
 
 
 

A MÓRÁGYI GRÁNIT SZERKEZETI FEJLŐDÉSE 
AZ IMAGEO MAGSZKENNERREL TÖRTÉNT 

FÚRÁSÉRTÉKELÉSEK ALAPJÁN 
 
 

PHD DOKTORI ÉRTEKEZÉS 

 
 
 

MAROS GYULA 
GEOLÓGUS 

 
MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET 

2006 
 
 
 
 
 

TÉMAVEZETŐ 
DR. NÉMEDI VARGA ZOLTÁN 

PROFESSZOR EMERITUS 
 
 

MIKOVINY SÁMUEL DOKTORI ISKOLA 
MISKOLCI EGYETEM 

A DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE 
DR. H.C. MULT. DR. KOVÁCS FERENC 

AZ MTA RENDES TAGJA, EGYETEMI TANÁR 
 



 
 
 
SZÜLEIMNEK ÉS GYEREKEIMNEK 



A Mórágyi Gránit szerkezeti fejlődése PhD értekezés 

Maros Gyula i 

Tartalomjegyzék 
 
 
 
1. Bevezetés   1 

1.1. Témaválasztás, célkitűzések 1 
2. A vizsgált terület nagyszerkezeti helyzete, földtani felépítése 4 

2.1. Ófalui Fillit Formáció 4 
2.2. Mórágyi Gránit Formáció 4 
2.3. Rozsdásserpenyői Formáció 6 
2.4. Pannóniai képződmények 6 
2.5. Negyedidőszaki képződmények 6 

3. Kutatási előzmények, források 7 
4. Adatrögzítési és adatértékelési módszerek, az ImaGeo® rendszer 13 

4.1. A hardverek 13 
4.2. A szoftverek 16 
4.3. Módszerek és adatbázis 22 

5. A fúrásokban értékelt jelenségek bemutatása 25 
5.1. Magmás jelenségek 25 

5.1.1. Kőzethatárok 25 
5.1.2. Kontaminációs jelenségek 26 
5.1.3. Elnyúlt melanokrata zárványok 28 
5.1.4. Leukokrata telérek 29 
5.1.5. Időkapcsolatok a magmás jelenségekben 31 

5.2. Képlékeny deformációs jelenségek 32 
5.2.1. Palásság 32 
5.2.2. Milonit 34 
5.2.3. Egyéb képlékeny deformációs jelenségek 35 
5.2.4. Időkapcsolatok a képlékeny deformációs jelenségekben 37 

5.3. Képlékeny–töréses átmeneti deformációs jelenségek 38 
5.3.1. Kataklázit 38 
5.3.2. Kvázi-képlékeny deformáció 39 

5.4. Kréta vulkanit telérek 40 
5.5. Töréses jelenségek 40 

5.5.1. Egyedi törések 40 
5.5.1.1. Nyílt törés  40 
5.5.1.2. Zárt törés  41 
5.5.1.3. Vetőkarcos törések 41 
5.5.1.4. Törésmenti elváltozások 42 
5.5.1.5. Törésgeometriák 43 
5.5.1.6. Kitöltések  47 

5.5.2. Törészónák 50 
6. A mélyfúrások adatainak elemzése 54 

6.1. Adatelemzés és korreláció: jelenségek–fúrások 54 
6.1.1. Eloszlás mintázatok a pólussűrűségi és tadpole diagramokon 56 

6.1.1.1. A dőlések meghatározásában rejlő hiba becslése 56 



A Mórágyi Gránit szerkezeti fejlődése PhD értekezés 

Maros Gyula ii 

6.1.1.2. Mintázatok a pólussűrűségi diagramokon 58 
6.1.1.3. Mintázatok a tadpole diagramokon 59 

6.1.2. Az egyes fúrások jelenségeinek térbeli és mélységbeli eloszlásai 65 
6.1.3. Következtetések az egyes fúrások elemzéséből 65 

Rétegsor  65 
Kőzethatár  65 
Melanokrata zárványok tengelye 66 
Kontamináció monzonitban 67 
Leukokrata telérek 68 
Meredek palásság  69 
Lapos palásság  70 
Milonit  71 
Kvázi képlékeny deformációs síkok 72 
Összes törés  73 
Nyílt törések  74 
Zárt törések  74 
Karbonát kitöltés  76 
Hematit kitöltés  76 
Klorit kitöltés  77 
Limonit kitöltés  78 
Sík menti vörösödés 79 
Kréta vulkanit telérek 80 
Vetőkarcok  80 
Töréssűrűség  81 

6.2. Adatelemzés és korreláció: jelenségek–összes fúrás 82 
6.2.1. Magmás jelenségek  83 
6.2.2. Képlékeny deformáció 85 
6.2.3. Képlékeny–töréses átmeneti deformáció 86 
6.2.4. Kréta vulkanit telérek 87 
6.2.5. Töréses deformáció 87 

6.3. A törészónák elemzése 92 
6.3.1. Szakirodalmi kitekintés, fogalmak 92 
6.3.2. Típusok, dőlés meghatározásának módszerei fúrásokban 96 
6.3.3. Az egyes törészónák értékelése a mélyfúrásokban 101 
6.3.4. A törészónák dőléseloszlása 102 
6.3.5. A törészónák 3D modellje 102 

7. Szerkezetföldtani következtetések 104 
7.1. A kutatási terület szerkezeti tagolása 104 
7.2. A terület töréses szerkezetföldtani térképe 106 
7.3. A terület szerkezeti modellje 112 

7.3.1. Magmás szerkezetfejlődés 113 
7.3.2. Képlékeny szerkezetfejlődés 115 
7.3.3. Képlékeny–töréses átmeneti szerkezetfejlődés 116 
7.3.4. Töréses szerkezetfejlődés 117 

7.4. Összefoglalás 122 
7.5. A továbbkutatás látható irányai  126 



A Mórágyi Gránit szerkezeti fejlődése PhD értekezés 

Maros Gyula iii 

 
Köszönetnyilvánítás 127 
Hivatkozott irodalom 128 
Kivonat 137 
Abstract 138 
Ábrajegyzék 139 
Táblázatjegyzék 143 
Mellékletek jegyzéke 143 
Függelékek jegyzéke 143 
 
 



A Mórágyi Gránit szerkezeti fejlődése PhD értekezés 

Maros Gyula 1 

1. Bevezetés 

Az utóbbi évtized egyik legnagyobb hazai földtani kutatásában volt és van szerencsém 
részt venni: a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére 
indított földtani kutatásban (BALLA et al. 2003a, BALLA et al. 2003b és BALLA 2004a). A 
kutatás 2004-ben megkapta az Év földtani kutatása kitüntetést. Számos cég és száznál is 
több kutató adja munkáját, szakértelmét a projekt sikeres végrehajtásához. A kutatás tíz 
éve alatt annyi módszert vetettek be, annyi adat és annyi modell képződött, hogy biztos 
vagyok benne, hogy legalább egy tucat doktori disszertáció fog születni a következő 
években ehhez kapcsolódóan. Íme a földtani tárgyúak közül az első. 

