
A MÓRÁGYVIDÉKI GRÁNITOK.

írták: PAPP FERENC dr. és REICHERT RÓBERT dr*

— Egy tábla melléklettel a kötet végén. —
A tanulmányunk tárgyát képez gránitvidék Pécstl ÉK-re 30 km,

Szekszárdtól DNy-ra 15 km és Báttaszéktl ÉNy-ra szintén mintegy

15 km távolságban terül el, a Mecsekhegységtl tehát K.-re fekszik.

A vidék geológiájával és kzettani felépitésével Peters Roth

S.‘^ Böckh Hofmann K.'* és legutóbb Steinert Katalin'^ foglalkoztak.

Munkáikból kitnik, hogy a terület kzettanilag igen változatos. Újabb

gyjtéseink és vizsgálataink lehetvé teszik e kzetekre vonatkozó isme-

retek kiegészítését.

A gránitot északon és keleten pannon rétegek, nyugaton mezozoós

mészkövek, egyébként lösz borítják. Völgyeken és vízmosásokon kívül a

kzetet egyes helyeken kfejtk tárják fel. Ezeket Kismórágy, Nagymórágy,

Bátapáti, Üveghuta, Véménd és Rácmecske községek mellett találjuk. A
gránit utolsó kibúvása tudvalevleg Pécsett van. A megvizsgált kzetek

között biotitgránit, amfibolos biotitgránit, amfibol-szienit, továbbá leukokrát

és melanokrát hasadási kzetek különböztethetk meg.

A biotitgránit vöröses szín és aprószem. A mórágyi

állomás mögötti feltárása régen ismeretes. Makr. benne rózsaszín föld-

pát, továbbá kvarc és biotit vehetk észre. Mikr. a. pedig kvarc,

ortoklász, mikroklin, plagioklász, biotit, ércek és másodlagos elegyrészek

ismerhetk fel. A kvarc (1—0.08 mm) nagyobb kristályai xenomorfok és

unduláló kioltásúak; a kisebbek szabálytalan szemek, amelyek ereket alkot-

nak és körülveszik a többi nagyobb elegyrészt. Gyakran figyelhet meg
* Eladatott a Magyarhoni Földtani Társulat 1929. évi április hó 10-én tartott

szakülésén.

' Peters K. F.: Über den Lias von Fünfkirchen. (Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wiss.

Wien. Bd. XLVl. 1862. p. 241., 291.)
2 Roth S.: A fazekasboda—niorágyi hegylánc eruptív kzetei. (Földt. Közi.

V. k. 187.6. p. 137—145.)

Roth S.: A fazekasboda—mórágyi hegylánc eruptív kzetei. (M. kir. Földt.

Int. Évk. IV. k. 3. f. 1876.)

3 Böckh János: Pécs városa környékének földtani és vízi viszonyai. (M. kir.

Földt. Int. Évk. IV. k. 3. f. 1876.)

Hofmann K.: Eruptív kzeteket ír le e vidékrl Böckh János idézett munká-
jában p. 233—237.

•"> Steinert Katalin: Adatok a magyarországi gránitok ismeretéhez. (Bölcsész-

doktori értekezés. Budapest. 1926.)
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a kvarcok sajátos összefogazottsága, amint egymásba ékeldve illeszked-

nek össze. Bennük apró üvegzárványok találhatók, melyek sorokba rende-

zdnek; e zárványokban még gyakran hematit-pikkely is van. A káli-

földpát (2—0.2 mm) részben ortoklász, részben mikroklin. A két féleség

közül az ortoklász van túlsúlyban. Megtartása jó, az elváltozás nyomai-

val csak helyenként találkozunk. Igen tanulságosak a pertites és myrme-

kites összenövések. A plagioklász (0.35—0.24 mm) az albit-oligoklász sorba

tartozik, összetétele Abas Ama. Az albit-törvény szerinti ikerlemezesség rend-

kívül finom és sürü, egyes egyénekben 50 lemez is megfigyelhet. Némely

plagioklászban a lemezrendszer görbült, az egyes egyének kioltása nem
egyöntet, ami nyilván tektonikai hatásokra utal. Az ortoklásszal pertites

