
Papp F.: Mórágy vidéki gránitok 143

MÓRAGY VIDÉKI GRÁNITOK ÉS KÍSÉR KZETEK
PAPP FERENC*

A Mecsek hegység DK-i szélén húzódik meg Mórágy—Erdsmécske— Faze-

kasboda—Geresd községek határában a magmás kzetekbl álló domvidék, melynek

E—D-i hossza,* 13,5 km. K—Ny-i irányú határtávolsága 12 km és így a kiterjedése

mintegy ISO km 2
. A táj elaggott, enyhe lejtj dombvidék, mely alig haladja meg

a 300 m. t. sz. f. magasságot, a domboldalakon a lejttörmelék már nem mozog,

így alig 24 km2 az a terület, melyen eruptívum van.
.

Földtanilag Vadász E.

foglalta össze monográfiájában e területet és a variszkuszi hegység maradványainak

tekinti azt. Kzettani szempontból Róth S., Steinert K- és Reichert R. fog-

lalkozott e vidékkel. Róth S. a hegységképz erk hatására hívja fel a figyelmet:

gnájszgránitot említ. Steinert K- Mórágyon biotitgránitot ismertet ortoklász

(mikroklin) és andezin ásványos elegyrészeket ír le, Fazekasbodáról 2 csillámú

gránitot, melyben kloritos biotit és muszkovit figyelhet meg. Reichert R. ké-

szíti el az els kzetelemzéseket és a rendelkezésre álló anyag mintaszer begyj-
tése közel 200 részletes megfigyelt pontról az érdeme.

A feladat az volt, hogy vájjon lehet-e gránit területen a kzetek között hatá-

rozott különbséget tenni, ha vannak különbségek, azok csak kzet változatok-e vagy
elhatárolható, elkülöníthet, különálló kzetek? Ezért beható mikroszkópi vizsgálat,

kémiai elemzések alapján, melyet Emszt K- végzett el, a következket lehetett

megállapítani: e területen 1. biotit-gránit, 2. amfibolos biotit gránit,
3. biotitos amfibolgránit, 4. amfiboltartalmú biotitgránit,
5. amfibolszienit, 6. minet, 7. granodiorit, 8. kerzantit,
9. gránitaplit terjedt el.

Az ásványos elegyrészekre közösen a következket lehet kiemelni. Kvarc
minden helyen hullámos kioltású, van ahol vakolat szerkezete is felismerhet.

Az egyes kvarckristályok közül a földpátok között mindig üde a mikroklin; az orto-

klász és a savanyú plagioklászok szericitesedtek, kaolinosodtak. Volt hely, ahol az

oligoklász-andezfn hajolt, görbült. Pertites, mirmekites összenövés elég gyakori.

A színes ásványos elegyrészek között a biotit és az amfibol a leggyakoribb. A biotit

több helyen penninné. illetve klinoklorittá. alakul. Szericit mindig másodlagos.

Az ércek közül magnetit, hematit, pirít volt megfigyelhet. A járulékos elegyrészek-

bl a titanit, turmalin, gránát, fluorit érdemel figyelmet. A titanit az amfibol gazdag

kzetekben elérheti a 2—3%-ot; gyengén pleokroos vöröses sárga ( c), halvány

sárgászöld, a turmalin kék, a gránát vöröses, a fluorit ibolyaszín.

A mellékes elegyrészként majd minden kzetben jelen lév apatit, cirkon,

rutil a szokott kifejldés. Mint érdekességet lehet megemlíteni, hogy az erdsmecskei
nagybánya egyik kzetében halványkék apatit is elfordult. Véménd templomaljai

* Eladta a Földtani Társulat 1950. II. -i szakülésén.
Reichert Róbert anyagának és adatainak fölhasználásával készült dolgozat.
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kfejt közelében kivételesen, egy sárga zöldesbarna színben pleokroos cirkon is

észlelhet volt. Ugyanitt halványsárga rutilt lehetett megfigyelni. A már említett

másodlagos ásványokon, kívül a leukoxén, epidot, zoizit, kalcit, kaolin is megjelent,.

— nem számottev mennyiségben. , #
A megvizsgált kzetek szövete változatos. A porfiros igen elterjedt,

Erdsmecskén 45 mm mikroklin. Mórágyon 40 mm, Fekeden, Üveghután, Véménd
határából valók hasonlóan nagy porfiros mikroklint tartalmaznak. Pegmatitos:
Erdsmecske Loch-malomtól DK-re nyíló árokból 40 mm karlsbadi ikrek kerülnek

el, Feked határában 60 X 25 mm-es földpátok találhatók benne. Öregszemü
gránitok: Erdsmecskén 1—2 mm-0 ásványokat, Üveghután 3 mm-es, Feked mel-

lett 1
—2 mm-es, Mórágy határában, Bátaapátiról is ismeretes 3 mm-es mikroklint

tartalmazó kzet. Aprószemü gránit fordul el Mór.ágytól É-ra Rákhegy és

Geresd határában. Aplitos egészen aprószem kzetet találni: Erdsmecske
fels kfejtjében Üveghuta D-i faluvégén, Szebény, Fazekasboda, Lockergipfel

É-i aljában Bátaapáti Ackerberg mellett.

A kzetek textúrája a legtöbb esetben tömött, iránytalanul szemcsés;

Üveghután, Erdsmecske alsó kfejt és Fazekasboda határában van préselt is.

Mállás folytán helyenként finoman likacsos textúrájú, az 1—2 mm-es andezin kiol-

dási helyén.

A kzetek színe is változatos: 65—70% szürke, kb. 20% rózsaszín, vöröses,,

5,5% a malenokrát és leukokrát kiválás, 1% zöld (ilyen pl. Mórágy D-i részén

a váltór lakása mellett), 1% fehér (pl. a Mórágy Mélypatak völgye).

A kzetek vegyi összetétele is híven visszatükrözi a szabad szem-

mel és mikroszkópi vizsgálat alapján megfigyelt változatosságot.

