal. Tehát a fehér 

csillámok bizonyos esetekben őrzik a magmás eseményt rögzítő bélyegeket, azonban 

több esetben kiemelkedően magas (Si>6.82 apfu.) fengites komponenssel bírnak, mely 

az alpi HP metamorfózis indikátora (TÖRÖK, 1996).  

Az alpi metamorfózis további bélyegeként értelmezhető a turmalinitben lévő gránátok 

Ca-ban gazdagodott összetétele, mely az ortogneiszben elemzett gránátok peremének 

összetételével egy mezőbe esik (ld. 82. ábra). TÖRÖK (2003) alapján ez a mező az alpi 

metamorfózis során keletkezett gránát magok összetételeivel analóg (ld. 82. ábra).  

 

82. ábra az összes gránát mérés összetételének ábrázolása Ca60FeMn60 háromszög diagramon, a 

szaggatott vonallal jelzett mezők TÖRÖK (2003) alapján 

A progresszív metamorfózis hatását igazolja továbbá a nagy (esetenként cm-t 

meghaladó) szemcseméret, a deformált, budinált szemcsék, továbbá a granoblasztos, 

poligonális szövet (120°-os hármaspontok).  

A Mg-ban különösen gazdag kék-színtelen repedéskitöltő, érszerű turmalin, és a Mg-

ban gazdagodott klorit a leukofillitesedéssel analóg alpi csúcsot követő Mg-

metaszomatózis eseményét mutathatja. 

A turmalinit turmalinjainak repedéseiben apatit, monacit, kaolinit, limonit, valamint egy 

nem azonosított, de kimutathatóan Ag-tartalmú ásvány mutatható ki. Az apatit-monacit 
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paragenezis a retrográd, leukofillit-képződési eseményt követő foszfátos ásványosodás 

nyomaként, míg a vas-oxidok és agyagásványok az ezt követő agyagos-limonitos 

átalakulás termékeként értelmezhetők. Megállapítható továbbá, hogy habár csak 

nyomnyi mennyiségben, de a késői foszfátos, avagy agyagos-limonitos átalakulás során 

ezüstöt is mobilizálni képes fluidum működhetett. Az összes eddigi eseményt felülíró 

folyamatként írható le a limonitos-hematitos mátrixú breccsás fácies kialakulása, 

melynek klasztjaiban a turmalinit összes ásványa reprezentált. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a turmalinit minden bizonnyal az alpi és az azt 

követő retrográd metamorfózis előtt keletkezhetett, ugyanis kimutathatók benne a 

metamorfózis hatására kialakult szöveti, ásványos és kémiai összetételben mutatkozó 

bélyegek.  

A fentebb részletezett irodalmi adatok alapján valószínűsíthető, hogy a turmalinit a 

variszti granitoid intrúzióhoz kötődő greizenes-metaszomatikus hatás eredményeként 

keletkezhetett. A B-gazdag fluidumok az intrúziótól való távolság függvényében a 

gránit és csillámpala, mint mellékkőzet (endo-, és exo zónák) különböző egységeiben 

okozhattak intenzív turmalinosodást. 

A turmalinit turmalinjainak mérési pontjait a TALIKKA és VUORI (2010) által is 

hivatkozott PIRAJNO és SMITHIES (1992) tanulmányában kidolgozott MgO – #Fe 

(FeO/(FeO+MgO) = vas-szám) diagramon ábrázoltam (ld. 83. ábra). A szerző adatai 

szerint a granitoid intrúzió és az ahhoz kötődő Sn-W ércesedés- hidrotermás rendszer 

turmalinban gazdag kőzeteinek turmalinjaiban a #Fe szisztematikus eloszlása alapján jól 

behatárolható a magmás testtől való távolság.  

 



103 
 

 

83. ábra Balra: az ultra-hegyi turmalinit turmalinjainak mérési pontjai FeO/(FeO+MgO)-MgO 

diagramon. Jobbra: a FeO/(FeO+MgO)-MgO diagramon feltüntetett mezők egy idealizált granitoid 

intrúziótól mért távolságokat jeleznek. Az A jelű zóna az endogránitos, pegmatitos, endogreizenes és 

proximális egység, a B jelű proximális-intermedier, míg a C jelű a disztális zóna, mely utóbbi a gránitos 

testhez kötődő Sn-W hidrotermás rendszer lecsengő szakaszát jelenti PIRAJNO és SMITHIES (1992). 

 

Mindezek alapján megállapítható lenne, hogy az ultra-hegyi turmalinitek egyes mintái 

milyen távolságban képződtek a magmás intrúziótól, ám ez a modell itt félrevezető, 

ugyanis nem számol azzal a ténnyel, hogy a Fe-ban gazdag turmalin (sörl) nem csak a 

primer magmás, hanem metamorf folyamatok során is keletkezhet (pl.: HENRY és 

DUTROW, 1996).  

 
84. ábra a turmalinit turmalinjainak mérési pontjai FeO/(FeO+MgO)-MgO diagramon a szöveti helyzet 

feltüntetésével, a szaggatott vonallal jelzett mezők PIRAJNO és SMITHIES (1992) alapján 
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Esetemben az A csoportba eső mérési pontok mindegyike a turmalin szemcsék legkülső 

sötétbarna Fe-ban gazdag zónájába, mely semmiképp nem tekinthető magnak, hanem 

kizárólag utólagos ránövekedésnek, melynek mentén vas-oxidos halmazok is találhatók 

(ld. 85. ábra). Tehát a kiugróan nagy Fe koncentráció igen nagy valószínűséggel nem a 

primer magmás összetételt jelzi, ugyanis a szöveti vizsgálatok alapján ez egyértelműen 

egy későbbi, valószínűsíthetően metamorf ránövekedés. 

  
85. ábra A turmalinit Fe-ban gazdag egysége a legkülső, vas-oxiddal társuló zónaként van jelen (a: 1N, 

b: SEM-BSE). 

 A B csoport elemei, valamint a C jelű pontok azonban nem a turmalin szemcsék 

peremi, hanem belsőbb, intaktabb zónáiból kerültek kimérésre így azok a kőzetet ért 

metamorf felülbélyegzés ellenére is jelezhetik a PIRAJNO és SMITHIES (1992) által 

jellemzett zónákat (ld. 84. ábra). 

Tehát számottevő jelentőségűnek bizonyul a metamorf felülbélyegzés, mely felülírja a 

turmalinokban mérhető eredeti Fe-Mg eloszlást. Megállapítható, hogy a granitoid 

intrúzióhoz kötődő nagy hőmérsékletű környezettel analóg, szintén nagy hőmérsékletű 

metamorf fluidumok hatására hasonlóképpen Fe-ban gazdag turmalin (sörl) válik ki. 

A turmalinos kianitos csillám-kloritpala és kianit-leuchtenbergit±muszkovit 

kvarcit, továbbá a turmalin-gránát csillámpala turmalinjának mérési pontjai 

túlnyomórészt a HENRY és GUIDOTTI (1985)-féle főelemek alapján történő osztályozási 

rendszerben a metapélitek tartományába esnek. Ettől szignifikáns eltérés a kianit-

leuchtenbergit±muszkovit kvarcit turmalinjaiban mérhető, ugyanis a sötétebb zónák 

kiemelkedően nagy Fe-tartalommal, míg a színtelen ránövekedések extrán nagy Mg-

tartalommal bírnak. 

a. b. 
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A kianit, leuchtenbergit és a kloritoid tanúsága, illetve a fehér csillámok Mg-ban való 

gazdagsága alapján (ld. 86. ábra) a turmalinos kianitos muszkovit-kloritpala és kianit-

leuchtenbergit±muszkovit kvarcit képződése a leukofillites eseménnyel analóg, az alpi 

metamorfózis csúcsát követő Mg-metaszomatózishoz köthető. A drávit szélsőtaghoz 

rendkívül közel eső Mg-gazdag színtelen turmalin generáció szintén a Mg-

metaszomatózist jelző markerként értelmezhető, mely a kianit-

leuchtenbergit±muszkovit kvarcit turmalin ereiben tanulmányozható kiválóan.  

 

86. ábra Az összes fehér csillám összetétel a Si és (Mg/(Mg+Fe))*100 függvényében, (részl. ld. szöveg), 

a szaggatott vonallal jelölt mezők TÖRÖK, 2001 alapján 

 

HENRY és DUTROW (1996) leírása szerint a drávit szélsőtaghoz közeli (#Mg=0,99) 

turmalin összetétel a Nyugati-Alpok UHP eklogit fáciesű Mg-gazdag metapéliteiben 

található gránát zárványaiban is megtalálható. 

A turmalinos kianitos muszkovit-kloritpala és kianit-leuchtenbergit±muszkovit kvarcit 

egyaránt Al-gazdag fázist: kianitot nagy mennyiségben tartalmaz a fehér csillám, 

leuchtenbergit, klorit és kvarc mellett. A paragenezis alapján valószínűsíthető, hogy a 

kőzetek erőteljes Mg-metaszomatózison átesett csillámpala eredettel rendelkezhetnek. 

A szöveti bizonyítékok szerint a turmalin szemcsék a deformáció előtt keletkeztek, 

valószínűsíthetően a protolitként számon tartható csillámpalában rétegszerűen 

helyezkedtek el, így az alpi metamorfózis során gyűrt szerkezet alakulhatott ki. A 

kőzetek alapvetően nagyfokú deformáltsága arra utal, hogy a nyírásos zónák közelében 

keletkeztek. A turmalin szemcsék csillámpala eredetét a főelem összetétel is igazolja, 
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ugyanis a mérési pontok a HENRY és GUIDOTTI (1985)-féle diagram metapélites 

tartományában a turmalin-gránát csillámpala turmalinjához nagyon közel esnek. 