összenövéseket alkot (1. tábla, 1. kép). A biotit (0.5—0.1 mm) kicsiny,

gyakran elvékonyodó táblácskákban fordul el. Pleochroizmusa: a= szalma-

sárga, ;^'= sötétbarna. Elég sokszor elváltozott, amikor is pennin lesz

belle, e mellett limonit és kvarc keletkezik. Az apatit megnyúlt prizma-

tikus kristályain apró piramislapok is megjelennek. Víztiszta, sokszor

jellegzetesen ízekre tagolt és eltöredezett. Rajta a (0001) sz. elválás ismé-

telten megfigyelhet. Kvarcban és biotitban vékony tk alakjában zárvá-

nyokat alkot. Az ércek közül megtaláljuk a magnetit-et apró szemek, az

ilmenit-et szegfbarna táblácskák alakjában. Az utóbbiakat kalcit övezi.

Végül a biotiton olykor egészen kicsiny /?ma///-pikkelyek foglalnak helyet.

A mállástermékek között az ortoklászból és plagioklászból létrejött

szericit, a plagioklászból származott kalcit és a biotit elváltozása szolgál-

tatta chlorit (pennin) figyelhetk meg.

A kzet szövete iránytalan, hypidiomorf-szemcsés, egyes erekben

kataklázos. A lényeges ásványos elegyrészek mennyisége; káliföldpát

55®/o, kvarc 30 7o, plagioklász 107o, biotit 57o.

Akzet kémiai összetétele(azelemzéseket Reichert Róbert készítette):

Kismórágy 1. sz. kfejt: A megfelel paraméterek:

SÍ02 . . . 72,13»,„ Osann szerint

:

Nigoli szerint

TÍ02 . . . 0,32 „

A1203 . . 14,25,, s 79,75 si 393
Fe20s . . 0,85 „ A 7,60 qz + 143

FeO . . . 1,03 „ C 1,03 ti 1,3

MnO . . 0,02 „ F 2,38 P 0,13

MgO . . 0,43 „ T 0,61 CO2 0,8

CaO . . . 0,87 „ a 20,7 li 16,5

N320 . . 3,75 „ c 2.8 al 45,6

K2O . . . 5,12 „ f 6,5 fm 11,7

H2O + . 0,73 „ n 5,3 c 5,1

H2O — . 0,18 „ SOI y alk 37,6

P2O.3 . . 0,06 „ k 1,6 k 0,47

CO2 . . . 0,11 „ Típus: Big Timber Creek''' mg 0,30

Összesen: 99,85 "0 c fm 0,43

metszet IV.

Magma; engadinitos.

® A. Osann: Dér chemisclie Faktor in einer natürl. Klassifik. d. Eruptivgest.

I. Heidelberg. 1919 .
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A vidék megvizsgált kzetei között még ez a tipus áll a fejérmegyei

Velencei hegység gránitjához a legközelebb, amelyet Vendl Aladár ismer-

tetett behatóan. Mtt az összehasonlitás végett csaka Niggli-í. paramétereket’’

állítottuk össze:

Magmatípus: si al fm c alk k mg metszet

engadinítos 420 44 12 6 38 .50 .25 IV.

Kismórágy 393 45.6 11.7 5.1 37.6 .47 .30 IV.

Velencei hegys. 370 45.2 15.8 11.6 27.4 .47 .19 V.

yosemititos 350 43 14 13 30 .45 .33 V.