Az elemzések nyers értékei is szembetnnek:

Mórágy E. mecske Mórágy Mórágy Mórágy
Lovász-
hetény

Üveghuta Feked

Si02 77,21 75,59 73,54 71,82 72,13 51,34 51,92 52,26

KtO 5,07 7,67 4,82 4,85 5,12 4,45 6,33 1,71

NatO 3,38 2,11 3,43 3,36 3,75 2,92 2,25

Összefoglalóan a következ típusokat lehetett felismerni a kémiai összetétel

alapján:

1. gránit-aplitos, 2. engadinitos, 3. yosemitos, 4. normál-gránitos, 5. szieni-

tes, 6. kvarcdioritos, 7. opdalitos, 8. normál-dioritos, 9. gabbródioritos, 10. normál-

gabbrós változat; ezek közül a leggyakoribb a normál-gránitos és szienites magmák
közötti.

A kzetek leírása.

1. Biotit-grán :

t a legtöbb helyen vöröses és aprószem. Ilyen: Vémencf

(1, 2, 3 6Z.) .* Lovászhetény, Erdsmecske (15 sz.), 1 mm nagy szemcsés, közép-

szemcsés kzet Erdsmecske (13. sz.). Bátaapáti (22. sz.), Fazekasboda határában,

* A zárójelben lev számok a Mszaki Egyetem ásvány és földtani tanszékén lev>
vékonvcsiszolat-gyííjteménv sorszámaira vonatkoznak.
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nagyszem, Üveghuta (9 sz). Erdsmecske (18 ez.) környékén, poríirosba hajló:

Fazekasboda, pegmatitos kifejldés: Fazekasboda környékén.

A kvarc mennyisége 50—70%, ortoklász 25

—

30% An72 Ab88 ,
An 35 Ab65 ;

mikroklin 6— 16% plagioklász 10—20%, biotit 1
— 15%. A kvarc 1

—8,08 mm xeno-

morf, hullámos kioltású, a kisebbek a nagyobb elegyrészeket veszik körül, néhol

ereket alkot a legtöbb helyen csoportokba tömörül. A kvarc fogazott, a kihengerelt

kvarc kristályok egymásba ékeldnek. Gyakoriak bennük az üvegzárványok, melyek

sorokba rendezdnek el, a zárványokban még hematitpikkely is van. A k á 1 i f ö 1 d-

pát (2—0,2 mm) részben ortoklász. A mikroklin mndig üde, kvarc, orto-

klász fordul el benne, mint zárvány, ez a legtöbb részben mikfoklin. Az ortoklász

kicsi, kaolinosodott, néhol 6zericitesedett; andezin-pertit és kvarcmirmekit n át

rajta. A plagioklász (0,35

—

0,24 mm) az albit oligoklász-andezin sorba tarto-

zik, összetétele Ab88 Ani2 ;
Ab72 An28 ; Ab7í ;

An29 ;
Ab65 ;

An 35 ;
Ab79 An2Í ,

néhol haj-

lott. A pl ágiok Iászók majdnem mindenhol kaolinosodtak, szericitesedtek. Több he-

lyen mikroklinba megy át, azokon a helyeken teljesen friss; optikailag „

—

karak-

ter. A biotit (0,5—0,1 mm) haliványsárga-sötétbarna pikkelyei néhol kloritosodtak.

Ezek a kzetek savanyúak, sok SiO-i- 1 tartalmaznak, a K20 és Na20 mennyi-

sége is jelentékeny. A Velenceihegység (tle ÉNy-i irányban 140 km-re) gránitja

hasonlít hozzá.

2. Amfibolos b i o t i t g r á n i t a biotitgránit elkülönülése (differenciáló-

dása) folytán keletkezett szürke porfirszövet, rózsaszín 20—30 mm-es mikroklin

tartalmú kzet; a plagioklászok szürke színek, hasadási lapjai fénylenek,

csillámok barnásfeketék. A kvarc szürke, zsírfényü. Egy ilyen kzet ásványainak

térfogat százalékos összetétele a következ volt: Vérnénd (6a): kvarc 32,0%, orto-

klász 25,3%, oligoklász 5,3%, biotit 24,4%, amfibol 1 1,8%, epidot 0,6°/o, kalcit 0,6%.

3. Biotitos amfibolgránit ugyancsak a biotitgránit szegély fácie-

sének tekintend, szürke kzet, melyben zöldes szürke-barna biotitlemezek, zöld

amfibol, elszórtan sárgás-rózsaszín földpát látható, tömött, aprószem kristályos-

szemcsés szövet. Ilyen kzet fordul el Üveghuta határában (10. 6Z.) ennek össze-

tétele a következ: jelentékeny mennyiség az ortoklász is (46,6%), az am-
fibol kékeszöld-halványsárga (34%), biotit üde (9%), kvarc aránylag

kisebb mennyiségben van jelen (10,4%); járulékos elegyrészek közül a titanit a leg-

gyakoribb, eaenkívül apatit és cirkon is akad.

4. A mii bo 1 6 z i e n 1 1. Üveghután és Kisgeresden fordul el. Sötétszín
kzet, melyben szabadszemmel amfibolt és helyenként 2—3 cm nagyságot is elér
szürkés-rózsaszín földpátot látunk. Mikroszkóp alatt ezenkívül még különösen tita-

nit, apatit, cirkon, ércek (pirít, magnetit, hemat :

t) a másodlagos termékek közül

szericit és zoizit ismerhetk fel. A földpát túlnyomóan ortoklász, általában üde
és csak néhol szericitesed

:

k. A mikroklin alárendelten, plagioklász pedig egészen

elenyész mértékben lép fel. Az utóbbi oligoklász (Ab73 An27 ;
Ab70 An30 )

rajta

kezdd kalcitosodást észlelni. Az amfibol igen elterjedt. Színe: c = kékeszöld,

erre merlegesen sárgászöld. Kioltása (y=17—20°). Az amfibol kristályait: plagio-

klász, kvarc, biotit, apatit, hematit szitaszeren (poikilitisen) növi át. Zárványként

benne pleokroos udvarú c
:rkon is elfordul. A titanit levélborítékhoz hasonló idio-

morf kristályokban fordul el. Mézsárga, rajta az (110) és (123) szerinti hasadást

figyelhetjük meg. Zárvány gyanánt cirkont, magnetitet, apatitot és hematitot találni

benne. A biotit alárendelt, deformált és hullámosán olt ki. Benne cirkon, apatit,

magnetit zárványok fordulnak el, rajta pedig hematit pikkelyek vannak. Az apatit

rendesen megnyúlt, vékony prizmás a hasadás ízekre tagolja és töredezett. Szín-

telen, víztiszta. A magnetit idiomorf szemekben fordul el. Kisgeresd határában
mállott kalcitosodotf biotit tartalmú amfibolszienit fordul el. A kalcit részben erek

3*
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alakjában, részben pedig bevonatként jelenik meg. A biotit kloritosodik. Két kzet
ásványos elegyrészeinek az aránya a következ:

Káliföld -

pát
Amfibol Biotit Titanit Kvarc Érc

Üveghuta (8 sz.) 40 42 5 5

S

8 —
Kisgeresd 53 26 4 '

12 5

5. Mórágy D-i részén Mélypatak völgy 143 + -tói É-ra lév kfejt keleti

részében lév kzet m i n e 1 1 e.