Megválaszolandó kérdés maradt, hogy milyen eseményhez köthető a több kőzetben is 

megjelenő Fe-ban gazdag, de igazolhatóan nem magmás eredetű külső-, vagy 

szegélyzónaként, illetve repedéskitöltésként megjelenő turmalin képződése. A szöveti 

vizsgálatok során, elsősorban a turmaliniteknél figyelhető meg, hogy a Mg-gazdag zóna 

posztdatálja a Fe-gazdag egységeket. Tehát a Fe-ban való gazdagodás 

valószínűsíthetően a granitoid intrúzióhoz kötődő folyamatok után, és a Mg-

metaszomatózis előtt mehetett végbe. Pontos azonosítása további vizsgálatokat igényel, 

de valószínűsíthetően vagy az alpi metamorfózis progresszív szakasza, vagy a korábbi 

permotriász nagy hőmérsékletű metamorf esemény során alakult ki, mely elsősorban a 

csillámpalákban nyomozható (BALOGH és DUNKL, 2005). Ez utóbbi lehetőséget látszik 

erősíteni az a tény, hogy a nagy hőmérsékletre utaló sillimanit tűk kimutathatók a 

turmalinos kianitos csillám-kloritpala fehér csillámainak belsejében, reliktumként 

(ahogy a Kovács-ároknál feltárt csillámpala káliföldpátjában a sillimanit tűk (TÖRÖK, 

1999)). 
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7. Konklúzió, perspektívák 

A Soproni-hegység magmás és metamorf fejlődéstörténetét végigkíséri a különböző 

kőzetekben és események során képződő turmalin. A turmalin habár széles P-T 

viszonyok között stabil és mechanikailag ellenálló, megfelelő összetételű és 

hőmérsékletű fluidum jelenlétében oldódása és kicsapódása megfigyelhető. A 

vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a turmalin keletkezésére és összetételére 

lényeges hatással van a mellékkőzet. A vizsgálatok tárgyát képező metamorf 

kőzetekben az ortogneiszekben magmás-pegmatitos, a turmalinitekben 

metaszomatikus/hidrotermás, míg a kianitos csillám-kloritpalában és kianit-

leuchtenbergit-muszkovit kvarcitokban metamorf turmalin generációk különíthetők el. 

A gneiszek/metagránitok esetén megállapítható, hogy típusos metamorf ásvány 

látszólag nincs jelen a kőzetben; a metamorfózisra elsősorban a földpátok fehér 

csillámos átalakulása, továbbá a kvarcok foliációja és átkristályosodása utal. A szöveti 

és kémiai elemzés segítségével bizonyítható, hogy a fehér csillám, gránát, klorit 

összetétele továbbá a kianit, és a különböző foszfátásványok jelenléte az alpi és az azt 

követő retrográd metamorfózis különböző állomásainak remek indikátorai. A 

metagránitok vizsgálatával lehetőség nyílik a pre-metamorf (magmás-pegmatitos) 

kőzetképződési folyamatok megismerésére. Megállapítható, hogy a gneiszek protolitjául 

szolgáló variszti peralumíniumos leukogránit nem egységes, homogén összetételű 

olvadék formájában nyomult a mellékkőzetbe. Először dokumentált adat a Soproni-

hegységből a turmalin mellett a berill megjelenése a magmás-pegmatitos 

paragenezisben, mely arról tanúskodik, hogy a gránit kristályosodása könnyen illó 

elemekben gazdag (B, Be) környezetben játszódott le. A granitoid intrúzió 

kristályosodásakor a könnyen illó komponensben gazdag fluidumok egy része a 

mellékkőzetbe távozhatott, mely folyamat turmalinosodást okozhatott. A B-

metaszomatózás során keletkezhetett az ultra-hegyi feltárásnál vizsgálható turmalinit, 

melynek során a kőzetalkotó földpát és csillámok átalakultak, a turmalin vette át a 

helyüket. A turmalinitben nyomozható szöveti, ásványos és kémiai összetételi bélyegek 

alapján a kőzet hordozza az alpi HP és az azt követő retrográd metamorfózis bélyegeit 

is. A turmalin, habár eredetét tekintve valószínűsíthetően átöröklött formában a kianitos 

kvarcitok és muszkovit-kloritpaláknak is esetenként lényeges alkotórésze, bizonyos 

zónájának összetétele az alpi metamorfózis csúcsát követő leukofillites esemény 

meghatározó indikátora. 
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Összegezve, a vizsgálatok alapján és a szakirodalmi adatokkal összhangban az alábbi 

fejlődéstörténeti eseménysor állapítható meg: 

1. Eredeti üledék (agyag-homok) lerakódása (csillámpala protolitja). 

2. Üledék/üledékes kőzet metamorfózisa a variszkuszi hegységképződés során (1. 

metamorf turmalin generáció csillámpalában?). 

3. Variszkuszi granitoid intrúzió benyomulása a csillámpalába 

 gránitos olvadék kristályosodása (pertites káliföldpát, antipertites plagioklász, 

Fe-Mn-gazdag gránát, alacsony Si-, nagyobb Ti-tartalmú fehér csillám) 

 fluidgazdag környezetben (szubszolidusz) pegmatitok kialakulása (pegmatitos 

szövet, berill, turmalin, albitosodás, alacsony Ti-tartalmú fehér csillám) 

 magmás-pegmatitos turmalin kristályosodása, melynek összetételét és 

mennyiségét befolyásolhatta a mellékkőzettel való kölcsönhatás 

 a gránitos test benyomulása során greizenes átalakulás, turmalinosodás a 

plutonban és a mellékkőzetben (turmalinit: „biotit-örökség”, scheelit, Ti-

gazdag fehér csillám). 

4. Permotriász nagy hőmérsékletű metamorfózis (Fe-gazdag turmalin generáció?, 

sillimanit reliktumok turmalinos kianitos csillám-kloritpala muszkovitjában?) 

5. Alpi nagy nyomású metamorfózis  

 gránitból ortogneisz és metagránit kialakulása (foliáció, kvarc 

átkristályosodása, nagy Si-tartalmú fehér csillám, Ca-gazdag gránát, Fe-gazdag 

turmalin generáció?) 

 turmalinit metamorfózisa (deformáció, poligonális szövet, nagy Si-tartalmú 

fehér csillám, Ca-gazdag gránát) 

 csillámpala metamorfózisa (2. metamorf turmalin generáció a csillámpalában?, 

Ca-gazdag gránát). 

6. Alpi metamorfózis csúcsát követő Mg-metaszomatózis (leukofillitesedés) 

 ortogneiszek átalakulása (kianit, leuchtenbergit, nagy Mg-tartalmú fehér 

csillám, Mg-gazdag turmalin generáció) 

 turmalinit átalakulása (Mg-gazdag turmalin generáció, Mg-gazdag klorit) 

 kianitos muszkovit-kloritpala és kianit-leuchtenbergit±muszkovit kvarcit 

képződése (az átöröklött turmalin sávok, erek deformációja; kloritoid 

képződése; Mg-gazdag fehér csillám; színtelen, Mg-gazdag turmalin 

generáció). 
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7. Alpi retrográd metamorfózishoz köthető foszfátos ásványosodás 

 ortogneiszek átalakulása (lazulit, florencit, goyazit, crandallit, plumbogummit, 

apatit, monacit, xenotim) 

 turmalinit átalakulása (erekben: apatit, monacit, ezüst?) 

 kianitos muszkovit-kloritpalában és kianit-leuchtenbergit±muszkovit 

kvarcitban apatit, monacit?. 

8. Késői agyagos-limonitos átalakulás (turmalinit ereiben kaolinit, limonit, ezüst?). 

9. Limonitos-hematitos mátrixú turmalinit breccsa kialakulása. 

 

A turmalin petrogenetikai indikátorként való alkalmazása lehetséges, a szöveti elemzés 

mellett főelem-összetételi kémiai információ segítségével, a paragenezis további 

tagjainak vizsgálatával kiegészítve választ kaphatunk a kőzet képződésére vonatkozó 

kérdésekben. A főelem-összetételen túl azonban jóval messzebb menő következtetések 

vonhatók le a turmalin zónaszerű nyomelemgeokémiai elemzésével. A turmalin 

eredetének pontos meghatározását a nagy precizitású kémiai elemzésen (mikroszonda) 

kívül a B-izotópos vizsgálatok segítik.  

A turmalin a K/Ar és Ar/Ar radiometrikus kormeghatározás egyre megbízhatóbb 

eszközeként is számon tartható (SLACK és TRUMBULL, 2011).  

A turmalinitek és a feltételezhetően granitoid intrúzióhoz kötődő Sn-W greizenes 

eredetük további nyomozásához kutatóárok kialakítása lenne célszerű a jelzett területen 

az Ultra-hegy északi lábánál, így lehetőség nyílna a képződmény szálfeltárásának, 

településének részletes megismerésére. További kőzettani és ércteleptani, 

nyersanyagföldtani lehetőségek sorát jelentené a turmalinitek teljes kőzet elemzése.  

További lehetséges vizsgálódási irány a gránátok nyomelemvizsgálata (LA-ICP-MS), 

illetve a cirkonok U/Pb, a biotit és fehér csillám K/Ar, Ar/Ar radiometrikus 

kormeghatározása.  

A granitoid intrúzióhoz kötődő hidrotermás, illetve metamorf fluidumok jellemzésére 

eszközt jelentenek nemcsak a kvarc, hanem a turmalin fluidzárványai is. A turmalinnak 

elsősorban a magjában vizsgálható fluidzárvány együttesek elkülönítése, részletes 

fluidzárvány petrográfiája, mikrotermometriai és Raman-spektroszkópiás elemzése 

segítségével mélyebb betekintést nyernénk a Soproni-hegység fejlődéstörténetébe. 
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8. Összefoglalás 

A Pannon-medence nyugati peremén elhelyezkedő Soproni-hegység a Keleti-Alpok 

legkeletibb felszíni kibukkanása, mely tektonikailag az Alsó-Ausztroalpi takarórendszer 

Grobgneiss egységébe tartozik (TÖRÖK, 1996). A metamorf komplexum uralkodóan 

csillámpalából, továbbá ortogneiszből, kvarcitból, leukofillitből és amfibolitból épül fel. 

Az elmúlt harminc év során számos, a hegység kőzeteit, metamorf fejlődéstörténetét 

elemző tanulmány született (pl.: LELKES-FELVÁRI és mtsi. 1984, KISHÁZI és IVANCSICS 

1989, TÖRÖK 1996, 2001, BALOGH és DUNKL, 2005). A csillámpalák csillámainak K-Ar 

és Ar-Ar izotópos vizsgálata alapján három főbb tektonometamorf fázis különíthető el: 

variszkuszi, permotriász és alpi esemény (BALOGH és DUNKL, 2005). Az ortogneisz 

protolitjaként egy variszkuszi peralumíniumos kétcsillámú leukogránit feltételezhető, 

mely az alpi fázis során nagynyomású amfibolit fáciesű metamorfózist szenvedett 

(TÖRÖK, 1998). Az alpi metamorfózis csúcsát követően a nyírásos zónák mentén 

leukofillit és kianitos kvarcit képződött a gneisz és a csillámpala rovására, melynek oka 

Mg-metaszomatózishoz köthető (TÖRÖK, 2001). A retrográd szakasz során továbbá 

nagy sótartalmú fluidumok hatására ritkaföldfém-gazdag foszfátos ásványosodás, illetve 

agyagos-limonitos átalakulás mutatható ki (TÖRÖK, 2001, FREILER és mtsi. 2015). 