Az a m f i b 0 1 0 s biotitgránit a vidéken a legelterjedtebb

számos helyen, Kismórágy, Nagymórágy, Bátapáti, Véménd és Rácmecske

határában bukkan a felszínre. A kzet szürkésszínü, durvaszemü és részben

porfíros szövet. Makr. fleg szürke földpát, továbbá biotit és kvarc ismerhet

fel. Mikr. a. a földpátok részint mikroklinoknak és ortoklászoknak, részint

plagioklászoknak bizonyulnak. Az említett elegyrészeken kívül még amfi-

bol, titanit, apatit, zirkon, ércek (magnetit, pirít, hematit), rutil és másod-

lagosan képzdött ásványok alkotják.

A kvarc (1.2—0.04 mm) nagyobb szemei xenomorfok és unduláló

kioltásiiak; a kisebb szemek körülveszik a nagyobb elegyrészeket és ereket

alkotnak a kzetben. A földpátok közül a káliföldpát a */2 cm nagyságot

is eléri és általában nagyobb a plagioklásznál (ez utóbbi 2 mm és kisebb).

A többé-kevésbbé porfírosan kifejldött földpátok mikroklinok, nagyságuk

a 2— 3 cm-t is eléri. Mikr. a. az ikerlemezek alkotta jellegzetes rácsos

szerkezetet figyelhetjük meg. Kioltás a P lapon P,M élhez 14— 15*’.

Megtartásuk jó, mindig üdék. Gyakran zárnak magukba kvarcszemeket,

plagioklászléceket és biotittáblácskákat (1. tábla, 3. kép). Az orto-

klászokban elég gyakori a pertites összenövés. A pertit orsók általában

párhuzamosak az ortotengellyel. A szép mikropertiteken kívül még a

myrmekites átnövés is sokszor elfordul. Az ortoklász karlsbadi tv. szerinti

ikerösszenövéseken kívül szabálytalanul, különböz orientációban is egy-

másba n. A plagioklászok az oligoklász sorba tartoznak és összetételük

Ab78 Aii 22 — Ab73 An27. Valamivel tehát bázisosabbak, mint az elbb leír

biotítgránít plagíoklászai. Az ikerlemezek hajlítottsága rajtuk még gyak-

rabban megfigyelhet (I. tábla, 2. kép). Hasonló deformációt látunk a

biotitokon is, melyek a kzet felépítésében jelentékenyebb szerephez jut-

nak. Alakjuk táblás íll. léces (2—0.2 mm). Élénken pleochroósak,

« = szalmasárga, / = vörösbarna. Zárványként sok apró apatitot, pleo-

7 Vendl Aladár: A Velencei hegység geol. és petrogr. viszonyai. (M. Kir. Föleit.

Int. Évk. XXII. 1914.)

" Niggli—Beüer: üesteins- u. Mineralproviiizen. Bel. 1. Berlin. 1923,
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chroós udvarral körülvett zirkon-kristályt, rutilt és piritet tartalmaznak. A
riitil finom szagenit-rácsozatot alkot. Az amfibol oszlopos megjelenés

(2 mm-es nagyságú és kisebb), rajta az általánosan elterjedt prizmatikus

hasadáson kivül a c-tengelyt ferdén keresztez elválás nyomai is észre-

vehetk. Szine halvány sárgászöld, pleochroizmusa gyenge. Kioltása

c/=16®. Többnyire a csomókba tömörül biotitok között helyezkedik

el. Gyakran mállott, miközben kalcit, kvarc és limonit keletkezik belle.

Az elég ritkán fellép Utánit idiomorf (0.1—0.05 mm), rajta az (110) sz.

hasadás látszik. Az apatit megnyúlt tk és zömök oszlopok alak-

jában fordul el, az utóbbiakon az (1010), (1011), (0001) formák észlel-

hetk; színtelen és viztiszta. A bázis sz. elválást ugyancsak megtaláljuk.

A pirít 0.2 mm-t meg nem haladó hexaéderei csak részben idiomorfok,

különben karélyosan korrodáltak.