6. A terület eltrejedt kzete az amfibólos biotit granodiorit. Szabad

szemmel sok helyen nehezen különböztethet meg a gránittól, jellegzetessége a 25

—

35 mm nagy fehér mikroklin föidpát, szürkésfehér szín. Akadt fekete csillámdús apró

2—3 mm-es földpátokat tartalmazó kzetváltozata is. (Lovászheténv, Erdsmecske
18 sz.) A zöldes kloritosodó, földpátokat tartalmazó kzet között préselt, gyrt is

megfigyelhet (Erdsmecske, Mórágy 19. sz.). Egybefügg mód, mint a biotitgránit

szegélyváltozata, teléres. kiíjeldésben (Véménd 4 sz.) melanokrát lencse alakjában

rVéménd 5. sz., Erdsmecske 18. sz.). Mikroszkópi vizsgálat alapján szembetn, hogy

a mikroklin mellett jelentékeny mennyiség oligoklász-andezin is jelen van. A tér-

fogat százalékos aránya néhány fontosabb megvizsgált kzetnek a következ volt:

Granodioritok (granodiorites) S

Kvarc {

Mikro-
klin

Orto-

j

kiász

Ande-
zin

Biotit Klorit
Zöld

amfibol
Érc Egyéb

Véménd
(4 sz.)

29 25 — 46 — — — —

Véménd
(5 sz.)

22,2 30,6 8 18,9 16,8 — 0,8 0,2 2,4

Feked 16 8 22 39 11 — 3,6 — 0,4

Lovász-
hetény 27,8 26,9 22,7 20 — — 8,8

Erdsmecske
(18. sz.) 11 27,8 11,8 43,4 — — — 6

7. Kerzantit Mórágy határában található. A kzetek térfogatszázalékos

összetételébl kitnik az oligoklász-andezin gyakorisága, ami miatt indokolt a diorit

csoportba sorozni.

Véménd 5. sz. és a mórágy: kbánya elemzési adatai is az ásványos össze-

tétel megállapításait igazolják, ezek a kzetek a gránodioritok csoportjába tartoznak.

8. Gránit-aplitok. Az uralkodó biotit gránitban, továbbá a gránodiorit-

ban elég gyakoriak a rózsaszín, illetve vörös 8— 10 cm vastag aplit telérek. Aplitos

jelleg biotit-gránit Mórágy vasútállomás mellett kis tömzs alakjában jelenik meg.
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Kvarc
Mikro-
ki in

Orto-
klász

Oligo-
klász,

andezin

Biotit Klorit
Zöld

amfibol
Érc Egyéb

Mórágy
(19. sz.)

10,6 1,6 — 37 — 8,8 — 5,6 34,8

Mórágy
(20. sz.)

32 — 10,6 4,2 — 22,2 — 9 21,6

Mórágy
(21. sz.)

13,2 21,1 3,2 54,2 8 — — 0,3 —

E kzetben szabad szemmel rózsaszín, illetve vörös földpát, szürke kvarc és zöldes-

fekete biotit figyelhetk meg. Mikroszkóp alatt ortoklász, mikroklin, albit, oligoklász,

ércek (magnetit, hematit, ilmenit), apatit, cirkon, szeriéit, muszkovit, kaolin külön-

böztethetk meg. Ritkán epidot, egy helyen pedig gránát jelenik meg. Az ortoklász

és mikroklin egyénekben pertites és mirmekites összenövések is észlelhetk. Az albit-

oligoklász Ab28 Ani 2 ,
néhol 50 albit ikerlemez is megjelenik. Némely albit-oligoklász

görbült, az egyének kioltása nem egyöntet hullámos. A barna szép pleokroos

biotit, néha átalakult penninné, ugyanott limonit és kvarc is keletkezik. Vémend
(6 sz.) határában elforduló aplitban muszkovit is elfordul, egy-egy pikkely

hossza megközelíti az 1 mm-t, halvány-zöldes-sárga. Ugyancsak Véménden a köz-

ségi erdben 1 mm átmérj vörös gránát szemek) fordulnak el az aplitban. A grá-

nát repedezett zónás szerkezet, szélei színtelenek, víztiszták. A gránátban egy he-

lyen apatit volt észlelhet, mint zárvány. A gránátszemek szegélyén pisztacit van.

Turmalin fordul el1 Üveghuta (7. sz.) DK-i részében lev aplitban.

Feketés, kékes, illetve halvány-sárga. (A 0001 és 1010) szerinti hasadás

nyomán jól szembetnnek.
Az aplitok között is találni olyanokat, melyek a hegységképzerk (dinamo-

metamorf) hatását árulják el, különösen a szövet és az egyes ásványok szerkezete

jelzik ezt. A kémiai összetételt illeten a kismórágyi kfejt kzetének adatai tájé-

koztatnak.