1.1. Témaválasztás, célkitűzések 

Egy doktori témának mindig aktuálisnak kell lennie. Vagy azért mert a tudománynak 
egy kurrens, fejlődő, új eredményeket produkáló ágában íródik, vagy azért, mert az adott 
téma társadalmi aktualitással bír. A dolgozatban feldolgozni kívánt téma mindkét 
aktualitást hordozza, hiszen a szerkezetföldtan dinamikusan fejlődő tudományág a 
geológián belül, akárcsak a digitális adatképzés és feldolgozás, a fúrások komplex földtani-
geofizikai feldolgozása. Másrészről a társadalmi aktualitást a kis és közepes aktivitású 
radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére indított Nemzeti Projekt és azon belül a 
földtani kutatás adja. Mivel a terület alkalmasságának megítélésében és a hulladék 
végleges helyének megkutatásában a vízáramlások döntő fontosságúak és mivel ezeknek 
egyetlen útvonalát a szerkezeti inhomogenitások, törések jelentik, lényegi fontosságú a 
terület szerkezeti képének megrajzolása. Nem elhanyagolható szempont, hogy a kutatás 
tárgyát képező Mórágyi Gránit, mint kőzet is kimagasló jelentőséggel bír napjaink 
szakirodalmában, hiszen egyre másra jelennek meg a gránit plutonok kialakulásával, 
felemelkedésével, benyomulásával és ennek szerkezeti aspektusaival foglalkozó cikkek. 

Magam, több mint tíz éve foglalkozom a kutatási témával, munkatársaimmal a projekt 
szerkezetföldtani célkitűzéseinek megvalósításában veszek részt. Több tucat jelentés, cikk, 
és előadás formájában adtam közre a kutatás során szerzett tapasztalatokat, az új 
tudományos és módszertani eredményeket. 

A kutatási terület a radioaktív hulladékok elhelyezésére indított kutatás területének a 
mélyfúrásokat tartalmazó kivágata (1. ábra), amely a Mórágyi rög ÉK-i részén Bátaapáti, 
Üveghuta, Véménd, Mórágy, Kismórágy települések térségében helyezkedik el. 

Jelen munka célkitűzése hármas. Mint módszerfejlesztést szeretném bemutatni az 
ImaGeo magszkennert és a hozzá kapcsolódó hardver és szoftver eszközöket, amelyek 
kifejlesztésében döntő részt vállaltam. Ehhez kapcsolódva a kutatási területen mélyült 
mélyfúrásokon bemutatom ennek új és igen hatékony képességeit a fúrásfeldolgozásban, és 
végül ezekből az adatokból megpróbálok konzisztens szerkezetföldtani fejlődéstörténetet 
felvázolni a területre.  

A kutatási területen a mélyfúrások mellett számos sekélyfúrás, kutatóakna, kutatóárok 
(A1 és A2), és két lejtősakna mélyült, illetve mélyül a dolgozat elkészítése közben is, nem 
beszélve a természetes feltártságról, amely részletes szerkezetföldtani térképezés tárgya. A 
felszíni és mélyfúrási geofizika is jelentős adattermelő, elemző, értékelő terület a 
projektben. Mindezen módszerek, adatforrások eredményeinek összegzése sok kutató 
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feladata és valószínűleg meg is haladná egy ember képességeit. Ezért kiválasztottam egy 
olyan területet, amelyen saját eredményeimet és kutatásaimat leginkább bemutathatom. Ez 
a mélyfúrásokat foglalja magában. Azt szeretném megvizsgálni, hogy a mélyfúrásokban 
észlelhető jelenségeknek jobbára függőleges irányban történő mintázása milyen mélységű 
szerkezeti információk kinyerését teszi lehetővé egy elsőre homogénnek tűnő gránit-
testben, amennyiben az információk dokumentálása és feldolgozása nagy részletességű. 
Egyetlen résztémában teszek csak kivételt és lépek ki a mélyfúrások értékeléséből, ez 
pedig a törészónák témája. Itt a feltárásokból és a kutatóaknákból nyert adatokat is 
felhasználom, értékelem a felszíni geofizika adatait is, mert a zónák eloszlása a szerkezeti 
modell alapja. Egyéb tekintetben csak analógiaként használom az egyéb adatforrásokból 
érkező adatokat, következtetéseket.  

A doktori disszertáció egyszemélyes műfaj, a Nemzeti Projekt kutatásai ezzel szemben 
csapatmunkára épülnek. Ezért — habár a jelen munka eredményeit döntően sajátomnak 
tudhatom — nem nélkülözhettem munkatársaim segítségét a koncepciók kialakításában, az 
adatképzésben, feldolgozásban és az értékelésben sem. Nehéz szétválasztani egy 
csapatmunka produktumait személyes eredményekre. Szintén célkitűzésem, hogy ez úgy 
sikerüljön, hogy ezzel egyik munkatársam jogos haragját se vonjam a fejemre. Ennek 
egyik tudományos eszköze a hivatkozás, amivel igyekszem minden szükséges helyen élni. 
Formabontóan, elsősorban az egyes hivatkozott jelentések esetében a szerző személyekre 
külön is fogok hivatkozni, amennyiben a hivatkozott megállapítást személyhez lehet kötni. 
Ennek formája a szokásos könyvrészlet hivatkozás lesz, pl. FODOR in MAROS et al. (2003). 
Ami pedig a konkrét hivatkozások körén kívül esik, azt a köszönetnyilvánítás fejezetben 
fogom „lehivatkozni”. 
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1. ábra A kutatási terület földrajzi helyzete és a kutatási objektumok helyszínrajza 
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2. A vizsgált terület nagyszerkezeti helyzete, földtani felépítése 

A kutatási terület földrajzilag a Geresdi-dombságban, földtanilag a Mórágyi-rög ÉK-i 
részén található (2. ábra). A Pannon medence földtani mozaikján belül a Tiszai 
nagyszerkezeti egység DNy-i részén helyezkedik el. A Mecsek-hegység perm-mezozoos 
tömegétől a Mecsekalja-zóna választja el (SZEDERKÉNYI 1977a), amely genetikailag egy 
polifázisos nyírózóna és az Ófalui Fillit Formáció kőzetei építik fel. A Mórágyi-rög 
paleozoos kőzettömegét a Mórágyi Gránit Formáció alkotja, amely egy ~340 Ma (KLÖTZLI 
et al. 2004) korú monzogránit és monzonit kőzetekből álló pluton eróziós roncsa. A plutont 
regionális metamorfózis érte ~320 Ma-mal (CSERNÜSOV 2002) ezelőtt. A gránittömeget 
kréta korú trachiandezit telérek (BALLA et al. 2003) járják át (ROTH 1875) 
(Rozsdásserpenyői Formáció). Az üledékes burok alsó-miocén szárazföldi rétegekből, 
felső-miocén (pannóniai) tavi üledékekből és negyedidőszaki szárazföldi rétegekből áll 
(BALLA et al. 2003, MARSI et al. 2004). Ezek közül a szűkebb kutatási területen a Mórágyi 
Gránit Formáció, a Rozsdásserpenyői Formáció és a neogén rétegek fordulnak elő. A jelen 
tanulmányban a paleozoos és kréta korú kőzetek szerkezetére összpontosítok. 

2.1. Ófalui Fillit Formáció 

Az Ófalui Fillit a szűkebb kutatási területen nem fordul elő. Tektonikusan érintkezik a 
Mórágyi Gránit Formáció kőzeteivel (BALLA 2004a). Metamorf kőzetek építik fel: 
kvarcfillit, kristályos mészkő, gneisz, metavulkanit, agyagpala, fillonit (JANTSKY 1979). A 
zóna szerkezetileg gyűrt, milonitosodott nyírózóna. 