A másodlagosan keletkezett elegyrészek: a földpátokból képzdött

szériát és kaolin, a plagioklászokból és amfibolokból létrejött kakit, a

biotit elváltozásából keletkezett pennin és a színes elegyrészekbl származó

pisztaát. A pennin a biotit helyébe lép, szine és pleochroizmusa:

a -= világoszöld, y = kékeszöld. A plsztacit pedig kicsiny szemeket

alkot.

A kzet szövete, hypidiomorf-szemcsés, egyes erekben kataklázos.

A lényeges ásványos elegyrészek körülbelül a következ arányban vannak

jelen: káliföldpát 28—38%, plagioklász 33— 15%, biotit 20 7u, kvarc

16—24 7o, amfibol 37o-

A kismórágyi 5. sz. kfejtbl
származó kzet kémiai összetétele:

Si02 . . 60,78 ”0

TÍ02 . . . 0,92 „

A1203 . . 15,73 „

Fe203 . . 2,07 „

FeO . . 4,11 „

MnO . . 0,08 „

MgO . . 2,38 „

CaO . . 3,34 „

Na20 . . 4,45 „

K2O . . 4,34 „

H2O + . . 0,91 „

H2O - . . . 0,22 „

P2O5 . . . 0,32 „

CO2 . . . 0,26 „

Összesen 99,91 °o

A megfelel paraméterek:

OsANN szerint: Niqqu szerint:

s 68,20 si 213

A 7,86 qz + 14

C 2,41 ti 2,4

F 11,11 P 0,5

a 11,0 C02 1,2

c 3,4 h 13,2

f 15,6 al 32,5

n 6,08 fm 30,2

sor A c 12,5

k 1,08 alk 24,8

P2Ö.'> 0,15 mól 7o k 0,39

Típus: Knudsbakke mg 0,41

-Plaueni Qrund c fm 0,41

metszet 111.

Magma: normal-

gránitos-szienites.

Ez lehetett az a kzet, melyet már Peters mint egy kvarcban szegény

kzetet említ. Valóban, kémiai és mineralogiai összetétele alapján már
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átmeneti tagnak tekinthet a gránit és inkább szienit, mint diorit között.

Bár kovasav tartalma igen alacsony, a többi megfelel paraméter, így

c, alk, k, arra enged következtetni, hogy egy igen bázisos gránitról van

szó, mely a mélyben elterjedt masszívumnak szegélyfáciese.

A fentiek igazolására szolgáljon a következ összeállítás. Osann
rendszerében kzetünk a „Knudsbakke“ és „Plaueni Grund" típusok

közé illeszthet:

s ACFacf n sor SiOg

72,06 7,09 1,78 9,95 11 3 16 6,5 /? 64,13

68,20 7,86 2,41 11,11 11 3,4 15,6 6,08 /í 60,78

67,42 7,812,98 10,87 11 4 15 6,0 ji 60,52

Niggli rendszerének táblázataiban e kzet a „normálgránitos mag-

mák" sorozatának végéhez, vagy a „szienites magmák" elé volna tehet.

Vessük össze e táblázatok f-magmatipusait:

Magmatipus si al fm c alk k mg metszet

normálgránitos 270 35 26 15 24 .42 .33 IV.

szienitgránitos 250 30 29 12 29 .47 .40 IV.

normálszienites 185 30 30 15 25 .50 .40 IV.

Kismórágy 213 32,5 30,2 12,5 24,8 .39 .41 III.

Amfibolgránit Knuds-
\

bakke, Bornh.
(

Kismórágy ....
Szienit, Plaueni )

Grund . . . . /

A rácmecskei kfejt kzete hasonló külsej. Benne a káliföldpát

és kvarc gyakori myrmekites összenövését kell kiemelnünk (1. tábla, 4. kép).

E kzet ásványos összetétele azonban más: káliföldpát 35 ®/q, plagioklász

5“/„, kvarc 30"/,), biotit 27°/o, amfibol 3"/„.