A kzetek elváltozása

Míg az aplitok kivétel nélkül mind üdék, addig a biotit-gránit, granodiorit és

ezegélyi kzeteik több helyen igen bomlottak. Igen sok helyen kloritosodott, így Erds-
mecske (12 sz., 17 sz.) Üveghuta (11 sz.) környékén. A biotit kloritosodott, minden
esetben azt jelentéktelen érckiválás, egyes helyeken, kalcit megjelenése kíséri. Epidot
képzdése is több .helyen megfigyelhet. így Üveghután az epidot pisztacit változata

észlelhet. Üveghután az ÉNy-i völgy els harmadában áthúzódó biotit gránit-aplit-

ban. Kioltása egyenes c= c- A földpátok egyes helyeken zoizittá alakultak, víz-

tiszta zömök egyénekben, c = a vagy b Erdsmeeske Hochwald ( 12 sz.) . Ezekben az

e’bomlott kzetekben friss maradt a mikroklin, az ortoklász és az andezin kaolinná,

szericitté, zoizittá alakult. A törésvonalak mentén hidrotermális hatásra kalcit
s azon f 1 u o r i t (ibolyaszínü)

,
valamint nagy ritkán hematit fenntt lemezkéi

figyelhetk meg. Eddig 27 aplit telér jelenlétét sikerült felismerni, ezek egy része
É—D, egy másik része DNy—EK-i irányú. Bátaapáti, Erdsmeeske, Mórágy községek
határában kontakt agyagpalák fordulnak el. Színük vörösbarna, sok hematit
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pikkelyke figyelhet .meg bennük, ezenkívül elég számottev mennyiségben fordul
el m a g n e t i t. Erdsmecskén, Mórágyon s i 1 1 i m a n n i t észlelhet. Mint érde-
kesség említend, hogy az erdsmecskei kontakt agyagpala sillimannitja
gyengén pleokroós a = igen halvány zöldes, merlegesen rá kékes zöld. Bátaapáti
kontakt agyagpalájában riebeckit jelenik meg c = a 9—11°.

A riebeckit megjelenése kétségtelenné teszi azt, amit egyébként a kémiai
elemzések is jeleztek, hogy e terület grán :

tjai az alkáli provinciához való átmenetek
és a kérdéses kzet az alkáli gránitokhoz tartozik.

Több helyen lehetett leukoxént megfigyelni (Bátaapáti, Mórágy) és kalcit is

elég gyakori (Bátaapáti 22 sz., Mórágy községi bánya). Ezekben az elváltozott

kzetekben a leggyakoribb ásványok a kvarc és a szericit; kaolinosodott oligoklász
ritka.

Hivatkozási számok:

1. Véménd Lehmlöcher árckút, K-i old. biotit-gránit.

2. Véménd 221 É-i k :szöge!és Kirchengrund kft. biotit-gránit.

3. Véménd Kirchengrund kft. közepe.
4. Véménd Petz kft. amf., biobit kvarcdiorit (melanokrát telér).
5. Véménd Spechbrunn-torkolat granodiorit.
6. Véménd Községi erd 292-tl D-re kis kft. gránit-a plit.

6a. 248. mp.-tól É-ra amf. biotit-gránit.

7. Üveghuta DK-i utolsó ház útbevágás turmalinos aplit.

8. Hász Jakab kft. biotitos amf. szienit.

9. Hász Jakab 167 Hallerstal kft. I. sz. erdészház biotit-gránit.

10. Üveghuta Hászékhoz viv út DNy-i részébl biotitos amf. gránit.
11. Üveghuta Apponyi-völgy végébl m. árokban törmelék-gránit.
12. Erdsmeoske Hochwald 173 vonal d. közötti árok.
13. Erdsmecske Prellerskoppel 291 Ny-i árok biotit-gránit.

14. Erdsmecske Loch-malomtól DK-re vezet völgy biotit-gránit.

15. Erdsmecske Feked 233-tól É-ra gránit-pegmat'it.
16. Erdsmecske Fels kft. biotit-gránit.

17. Erdsmecske Alsó kft. D-i fal biotit kvarcdiorit.
18. Mórágy D Lindental árkok egyesülése után a völgy fels része.

19. Mórágy Tiefenbach H43-tól É-ra kft. minette.

20. Mórágy Vasúti feltárás 846.47 között.

21. Bátaapáti K-i részén I. kft.

22. Bátaapáti.

Zavarickij féle értékek

A kzet megnevezése a c b s á r m’ * c n

Mórágy (228)
Vasútállomási bánya

.

13.88 0.38 3.02 82.64 66 60 22.91 10.41 50.—

Mórágy (158) 14.20 2.19 4.24 79.37 12.50 65.62 21.89 50.46

Üveghuta (33) 12.80 4.45 27.05 55.68 39.— 44.54 16.47 34.31

Üveghuta (154) 13.83 1.30 4.89 79.96 35.13 55.40 9.46 51.88

Véménd (16) 7.58 5.— 10.34 77.08 13.- 44.60 42.44 54.—

Erdsmecske (72) 15.02 0.26 2.23 82.45 23.53 41.14 35.29 28.70

Erdsmecske (177) 16.30 0.91 19.10 63.80 32.61 37.50 29.89 22.61
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Niggli-féle értékek :

Sorszám

Mórágy
(228)

Vasútállo-

mási bánya

Mórágy
(158)

Üveghuta
(33)

Üveghuta
(154)

Erdsmecske

(16)
(72) (177)

si .550,3 354,6 130,0 241,4 221,8 477,0 154,3

ti — 3,5 1,16 0,2 — 0,5

p — 0,1 0,4 — 0,5

al 42,7 42,7 20,52 39,6 38,7 46,6 21,9

fm 12,7 15,8 48,0 21,3 25,2 8,3 37,4

c 4,2 9,8 15,74 18,0 14,3 1,5 21,0 '

alk 4C,4 31,7 15,74 21,1 21,8 43,6 19,7

k 0,5 0,5 0,65 0,19 0,46 0,7 0,7

mg 0,32 0,31 0,62 0,52 0,5 0,5 0,37

o 0,26 0,40 0,15 0,21 0,34 0,18 0,18

c/fm 0,87 0,74 0,33 0,84 0,56 0,18 0,56

C. I. P. W. értékek

:

Sorszám

Mórágy
(228)

Vasútállo-

mási bánya

Mórágy
(158)

Mórágy
(25)

Üveghuta
(33)

Üveghuta

(154)

Véménd
(16)

Erdsmecske

(72) (177)

Szimbólum

é

I.j 3.1.3* I.j 4.2.2 m
i.52

II.
j

5. I.
j

2.3.4 n
i.

L
I.

tt
I.