2.2. Mórágyi Gránit Formáció 

A formációt monzogránit, mafikus testek (monzonit és annak hibrid változatai) építik 
fel (BALLA 2004a, KIRÁLY és KOROKNAI 2004). A késői magmás tevékenység során 
keletkezett kőzeteket leukokrata telérek képviselik, amelyek aplit, mikrogránit és 
pegmatoid összetételűek. A mafikus testek és a zárványok magmakeveredéssel kerültek a 
granitoid kőzettestek közé, méretük a néhány cm-estől a több száz méteresig változhat. 
Mind a monzogránit mind a különféle monzonit összetételű kőzetek vizuálisan 
osztályozhatók uralkodó szemcseméretük alapján. Elkülönítünk porfíros, aprókristályos és 
afíros változatokat. A gránittömeg több fázisban metamorfizálódott, amely alatt elsősorban 
szerkezeti transzformációt kell érteni, az ásványtani összetétel vagy ásványkémiai 
változások alárendeltek (KIRÁLY és KOROKNAI 2004). A metamorfózis kétféle palásságban 
(MAROS és PALOTÁS 1998, 2000a), milonit nyírózónákban (KOROKNAI 2003, MAROS et al. 
2003b) nyilvánul meg, a metamorf fokot a zöldpala fácies magasabb hőmérsékletű 
tartományában lehet megadni (KIRÁLY és KOROKNAI 2004). 

A gránittömeg foltokban metamorf homokköveket és metaaleurolitokat is tartalmaz 
(JANTSKY 1979, BALLA et al. 2003a), de ezek a kutatásaink tárgyát képező fúrásokban nem 
fordulnak elő. 
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2. ábra a) A kutatási terület elhelyezkedése a Pannon medencében,  b) Dél-Magyarország mélyföldtani 
térképén FÜLÖP (1994) nyomán és c) a terület mélyföldtani térképe GULÁCSI (2006) nyomán, a mélység 

megjelenítése BALLA et al. (2003a) nyomán 
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2.3. Rozsdásserpenyői Formáció 

A Mecsekalja-zóna kőzeteit és a granitoid komplexumot szubvulkáni telérek törik át 
(BALLA et al. 2003a), legtöbbször ÉK–DNy-i és KNy-i csapásban, maximum 6 m 
vastagságban. Több fúrás (pl. Üh–29, Üh–37) is harántolta. HARANGI (2003) szerint a 
felszínen található telérek trachit („bosztonit”), tefrit összetételűek, a fúrásokban 
harántoltak ettől eltérően trachiandezitek. Kőzettani besorolásuk a mai napig nem 
megnyugtatóan tisztázott. Analógiák alapján kréta koruk valószínűsíthető. 

2.4. Pannóniai képződmények 

Háromféle kifejlődésben jelennek meg a pannóniai rétegek a kutatási területen. Ezeket 
BALLA (2004b) munkája alapján ismertetjük. Az egyik kifejlődés finomhomokos, jól 
koptatott kavicsokat tartalmaz, a másik kőzetlisztes-agyagos szemcseméretű és szögletes, 
kevéssé koptatott kőzettörmelék van benne. Alárendelten fordul elő a harmadik típus, ami 
tarkaagyagos kifejlődés. Mindegyik típus bázis helyzetű, pannóniai kagyló faunával. A 
rétegek transzgresszív fácieseket képviselnek, valószínűleg az egész Mórágyi-rög víz alá 
került a pannonban. A rétegsort törések szabdalják, amelyek valószínűleg normál vetőként 
működtek. 

2.5. Negyedidőszaki képződmények 

A területen főképp a Tengelici Vörösagyag Formáció (pliocén–középső pleisztocén) és 
a Paksi Lösz Formáció (alsó–felső-pleisztocén) kőzetei fordulnak elő. A K–4 ásott kútban 
egy alsó–középső-pleisztocén folyóvízi összlet volt tanulmányozható. KOLOSZÁR et al. 
(2000) beszámol még ezen kívül egy felső-pleisztocén–holocén csuszamlásos összletről is. 
Az utóbbi években végzett részletes geofizikai-földtani korrelációs munka eredményeként 
a rétegsor nagyfelbontású párhuzamosítására és fizikai, földtani tagolására került sor 
(ZILAHI-SEBESS et al. 2000a, MARSI et al. 2004). 
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3. Kutatási előzmények, források 

Ebben a fejezetben megkísérlem áttekinteni azokat a szerteágazó kutatásokat, amelyek 
különböző céllal (alapkutatás, térképezés, radioaktív izotóp kutatás, szénkutatás, díszítőkő 
kutatás, radioaktív hulladéklerakó kutatás) készültek. A hivatkozott irodalmi munkák 
között — a dolgozat tárgyát képező kutatási terület jellegéből adódóan — elsősorban 
petrográfiai, petrológiai, geokémiai tárgyú értekezések szerepelnek. Ezek közül a 
jelentősebbeket megemlítem, a legtöbbjüket azonban mellőzöm, mivel tanulmányaim célja 
szerkezetföldtani értékelés készítése. Ezért a továbbiakban az egyes munkák rövid 
ismertetésénél erre koncentrálok. Az Üveghutai kutatáshoz érve az egyes munkákat inkább 
csak felsorolásszerűen említem, a kutatásaim szempontjából fontosabbakra a további feje-
zetekben részletesebben hivatkozom. 

PETERS (1862) a Pécs környéki liász képződményekről készített, elsősorban 
sztratigráfiai–malakológiai munkájában említést tesz a Fazekasboda–Mórágy környéki 
gránitról és a Mecsekalja-zónában, Ófalu, Aranyosvölgy térségében felszínre bukkanó 
fillitekről. Egy szelvényt is közöl, amelyen Pécstől É-ra telérszerű helyzetben gránitot 
ábrázol. Ezzel első a szakirodalmi listában, ami a kőzet megjelenésének publikálását illeti.  

Elsőként mégsem a paleontológus Peters, hanem a tanár és petrológus ROTH Samu 
(1875) foglalkozott behatóan a hegység „eruptív” kőzeteivel, aki tanári tanulmányai során 
mint gyakornok került Hofmann Károly keze alá. Kőzettani érdeklődése azonban Böckh 
János térképezési területére hajtotta, míg gyakorlatvezetőjének nem volt rá szüksége és 
három terepi bejárás során mélyreható tanulmányokat folytatott a Mórágyi-rögben. Főként 
kőzettani elemzéseket és néhány vázlatos szelvényrajzot készített, térképet azonban nem 
mellékelt. Szerkezetföldtani jellegű megfigyelései közül említésre méltó, hogy a bátaapáti 
Köves-patak völgyében tektonikus érintkezést állapított meg a gránit és az agyagpala 
(Ófalui Formáció) között. Gneisz gránitokat írt le, amelyek alatt valószínűleg a palás 
monzonit zárványokat értette. Mindenképpen hangsúlyozza azonban a kőzet 
„rétegességét”, aminek a fejlettsége az aligtól az erősig fejlett és amit főként a csillámok 
sík menti elhelyezkedése alakít ki. Ezzel ő az első, aki jelenség szinten felismeri a 
palásságot a kőzetben. Valódi eruptív kőzetekként megfigyelte a (kréta) vulkanit teléreket. 

Térképezési munkájának eredményeit összefoglalva BÖCKH (1876) a pécsi 
gránitkibúvás környezetében szintén gránitgneiszeket és „fagyagos” palákat említett, ami 
alatt minden bizonnyal a gránit palaburkát értette. Ez a megközelítés a későbbiekben az 
értelmezések egyik fő aspektusává válik majd. Pontosította Peters szelvényét a 
Petrezselyem kútnál, és a pontosabb kép alapján azt a következtetést vonta le, hogy a gránit 
a mezozoos kőzeteknél „sokkal idősebb”. Említette a vulkanit telérkőzeteket is. 

A következő térképezési kampány során a fiatal VADÁSZ (1914) elsőként határolta be a 
gránit és a kísérő képződmények korát, indirekt módon. Megállapította, hogy a gránit kora 
perm előtti, újpaleozoos, a fillit pedig legidősebb ópaleozoikumba tartozhat. A fillitet a 
gránit palaburkának tartotta. Szép szelvényen ábrázolta a kőzeteket Ófalutól dél felé. A 
fillit és a gránit határát É-ÉNy-inak ábrázolta. Megfigyelte a leukokrata kőzetteléreket és a 
vulkanit teléreket is. 