Habár a Soproni-hegység viszonylag nagy területet ölel fel (kb.: 40 km
2
), a feltártsági 

viszonyok kevéssé kedvezők, a hegységet felépítő és sokat elemzett kőzetek 

tanulmányozására alig egy tucatnyi szálfeltárás áll csupán rendelkezésre. A hegység 

túraösvényeit járva azonban több kisebb természetes feltárásban, völgyek mentén, 

helyben álló, vagy kis mértékben áthalmozott törmelék formájában változatos 

összetételű kőzetanyag tanulmányozható. A hegység fő tömegét alkotó ortogneiszek, 

csillámpalák és kvarcitok esetén szembetűnő, hogy sok esetben gyakori elegyrészeik a 

fekete tűs, tömeges vagy foltszerű megjelenésű, sajátalakú turmalin szemcsék. A terepi 

megfigyelések alapján a törmelékanyagban a turmalin elsősorban a fenti kőzetek közötti 

átmeneti jellegű zónákban jelentkezik (például gneisz és csillámpala határánál). A 

vizsgált, újdonságnak bizonyuló képződmények turmalinban gazdag pegmatitos 

ortogneisz és metagránit, turmalinit, turmalinos kianit-leuchtenbergit-muszkovit pala és 

kvarcit, valamint a Vöröshídi Csillámpala turmalinban és gránátban gazdag változata. A 

tanulmány célja az eddig nem dokumentált kőzetek részletes petrográfiai leírása optikai 

és pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok segítségével. A szöveti elemzés 
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kiegészítéseként kémiai (SEM-EDS) és szerkezeti analízis (Raman-spektroszkópiás és 

röntgen diffrakciós fázisanalízis) készült. 

A durvaszemcsés pegmatitos szövetű ortogneiszek kőzetalkotó ásványaiként kvarc, 

plagioklász, turmalin, gránát és fehér csillám azonosítható. A kőzetek egy része foliált, 

míg bizonyos változatok esetén (metagránitok) nem észlelhető irányítottság. A kvarc 

csiszolati léptékben is, szöveti helyzettől függően változatos megjelenésű: nagy 

hőmérsékletű szemcsehatár vándorlást mutató dinamikus átkristályosodás, valamint 

poligonális szövetű statikus átkristályosodás is kimutatható. Káliföldpát csak a 

metagránitokban található, az ortogneiszek földpátjai közel tiszta albitok. A földpátok 

belsejében orientált elrendeződésű finomszemcsés fehér csillám hálózat figyelhető meg, 

a zárványok összetétele fengites összetételt mutat (a Si-tartalom eléri a 6.65 apfu.-t). A 

turmalin uralkodóan sajátalakú, deformált, színzónás (halvány sárgásbarna mag, 

világosbarna külső, majd világos kékeszöld peremi zónák), összetételét tekintve közel 

azonos mennyiségben van jelen a sörl (Fe) és a drávit (Mg) komponens. A peremek felé 

az ortogneiszek esetén Mg-ban, a metagránitok esetén Fe-ban való gazdagodás van 

jelen, míg a Fe-gazdag turmalin repedések mentén is kimutatható. A turmalin 

repedéseiben megjelenő fehér csillám Si-gazdag fengites összetételt mutat, míg a 

nagyobb fehér csillámokban a magtól a perem felé minden esetben növekvő Si-tartalom 

mérhető. A gránátok magja vasban és mangánban (Alm-Sps komponensben) gazdag, a 

szegélyen vékony Ca-ban gazdag zóna azonosítható. A metagránitokban a turmalin 

mellett kis mennyiségben berill jelenik meg, mely a területen újdonságnak számít. Az 

ortogneiszek földpátja bizonyos esetekben teljes mértékben átalakult, a 

pszeudomorfózákat finomszemcsés fehér csillám, Mg-gazdag klorit és kvarc alkotja. A 

földpátok zárványaként, valamint a fehér csillámban gazdag zónák mentén a félig 

sajátalakú apatit is viszonylag gyakori elegyrészként jelenik meg. Ezeken felül kianit és 

különböző foszfátásványok (lazulit, florencit, goyazit-plumbogummit-crandallit, 

monacit, xenotim és apatit) is nagy mennyiségben jelen vannak.  

A területről új kőzettípusnak bizonyuló turmalinitekben a turmalin mennyisége gyakran 

eléri a 80%-ot. A turmalinit mm alatti-több centiméter vastag turmalin-, illetve 

kvarcgazdag sávok váltakozásából áll, míg a kőzetben apatit, Mg és Fe-gazdag klorit, 

fehér csilám, biotit, albit, gránát, rutil, ilmenit, cirkon, monacit és scheelit is jelen van. 

A turmalin szemcsék deformáltak, foltszerű, illetve oszcillációs zónásságot mutatnak, 

méretük eléri a néhány centimétert. A nagyobb szemcséken gyakran megfigyelhető a 
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kezdődő alszemcsésedés, illetve a mozaikos, poligonális szövet. A turmalinok főelem-

összetétele viszonylag széles tartományt ölel fel: a mag és az oszcillációs zónásságot 

mutató egységek a sörl-drávit elegysor tagjait képviselik, a sötétbarna szegélyek és 

repedéskitöltések közel tisztán sörl, míg a világoskék-színtelen repedéskitöltések közel 

teljesen tiszta drávitos összetétellel rendelkeznek. A nagyobb turmalin szemcsék 

belsejében hosszúkás, kusza csillám alakú foltok jelennek meg, melyekben 

kimutathatóan magasabb Ti és Fe-tartalom mérhető, mint a turmalin szomszédos 

zónáiban. A rutil és ilmenit szemcsék belsejében finomszemcsés scheelit van jelen. A 

fehér csillámok Si-gazdag (Si apfu.>6.8), a gránátok Ca-ban gazdag összetételt 

mutatnak.  

A kianit-leuchtenbergit-muszkovit palában, illetve a kvarcitban deformált turmalin 

rétegek és erek figyelhetők meg. A sajátalakú, deformált sörl-drávit elegykristály 

turmalin mellett kianit, Mg-gazdag klorit (leuchtenbergit), rutil és muszkovit figyelhető 

meg. A Mg-gazdag muszkovit (MgO>2,6%) finomszemcsés sillimanit tűk zárványait 

tartalmazza. A turmalin legkülső zónája teljesen színtelen, tisztán drávitos 

(FeO(Total)<0,1%) összetételt képvisel. 

A pegmatitos ortogneiszek szövete, illetve a turmalin mellett a berill megjelenése arról 

tanúskodik, hogy a variszti peralumíniumos leukogránit kristályosodása könnyen illó 

elemekben gazdag (B, Be) környezetben játszódott le. Granitoid intrúziók 

környezetében ható metaszomatikus átalakulás során gyakori jelenség az Sn-W 

greizenes érctelepek kialakulása mellett az intenzív turmalinosodás, mely az olvadék 

illótartalmától függően a magmás test külső egységében és a mellékkőzetben is 

végbemehet (LONDON és mtsi. 1996, SLACK, 1998, KLOMINSKY, 2010). A scheelit 

megjelenése erősíti a turmalinit granitoid intrúziókhoz kötődő Sn-W greizenes eredetét 

(pl.: SLACK, 1996). B-metaszomatózás során keletkezhetett a vizsgált turmalinit, 

melynek során a kőzetalkotó földpát és csillámok átalakultak, a turmalin vette át a 

helyüket (HENRY és DUTROW, 1996). A turmalinitben nyomozható szöveti, ásványos és 

kémiai összetételi bélyegek alapján a kőzet hordozza az alpi nagynyomású (pl.: 

granoblasztos, poligonális szövet) és az azt követő retrográd metamorfózis (pl.: Mg-

gazdag klorit, drávitos összetételű turmalin, repedéskitöltő apatit) bélyegeit is. 

Az ortogneiszek fehér csillámainak szegélyén megjelenő nagy Si-tartalmú fengit, illetve 

a gránátok szegélyén mérhető Ca-ban gazdag zóna az alpi nagynyomású metamorfózis 
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indikátorai (TÖRÖK, 1998). A foszfátos paragenezis, illetve a kianit és a leuchtenbergit 

megjelenése az ortogneiszekben a nyírásos zónák mentén az alpi metamorfózis csúcsát 

követően aktív nagy sótartalmú fluidumok jelenlétét jelzik (TÖRÖK, 2001). A turmalin, 

habár eredetét tekintve valószínűsíthetően átöröklött formában a kianitos kvarcitok és 

muszkovit-kloritpaláknak is esetenként lényeges alkotórésze, peremi zónájának 

összetétele az alpi metamorfózis csúcsát követő leukofillites esemény meghatározó 

indikátora. 

9. Abstract 

Petrographic study of tourmaline-rich metamorphic rocks in the 

Sopron area, Eastern Alps (W-Hungary) 

The Sopron area is situated in the western margin of the Pannonian basin and 

tectonically belongs to the Grobgneiss Series of the Lower Austroalpine nappe system 

(Eastern Alps) (TÖRÖK, 1996). The metamorphic complex is built up by orthogneisses, 

micaschists, leucophyllites, quartzites, and amphibolites. The metamorphic evolution of 

the complex has been studied by several authors in the last three decades (e.g.: LELKES-

FELVÁRI et al. 1984, KISHÁZI-IVANCSICS 1987, TÖRÖK 1996, 2001, BALOGH and 

DUNKL, 2005). Based on the mineral assemblages of the mica-schists Variscan, Permo-

Triassic and alpine metamorphic imprints can be distinguished. The protolith of the 

orthogneiss is a Variscan peraluminious two-mica leucogranite (TÖRÖK, 1998). The 

gneisses (regardless of the presence of foliation) show an alpine HP amphibolite facies 

metamorphic event. After the alpine peak metamorphism, in the close vicinity of shear 

zones Mg-metasomatism caused the formation of leucophyllites and quartzites in 

micaschists and in gneisses as well. REE-rich phosphate mineralisation, caused by late 

high-salinity fluids, postdates the formation of leucophyllites and a final stage of 

limonite-clay mineralisation can also be recorded during the alpine retrogression 

(TÖRÖK, 2001, FREILER et al. 2015). Although, the Sopron area is relatively large (ca. 