3.4. 2.2. 4.2.3. 4.1.2. 5.1.2.
•

sorozat 2 A '1 A 2 A 2 B 1 A 1 A
kvarc 36,30 27,60 1,18 18,00 11,10 32,40 3,66

ortoklász 29,94 29,27 10,13 37,40 9,68 26,27 45,30 49,42

albit 28,57 28,42 19,02 18,51 38,43 29,73 18,19 13,89

anorthit 1,50 9,04 16,24 8,34 20,30 16,60 1,00 3,59

13 I CaO.Si02
— 9,50 5,86

V
4,63

! MgO.SiO, 6,82 4,55 3,99

|

FeO.Si0 2
1,79 0,66

G

S
|

MgO.Si0
2

1,14 1,39 20,29 0,90 4,82 5,87 1,25 4,37

£,j'FeO.Si02
1,08 1,42 5,30 0,13 6,73 0,46

~ (FeO.SiÖ 2
1,63

^ jMgO.SiO2
9,71

magnetit 1,09 1,30 2,23 5,79 2,4 0,53 0,49 3,58
ilmenit 0,08 0,13 4,17 3,49 3,64 0,21 0,04 3,70
apátit 0,03 0,84 2,28 0,77 1,01

korund 0,44 2,92 0,74 0,83 0,33
kalcit 0,57 0,05
pirít 0,03

'

cirkon • 0,04
hematit

• 0,74
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DES ROCHES INTRUSIVES DE LA RÉGION DE MÓRÁGY
Pár F. PAPP

avec les données de R. REICHERT

Le pays des collines composées de roches éruptives dönt l’analyse pétrogra-

phique fera l’objet de la présente étude est situé á 220 km au sud-est de Budapest.

II est bordé au sud-e6t pár la montagne de Mecsek, aux environs des com-

rrmnes de Mórágy, d’Erdmecske, de Fazekasboda et de Geresd. II s’étend sur

un espaoe dönt la longueur nord-sud est de 13,5 km, celle de l’est-ouest de 12 km
et qui couvre une étendue de 160 lem2 environ. C’est une régión vi'eille, forrnée de

collines en pente douce, ne dépassant guére une altitude de 300 m au-dessus du

niv. d. 1. m. et une hauteur relative de 150 m. Sur les pentes l’éboulis s’est fixé r

la surface éruptive s’étend á peine sur 24 km 2
,
dönt la plus grande partié est re-

couverte de loess. Le pays a été décrit au point de vue géologique pár E. V a d á s z r .

qui le considére dans sa monographie comme un des restes de la montagne de

Variscus. Du point de vue pétrographique, il a été étudié pár S. Roth, C. Stei-
n e r et R. Reichert, S. Roth a attiré l’attention sur l’influence des forces tecto-

niques et sur la présence de gneiss granitoíde. C. Steiner a découvert la pré-

sence du gránité á biotite provenant de la région de Mórágy, contenant l’orthose r

du microcline et de l’andésine. Elle a donné la déseription du gránité á biotite,.

recueilli á Fazekasboda. C’est á R. Reichert que sont dues .les premieres analy-

soa chimiques de la région, de mérne que la réunion d’une remarquable colleetion

de roches provenant de prés de 200 points minutieusement observés. Avec grande

sollicitude il a commencé á élaborér les détails de la présente étude et avant de

mourir il m’a demandé de continuer sa táche et de la terminer.

II fallait savoir tout d’abord s’il était possible d’établir sur un terrain de grá-

nité des différenoes nettes entre les roches et, au cas oü ces différences existaient,

si elles étaient constituées pár des variétós ou des entités distinctes et indépen-

dantes susceptibles d’étre délimitées 'et isolées. Aprés un examen microscopique et

une analyse chimique dús á l’obligeance de C. Emszt, on a abouti á des con-

statations dönt on trouvera ci-aprés les résultats essentiels.

Sur le terrain décrit, il y a surtout du gránité á biotite, du gránité á biotite

et amphibole, du gránité á amphibole et biotite et du gránité á amphibole seule.

Le quartz est partout d’une extinction ondulée, il y a des endroits oú la structure

du mortier est nettement reconnaissable. Parmi les feldspaths le microcline est

toujours frais, l’orthose et les plagioclases acides sont séricitisés et kaolinisés. Pár
er^droits l’orthose á andésine a la forme penchée et tordue. L’interpénétration de la

perthite et de la mirmekite est assez fréquente. Parmi les éléments d’associations

minéralogiques colorés, les plus fréquents sont la biotite et l’ámphibole. Parfois la

biotite se transforme en pennine et en clinochlorite. La séricite est toujours secon-

daire. Parmi les minéraux métalliques, on distíngue la magnétite, l’oligiste et la

pyrite. Parmi les éléments accessoires la titanite, la tourmaline, le grenat et la fluo-

rite méritent d’étre signalés. Dans les roches riches en amphiboles, la titanite peut
atteindre les 2—3%: elle est faiblement polycroique dans les tons jaune rougeátre

et jaunátre vert pále. La tourmaline est de couleur bleue, le grenat rougeátre et h?

f’.uorite violacée.

L’apatite, le zircon et le rutile, qui conslituent les élements accessoires les plus

répandus, sont d’un développement habituel. Fa :

t intéressent á noter, on a trouvé

de l’apatite bleu pále dans une des roches de la grande carriére d’Erdsmecske et,

pár exception, du zircon polycroique aux teintes jaune verdátre et brune dans la

carriére de Véménd prés de l’église. Dans ce dernier endroit, on a trouvé égale-
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ment du rutile jaune pá!e. En dehors des éléments accessoires énumérés, on a pu

constater aussi la présence, en faible quantité, du leucoxéne, de l’épidote, du zoizite,

de la calcite et de la kaolinite.

La páte des roches examinées est variée. La plus répandue est la texture por-

phyrique: á Erdsmecske, elle renferme 45 mm de microcline, á Mórágy 40 mm, de

mérne les roches de Feked d’Üveghuta et des environs de Véménd contienhent une

quantité importame de microcline porphvrique. La pegmátite se rencontre en plu-

sieurs endroits: á Erdsmecske, dans un fssé partant du moulin Loch dans la

direction sud-est, on a trouvé des macles de Carlsbad de 40 mm et sur le terri-

toire de Feked des feldspaths de 60 X 25 mm.
Du gránité á gros grains a été observé sur la route reliant Erdsmecske á

Püspöklak, á Üveghuta (des feldspaths 0 de 12 mm) et dans les carriéres de

Mórágy prés de la gare.