Tizenöt évet ugrunk az időben, amikoris megjelent PAPP és REICHERT (1929) munkája. 
Ebben a területről begyűjtött kőzetmintákat mikroszkópos kőzettani és kőzetkémiai 
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vizsgálatok alapján sorolták be. Elkülönítették a melanokrata zárványokat is, amelyeket 
bázisosabb változatként azonosítottak. Irodalomjegyzékük említett egy „Bölcsészdoktori 
értekezést” is STEINERT Katalintól (Adatok a magyarországi gránitok ismeretéhez címmel) 
1926-ból, ezt azonban nem tudtam fellelni. 

VADÁSZ (1935) készítette az első részletes földtani térképet (1:75 000) a Fazekasboda–
Mórágy vonulatról, melyet a Mecsek–hegység című monográfiájában adott közre. A 
gránittömzsöt olyan plutonnak tekintette, mely a variszkuszi orogenezis asztúriai fázisában 
nyomult be. 

TELEKI (1941) a Velencei- és a Fazekasboda–Mórágyi-röghegység összehasonlító 
gránittektonikai vizsgálatával foglalkozott. Mindkét előfordulást posztorogén 
magmaplutonként értelmezte, melyek szerkezeti felépítése és keletkezési ideje valamelyest 
eltér egymástól. Sok, néhol ellentmondó tektonikai értelmezést adott, de mindenképpen az 
eddigi források közül a leginkább szerkezetföldtani szemléletű munkát publikálta. A 
kőzettelérek KÉK–NyDNy-i irányítottságából a gránit képződésével egyidejű erőtér 
fennállására következtetett, amit érdekes módon a telérekkel párhuzamos kompresszióval 
jellemzett. Ehhez a kompresszióhoz pedig arra merőlegesen három antiklinálist 
feltételezett. A kőzet palásságát nem igazán észlelte, vagy nem tulajdonított neki tektonikai 
fontosságot. A litoklázisokat alpi korúnak tartotta, elsőként rendszerezte a kitöltéseket és 
csúszólapokat is észlelt. Az elmozdulások többségét vízszintesként határozta meg. Az 
Ófalunál észlelt kőzeteket metamorf kőzetekként azonosította. A palákat már előzőleg 
gyűrt buroknak tartotta, amelyeket a Mecsek-hegységi feltolódások során ismét át- és 
rágyűrődtek a gránitra. 

VAJK (1943) geofizikai kutatások alapján megállapította a Fazekasboda–Mórágyi-
röghegység ÉK-i irányú folytatódását fiatal képződmények alatt, egészen a Duna vonaláig. 

PAPP (1952) a területről begyűjtött kőzetek petrográfiai, mikroszkópos leírását adta. 
Emellett több fontos szerkezeti megjegyzést is tett. Olyan földpát tartalmú kőzeteket írt le, 
amelyek préselt, gyűrt szerkezetűek voltak, emellett felismerte, hogy az aplit telérek 
szövetében a dinamometamorfózis hatására létrejött irányítottság figyelhető meg. Ezzel a 
metamorfózist felismerve elkülönítette a magmás folyamatoktól. 

A továbbiakban az egyik legfontosabb kutatási időszak következett, amit JANTSKY Béla 
munkássága fémjelez, aki több mint egy negyed századot töltött a Mórágyi Gránit 
kutatásával. Első munkájában (JANTSKY 1953) dinamometamorf gránitot írt le Ófalu 
környékéről, mely fillittel váltakozik. Ezt regionális metamorf folyamat eredményének 
tekintette. A gránit testben vizsgálta a kataklázisos deformációt és a milonitosodást, leírta a 
palásságot. Felismerte, hogy a milonitok a gránitból keletkeztek, leírta a köztük lévő 
átmeneteket. Megfigyelte, hogy a milonitosodást gyakran kísérik fluidumokból kivált 
ásványok. Ezt a jelenséget azonban nem különítette el a képlékeny milonitosodástól. Az 
Ófalu környéki palákat több helyen a gránitból származó ultramilonitokként írta le, 
amelyekben kétirányú palásságot figyelt meg. A palaköpenyt regionálisan metamorf 
buroknak tartotta, kontakthatások nélkül. Észlelte a vulkanit teléreket (trachidolerit), 
amelyekben rögzítette a palásság hiányát. Ezt a tényt azonban a kőzet ellenálló 
képességével magyarázta. A palásságot okozó metamorfózist alpi korúnak vélte és ebbe a 
ciklusba helyezte az ásványos kitöltések és a töréses elmozdulások keletkezését is.  

Az ötvenes évek végén az akkori idők megkérdőjelezhetetlen szaktekintélyeként 
Szádeczky Kardoss Elemér is bekapcsolódott a magyarországi gránitok genetikájának 
értelmezésébe (SZÁDECZKY-KARDOSS 1959) Az 1958-ban befejeződött pécsi mélyfúrás 
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(Pécs–7.) és a felszíni granitoidok vizsgálata alapján a gránitos kőzettestet nem magmás, 
hanem migmás eredetű és metaszomatózist szenvedett képződménynek tekintette. Ezzel a 
véleményével hosszú időre meghatározta a kutatás irányát. 

CSALAGOVITS (1964) szerint a gránitosodás több ütemben lejátszódott palingén 
folyamat volt, melynek fő szakasza a kaledóniai orogenezis idejére tehető, de voltak 
variszkuszi fázisai is és az alpi magmatizmus lehetőségét sem zárta ki (bosztonit telérek).  

WEIN (1967) még fixista szemlélettel értékelte a dél-dunántúli szerkezeti egységek 
fejlődéstörténetét. A kristályos kőzeteket prekambriumi hegységképződés eredményének 
tekintette. A kambrium-ordovicium időszakba sorolta azokat az „epigneisznek” minősített 
kőzeteket, melyek a mórágyi gránit migmatit-köpenyében és magában a gránitban 
zárványként előfordulónak tartott. 

A hatvanas évek végén SZÁDECZKY-KARDOSS (1967) ismét megerősítette, immár 
nagyobb léptékű összefoglaló munkájában, hogy a mecseki gránitosodott kristályos 
alaphegységet migmatitosodott kristályos palaövnek tartja, mely az Alföld aljzatában 
követhető tovább ÉK-i irányban.  

Ebben az időszakban kapcsolódik be a gránitok kutatásába BUDA György, aki a 
következő évtizedekben szintén meghatározó eredményeket mutat fel ezen a 
tudományterületen. Doktori értekezésében (BUDA 1968) optikai és röntgendiffrakciós 
vizsgálatok alapján kimutatta a mecseki gránitok mikroklinjének kettős triklinitását. 

GHANEM ÉS RAVASZNÉ BARANYAI 1969-ben komplex geokémiai petrográfiai munkát 
közölt a granitoid pluton kőzeteiről és a metamorf palákról. 

BUDA (1972) földpátvizsgálatok alapján kimutatta a Ny- és K-mecseki granitoidok 
rokonságát.  