40 km
2
), the quality and amount of outcrops are very poor, the composing and well 

described litologies can only be investigated well in a few old quarries. However, small 

natural exposures such as outcrops in valleys and autochtonous debris of bedrocks show 

a diverse composition including tourmaline-rich rocks, which litologies have not yet 

been described from the area. Such rocks are tourmaline-rich pegmatitic orthogneisses, 
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tourmalinites, kyanite-leuchtenbergite-muscovite schists and quartzites crosscut by 

subordinate quartz-tourmaline veins and layers.  

The aim of this study is to give a detailed petrographic description of these rocks, based 

on optical and scanning electron microscopy supplied by chemical (SEM-EDS) and 

structural (Raman-spectroscopy, X-ray diffraction) analyses. The ortogneisses have 

pegmatitic texture which is displayed by coarse-grained rock forming minerals such as 

quartz, plagioclase, tourmaline, garnet and white mica. Most of them are slightly 

foliated, but some unfoliated metagranites are also present. Quartz shows different types 

of high-temperature grain boundary migration recrystallisation textures, but sometimes 

it has polygonal fabric. K-feldspars are only present in metagranites, all feldspars of the 

gneisses show nearly clear albitic composition. Feldspars contain numerous small white 

mica needles and flakes as inclusions, which show phengitic composition (Si up to 6.65 

apfu.). Tourmaline is mostly euhedral, cracked and shows strong colour-zoning (pale 

yellowish-brown, pale brown and light bluish-green from core to rim). The chemical 

composition of all zones belongs to schorl-dravite solid solution. A tendency can be 

observed: Mg content increases from core to rim, but the tourmalines in metagranites 

show gradual Fe enrichment from core to rim. Fe-rich schorl also appears in crack 

fillings. In these cracks high-Si white mica can be also observed. The white micas 

always show an increasing Si content from core to rim. Garnet cores are Fe-Mn rich 

(Alm-Sps), and a narrow Ca-rich rim is identified. Metagranites contain beryl in small 

amounts, which proves to be a new mineral in this region. In some orthogneisses 

feldspars are completely replaced by fine-grained white mica, Mg-rich chlorite and 

quartz. Additionally kyanite and different phosphate minerals (lazulite, florencite, 

goyazite-plumbogummite-crandallite, monazite and apatite) are also present in 

significant quantities. Apatite is quite frequent as inclusions in feldspar and as subhedral 

crystals near white mica rich fine-grained veins and micaschists enriched extremely in 

tourmaline and garnet as well. Tourmalinites are, a newly discovered litology in this 

region, containing tourmaline up to 80 vol%. These rocks are built up by alternating 

quartz and tourmaline layers. Tourmaline is generally coarse-grained (few cms), 

deformed, contains chlorite inclusions, shows complex and oscillatory zoning or mosaic 

pattern with polygonal fabric. The composition of tourmaline varies in a wide range: the 

light blue cores and brownish regions with oscillatory zoning are schorl-dravite solid 

solutions, dark brown rims and crack fillings are almost pure schorl, but in some bluish-
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colourless cracks nearly clear dravite composition is measured. Inside tourmaline 

crystals often dark brown mica-shaped fabric or relicts can be traced with higher 

amount of Ti and Fe than the neighbouring parts. Between and inside tourmaline grains 

rutile and ilmenite can be observed with fine-grained scheelite inclusions. In quartz-rich 

zones apatite, white mica, albite, garnet, biotie, zircon and monazite are identified. 

White micas show high Si content (more than 6.8 apfu.), garnets are enriched in Ca.   

Deformed tourmaline-rich layers and veins can be observed in the kyanite-chlorite-

muscovite schists and quartzites as well. Euhedral, zoned but deformed schorl-dravite 

tourmaline appears along kyanite, Mg-chlorite (leuchtenbergite) rutile and muscovite, 

the latter contains sillimanite needles as relict phases. A narrow colourless tourmaline 

rim enriched exclusively in Mg (FeO content is below 1%) can be identified. White 

mica is also enriched in Mg (#Mg>0,9). 

Coarse-grained pegmatitic orthogneisses and metagranites with a significant amount of 

primary tourmaline-beryl assemblage indicates that a fluid-rich (B, Be) environment 

prevailed during the final crystallization of the Variscan peraluminious leucogranite. 

High Si white mica (phengite) rims and Ca-enrichment in garnet rims show HP alpine 

metamorphic overprint. REE-rich phosphate mineralisation, kyanite and leuchtenbergite 

in the orthogneisses imply that high salinity fluids metasomatized the gneisses along the 

pre-existing shear zones after the alpine peak metamorphic event. Tourmaline grains in 

the sheared veins and layers in kyanite-bearing quartzites and schists may originate 

from a micaschist underwent a strong Mg-metasomatism (clear dravite rims) during the 

formation of leucophyllites. Based on textural data (e.g. polygonal fabric, phosphate 

mineralisation in the cracks), garnet and white mica chemistry, tourmalinites seem to 

have undergone the alpine metamorphism, therefore the formation of the rock is pre-

dating this event. The following scenario seems to be a possible explanation for the 

formation of this rock. During the crystallization of the granitoids a B-rich fluid could 

exsolve from the residual melt causing tourmalinisation in the country rocks (LONDON 

et al., 1996). Due to the escaped tourmalinizing fluids, rock forming minerals are 

partially or completely replaced (HENRY and DUTROW, 1996).  As tourmalinites are 

closely associated with Sn-W greisen deposits, where scheelite is a main ore mineral 

(e.g.: SLACK, 1996), so relict scheelite in rutile in the described samples may indicate a 

similiar environment of formation.  
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According to these, tourmalinites may have formed by contact boron metasomatism 

related to fluids from the Variscan granitoid intrusion. Afterwards tourmalinites 

underwent the alpine metamorphic event, therefore the described metamorphic fabric 

and assemblage can be observed. 
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1. melléklet A földpátok SEM-EDS főelem-összetételee: a kationszámolást 8 O-re

normáltam. 1-4: ortogneiszek plagioklászai, 5: ortogneiszben relikt mag a plagioklászban, 6: 

ortogneiszben a relikt mag melletti plagioklász, 7: metagránitban plagioklász, 8: 

metagránitban káliföldpát, 9: meta-turmalingránitban plagioklász, 10: meta-turmalingránitban 

káliföldpát, 11-12: turmalinitben plagioklászok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

SiO2   68,81 68,55 65,43 68,87 66,71 68,66 67,89 65,66 68,8 65,66 68,77 68,42 

Al2O3  19,26 19,4 21,56 19,08 20,49 19,28 19,98 17,57 19,08 18,11 19,19 19,52 

CaO    0,38 0,30 2,38 0,00 1,92 0,30 0,41 0,00 0,24 0,00 0,22 0,32 

Na2O   11,55 11,74 10,54 12,06 10,82 11,69 11,53 0,00 11,74 0,00 11,75 11,65 

K2O 0,00 0,00 0,09 0,00 0,06 0,07 0,19 16,77 0,14 16,23 0,07 0,09 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Si 3,00 3,00 2,88 3,01 2,93 3,00 2,97 3,04 3,01 3,02 3,00 2,99 

Al 0,99 1,00 1,12 0,98 1,06 0,99 1,03 0,96 0,98 0,98 0,99 1,01 

Ca 0,02 0,01 0,11 0,00 0,09 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 

Na 0,98 0,99 0,9 1,02 0,92 0,99 0,98 0,00 0,99 0,00 0,99 0,99 

K 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,99 0,01 0,95 0,00 0,00 

sumcat 4,99 5,00 5,01 5,01 5,00 5,00 5,01 4,98 5,00 4,96 5,00 5,00 

Or 0 0 1 0 0 0 1 100 1 100 0 0 

Ab 98 99 88 100 91 99 97 0 98 0 99 99 

An 2 1 11 0 9 1 2 0 1 0 1 1 

Mellékletek
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2. Melléklet Az Ásványkémiai számítások c. fejezetben ábrázolt turmalin pontok mérési adatsora

tur01 tur02 tur03 tur04 tur05 tur06 tur07 tur01 tur02 tur03 tur04 tur05 tur06 tur07 tur08 tur09 tur01

   SiO2 36,30 35,77 36,24 36,64 35,72 36,18 36,71 35,83 35,98 35,56 35,19 35,69 35,13 35,48 34,50 34,11 36,26

   TiO2 0,29 0,63 0,35 0,60 0,36 0,28 0,21 1,03 0,66 0,23 0,64 0,37 0,76 1,05 0,35 0,23 0,35

   Al2O3 32,21 30,92 28,37 27,99 28,03 28,56 32,03 27,62 31,06 32,22 31,37 31,18 28,47 27,70 31,94 32,88 32,22

   FeO (Tot) 8,48 8,45 8,31 7,43 10,21 7,80 8,59 10,99 8,74 8,86 8,82 9,29 10,41 11,01 9,38 9,26 8,40

   MgO 4,98 5,74 7,56 8,19 6,49 8,41 5,11 5,84 5,41 5,54 5,64 5,53 6,17 6,06 5,35 5,35 5,20

   CaO 0,09 0,21 0,40 0,49 0,45 0,35 0,05 0,47 0,25 0,02 0,22 0,14 0,32 0,33 0,13 0,13 0,14

   Na2O 2,67 3,29 3,78 3,67 3,74 3,42 2,30 3,22 2,89 2,57 3,12 2,79 3,72 3,37 3,35 3,35 2,43

   H2O* 3,62 3,60 3,58 3,61 3,54 3,80 3,63 3,84 3,60 3,60 3,58 3,58 3,53 3,52 3,57 3,58 3,62

   B2O3* 10,50 10,43 10,39 10,45 10,26 11,02 10,52 11,13 10,44 10,42 10,39 10,38 10,22 10,21 10,33 10,37 10,50

   Li2O* 0,42 0,43 0,46 0,56 0,40 0,00 0,44 0,04 0,40 0,14 0,31 0,22 0,27 0,30 0,24 0,18 0,33