A Véménd községtl ^-ra lev dombvonulaton találjuk azt a kzetet,

mely átmeneti típusnak tekinthet az amfibolos-biotitgránit és a biotit-

gránit között. A véméndi kzet aprószem, földpátja vörhenyes. Ásványos

elegyrészei között az amfibol háttérbe szorul; kevésbbé üde, kalcit- és

érckiválás közben chloritosodik. A kvarc viszont nagyobb mennyiségben

fordul el. Az elegyrészek aránya: kvarc 55
"Z^, káliföldpát 22 "Z^, biotit 18"/„,

plagioklász 3"/o, amfibol 2"'„.

Az amfibol-szienit Üveghután fordul el. Sötétszín kzet,

melyben szabad szemmel amfibolt és helyenként 2—3 cm nagyságot is

elér szürkés és rózsaszín földpátot látunk. Mikr. a. ezeken kívül még
különösen titanít, azután apatit, zirkon, ércek (pirít, magnetit, hematit)

és, a másodlagos termékek közül, szerícít és zoízit ismerhetk fel. A föld-

pát túlnyomórészt ortoklász, általában üde és csak néhol szericitesedik.

A mikroklin alárendelten, a plagioklász pedig egészen elenyész mér-

tékben lép fel. Az utóbbi oligoklász (Abrs Aii 27—Abro Anso) rajta kezdd
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kalcitosüdást észlelünk. Az amfibol jelentékeny szerepet tölt be a kzet

felépítésében. Színe és pleochroízmusa: x =" kékeszöld, erre merlegesen

sárgászöld. Kioltása cy' M—20". Kristályait plagioklász, kvarc, biotit,

apatit, hematit poikilitesen növi át. Zárványként benne pleochroós udvarú

zirkon is elfordul. A titanit levélboritékhoz hasonló, idiomorf kristá-

lyokban fordul el. Mézsárga szín. Rajta az (1 10) és (123) sz. hasadást

figyelhetjük meg. Zárvány gyanánt zirkont, magnetitet, apatitot és hema-

titot találunk benne (1. tábla. 5. kép). A biotit alárendelt, deformált és hul-

lámosán olt ki. Benne zirkon, apatit és magnetit zárványok fordulnak el,

rajta pedig hematit-pikkelyek vannak Az tfpaW rendesen megnyúlt, vékony

prizmákat alkot (0.3—0.01 mm), melyek féregszerüen izeitek és töredezettek.

Színtelen, víztiszta. A magnetit idiomorf szemekben fordul el.

A kzet hypidiomorf-szemcsés szövet, lényeges elegyrészeinek k. é.

aránya: káliföldpát 40" amfibol 42
"/o,

kvarc 8"/o, titanit 5"/„, biotit 5"/o.

Az üveghutai kzet ásványos összetétele alapján tehát inkább a

szienitek közé sorozandó.
4=

A magmatikus hasadás rnelanokrát termékei közül az egyik lencsét

vettük behatóbb vizsgálat alá. Ez a lencse a nagymórágyi erd kfejtjé-

bl való. Kzete zöldesszürke és meglehetsen aprószemü. Szabad szem-

mel amfibol, biotit és földpát látszik. Mikr. a. az amfibol oszlopos

kifejldésü, jó megtartású, üde. Rendesen csomókba tömörülve fordul

el. Nagyszámban találunk (100) sz. ikreket! Színe és pleochroizmusa:

/= kékeszöld, /?,« halvány sárgászöld. Kioltása: cy^ 14". Felületét gyak-

ran hematit-pikkelyek lepik el. A biotit alárendelt, gyakran hajlott és hul-

lámos. Általában inkább változik el, mint az amfibol. A földpátok közül

legszebb kifejldésben a mikroklinok tnnek ki, keresztezett nikolok között

pompás rácsos szerkezettel (1. tábla, 6. kép). Az ortoklászok mellett a

plagioklászok alárendelt szerepet töltenek be, összetételük Ab?o Anao—Abo?