SZEDERKÉNYI (1974, 1977a) a gránit masszívumot alapvetően prekambriumi korúnak 
és palingén eredetűnek (JANTSKY 1974), de a leukokrata kőzettelérek benyomulását egy 
ismételt gránitosodási fázis termékének tartotta. Ez utóbbiak korát a karbonba helyezte. A 
Mecsekalja-zónát milonit övként értelmezte, amit vízszintes eltolódásos mozgással jellem-
zett („transzkurrens vető”, min. 35 km elmozdulással). Ezzel választotta el a Ny-mecseki 
és a K-mecseki gránitokat. Kizárta, hogy ez a keskeny zóna lehetett volna a gránit 
migmatit zónája. Az alapszelvény program keretében részletesen dokumentálta a 
Kismórágy vasútállomás környéki kőfejtők kőzeteit (SZEDERKÉNYI 1977b). Szintén 
alapszelvények vizsgálata alapján jellemezte az Ófalui formáció képződményeinek földtani 
kifejlődését, kapcsolatot állapított meg ezek metamorf fejlődéstörténete és a gránitosodás 
között. Kutatásai alapján a délkelet-dunántúli metamorf kőzeteket Barrow–típusúnak 
határozta meg. Későbbi munkáiban (SZEDERKÉNYI 1982) abszolút kor adatok alapján az 
alsó karbon kori metamorf eseményt is elfogadta. 

JANTSKY (1979) összefoglaló munkája a Mecsek-hegységről a hegység kutatásának 
egyik csúcspontja. 1:25 000-es földtani és mélyföldtani térképet és szelvényeket közöl az 
igen részletes térképezési munka eredményeként. Ebben taglalta a kristályos alaphegység 
geomorfológiai alkatát és hidrogeológiai viszonyait, valamint földtani helyzetét és 
felépítését. Foglalkozott a kristályos alaphegység képződményeinek ásvány-, kőzettani 
leírásával, geokémiai és szerkezetföldtani vizsgálatával. Genetikai tekintetben, már doktori 
disszertációjában (JANTSKY 1974) elfogadta SZÁDECZKY migmás elméletét, amit ebben a 
munkájában is vall. Vizsgálta a gránittestben előforduló kőzettestek irányítottságát. 
Térképén csak normálvetős tektonikus határok szerepelnek. 
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A kőzettestek különböző tulajdonságainak megismerését idővel egyre modernebb, 
specializált módszerek segítették. Így kezdett elterjedni a paleomágneses és az abszolút kor 
meghatározásának módszere Magyarországon is. Mivel időben az első eredmények 
nagyjából a hetvenes évek végén jelentek meg, ezért szerencsésebbnek tartom, ha az 
időben innentől módszerenként, mintegy több szálon futtatjuk az eseményeket. Először a 
paleomágneses mérésekre térek ki. Az első áttörést ebben a tudományágban területünkhöz 
köthetően MÁRTON és MÁRTONNÉ-SZALAY (1978) munkája adta, amelyben mezozoos 
képződmények alapján ugyan, de bizonyították a Tiszai egység mezozoikumának stabil 
Európához tartozását. Problematikus volt azonban a gránitok ilyetén besorolhatósága, 
mivel stabil Európa mint fogalom, csak a hercini hegységképződés után definiálható, a 
gránitok képződése pedig az orogenezishez kötődik. Márton Emő (MÁRTON 1984) már 
egyedül publikált munkájából azonban kiderül, hogy a gránitosodás alacsony szélességen 
következett be (18°), és ~180° deklinációval jellemezhető. Az aplit telérek esetében teljes 
átmágneseződést tapasztalt (99/40°) ami a kréta diabáz telérekkel mágneses irányaival 
korrelál. Nagyjából ugyanezeket az eredményeket tartalmazza az évtized végén kiadott 
mérés-gyűjtemény is (MÁRTON és MÁRTON 1989). A következő időszakban a 
paleomágneses kutatások súlypontja a fiatal kőzetekre tolódik át és a kilencvenes évek 
végén jelenik meg MÁRTON és MÁRTON (1999) munkája, amelyben a miocén kőzetek 
óramutatóval egyező irányú forgását határozzák meg. Ez a töréses eseménysorrend 
kibontásában válik majd jelentőssé tanulmányom tárgya szempontjából. A későbbiekben 
részletezett Üveghutai kutatások részeként újabb mérésekre került sor (LANTOS és MAROS 
2001, LANTOS 2003a, MAROS et al. 2003b) amelyek különböző kőzettípusonként és 
mélységszelvényben is kiértékeltünk. Az eredmények egyfelől megerősítették a 
korábbiakat, az átlagos deklináció/inklináció érték 179/15°-nak adódott. Az inklinációk 
esetében mind pozitív, mind negatív értékeket kaptunk. Másfelől viszont nem igazolódott a 
leukokrata telérek átmágneseződése, gyakorlatilag kőzettípustól függetlenül hasonló 
értékeket kaptunk mind a monzonit, és a monzogránit, mind a leukokrata telérek (átlag: 
187/6°) esetében. Ez azt jelenti, hogy paleomágneses szempontból nem sikerült időbeli 
különbséget kimutatni a különböző kőzettípusok között. Az inklináció fúrásonkénti 
mélységfüggését vizsgálva arra a következtetésre jutottunk, hogy az eltéréseket szerkezeti 
tényezők okozzák. Megkezdtük a mágneses szuszceptibilitás anizotrópiájának (AMS) 
vizsgálatát is (LANTOS 2003b). A mért minták AMS minimum irányai a palásság irányára 
merőlegesek, ami a képlékeny deformáció hatását tükrözi. 
Az abszolút kor meghatározásának eredményeit KOROKNAI 2005 alapján, táblázatos 
formában közlöm (2. táblázat). A koradatok legnagyobb csoportját a különböző 
kőzetalkotó ásványokon (biotit, amfibol, káliföldpát) és a teljes kőzeten végzett K/Ar, 
Rb/Sr és kevés Pb/Pb mérés képviseli. A másik fő adatcsoportot a cirkonon végzett U/Pb 
és Pb/Pb meghatározások jelentik. Kisebb számban hasadványnyom (FT) korok is 
rendelkezésre állnak. Néhány adat a kitöltések korát jellemzi. 
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1. táblázat 

Abszolút kor adatok a szakirodalomban KOROKNAI (2005) nyomán 

Szerző Minta helye Izotóp/módszer Ásvány Kor [Ma] 

OVCSINNIKOV 
et al. (1965) 

kismórágyi kőfejtők 
gránit K/Ar 

biotit, káliföldpát-
megakristály, teljes 
kőzet 

335 (biotit) és 280 
(káliföldpát-mega-
kristály és teljes kőzet) 

KOVÁCH et al. 
(1968) 

nagy területről 
származó felszíni  Rb/Sr biotit, teljes kőzet 278 és 284 biotit 442 és 

1150 teljes kőzet 
ÁRVA-SÓS és 
BALOGH (1979) 

Mórágy és 
Erdősmecske K/Ar biotit gránit: 329 és 349, aplit: 

311 
SVINGOR és 
KOVÁCH 
(1981) 

nagy területről 
származó, felszíni és 
fúrási minták 

Rb/Sr teljes kőzet 290–370 

K/Ar biotit 318 és 352 közt BALOGH et al. 
(1983) 

Mórágy és 
Erdősmecske, gránit U/Pb cirkon és titanit 365±8 

Rb/Sr biotit 306±5 és 310±5  BUDA (1985) Gránit K/Ar mikroklin 288–298 

DUNKL (1990)  FT cirkon, titanit és 
apatit 

cirkon és titanit 250–
215, apatit 84–48 

BUDA (1998) Üh–1, monzonit K/Ar biotit 330,5 és 318,8±12  
KLÖTZLI et al. 
(1999) és BUDA 
et al. (1999) 

Mórágy és 
Erdősmecske, gránit U/Pb cirkonok 619±18 öröklött, 377±5 

és 363±13 magmás 

BUDA (1999) és 
BUDA et al. 
(1999) 

Üh–2 és Üh–22, 
kvarc-monzodiorit Pb/Pb káliföldpát-

megakristály 375–350, 350–300 

K/Ar biotit és mikroklin 316–326 illetve 288 CSERNÜSOV 
(2002) 