   Total 99,56 99,46 99,43 99,62 99,21 99,83 99,59 100,01 99,43 99,15 99,29 99,18 99,00 99,04 99,14 99,44 99,45

*számolt

31 anion (O, H, F) alapján számolt szerkezeti képlet 

   T:    Si  6,008 5,959 6,065 6,095 6,049 5,704 6,064 5,596 5,992 5,931 5,886 5,974 5,972 6,037 5,802 5,717 6,004

          Al   0,000 0,041 0,000 0,000 0,000 0,296 0,000 0,404 0,008 0,069 0,114 0,026 0,028 0,000 0,198 0,283 0,000

   B 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

   Z:    Al 6,000 6,000 5,596 5,487 5,595 5,011 6,000 4,680 6,000 6,000 6,000 6,000 5,675 5,555 6,000 6,000 6,000

          Mg 0,000 0,000 0,404 0,513 0,405 0,989 0,000 1,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,325 0,445 0,000 0,000 0,000

   Y:    Al 0,283 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,234 0,000 0,089 0,265 0,071 0,125 0,000 0,000 0,133 0,213 0,288

          Ti 0,036 0,079 0,044 0,075 0,046 0,033 0,026 0,121 0,083 0,029 0,081 0,047 0,097 0,134 0,044 0,029 0,044

          Mg 1,229 1,426 1,481 1,518 1,233 0,987 1,258 0,040 1,343 1,378 1,406 1,380 1,239 1,093 1,341 1,337 1,284

          Fe2+ 1,174 1,177 1,163 1,034 1,446 1,029 1,186 1,435 1,217 1,236 1,234 1,300 1,480 1,567 1,319 1,298 1,163

          Li* 0,278 0,285 0,312 0,373 0,275 0,000 0,295 0,027 0,268 0,093 0,209 0,148 0,184 0,206 0,162 0,123 0,222

∑Y 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,035 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

   X:   Ca 0,016 0,037 0,072 0,087 0,082 0,059 0,008 0,079 0,045 0,004 0,039 0,025 0,058 0,060 0,023 0,023 0,025

          Na 0,857 1,062 1,226 1,184 1,228 1,045 0,738 0,975 0,933 0,831 1,012 0,905 1,226 1,112 1,092 1,089 0,780

X vakancia 0,127 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,254 0,000 0,022 0,165 0,000 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,195

   OH 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Ásványnév Drávit Drávit Drávit Drávit Sörl Sörl Drávit Sörl Drávit Drávit Drávit Drávit Sörl Sörl Drávit Drávit Drávit

Ortogneisz: SOPE-01 Ortogneisz: SOPE-07 Ortogneisz: SOPE-11
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tur02 tur03 tur04 tur05 tur06 tur07 tur08 tur09 tur10 tur11 tur01 tur02 tur03 tur04 tur05 tur06 tur07 tur01 tur02 tur03

35,61 36,06 35,27 36,53 36,08 36,13 35,74 34,79 35,12 35,19 35,80 35,28 35,13 35,56 35,53 35,51 35,54 35,07 34,57 34,79

1,04 0,77 0,11 0,41 0,45 0,46 0,46 0,86 0,91 0,60 0,75 0,28 0,19 0,13 0,15 0,56 0,16 0,87 0,43 0,08

31,57 28,13 27,22 28,48 31,97 28,70 28,71 31,48 31,55 28,12 31,16 30,46 28,95 30,15 30,51 31,34 30,52 31,44 30,72 31,34

8,30 7,00 12,75 7,14 8,77 7,22 7,15 9,46 10,08 7,23 9,20 10,36 13,30 12,25 11,90 9,67 12,55 8,89 13,37 14,19

5,46 8,56 5,40 8,35 4,94 8,48 8,38 4,75 4,59 9,07 5,24 5,25 3,69 3,74 3,80 4,93 3,66 5,38 2,96 1,95

0,27 0,49 0,11 0,29 0,12 0,25 0,48 0,28 0,14 0,53 0,19 0,21 0,51 0,07 0,06 0,19 0,13 0,25 0,10 0,02

2,74 3,98 4,14 3,79 2,67 3,75 4,09 3,38 2,60 4,24 2,64 3,15 3,23 3,10 3,05 2,81 2,74 3,11 2,86 2,62

3,61 3,59 3,49 3,61 3,61 3,59 3,59 3,57 3,57 3,57 3,59 3,55 3,50 3,53 3,54 3,58 3,54 3,59 3,50 3,50

10,46 10,41 10,10 10,45 10,47 10,41 10,40 10,36 10,35 10,33 10,41 10,29 10,13 10,24 10,26 10,37 10,25 10,39 10,14 10,14

0,39 0,39 0,36 0,46 0,38 0,27 0,33 0,47 0,26 0,21 0,30 0,23 0,39 0,39 0,35 0,31 0,26 0,36 0,21 0,23

99,44 99,39 98,94 99,51 99,46 99,27 99,32 99,40 99,16 99,08 99,28 99,06 99,02 99,15 99,15 99,27 99,36 99,35 98,87 98,86

5,919 6,018 6,069 6,074 5,991 6,029 5,975 5,837 5,900 5,919 5,979 5,958 6,027 6,038 6,021 5,949 6,024 5,865 5,923 5,964

0,081 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,025 0,163 0,100 0,081 0,021 0,042 0,000 0,000 0,000 0,051 0,000 0,135 0,077 0,036

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

6,000 5,533 5,520 5,581 6,000 5,645 5,633 6,000 6,000 5,494 6,000 6,000 5,853 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

0,000 0,467 0,480 0,419 0,000 0,355 0,367 0,000 0,000 0,506 0,000 0,000 0,147 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,103 0,000 0,000 0,000 0,248 0,000 0,000 0,061 0,146 0,000 0,113 0,021 0,000 0,033 0,094 0,136 0,097 0,062 0,126 0,297

0,130 0,097 0,014 0,051 0,056 0,058 0,058 0,109 0,115 0,076 0,094 0,036 0,025 0,017 0,019 0,071 0,020 0,109 0,055 0,010

1,353 1,663 0,905 1,651 1,223 1,754 1,721 1,188 1,149 1,768 1,305 1,322 0,797 0,947 0,960 1,231 0,925 1,341 0,756 0,498

1,154 0,977 1,835 0,993 1,218 1,008 1,000 1,327 1,416 1,017 1,285 1,463 1,908 1,739 1,687 1,355 1,779 1,243 1,916 2,034

0,261 0,263 0,246 0,305 0,255 0,180 0,221 0,315 0,173 0,139 0,203 0,158 0,270 0,264 0,241 0,207 0,179 0,244 0,147 0,160

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

0,048 0,088 0,020 0,052 0,021 0,045 0,086 0,050 0,025 0,096 0,034 0,038 0,094 0,013 0,011 0,034 0,024 0,045 0,018 0,004

0,883 1,288 1,381 1,222 0,860 1,213 1,326 1,099 0,847 1,383 0,855 1,031 1,074 1,021 1,002 0,913 0,900 1,008 0,950 0,871

0,069 0,000 0,000 0,000 0,119 0,000 0,000 0,000 0,128 0,000 0,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,053 0,076 0,000 0,032 0,125

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Drávit Drávit Sörl Drávit Drávit Drávit Drávit Sörl Sörl Drávit Drávit Sörl Sörl Sörl Sörl Sörl Sörl Drávit Sörl Sörl

Ortogneisz: SOPE-11 Metagránit: SOPE-16 Meta-turmalingránit: SOPE-21
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tur04 tur05 tur06 tur07 tur08 tur09 tur10 tur01 tur02 tur03 tur04 tur05 tur06 tur07 tur08 tur09 tur01 tur02 tur03 tur04

35,23 34,84 34,65 35,36 40,44 35,67 36,12 36,23 35,91 36,57 35,16 35,99 35,40 36,10 35,37 35,68 35,87 35,13 35,24 35,68

0,36 0,26 0,30 1,48 0,47 0,04 0,31 0,29 0,91 0,36 0,68 0,31 0,18 0,17 0,09 0,09 0,28 0,59 0,66 0,84

32,10 31,50 31,05 27,23 29,12 28,95 32,45 32,04 31,13 31,86 31,58 31,71 31,77 31,69 31,88 31,83 32,22 31,35 31,16 31,30

9,54 13,56 10,75 12,98 8,11 11,76 8,97 8,94 9,91 9,46 10,78 10,79 11,63 12,39 12,45 13,45 9,91 10,28 11,36 9,24

4,76 2,17 4,49 4,11 4,54 5,15 4,91 5,02 4,63 4,56 4,14 3,82 3,19 2,34 2,44 2,06 4,35 4,37 3,73 4,77

0,07 0,11 0,14 0,19 0,08 0,02 0,12 0,06 0,24 0,08 0,16 0,05 0,05 0,04 0,12 0,06 0,04 0,20 0,19 0,24

2,92 2,57 3,63 3,64 2,23 3,41 2,12 2,42 2,27 2,11 2,49 2,33 2,78 2,26 2,64 1,84 2,32 3,07 2,65 2,93

3,58 3,51 3,54 3,50 3,74 3,53 3,61 3,61 3,59 3,62 3,56 3,58 3,55 3,56 3,54 3,54 3,59 3,56 3,55 3,59

10,38 10,18 10,27 10,14 10,84 10,22 10,47 10,47 10,39 10,48 10,32 10,37 10,30 10,33 10,27 10,25 10,40 10,33 10,29 10,42

0,29 0,28 0,36 0,58 1,97 0,31 0,23 0,31 0,31 0,43 0,24 0,35 0,35 0,54 0,39 0,30 0,24 0,38 0,32 0,46

99,23 98,98 99,18 99,21 101,54 99,06 99,30 99,39 99,29 99,52 99,10 99,30 99,21 99,43 99,19 99,10 99,23 99,27 99,14 99,47

5,899 5,948 5,866 6,060 6,483 6,067 5,998 6,016 6,006 6,066 5,924 6,030 5,974 6,072 5,986 6,048 5,992 5,910 5,953 5,954

0,101 0,052 0,134 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,076 0,000 0,026 0,000 0,014 0,000 0,008 0,090 0,047 0,046

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

6,000 6,000 6,000 5,500 5,502 5,803 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

0,000 0,000 0,000 0,500 0,498 0,197 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,234 0,286 0,061 0,000 0,000 0,000 0,349 0,271 0,136 0,228 0,194 0,261 0,293 0,282 0,346 0,359 0,335 0,125 0,157 0,110