Du gránité .á grains movens a été trouvé á Erdsmecske (minéraux de 1 a

2 m;m) et á Üveghuta (minéraux á 3 mm). A Feked, il y avait des roches conte-

nant de 1 á 2 mm de microcline. Sur le territoire de Mórágy, on a trouvé des ro-

ches possédant 3 mm de microcline (on en avait déjá découvert á Bátapáti)

.

Du gránité á grains trés menüs a été observé au nord de Mórágy et aux

environs de Bátapáti, de Pákhegy et de Geresd.

Des roches apütiques formées de' trés petits grains ont été trouvées á Erds-
mecske (carriére en haut du viliágé), á Üveghuta (extrémité sud du viliágé), á

Szebénv, á Fazekasboda, á Lockergipfel (cté nord, au pied du mont), et Bátapáti

prés d’Ackerberg.

La texture des roches est, dans la plupárt des cas, serrée et grenue sans

que les grains s’orientent l’un pár rapport á l’autre. Parfois, comme á Üveghuta, á

Erdsmecske (carriére en bas du viliágé) et dans les environs de Fazekasboda,

elle est plissée. Pár suite de l’effritement, la texture est poreuse aux endroits oü il y
a eu de l’andésine.

La cou 1 eu r n’est pás moins variée que la structure: 80% á 90% des roches

examinées sont de couleur rose rougeátre, 5% sont mélanocrates, 5% leucocrates,

1 % est vert (comme á Mórágy, dans la partié sud du viliágé, prés de la maison

flu garde barriére) et 1 % blanc (dans la vallée de Mélypatak-Tiefenbach á Mórágy).

La composition chimique des roches refléte la mérne diversité qu’on

a pu observer á l’examen microscoftique ou mérne á l’oeil nu. Les données brutes

de l’analyse (sans que le totál sóit ramené á 100) suffiront pour le mettre en évi-

dence. (Planche voir parmi le texte hongrois.)

Au mont Kepjes (cté nord), on a trouvé de la diorite, de l’amphibole, du

syénite, du gránité aplit
:

que, du gránité pegmátite, de la mélanocrate et de la lam-

prosyénite. Leur aggrégat est traversé de filons de quartz et de veines de kaolin, et

contient des contacts de schistes d’argile. II est enveloppé d’une couche de calcite

et parsemé de fluorite. Tout est fortement recouvert de loess dönt l’épaisseur atteint,

pár endroits, 2 á 4 m.

Le gránité á biotite est composé presque toujours de menüs grains et

posséde une couleur rougeátre, comme á Véménd, á Lovászhetény et á Erdsmecske.

Parfois, il est constitué pár de gros granules de 1 mm ou de granules moyens,

comme les granites á biotite de la région d’Erdemecske, de Bátapáti, de Fazekas-

boda. Ceux d’Üveghuta et d’Erdsmecske sont composés de gros grains. II est por-

phyroide á Fazekasboda et $ouvent de texture pegmatique dans la région de Faze-

kasboda.

La proportion du quartz est de 50 á 70%, celle de l’orthose de 25 á 30%.

Sa teneur en microcline oscille entre 6'et 16%. La proportion du plagioclase
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(Ani 2—An3s) esi de 10 á 20%, celle de la biotite de 1 á 15%. Le quartz se présente

60us forme de cr:6taux variant entre 1 á 0,06 m. II est xénomorphe et d’urie extinc-

tion ondulée. Les petits cristaux s’ordonnent généralement autour des grands; par-

fois ils forment des veines ou se concentrent en groupes. Les cristaux de quartz

sont dentelés et présentent des interpénétrations. Les inclusions de veire sont fré-

quenies se rangent en lignes. Elles renferment souvent des écailles d’oligiste. Les

feldspaths (de 2 á 0,2 mm) sont, en partié, de l’orthose. Le microcline est toujours

frais, et posséde des inclusions de vérré contenant du quartz et de l’orthose qui est

presque toujour6, du micrcfcline. L’orthose est petité et kao'inisée, il y a des en-

droits oü elle s’est transformée en séricite. Elile posséde des interpénétrations d’an-

désine et quartz et de quartz et mirmekite. Le plagioclase (de 0,35 á 0,24 mm)
fait partié de la série albite—oligoclase—andésine, sa composition ohimique est donc

Ab88 Ani-2—Ab7a An2s Ab71 ;
An29—An35 Ab7g An 2 i. II y a des endroits oü il est plissé.

Les plagioclases sont presque partout kaolinisés et transformés en séricite. Pár en-

droits, il y a passage du plagioclase au microcline: dans ces cas, ce dernier est

parfaitement frais; il est de caractére optique négatif. La biotite est jaune, pále-

brun foncé et renferme des écailles souvent chioritisées.

Toutes ces roches sont acides et contiennent une importante quantité de

SiOo Leur teneur en KoO et en Na20 est également étevee. Pár leur composition

ohimique, elles rappellent le gránité de la montagne de Velence, située á 140 km
dans la direction nord-ouest.

Le gránité á amphibole et á biotite s’est produit pár la différen-

ciation du gránité á biotite. II présente la texture porphyrique de couleurs grise

et rose et posséde de 20 á 30 mm de microcline. Les plagioclases sont gris, leurs

lamelles de clivages et leurs faces cristallines éclatantes. Les micas sont toujours

polycroiques dans les tons allant du brun au noir. Le quartz a un éclat gras d’un

gris caractéristique. L’analyse d’un gránité á amphibole et biotite, tel que célúi de

Véménd, donne le pourcentage volumétrique suivant:

Quartz 32%, Orthose 5,3%, Microcline 12,1%, Biotite 24,4%, Epidote 0,6%.

Calcite 0,6%.