Üh–2 és Üh–22, 
kvarc-monzodiorit Rb/Sr biotit, teljes kőzet 317–319 illetve 

416,5±230 és 479,5±55 

KLÖTZLI et al. 
(2004) 

Mórágy és 
Erdősmecske, gránit 

Pb/Pb és 
U/Pb/Th 
(SHRIMP) 

cirkon 354±5 , zömök, táblás 
cirkonok: 339±10 

Üh–2 K/Ar illit 75,2±3,0 
K/Ar illit 106,9±4,1 Üh–22 K/Ar illit 117,2±4,5 

Üh–5 K/Ar illit 172,9±6,6 
K/Ar illit 190,3±7,2 
K/Ar illit 208,8±7,9 
K/Ar illit 215,0± 

MAROS és 
PALOTÁS 
(2000b) illetve 
KOVÁCS-
PÁLFFY és 
FÖLDVÁRI 
(2004) 

Üh–1 

K/Ar illit 229,7±8,7 
 
Időközben BUDA György folytatta a gránit kőzettani, ásványtani, geokémiai vallatását, 

amelynek során jelentős eredményeket ért el annak lemeztektonikai genetikája valamint 
egyéb variszkuszi gránit plutonokkal történt összehasonlítása terén (BUDA 1981, 1985, 
1994). a Tiszai lemez granitoidjainak vizsgálata során megállapította, hogy kompressziós 
és extenziós tektonika is szerepet játszott képződésükben. Habár BUDA (1981) munkájában 
még az anatektikus és metaszomatikus eredet mellett érvel, tanulmányunk szempontjából a 
legjelentősebb megállapítása, amelyet korábbi véleményének (BUDA 1972 és 1981) 
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felülvizsgálata után tett meg, hogy a monzonit és monzogránit összetételű kőzetek 
magmakeveredés (mingling) révén, egyazon magmás folyamatban kerültek egymás mellé 
(BUDA 1999, 2004).  

Ez és a következőkben ismertetett munkák azonban már a Nemzeti Projekt keretében 
valósultak meg. Ez a projekt a kis és közepes radioaktivitású erőművi hulladékok végleges 
elhelyezésére indult. A projekt keretében több térség előzetes fúrásos kutatása után a 
kutatások Bátaapáti–Üveghuta térségében indultak meg. Az 1997 és 1999 közötti intenzív 
földtani kutatás során földtani térképezés folyt (CHIKÁN et al. 1995), MAROS és PALOTÁS 
(1995) törésgyakorisági méréseket végeztek kiválasztott feltárásokban, amelyek 
eredményeként megállapították a kőzettest töredezettségi anizotrópiáját. Megtörtént az 
előzetes helykiválasztás, majd a kiválasztott területen telephelyi mélyfúrások mélyültek: 
Üh–1, Üh–2, Üh–3, Üh–4, Üh–5 (MAROS és PALOTÁS 1997, 1999). 

DITRÓI-PUSKÁS Z. (1996, 1998, 1999) az üveghutai mélyfúrások kőzettani vizsgálata 
során Streckeisen diagram alapján minősítette az egyes fúrásokban előforduló kőzettípusok 
számát, majd a fúrásokat kőzettani alapon tagolta.  

Elkészült az ImaGeo magszkenner első fejlesztése (MAROS és PÁSZTOR 2001). A 
kutatás eredményeiről zárójelentés és alkalmassági vizsgálat készült (BALLA et al. 1998, 
MAROS és PALOTÁS 1998). Ezután egy Phare projekt keretében újabb két mélyfúrás 
mélyült: Üh–22, Üh–23 (BALLA et al. 1999, MAROS és PALOTÁS 2000a,b). Másfél éves 
szünet után ismét felszíni kutatás indult, ekkor készültek a kutatóárkok (GYALOG et al. 
2003), a feltárás értékelések, valamint lemélyült az Üh–25, Üh–26, Üh–27, Üh–28, Üh–29, 
Üh–30, Üh–36 és Üh–37-es fúrás. Mindezen előzmények alapján tektonikai zárójelentés 
(MAROS et al. 2003b), földtani zárójelentés (BALLA et al. 2003b), geofizikai zárójelentés, 
valamint számos felszíni geofizikai (VÉRTESY et al. 2003a,b), mélyfúrás-geofizikai 
(SZONGOTH et al. 2003b), szerkezetföldtani (DUDKO és SZEBÉNYI 2003, KÓKAI, SIEGLNÉ 
FARKAS 2001, KOROKNAI 2003) vízföldtani, vízgeokémiai (TÓTH et al. 2003, HORVÁTH et 
al. 2003a, b, c) jelentés készült. A kutatások eredményeit a Magyar Állami Földtani Intézet 
Évi Jelentésének külön kötetében adtuk közre. 

A következő kutatási fázis már a felszín alatti kutatáshoz kapcsolódott, aminek a 
keretében részletes tektonikai feltáráselemzések (M=1:25), földtani és tektonikai térké-
pezés, két lejtősakna mélyítése és újabb 5 mélyfúrás lemélyítése (Üh–39, Üh–42, Üh–43, 
Üh–44, Üh–45) kezdődött el. Ebből a kutatási fázisból a jelen tanulmányban a mélyfúrások 
eredményei szerepelnek (GYALOG et al. 2006a-e). 

Az elmúlt évben megszületett ZILAHI-SEBESS (2005) tollából az üveghutai 
kutatásokhoz kapcsolódó első PhD értekezés, mélyfúrás-geofizikai témában. CSÁSZÁR 
(2005) pedig júra formációk alapján megbecsülte a Mecsekalja-zóna menti elmozdulás 
mértékét (35 km). A Mecsekalja-zóna metamorfitjainak képlékeny deformációjával 
egyébként TÜSKE Tamás (2001), a zóna ultramilonitjainak p–T kondícióival és korával a 
Mőcsény–1-es fúrásban pedig LELKES-FELVÁRI et al. (2000) foglalkozott. 

A környezet (Mecsek–Villány) szerkezetföldtani megismerését tekintve, több munkát 
is megemlítek felsorolásszerűen. Az ezekben részletezett eredményeket itt nem 
ismertetem, mivel nem szorosan a jelen tanulmány tematikájához kötődnek, viszont 
szerkezetföldtani analógiák találhatók bennük, amelyekre az adott terület tárgyalásakor 
hivatkozom: KLEB (1973), WÉBER (1977), NÉMEDI VARGA (1983), CSONTOS és BERGERAT 
(1993), TARI (1993), BENKOVICS et al. (1997), KONRÁD (1998), HÁMOS (1999),  
FODOR et al. (1999), CSONTOS et al. (2002). 
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4. Adatrögzítési és adatértékelési módszerek, az ImaGeo® 
rendszer 

Az utóbbi években gyökeresen átalakult a hazai fúrásfeldolgozás hagyományos 
munkamenete (MAROS és PALOTÁS 2000a, MAROS és PÁSZTOR 2001, GYALOG et al. 2004). 
Az orientálhatóság, a dokumentálás kényelme és részletessége, a teljes magfelület 
dokumentálhatósága, a teljes eredeti mag optikai archiválhatósága, a dokumentáció 
digitális adatbázisba töltése a leírás helyszínén, a szinte azonnali grafikus eredmények 
elérhetősége olyan lehetőségek, amelyek ugrásszerűen megnövelték a magfúrásokból 
hasznosítható földtani-tektonikai információtömeget. Ebben a fejezetben ismertetem 
azokat a hardver eszközöket, szoftvereket, módszereket, amelyek kifejlesztésében, 
kidolgozásában magam is döntően részt vettem, és amelyek segítségével az értékelés 
eredményeihez eljutottam. A módszerek mögött homogén, igen részletes adatbázis áll, 
amelyet szintén ismertetek.  