An 33. Rajtuk kívül még xenomorf kvarc és meglehetsen nagy, idiomorf

apatit és titanit kristályok fordulnak el. Másodlagos termékek gyanánt

szeriéit, kaiéit, limonit és chlorit képzdtek. Az amfibolból létrejött chiorit

delessit, sugaras-rostos szerkezet, rostjai egyenesen oltanak ki.

A kzet százalékos ásványos összetétele: káliföldpát 62"/„, amfibol

30"/„, biotit 3"/o, kvarc 3"/j„ plagioklász 2"/„.

E lamprofiros lencse vegyi összetétele a következ:'

Nagymórágy, kfejt A megfelel paraméterek

:

a községi erdben : Osann szerint: Nioou szerint:

Si02 . . . 57,34 » „

Tí02 . . . 0,76 „

Abü.i . . . 13,68 „

Fe203 . . . 2,2. „

s 63,00 si 169

A 7,34

C 1,41

F 19,34

qz

ti

-11

1,7

0,44P
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FeO . . 4,44 „
GC C02 1,1

MnO . .
.* 0,12 „ c 1,5 h 9,0

MgO . . . 5,26 „ f- 20,7 al 23,8

CaO . . . 5,33 „ n 3,7 fin 39,5

NaiO . . 2,56 „ sor A c 16,8

K>0 . . 6,67 „ k 0,95 alk 19,9

H2O+ . . 0,78 „ F^20 0,16 inol

'

/„ k 0,63

H2O- . . 0,14 „ mg 0,59

P20.Í . . 0,35 „ c fm 0,43

CO 2 . . 0,28 „ metszet III IV.

Összesen 99 ,930/0

Összehasonlítás kedvéért álljon itt e táblázat:

magma típusa si al fm c alk k mg metszet

Lamproszienites 160 25 46 12 17 .50 .60 111.

Nagymórágyi lencse 169 23,8 39,5 16,8 19,9 .63 .59 111/ IV.

Aplitos képzdménynek tekinthetjük viszont azt a telért. mely a

mórágyi állomás mellett feltárt és elbb leírt biotit-gránitban található.

Onnan Rüth S. ortoklász-gránitot írt le. A telér kzete kétcsíllámú gránit
a p 1 í t. Makroszkóposán ezt a vílágossárgás apiítot kvarc, földpát és

csillám fínomszemü eloszlásban alkotja. Mikr. a. a fldpátok közül a

rnikroklin nagyobb táblás kristályokban fordul el, igen jó és üde meg-

tartású. Az ortoklász kevésbbé friss, részben szericitté és kaolinná alakult.

Pertites és myrmekites összenövések itt is gyakoriak. A plagioklász elég

bázisos oligoklász (Abvo Anso). A csillám fökép biotit és csak alárendel-

ten miiszkovit. A kzetben elég sok hematiíot is találunk, mely pikkelyekben

vagy szabdalt táblácskákban fordul el. Az elegyrészek mennyiségi

viszonya: kvarc 58"/,„ káliföldpát 19"//,, plagioklász 14"/„, biotit 7"/„,

muszkovit 2"/y.

ÉNy-ra a 0 197 magaslattól amfibolos biotit-gránitban egy 10— 15

cm széles kvarcit-telér található. Ez a kvarcit teljesen homogén és limo-

nitkéreg veszi körül.

Kismórágy mellett az egyik kfejtben a kzetet kaolin erek járják

át. A talált kaolin mennyisége azonban nem jelentékeny. Nem messze

innen az egyik hasadékban Papp Ferenc kaiéit, fluorit és hematit

kristályokat is gyjtött

Kontakt hatást is észleltünk: Így Bátapáti mellett kontaktmeta-

morf agyagpala fordul el.

(Készült a Kir. József Megyetem Ásvány-földtani Intézetében,

illetve a Kir. Magy. Pázmány Péter Tud. Egyetem Ásvány-kzettani Inté-

zetében; az elemzések és mikrofotografiák a Természettudományi Alap

támogatásából beszerzett felszereléssel. 1929.)