Le gránité á biotite et á amphibole dóit étre considéré également

comme un facies de bordré du gránité. II est un rocher gris dans lequel on d
:

s-

tingue des lamelles de biotite allant du gris au vert, des cristaux d’amphibolfe verts,

et des feldphaths detelntes jaunátre rosée. Sa texture cristalline, composée de petits

grains, est grenue et 6errée. Le gránit á biotite et á amphibole trouvé aux environs

d’Uveghuta contient une quantité presque aussi importante d’orthose que d’amphibole:

26,6% de l’orthose et 28% d’amphibole aux couleurs bleuátre vert et jaune pále:

et 9% de biotite fratche. La proportion du quartz est relativement faible, elle ne

dépasse pás les 10.4%. Parmi les autres éléments accessoires, l’apatite est la plus

fréquente, mais on trouve aussi du zircon. II y a de la syénite amphibole á Üveg-
huta et á Kisgeresd. Elle est de couleur foncée. Dans sa texture on peut observer,

á l’oeil nu, l’amphibole et les feldspaths grisroses; ces derniers atteignent souvent

2 á 3 cm. A l’exaipen microscopique, on y découvre encore de la titanite, de l’apa-

tite, du zircon, des métaux (pyrite, magnetite, hématite) et, parmi les produits se-

condaires, de la séricite et de la zoizite. Les feldspaths sont constitués en grande

partié pár des orthoses, ils sont généralement frais et se transforment rarement en

séricite. Le microcline ne se présente qu’accessoirement; le plagioclase (Ab 73 An-27
Ab7 Ab3o), de faible quantité, porté les premiéres traces de la séricitation. L’amphi-

bole est extrémement répandue. Elle est de teinte verte bleuátre et, dans un sens

perpendiculafre, vert jaunátre et s’éteint á 17 entre 17—20°. Ses cristaux présentent

des interpénétrations de plagioclases, de quartz, de biotite, d’apatite et d’hématit?.
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Ses interpénétrations sont toujours poicilitiques. Elle a parfois des inclusions de

zircon orné d’un auréole polychroíque. La titanite se produit en des cristaux idio-

morphes qui rappellent la íorme d’une enveloppe. Elle a une teinte jaune mieL
On peut bien observer ses clivages caractéristiques (110) et (123). Ses inclusions

de vérré renferment du zircon, de la magnétite, de l’apatite et de l’hématite. La
biotite est un élément secondaire, elle est déformée et posséde une extinction ondu-
lée; dans ses inclusions de vérré, il y a du zircon, de l’apatite et de la magnétite;

elle renferme aussi des écailles d’hématite. L’apatite est en général d’une íorme allon-

gée et posséde des prismes minces; pár le clivage, elle est désarticulée et írag-

mentée; elle est incolore et limpide. La magnétite se présente en cristaux (grains)

idiomorphes. Dans les environs (de Kisgeresd) on a trouvé de la syénite amphiboli-

que, elle est eífritée, sa biotite est transíormée en calcite. La calcite y íorme des

filons ou conduit une couche d’enduít qui couvre la surface. La biotite se transz

íorme de plus en plus en chlorite. La proportion minéralogique de deux roches

caractéristiques, l’une d’Üveghuta. l’autre de Kisgresd, voir oarmi le texte hongrois

(p. 146).

Dans la carriére de la vallée Mélypatak (partié sud de la commune de

Mórágy, au nord de la cte 143), on a trouvé de la m in ette.

La roche trés répandue dans la région de Mórágy est la granodiorite^
il v a des endroits oü, á l’oeil nu, on ne peut la distmguer que diíficilement du

gránité. Elle est caractérisée pár la présence du feldspath blanc de grande taille,

du microcline de 25 á 30 mm, et d’une tonalité allant du grisátre au blanc. II en

existe aussi une variété riche en biotite, constituée pár de feldspaths de 2 á 3 mm
(Lovászhetény, Erdsmecske) . Parmi les roches verdátres chloritisées, on peut obser-

ver des individus plissés et froissés (Erdsmecske, Mórágy). La granodiorite appa-

raít partout (sur de grands étendus) avec une remarquable constance de compo-

sition, comme un facies de bordré du gránité á biotite, sous íorme de filons (Vé-

ménd) et de lentilles mélanocrates (Véménd, Erdsmecske). Són examen micro-

scopique montre á cté du microcline, l’existence d’une importante quantité d'oligo-

elase andésine. Le tableu relatif parmi le texte hongrois (p. 146.) montre le pour-

cr-ntage volumetrique de quelques roches importantes de la région et sa composition

minéralog :

que.

Comme on le voit, l’oligoclase figure si fréquemment dans le pourcentage

volumétrique de ces roches qu’on peut rattacher ces types de roches á la famille des

diorites. /

Les données relatives á Véménd et l’analyse de la carriére de pierre de Mórágy
' coníirment les cons+atations de la composit :on minéralogique de ces roches, elles

doivent étre classées parmi les granodiorites.

Prés de la route reliant Fazekasboda au Moulin Loch, on a rencontré de

kersantite á olivine.

Les aplites de gránité. Dans le gránité á biotite qui domine dans la

région, ainsi que dans la granodiorite, on rencontre assez souvent des filons apliti-

ques rouges et épa :

s de 8 á 10 cm: á Mórágy, prés de la gare, ces filons consti-

tuent mérne un petit massif dönt l’étandue est assez importante pour permettre

l’installation d'une carriére de piérre. On v voit, á l’oeil nu, des feldspaths roses

ou rouges, du quartz gris et de la biotite d’un noir verdátre. Sous le microscope,

on y distingue encore de l’orthose, du microcline, de l’oligoclase á albite, des mi-

nérais (magnétite, hématite, ilménite), de l’apatite, du zircon, de la séricite, de la

muscovite, de la kaolinite et de la chlorite. En plusieurs endroits, on a trouvé de
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lépidote et, dans un seul cas, du grenat. Dans les individus d’orthose et de micro-

cline, on rencontre assez souvent des interprétations de pertife et de myrmékite.

II y avait des endroits oü dans l’oligodase albite Ab8s Ani2 ,
on a compté jusqu’á

50 lamelles de maele d’albite. II arrive que les individus d’oligoclase albite soient

tordus; l’angle d’extinction des individus n’est pás uniformé (indentique), elle est

ondulée. La biotite, quand elle est fraíche a des couleurs extrémes jaune pále

(claire) et brun foncé; effritée elle est transformée en pennine: á cté de celle-ci

on trouve aussi de la limonite et du quartz.