4.1. A hardverek 

Mindenek előtt az ImaGeo rendszerről (MAROS és PALOTÁS 2000a, MAROS és 
PÁSZTOR 2001, MAROS et al. 2006) kell szót ejtenem, amelynek egyik fontos eleme a 
magszkenner. A rendszer kifejlesztése saját ötlet volt, amelynek tervezésében, a vele való 
munkában mint vezető és mint kutató is részt vettem, és részt veszek a mai napig is  
(3. ábra). 

 

3. ábra Az ImaGeo rendszer védett emblémája 
 
Az előzményekről annyit el kell mondanunk, hogy az első lépés a magszkenner 

kifejlesztése volt. Az Üh–1 mélyfúrás lemélyítése után merült fel annak az igénye, hogy a 
dokumentálást és az archiválást terjesszük ki a mag egész felületére, az értékelés ne váljon 
el a magfényképektől, hanem képezzen egységes adatbázist. Eleinte a magokat fóliába 
göngyöltük és azokra rajzoltunk filctollal. Ekkor jelent meg az első magszkenner a világon, 
német fejlesztésben. Ez alapján, de gyökeresen más utakon elindulva terveztük meg az 
ImaGeo magszkennert (álló kamera, vonalszkennelés, egyidejű magfelület leképezés, 
műszerkocsiba építés, teljes földtani-tektonikai értékelő szoftverek, kiegészítő műszerek 
beépítési lehetősége, stb.). Ezen felül a rendszer később még két készülékkel bővült (LIPS, 
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Fotórobot), ettől kezdve beszélünk komplex ImaGeo geológiai adatgyűjtő és értékelő 
rendszerről. 

Itt kell felsorolnom azoknak a nevét, akik fejlesztőként rajtam kívül részt vettek a 
műszerfejlesztési munkában, és akiknek szintén köszönhető, hogy az ImaGeo név az 
Európai Unióban védett márkanévvé válhatott:  

koncepció: Balla Zoltán, Palotás Klára, 
hardverfejlesztés: Gróf Gyula, Gyenis Ákos, 
szoftverfejlesztés: Pásztor Szilárd, Gyenis Ákos, Székely Balázs, 
LIPS: Andrássy László, Mara József, Vihar Levente. 
 
Mindenek előtt az ImaGeo rendszer egészét ismertetem, amelyből (remélem) világos 

lesz a készülékekkel és szoftverekkel végzett munka folyamata is (4. ábra). 

4. ábra Az ImaGeo rendszer elvi felépítése és munkafolyamata 
 

Az ImaGeo rendszerrel végzett munka három fő részfolyamatból tevődik össze: 
− adatgyűjtés, 
− homogén adatbázis építése, 
− geológiai értékelés készítése. 
Mindhárom részfolyamatra fejlesztettünk hardver és szoftver elemeket. Az adatgyűjtés 

folyamatát szolgálja a Magszkenner, a LIPS és a Fotórobot (ebben a dolgozatban ez 
utóbbiról nem lesz szó). Az adatbázist a CoreDump szoftverünkkel építjük, kezeljük és 
kérdezzük le, az értékelésben a CoreDumpon kívül használjuk a CoreTime szoftvert az 
értékelt elemek időkapcsolatainak értelmezésére, a PetCore szoftvert pedig 
képfeldolgozásra (ezekről a következő fejezetekben részletesen lesz szó). 

Általánosságban elmondható az egész rendszerről, hogy a bemenő adatok — bármelyik 
eszközből származzanak is —, digitális képekből, xyz földrajzi koordinátákból, 
szögmérésekből, távolságmérésekből, anyagvizsgálati mérésekből tevődnek össze 
alapvetően. Mindezek alapján felépítjük a leképezett adatforrás 3D modelljét. Ezek után 
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vektorizáljuk a digitális képeken raszteresen megjelenő geológiai objektumokat 
(határfelületek, törési síkok, vonalas elemek, foltok). Ennek eredményeként 3D vektoros 
geológiai modellt és hozzá tartozó, részletes tulajdonságokkal ellátott, orientált adatokat 
tartalmazó adatbázist kapunk. Ezen különböző lekérdezéseket futtatunk, majd 
diagramokon és térképeken jelenítjük meg értékelésünket. 

A továbbiakban az ImaGeo magszkennerről és a hozzá kapcsolódó eszközökről, 
szoftverekről lesz szó (MAROS és PALOTÁS 2000a, MAROS és PÁSZTOR 2001). 

Az ImaGeo magszkenner digitális, optikai leképező eszköz, amely a fúrómagok teljes 
felületét beszkenneli. Egy időben 1 m-es hosszúságú, teljes hengerfelületű fúrómag minta 
szkennelésére képes. A szkennelés eredménye egy vagy több, a teljes magfelületet kiterítve 
ábrázoló nagy felbontású kép. A képfile képpont mérete 0,075 mm. Ez azt jelenti, hogy 
olyan részletességű képet kapunk az egész fúrásról, mintha egy kézi lupéval néznénk végig 
a magokat. Figyelembe véve, hogy 20 cm átmérőjű magok szkennelésére is mód van, a 
létrejövő legnagyobb képfile méret 13 333×8377 pixel, ami több, mint 110 megapixel. A 
szkennelés — a fúrómag átmérőjétől függően — mindössze 1–2 percet vesz igénybe. 

Az ImaGeo magszkenner műszerkocsiba szerelt, így akár a fúrás helyszínén is képes 
ellátni feladatát (5. ábra). Kezelő szoftvere biztosítja a színkalibrálás, és számos, 
hisztogram alapú képbeállítás lehetőségét. 

 

 

5. ábra Az ImaGeo magszkenner és a LIPS készülék a vezérlő számítógéppel balra, a műszerkocsi fent és a 
szerző munka közben a műszerkocsiban jobbra 

 
A LIPS (Lézer Indukciós Plazma Spektrométer) készülék az ImaGeo magszkennerrel 

összeépített anyagvizsgálati eszköz (MAROS et al. 2003a, ANDRÁSSY és MAROS 2006). 
Kifejlesztése a fent felsorolt kutatók munkája, magam az ImaGeo magszkennerrel történő 
összeépítés lehetőségét, ezzel a műszer tized milliméter pontosságú pozícionálhatóságát, a 
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mérések reprodukálhatóságát és a mérési eredmények térbeliségének vizsgálhatóságát 
tettem lehetővé. A nagy energiájú Nd-Yag lézerfény által egy kb. 0,1 mm átmérőjű 
célterületen keltett plazma emittált fényéből spektroszkópiai eljárással meghatározza a 
plazmában lévő elemeket és az elemek százalékos összetételét. A magszkenneres 
vezérlésnek köszönhetően a minta kiválasztása a szkennelt képen történik, reprodukálható, 
dokumentálható módon. A mérés helyének kiválasztása után a LIPS-egység automatikusan 
a mérendő pont fölé pozícionálja magát, majd elvégzi a mérést (6. ábra). A mérés helye a 
mag orientálhatóságának függvényében térben orientált lehet. Automatikus szelvény menti 
és területi mérés is megvalósítható. A műszerhez kiértékelő szoftver tartozik, amely 
megjeleníti a célterület képét, a kapott spektrumot és az elemkoncentráció értékelést 
valamint beállítási, kalibrálási lehetőségeket biztosít.  

Egy-egy mérés kiértékeléssel együtt mintegy 20 másodpercet vesz igénybe, a 
keletkezett adatok a szkennelt kép állományában tárolódnak, azzal együtt archiválhatók. 