0,045 0,033 0,038 0,191 0,057 0,005 0,039 0,036 0,114 0,045 0,086 0,039 0,023 0,022 0,011 0,011 0,035 0,075 0,084 0,105

1,188 0,552 1,133 0,550 0,587 1,109 1,216 1,243 1,154 1,128 1,040 0,954 0,803 0,587 0,616 0,521 1,083 1,096 0,939 1,187

1,336 1,936 1,522 1,860 1,087 1,673 1,246 1,242 1,386 1,312 1,519 1,512 1,641 1,743 1,762 1,907 1,384 1,446 1,605 1,289

0,197 0,192 0,246 0,399 1,269 0,213 0,151 0,209 0,209 0,287 0,161 0,234 0,240 0,366 0,265 0,202 0,162 0,258 0,215 0,309

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

0,013 0,020 0,025 0,035 0,014 0,004 0,021 0,011 0,043 0,014 0,029 0,009 0,009 0,007 0,022 0,011 0,007 0,036 0,034 0,043

0,948 0,851 1,191 1,209 0,693 1,125 0,683 0,779 0,736 0,679 0,813 0,757 0,910 0,737 0,866 0,605 0,751 1,001 0,868 0,948

0,039 0,129 0,000 0,000 0,293 0,000 0,296 0,210 0,221 0,307 0,158 0,234 0,081 0,256 0,112 0,384 0,241 0,000 0,098 0,009

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Sörl Sörl Sörl Sörl Elbait Sörl Sörl Drávit Sörl Sörl Sörl Sörl Sörl Sörl Sörl Sörl Sörl Sörl Sörl Sörl

P-gazdag ortogneisz: SOTO-01cP-gazdag ortogneisz: SOTO-01aMeta-turmalingránit: SOPE-21
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tur05 tur01 tur02 tur03 tur04 tur05 tur06 tur07 tur08 tur09 tur10 tur11 tur12 tur13 tur14 tur15 tur16 tur17 tur18

35,23 38,01 36,45 37,76 38,35 37,69 37,62 37,90 37,23 37,66 37,07 36,41 37,43 38,58 38,23 37,31 38,01 37,22 37,07

0,62 0,79 0,70 0,73 0,23 0,67 0,75 0,74 0,60 0,54 0,76 1,04 0,21 0,31 0,27 2,29 0,56 0,49 1,61

31,05 29,46 28,52 28,62 27,21 29,56 28,81 28,73 28,43 27,80 28,09 28,60 29,72 27,21 26,94 27,73 29,87 29,80 28,19

11,68 6,85 11,53 7,86 4,15 6,80 8,90 7,53 10,98 8,09 13,33 13,69 10,93 4,10 4,21 7,28 6,35 12,57 7,42

3,69 6,81 4,87 6,57 10,57 6,98 5,80 6,77 4,84 7,22 3,17 2,95 4,48 10,56 10,85 6,99 7,19 2,90 7,21

0,03 0,36 0,33 0,50 0,39 0,42 0,08 0,43 0,24 0,52 0,30 0,27 0,19 0,38 0,79 0,53 0,37 0,12 0,43

2,70 2,72 2,60 2,95 4,10 2,87 3,03 2,91 2,69 3,17 2,29 2,05 2,04 3,86 3,71 2,87 2,66 1,90 3,07

3,54 3,68 3,56 3,65 3,69 3,67 3,63 3,66 3,59 3,63 3,56 3,54 3,60 3,70 3,68 3,64 3,68 3,58 3,63

10,27 10,65 10,31 10,57 10,69 10,62 10,52 10,60 10,40 10,52 10,30 10,25 10,45 10,72 10,67 10,56 10,68 10,38 10,52

0,26 0,99 0,58 1,02 0,97 0,89 0,97 1,01 0,87 0,94 0,95 0,68 0,77 1,00 0,90 0,93 0,90 0,86 0,77

99,07 100,32 99,45 100,23 100,35 100,17 100,11 100,28 99,88 100,10 99,82 99,47 99,82 100,41 100,25 100,13 100,27 99,83 99,93

5,964 6,201 6,145 6,208 6,234 6,166 6,213 6,215 6,220 6,220 6,252 6,176 6,227 6,257 6,226 6,142 6,188 6,229 6,123

0,036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

6,000 5,664 5,667 5,545 5,213 5,699 5,607 5,552 5,598 5,412 5,584 5,718 5,827 5,201 5,171 5,380 5,731 5,878 5,487

0,000 0,336 0,333 0,455 0,787 0,301 0,393 0,448 0,402 0,588 0,416 0,282 0,173 0,799 0,829 0,620 0,269 0,122 0,513

0,159 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,079 0,097 0,089 0,090 0,028 0,082 0,093 0,091 0,075 0,067 0,096 0,133 0,026 0,038 0,033 0,283 0,069 0,062 0,200

0,931 1,321 0,891 1,156 1,774 1,402 1,035 1,207 0,804 1,189 0,381 0,464 0,939 1,754 1,805 1,096 1,476 0,601 1,263

1,654 0,935 1,626 1,081 0,564 0,930 1,229 1,033 1,534 1,117 1,880 1,942 1,521 0,556 0,573 1,002 0,865 1,759 1,025

0,178 0,648 0,395 0,674 0,633 0,586 0,643 0,669 0,587 0,626 0,643 0,461 0,514 0,652 0,588 0,619 0,590 0,578 0,513

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

0,005 0,063 0,060 0,088 0,068 0,074 0,014 0,076 0,043 0,092 0,054 0,049 0,034 0,066 0,138 0,093 0,065 0,022 0,076

0,886 0,860 0,850 0,940 1,292 0,910 0,970 0,925 0,871 1,015 0,749 0,674 0,658 1,214 1,171 0,916 0,840 0,617 0,983

0,108 0,077 0,090 0,000 0,000 0,016 0,016 0,000 0,086 0,000 0,197 0,277 0,308 0,000 0,000 0,000 0,096 0,362 0,000

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Sörl Drávit Sörl Drávit Drávit Drávit Sörl Drávit Sörl Drávit Sörl Sörl Sörl Drávit Drávit Drávit Drávit Sörl Drávit

P-gazdag ortogneisz: SOTO-01c Turmalinit: SOUL-01
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tur19 tur20 tur21 tur01 tur02 tur03 tur04 tur05 tur06 tur07 tur01 tur02 tur03 tur01 tur02 tur03 tur04 tur05 tur06

38,08 37,12 37,41 38,34 37,31 37,16 37,21 36,52 37,30 37,41 35,73 36,24 35,48 35,82 35,43 35,58 34,93 34,46 36,47

0,28 0,99 0,78 0,17 0,82 0,87 0,80 0,60 0,14 0,33 1,74 0,78 1,28 2,16 2,19 0,44 0,91 0,67 0,70

31,39 29,82 30,03 31,14 29,70 29,60 29,87 29,73 30,89 30,86 28,33 31,17 29,58 28,02 28,94 32,00 29,96 31,40 29,75

6,84 7,92 7,11 7,21 8,02 9,30 7,84 11,32 13,42 11,40 8,17 6,47 14,69 7,22 7,43 6,10 15,32 14,16 6,87

6,16 6,10 6,55 6,04 6,03 5,11 5,99 4,03 1,91 3,14 7,31 6,94 2,04 7,63 7,58 7,55 1,76 2,09 7,83

0,11 0,45 0,41 0,13 0,10 0,07 0,24 0,25 0,01 0,09 0,45 0,28 0,26 0,50 0,52 0,33 0,27 0,21 0,47

2,14 2,59 2,71 1,99 3,01 2,90 3,05 2,54 1,33 1,77 3,28 3,11 1,65 3,66 2,90 3,00 2,84 2,00 2,90

3,69 3,64 3,66 3,69 3,64 3,62 3,64 3,57 3,58 3,61 3,58 3,64 3,50 3,60 3,59 3,63 3,51 3,50 3,62

10,70 10,55 10,60 10,70 10,55 10,50 10,56 10,36 10,38 10,47 10,37 10,55 10,15 10,43 10,41 10,53 10,17 10,13 10,50

0,82 0,75 0,80 0,88 0,83 0,85 0,84 0,67 0,79 0,84 0,34 0,43 0,35 0,52 0,29 0,23 0,35 0,13 0,34

100,21 99,92 100,06 100,30 100,01 99,97 100,04 99,59 99,76 99,92 99,31 99,60 98,98 99,56 99,29 99,39 100,03 98,74 99,45

6,186 6,118 6,132 6,226 6,146 6,154 6,126 6,126 6,243 6,210 5,986 5,972 6,075 5,971 5,914 5,871 5,968 5,912 6,037

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 0,028 0,000 0,029 0,086 0,129 0,032 0,088 0,000

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

6,000 5,792 5,801 5,960 5,766 5,777 5,796 5,878 6,000 6,000 5,580 6,000 5,969 5,476 5,607 6,000 6,000 6,000 5,804

0,000 0,208 0,199 0,040 0,234 0,223 0,204 0,122 0,000 0,000 0,420 0,000 0,031 0,524 0,393 0,000 0,000 0,000 0,196

0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,093 0,038 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,095 0,002 0,260 0,000

0,034 0,123 0,096 0,021 0,102 0,108 0,099 0,076 0,018 0,041 0,219 0,097 0,165 0,271 0,275 0,055 0,117 0,086 0,087

1,492 1,291 1,402 1,422 1,246 1,039 1,266 0,886 0,477 0,777 1,405 1,705 0,490 1,372 1,493 1,857 0,448 0,535 1,737

0,929 1,092 0,975 0,979 1,105 1,288 1,079 1,588 1,878 1,583 1,145 0,892 2,103 1,007 1,037 0,842 2,189 2,031 0,951

0,535 0,495 0,527 0,578 0,547 0,565 0,556 0,451 0,534 0,562 0,231 0,282 0,242 0,350 0,195 0,152 0,244 0,087 0,225

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

0,019 0,079 0,072 0,023 0,018 0,012 0,042 0,045 0,002 0,016 0,081 0,049 0,048 0,089 0,093 0,058 0,049 0,039 0,083

0,674 0,828 0,861 0,627 0,961 0,931 0,974 0,826 0,432 0,570 1,065 0,994 0,548 1,183 0,939 0,960 0,941 0,665 0,931