Dans l’aplite de la régión de Véménd, on a trouvé de la muscovite. La

longueur de ses écailles jaunes páles verdátres atteint parfois 1 mm. Dans l’aplite

provenant du bois de Véménd, on a observé des grains de grenat rouge d’un dia-

métre de 1 mm. Ces grains sont crevassés et possédent une structure zonée, sur

les bords, ils sont incolores et limpides. Une seule inclusion de vérré a été observé

dans le grenat, elle contenait de l’apatite. Les grains du grenat sont bordés de

pistacite. Dans l’aplite d’Üveghuta (de la partié sud du viliágé), on a rencontré

de la tourmaline. Elle est de couleurs noirátre, b'.euátre, jaune pále. Ses clivages

(0001) et (10T0) són trés apparents.

II y a des aplites qui portent les traces évidentes de l’influence des forces

dynamométamorphes, notamment dans la texture et dans la structure des individus

de minéraux. Pour la composition chimique de ces aplites voir les données relatives

aux roches provenant de la carriére de pierre n° 1 de Kis-Mórágy.

L’a'l t é r a t i on des roches. Tandis que les aplites sont toujours fraíches

sans exception aucune, le gránité á biotite, la granodiorite et leurs roches de bor-

dré sont le plus souvent désagrégés. Dans la majoriíé des cas, ils sont chloritisés,

tels á Erdösmecske, á Üveghuta. La chloritisation de la biotite est accompagnée de

l’apparition de minerais, en quantité infime, ou de la calcite. Dans plus
:eurs cas on

peut observer également le développement de l’épidote. A Üveghuta, dans un fiion

de gránité á b
:

otite aplitique qui traveree le premier tiens de la vallée nord-ouest,

on a rencontré une variété de l’épidote, la pistacite. Són extinction est droite, c — r.

Les feldspaths se sont transformés en zoizite dans les individus limpides et massifs

á c = a ou b (Erdsmecske-Hochwald) . Malgré la désagrégation de ces roches, le

microcline y est resté frais, mais l’orthose et l’andésine sont transformés en kaolin,

en séricite et en zoizite. Le long des lignes de réfringence, on peut observer des

lamelles de calcite développées sous l’influence des forces hydrothermiques. Elles

sonf surchargées de petites lamelles de fluorite violacée ou, dans quelques cas trés

fares, des lamelles d’hématite. Jusqu’ici on a reconnu la présence de 27 filons d’aplites

dönt certains suivent la direction- nord-sud tandis que d’autres s’engagent dans la

direction sud-ouest et nord-est. Dans la région de Bátapáti, d’Erdsmecske et de

Mórágy, on a trouvé des contacts de schistes d’argile. De couleur rouge brun, ils

portent un nombre important de petites écailles d’hématite et possédent une forte

quantité de magnétite. A Erdösmecske et á Mórágy, on a observé de la sillimanite.

II est á noter que la 6illimanite des contacts de schistes d’argile d’Erdsmecske
est faiblement polychroíque „b“ en lames épaisses, elle apparaít jaune pále verdátre

dans une direction, et vert bleuátre dans la direction perpendiculaire. Dans les con-

facts de schistes d’argile de Bátapáti, on a trouvé de la riébeckite caractérisée

pár une extinction de 9— 10°. En plusieurs endroits on a rencontré de leukoxéne

(Bátapáti, Mórágy), et de la calcite (Bátapáti). Dans ces roches, les minérais les

plus fréquents sont le quartz et la séricite: l’oligoclase kaolinisé n’y apparaít que

rarement.
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n a n n <t>.

rpaHHTM B OKpySKHOCTM c. Mopam>.

rpaHHTHblfí paííOH B OKpY)KHOCTbI C. Mopaflb, HaXOflHTCH B K)>KHOM—K))KH03anaAH0M
HahpaBaeHHH, Ha pa ctohhhh 150 km. ot EyflaneuiTa. TeppirropnH pacnpocTpaHHeTcn Ha
16 km 2

,
B3Öpocbi paííOHa He npeBbimaioT 300 m. OönacTb noKpbiTa aecOM, BCJieACi Bue

nero rpamtT h conpoBOKAaromHe er MHHepanbi Haö.iioAaeMbie TOjibKO b AOJiHHax.
nyTeM MHKpocKonrmecKoro h XHMHMecKoro aHa™3a onpeAeaHnocb caeAyiomee : Ehotht

—

rpaHHT, aMfJmOoJiOBbifó öhotht

—

rpaHHT, SiiOTuTOBbiH aM(J)ii60A—rpaHHT, öiiOTMTrpanHT c

cOAeprKaHHe.M aM<J)n6ojia, aM<j)HOJi—cneHiiT, MiiHeT, rpaHöAnopiiT, Kep3aHTHT, rpaHUTanai-iT

BcrpeqaroTCH b btoíí oOJiacni.

143 Miinepa jiob

,

xapaKTepH3yiomiix rpaHHTbi HyjKHO noAHepKHyTb mhkpojhih, koto-
pbifó BCTpenaeTCH oaenb hscto. nnarH0K.ia3bi npeACTaB.aHtoT coöoíi 0.inr0KAa3—aHA£3H-
hom. Am(J)h6oji CHHeBaTO—3e3eHoro UBeTa, sto noKa3biBaeT Ha er mejioMHbiíí xapaKTep.
Kan AonoJiHHTenbHbie cocTaBHbie nacTH HaOnroAaaHCb : (jmyopHT, TypMa.iHH, reMaTHT,

aJIMaHAHH, THT3 HHT, pileUKHT H CHJlJIHMaHHT. (Oo XHMHHeCKOMy COCTaBy, Ha 0CH0B3HIIH
CHCTeMbi Hunra, onpeAejrannCb CJieAyiomHe ranbi, c C0Aep>KaHHeM 1.) rpaHin-oaruraTa,

2.) 3Hra AHHHTa, 3.) H03eMHTa, 4.) HopMajibHoro rpaHiira, 5.) cneHHTa, 6.) KBapuoBO-Ano-
ptua, 7.) ona.nHTa, 8.) HopMar-bHoro AnopuTa, 9.) ra66po-AHopnTa, h 10.) HopMajibHoro
ra66po

; cpeAH hhx caMan pacnpoCTpaHeHHan pa3HOBHAHOcTb : 3to pa3H0BHAH0CTb Me>KAV
HopMaabHOH rpaHHTHorí h cneHHTOBOft MarMaMH.

\