0,307 0,093 0,067 0,351 0,021 0,056 0,000 0,129 0,567 0,414 0,000 0,000 0,405 0,000 0,000 0,000 0,010 0,296 0,000

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Drávit Drávit Drávit Drávit Drávit Sörl Drávit Sörl Foitit Sörl Drávit Drávit Sörl Drávit Drávit Drávit Sörl Sörl Drávit

Turmalinit: SOUL-01 Turmalinit: SOUL-02 Turmalinit: SOUL-22 Turmalinit: SOUL-30
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tur07 tur08 tur09 tur01 tur02 tur03 tur04 tur05 tur06 tur07 tur08 tur09 tur01 tur02 tur03 tur04 tur05 tur06 tur07

35,81 34,59 35,99 37,66 37,58 36,78 36,64 37,03 36,48 36,94 38,30 38,58 36,45 35,61 36,79 36,14 35,88 36,44 35,65

0,74 1,83 0,23 0,09 0,43 0,67 0,69 0,57 0,74 0,65 0,33 0,28 0,38 0,87 0,24 0,54 0,71 0,69 0,90

29,90 28,21 31,91 30,64 29,89 29,52 28,54 29,94 29,68 29,43 27,56 27,55 30,55 30,71 30,75 30,25 30,47 29,74 30,96

9,53 16,24 13,58 12,66 8,60 11,14 11,68 7,68 11,87 9,67 1,99 1,92 5,15 6,79 5,41 5,66 6,58 5,49 6,57

5,86 1,57 1,77 2,40 5,61 4,05 4,37 6,68 3,60 5,14 12,19 12,03 8,65 7,13 8,40 8,46 7,57 8,71 7,14

0,44 0,40 0,09 0,02 0,17 0,30 0,35 0,32 0,27 0,40 0,75 0,47 0,27 0,57 0,26 0,37 0,38 0,53 0,45

2,72 2,15 1,43 1,52 2,17 2,54 2,74 2,78 2,37 2,77 3,88 4,18 3,55 3,34 3,16 3,58 3,40 3,40 3,32

3,57 3,45 3,55 3,60 3,63 3,59 3,56 3,63 3,57 3,61 3,72 3,73 3,65 3,62 3,66 3,63 3,62 3,64 3,62

10,35 9,99 10,28 10,44 10,51 10,39 10,33 10,53 10,34 10,45 10,77 10,80 10,58 10,49 10,60 10,53 10,49 10,55 10,50

0,28 0,30 0,37 0,92 0,82 0,78 0,76 0,61 0,68 0,80 0,80 0,92 0,33 0,44 0,35 0,34 0,36 0,36 0,42

99,21 98,72 99,20 99,95 99,41 99,76 99,66 99,78 99,60 99,86 100,28 100,46 99,55 99,56 99,62 99,50 99,46 99,55 99,54

6,011 6,017 6,083 6,271 6,215 6,152 6,165 6,110 6,131 6,142 6,181 6,209 5,990 5,901 6,033 5,964 5,943 6,005 5,898

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,099 0,000 0,036 0,057 0,000 0,102

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

5,915 5,784 6,000 6,000 5,826 5,820 5,659 5,822 5,879 5,767 5,242 5,226 5,908 5,898 5,943 5,848 5,892 5,776 5,935

0,085 0,216 0,000 0,000 0,174 0,180 0,341 0,178 0,121 0,233 0,758 0,774 0,092 0,102 0,057 0,152 0,108 0,224 0,065

0,000 0,000 0,357 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,093 0,239 0,029 0,011 0,053 0,084 0,087 0,071 0,094 0,081 0,040 0,034 0,047 0,108 0,030 0,067 0,088 0,086 0,112

1,381 0,191 0,446 0,596 1,209 0,829 0,756 1,465 0,780 1,041 2,174 2,112 2,027 1,659 1,997 1,929 1,761 1,916 1,697

1,338 2,363 1,920 1,763 1,189 1,558 1,643 1,060 1,668 1,345 0,269 0,258 0,708 0,941 0,742 0,781 0,912 0,757 0,909

0,188 0,207 0,249 0,617 0,548 0,528 0,514 0,405 0,458 0,533 0,517 0,596 0,218 0,291 0,232 0,223 0,239 0,242 0,282

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

0,079 0,075 0,016 0,004 0,030 0,054 0,063 0,057 0,049 0,071 0,130 0,081 0,048 0,101 0,046 0,065 0,067 0,094 0,080

0,885 0,725 0,469 0,491 0,696 0,824 0,894 0,889 0,772 0,893 1,214 1,304 1,131 1,073 1,005 1,146 1,092 1,086 1,065

0,036 0,200 0,515 0,506 0,274 0,122 0,043 0,054 0,179 0,036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Drávit Sörl Foitit Foitit Drávit Sörl Sörl Drávit Sörl Sörl Drávit Drávit Drávit Drávit Drávit Drávit Drávit Drávit Drávit

Tur-ky-cs-chl pala: SOFU-a-01Turmalinit: SOUL-30 Turmalinit: SOUL-31
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tur01 tur02 tur03 tur04 tur05 tur06 tur07 tur01 tur02 tur03 tur04

36,74 35,35 36,32 35,44 36,25 38,11 37,52 37,02 36,50 36,26 36,52

0,16 0,92 0,65 1,03 0,91 0,22 0,00 0,20 0,53 0,66 0,62

31,84 31,00 30,54 30,04 29,51 31,94 32,71 29,15 28,13 28,42 29,20

8,51 11,18 7,03 11,10 8,94 0,17 0,02 8,82 8,76 7,62 6,22

5,01 3,99 7,29 4,28 6,00 11,38 10,55 6,64 7,23 8,11 8,75

0,09 0,26 0,31 0,30 0,38 0,04 0,00 0,13 0,20 0,34 0,39

2,64 2,30 2,86 2,82 3,02 3,15 4,19 3,06 3,65 3,59 3,30

3,63 3,55 3,62 3,55 3,59 3,77 3,77 3,61 3,58 3,59 3,62

10,53 10,30 10,50 10,29 10,42 10,93 10,92 10,46 10,39 10,41 10,51

0,57 0,26 0,29 0,37 0,51 0,42 0,59 0,59 0,53 0,37 0,32

99,72 99,11 99,41 99,22 99,53 100,13 100,27 99,68 99,51 99,37 99,45

6,066 5,964 6,011 5,988 6,049 6,061 5,974 6,151 6,106 6,052 6,042

0,000 0,036 0,000 0,012 0,000 0,000 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

6,000 6,000 5,957 5,970 5,804 5,986 6,000 5,709 5,546 5,590 5,693

0,000 0,000 0,043 0,030 0,196 0,014 0,000 0,291 0,454 0,410 0,307

0,196 0,129 0,000 0,000 0,000 0,000 0,113 0,000 0,000 0,000 0,000

0,020 0,117 0,081 0,131 0,114 0,026 0,000 0,025 0,067 0,083 0,077

1,233 1,004 1,756 1,048 1,296 2,684 2,504 1,353 1,349 1,608 1,851

1,175 1,578 0,973 1,568 1,248 0,023 0,003 1,226 1,226 1,064 0,861

0,376 0,173 0,191 0,252 0,342 0,267 0,380 0,396 0,359 0,246 0,211

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

0,016 0,047 0,055 0,054 0,068 0,007 0,000 0,023 0,036 0,061 0,069

0,845 0,752 0,918 0,924 0,977 0,971 1,294 0,986 1,184 1,162 1,058

0,139 0,201 0,027 0,022 0,000 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Drávit Sörl Drávit Sörl Drávit Drávit Drávit Drávit Drávit Drávit Drávit

Ky-chl±mu kvarcit: SOSEP-01 Tur-gr csillámpala
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3. melléklet Az Ásványkémiai számítások c. fejezetben ábrázolt gránát pontok mérési adatsora

cs.p. kont.

sope-07 sope-07 sope-07 sope-07 sope20 sope20 sope20 sope20 sope20 sope20 sope20 sope20 sope20 sope20 sope-11 soul-30 soul-30 soha-02 soha-02 soha-02 soha-02

grt01 grt02 grt03 grt04 grt01 grt02 grt03 grt04 grt05 grt06 grt07 grt08 grt09 grt10 grt01 grt01 grt02 grt01 grt02 grt03 grt04

SiO2   36,97 36,7 37,17 36,65 36,45 36,68 36,68 36,37 36,32 36,82 37,23 36,97 37,08 36,7 36,83 36,94 36,86 37,13 36,87 37,44 37,32

Al2O3  22,14 21,52 22,15 22,05 21,48 21,65 21,73 21,42 21,62 21,17 21,74 21,75 21,86 21,27 21,72 22,73 23,05 21,95 21,84 22,42 22,22

FeO 31,54 20,16 22,63 32,54 25,84 27,12 29,26 25,96 25,62 27,4 31,19 26,34 30,08 28,05 30,26 21,49 24,53 28,83 33,12 29,21 33,36

MnO 3,73 17,21 7,68 2,62 14,33 12,03 9,74 14,45 14,85 11,92 2,91 8,9 3,89 11,64 5,59 9,78 5,98 4 3,56 2,62 2,02

MgO    2,09 1,39 1,48 1,87 1,76 2,34 2,5 1,64 1,41 2,62 2,62 1,88 2,53 2,09 2,04 2,09 2,2 1,97 2,73 2,52 2,69

CaO    3,52 3,02 8,89 4,27 0,13 0,18 0,1 0,16 0,18 0,06 4,3 4,16 4,56 0,25 3,55 6,96 7,38 6,11 1,87 5,8 2,38

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Si 2,97 2,97 2,96 2,95 2,97 2,97 2,97 2,97 2,96 2,98 2,98 2,97 2,97 2,98 2,97 2,94 2,93 2,97 2,97 2,97 2,98

Al 2,09 2,05 2,08 2,09 2,06 2,07 2,07 2,06 2,08 2,02 2,05 2,06 2,06 2,04 2,06 2,13 2,16 2,07 2,07 2,1 2,09

Fe 2,12 1,36 1,51 2,19 1,76 1,84 1,98 1,77 1,75 1,86 2,09 1,77 2,01 1,9 2,04 1,43 1,63 1,93 2,23 1,94 2,23

Mn 0,25 1,18 0,52 0,18 0,99 0,83 0,67 1 1,03 0,82 0,2 0,61 0,26 0,8 0,38 0,66 0,4 0,27 0,24 0,18 0,14

Mg 0,25 0,17 0,18 0,22 0,21 0,28 0,3 0,2 0,17 0,32 0,31 0,22 0,3 0,25 0,25 0,25 0,26 0,23 0,33 0,3 0,32

Ca 0,3 0,26 0,76 0,37 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,37 0,36 0,39 0,02 0,31 0,59 0,63 0,52 0,16 0,49 0,2

sumcat 7,99 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7,98 7,97

almandine 72 46 51 74 59 62 67 59 59 62 70 60 68 64 69 49 56 65 75 67 77

pyrope 9 6 6 8 7 10 10 7 6 11 11 8 10 8 8 8 9 8 11 10 11

grossular 10 9 26 12 0 1 0 0 1 0 12 12 13 1 10 20 22 18 5 17 7

spessartine 9 40 18 6 33 28 23 34 35 27 7 20 9 27 13 22 14 9 8 6 5

uvarovite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

andradite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ortogneiszek Turmalinit Tur-gr csillámpala
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4. Melléklet Az Ásványkémiai számítások c. fejezetben diagramokon ábrázolt fehér csillám pontok mérési adatsora

mus01 mus02 mus03 mus04 mus05 mus01 mus02 mus03 mus04 mus05 mus06 mus07 mus08 mus09 mus10 mus11 mus01 mus02

SiO2 48,03 49,02 48,9 49,66 49,19 49,67 49,5 49,29 48,66 48,92 48,92 49,47 49,28 49,83 45,76 47,41 48,98 47,69

TiO2 0 0,13 0 0,15 0,38 0,44 0,41 0,35 0,38 0,17 0,17 0 0,77 0,75 0,25 0,28 0,23 0,16

Al2O3 32,9 31,51 32,46 30,65 30,18 28,93 28,49 29,52 31,07 31,07 31,07 32,19 26,92 27,92 34,39 30,25 30,8 33,8

FeO 1,52 1,6 1,43 1,74 2,12 2,57 3,5 2,73 2,1 2,42 2,42 1,9 4,57 2,48 1,95 3,88 1,74 0,79

MgO 2,03 2,34 2,17 2,6 2,61 2,98 2,59 2,71 2,82 2,49 2,49 1,89 2,96 3,01 3,1 3,26 2,45 1,89

Na2O 1,54 1,13 1,54 1,72 1,57 1,36 0,78 1,33 1,07 1,16 1,16 1,35 1,02 1,83 2,03 1,35 1,57 1,32

K2O 9,98 10,26 9,49 9,48 9,95 10,04 10,72 10,07 9,89 9,78 9,78 9,19 10,47 10,18 8,52 9,57 10,23 10,35

Total 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00

Si 6,35 6,48 6,44 6,55 6,53 6,6 6,63 6,56 6,44 6,48 6,48 6,5 6,64 6,65 6,05 6,35 6,5 6,29

Ti 0 0,01 0 0,01 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 0,02 0 0,08 0,07 0,03 0,03 0,02 0,02

Al 5,13 4,91 5,03 4,76 4,72 4,53 4,49 4,63 4,85 4,85 4,85 4,98 4,28 4,39 5,36 4,78 4,81 5,26

Fe 0,17 0,18 0,16 0,19 0,23 0,29 0,39 0,3 0,23 0,27 0,27 0,21 0,52 0,28 0,22 0,43 0,19 0,09

Mg 0,4 0,46 0,43 0,51 0,52 0,59 0,52 0,54 0,56 0,49 0,49 0,37 0,59 0,6 0,61 0,65 0,48 0,37

Na 0,39 0,29 0,39 0,44 0,4 0,35 0,2 0,34 0,27 0,3 0,3 0,34 0,27 0,47 0,52 0,35 0,4 0,34

K 1,68 1,73 1,59 1,59 1,68 1,7 1,83 1,71 1,67 1,65 1,65 1,54 1,8 1,73 1,44 1,63 1,73 1,74

sumcat 14,12 14,06 14,04 14,07 14,12 14,11 14,1 14,12 14,07 14,05 14,05 13,95 14,17 14,19 14,22 14,22 14,14 14,1

Ortogneisz: SOPE-01 Ortogneisz: SOPE-07 Ortogneisz: SOPE-11
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mus03 mus04 mus05 mus01 mus02 mus03 mus01 mus02 mus03 mus04 mus05 mus01 mus02 mus03 mus01 mus02 mus03

48,05 47,92 47,84 49,67 49,18 48,79 48,36 48,49 48,12 48,98 48,39 47,59 47,99 50,25 47,63 49,32 50,45

0,04 0,25 0,03 0,13 0,2 0,15 0,19 0,01 0 0 0 0 0 0,28 0,25 0 0,06

33,11 32,13 33,15 31,52 30,94 31,43 33,1 32,48 33,99 30,77 31,24 33,61 33,64 29,91 33,97 32,39 30,55

1,26 1,53 1,52 1,91 1,95 1,72 1,17 1,58 0,26 2,33 2,36 1,37 1,44 2,48 0,95 0,32 0,22

1,91 2,93 2,41 2,66 2,66 2,66 1,79 2,12 1,65 2,19 1,91 1,78 1,75 2,16 1,9 2,83 3,18

1,54 2,27 1,88 1,2 1,44 1,66 1 0,71 0,96 1,01 0,65 1,15 1,14 0,93 1,87 1,97 1,84

10,1 8,97 9,17 8,9 9,63 9,58 10,39 10,61 11,01 10,72 11,46 10,5 10,04 9,99 9,43 9,16 9,69

96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00

6,35 6,33 6,31 6,52 6,5 6,45 6,38 6,41 6,34 6,52 6,46 6,3 6,33 6,65 6,27 6,45 6,61

0 0,02 0 0,01 0,02 0,02 0,02 0 0 0 0 0 0 0,03 0,02 0 0,01

5,15 5 5,15 4,87 4,82 4,89 5,15 5,06 5,28 4,82 4,92 5,24 5,23 4,66 5,27 4,99 4,72

0,14 0,17 0,17 0,21 0,22 0,19 0,13 0,17 0,03 0,26 0,26 0,15 0,16 0,27 0,1 0,04 0,02

0,38 0,58 0,47 0,52 0,52 0,52 0,35 0,42 0,32 0,43 0,38 0,35 0,34 0,43 0,37 0,55 0,62

0,39 0,58 0,48 0,31 0,37 0,42 0,25 0,18 0,25 0,26 0,17 0,29 0,29 0,24 0,48 0,5 0,47

1,7 1,51 1,54 1,49 1,62 1,61 1,75 1,79 1,85 1,82 1,95 1,77 1,69 1,68 1,58 1,53 1,62

14,12 14,19 14,12 13,93 14,07 14,11 14,03 14,04 14,07 14,11 14,14 14,11 14,04 13,96 14,1 14,06 14,07

P-ásv ortogneisz: SOTO-01Ortogneisz: SOPE-11 Ortogneisz: SOPE-20a Metagránit: SOPE-16 Meta-turmalingránit: SOPE-21
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Ky-chl-mu q-it: SOSEP-01 Tur-gr cs.p.: SOHA-01

mus04 mus01 mus02 mus01 mus02 mus03 mus01 mus02 mus01 mus01

49,72 51,03 51,76 49,45 48,2 49,9 48,44 47,5 49,1 49,54

0 0,58 0,47 0,46 1,27 0,42 0,93 0,48 0,16 0,39

31,5 28,38 27,76 28,62 31,94 27,85 32,46 34,83 32,87 31,28

0,25 1,91 1,92 2,79 1,76 3,29 0,28 0,13 0,06 1,31

3,17 2,69 2,86 3,53 2,05 3,48 2,34 2,32 2,02 2,5

1,35 1,52 1,35 1,87 1,76 1,48 1,7 1,85 1,19 1,91

10,01 9,9 9,88 9,27 9,01 9,57 9,84 8,88 10,6 9,08

96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00

6,52 6,74 6,83 6,57 6,36 6,65 6,37 6,21 6,45 6,51

0 0,06 0,05 0,05 0,13 0,04 0,09 0,05 0,02 0,04

4,87 4,42 4,31 4,48 4,97 4,37 5,03 5,36 5,09 4,84

0,03 0,21 0,21 0,31 0,19 0,37 0,03 0,01 0,01 0,14

0,62 0,53 0,56 0,7 0,4 0,69 0,46 0,45 0,4 0,49

0,34 0,39 0,34 0,48 0,45 0,38 0,43 0,47 0,3 0,49

1,67 1,67 1,66 1,57 1,52 1,63 1,65 1,48 1,78 1,52

14,05 14,02 13,97 14,17 14,01 14,13 14,07 14,04 14,03 14,03

P-ásv ortogneisz: SOTO-01 Turmalinit: SOUL-01 Turmalinit: SOUL-22 Ky-mu-chl pala: SOFU-A01
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5. melléklet A kloritok SEM-EDS mérései során kapott összetételei, 28 O-re számolva. 1:

ortogneisz, 2-3: P-os ortogneisz (leuchtenbergites összetétel), 4-10: turmalinitek, 11-12: tur-

ky-mu-chl pala (leuchtenbergites összetétel), 13: ky-chl±mu kvarcit (leuchtenbergites 

összetétel), 14: tur-gr csillámpala (vastagon szedve: leuchtenbergites összetétel) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

SiO2   24,84 27,74 28,74 29,48 30,74 41,08 29,24 26,20 24,34 28,66 29,70 28,34 29,79 25,16 

Al2O3  20,94 22,87 22,17 21,35 19,70 18,75 23,45 21,33 21,52 22,50 24,17 23,76 25,93 21,95 

FeO 29,21 3,33 3,45 16,08 13,74 7,79 9,57 23,65 29,51 14,98 3,81 4,09 0,19 24,62 

MgO   12,92 31,46 30,65 20,01 22,41 19,49 23,99 16,10 12,70 20,79 32,32 33,81 34,08 15,56 

Na2O   1,99 4,60 4,94 2,95 3,20 2,77 3,64 2,57 1,77 2,96 0,00 0,00 0,00 2,65 

K2O    0,09 0,00 0,05 0,09 0,14 0,09 0,13 0,09 0,08 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 

TOT. 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
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6. Melléklet Szkennelt képek a vizsgált kőzetek csiszolt felületéről, a képek mérete

megegyezik a tárgylemezek méretével (kb.: 2,5x4,5 cm). 
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