 

 

6. ábra A LIPS mérés menete. a) A szkennelt képen kiválasztunk egy pontot, amelyet szám jelöl, b) a 
célterületet egy külön webkamera képe mutatja, c) a lövés után a mért és kiértékelt spektrum megjelenik 

4.2. A szoftverek 

A továbbiakban lássuk röviden a fejlesztett szoftvereket, mindenek előtt a CoreDump 
programot. A CoreDump szoftver a fő értékelő és adatbázis-kezelő szoftver modul az 
ImaGeo rendszerben (MAROS és PALOTÁS 2000a; MAROS és PÁSZTOR 2001). A szoftver 
rajzi, adatbázis-kezelő és megjelenítő program egyszerre. A digitális képek adatbázisba 
kerülnek, majd orientált, vektoros kiértékelés végezhető rajtuk. Ez a geológiai jelenségek 
felrajzolását jelenti (7. ábra). A magszkenner képei kiterített formában dolgozhatók fel, 
ezért a felrajzolt síkok, felületek (objektumok) szinusz alakot öltenek.  

 

a

b

c
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7. ábra A CoreDump program rajzoló felülete. A szkennelt képre az elkülönített jelenségek szerint 
különböző színekkel síkokat rajzolunk fel. Felül a program rajzos eszköz-palettája látható 

 
A magszkennelt képeken a síkszerű jelenségek dőlése automatikusan kerül 

meghatározásra. A képződő vonalmű tetszőlegesen felépített, többszintű osztályozás alá 
esik (4.3. fejezet), amelynek köszönhetően geológiai tulajdonságai adatbázisba kerülnek. A 
vonalműhöz tetszőleges járulékos adatok, akár későbbi anyagvizsgálati eredmények 
rögzítésére is van lehetőség. A tulajdonságok és adatok ponthoz, vonalhoz, síkhoz vagy 
kőzettesthez köthetők, lehetnek orientációs adatok, illetve szöveges vagy numerikus 
adatok. A magszkennelt képeket és a rajtuk rajzos formában megjelenített geológiai 
objektumokat egy térben orientált mélyfúrás-geofizikai mérés, a lyukfaltelevízió (BHTV) 
mérései (Geo-Log Kft., SZONGOTH et al. 2003a) alapján alkotott kép alapján orientáljuk. 
Az orientálás szintén a CoreDump programban végezhető el (8. ábra). Ennek 
eredményeként a képekre rajzolt összes sík, vonal és pont térben orientált lesz, visszanyeri 
eredeti helyzetét és ezzel egy nagyságrenddel megnöveli a fúrásban mért adatok értékét, 
mivel a dőlésszög mellett az azimut adatok is rendelkezésünkre állnak. 

 

 

8. ábra A CoreDump programban a lyukfaltelevízió képét (felül, Geo-Log Kft.) és a magszkennelt képeket 
(alul, ImaGeo) fedésbe hozzuk, ami a magszkennelt képek forgatásával és eltolásával történik. Ekkor a 

szkennelt képeken értelmezett objektumok fedésbe kerülnek a lyukfaltelevízió képén lévő fekete 
rajzolatokkal 
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Az összes képzett pontot, vonalat és síkot standard dxf formátumban exportálhatjuk, 

ezenkívül rugalmas adatbázis outputra és lekérdezésekre van lehetőségünk. A lekérdezések 
eredményeit sztereografikus projekciókon (9a,c,d. ábra), rózsadiagramon (9b. ábra), 
tadpole diagramokon (10. ábra), hisztogramokon (11. ábra) jeleníthetjük meg, az 
újraorientált képek sorozatát kisebb felbontásban a tadpole diagramhoz mellékelhetjük. Ezt 
a képsorozatot nevezzük layoutnak. 

A sztereogram alapú megjelenítések közül a normál sztereogramon kívül póluseloszlási 
diagramot és maximumvándorlási diagramot használunk. Ezeken síkokat, vonalakat  
(pl. pitch) ábrázolhatunk. A póluseloszlási diagramot az elkészült sztereogram pólus-
sűrűsödéseinek ábrázolására használjuk. A póluseloszlás a félgömbön értelmezett, egy 
adott sík- vagy pólushalmaz által definiált függvény, amely azt érzékelteti, hogy egy adott 
irány közelében hány pólus van a halmazból. Az adott sugarat 10°-osra választottuk. A 
függvény folytonos, mert egy adott irányban a halmazba tartozó pólusok „potenciál-
függvényei”-nek összegéből képződik.  

A póluseloszlási diagram a félgömbön értelmezett függvényt sztereogramon ábrázolja 
(9c. ábra). A diagramon a függvény különböző értékeit különböző színek jelölik. Az 
ábrázolás hisztogram-kiegyenlített, azaz a színek kiosztása az egyes értékek populáltságá-
tól függ, és így az ábra az adott póluseloszlásról maximális vizuális információt nyújt. A 
színskála és a függvényértékek között nem feltétlenül lineáris a kapcsolat, a gyakorisági 
értékekről a diagramok mellé rajzolt skála ad tájékoztatást. Ilyen diagramot csak akkor 
szerkesztettünk, ha az ábrázolni kívánt adatok mennyisége ezt értelmezhetővé tette. Ez a 
határ nem húzható meg egyértelműen egy adott adatszámnál, mert függ az adatok térbeli 
eloszlásától is. Hiába van száz adat: ha nem adnak sűrűsödési helyeket, nincs értelme a 
pólussűrűségi diagramnak. 

Lehetőség van arra, hogy a pólussűrűségi diagram Terzaghi-féle korrigált változatát is 
elkészítsük. Ezt a korrekciót azért fejlesztették ki (TERZAGHI 1965), hogy a síkok ábrázolt 
eloszlása nagyobb valószínűséggel jellemezze az egész, síkokkal szabdalt teret. A fúrás 
ugyanis szükségszerűen „válogat” a síkok közül. Egy függőleges fúrás nagyobb 
valószínűséggel harántol vízszintes síkokat, mint függőlegeseket. Ebből következően a 
Terzaghi-korrekció a fúrás irányával párhuzamos-közeli síkokat nagyobb súllyal veszi 
figyelembe (nagyobb korrekciós szorzó tényezőt alkalmaz) a projekció megrajzolásánál. 
Ennek a korrekciónak azonban határt kell szabni, mert tökéletes párhuzamosság esetén a 
korrekciós súly végtelen lenne. Ezért függőleges fúrás esetén a 75°-os dőlésszög határt 
szabtuk meg súlyozási határként. Itt a súlyozás mértéke kb. háromszoros. A diagram 
megszerkesztésére vonatkozó adatkorlátról az előzőkben elmondottak itt is érvényesek. 

A sztereogramot, a rózsadiagramot és a póluseloszlási diagramot a fúrás 
mélységtartományának egy-egy részére vagy összesítve az egészre szerkesztjük. Ezért az 
eloszlások mélységfüggését nehezen lehet velük ábrázolni, a túl sok diagram egymás után 
pedig értelmezhetetlen, áttekinthetetlen lehet. Ennek kiküszöbölésére fejleszttettem ki a 
maximumvándorlási diagramot (9d. ábra), amely azimut- és dőlésszöghelyes, akár a 
póluseloszlási diagram vagy a sztereogram, és ábrázolja a sűrűsödési maximumok 
mélységfüggését is. A fúrólyuk egy adott szakaszára kiszámolt póluseloszlásnak egy vagy 
több maximumpontja létezik. Ha ezt a szakaszt a fúrólyuk mélységében léptetjük, akkor 
változik az eloszlás, és változnak a maximumpontok is. A szakasz és a lépésköz nagysága 
szabályozható. A maximumvándorlási diagramon egymás után ábrázoljuk a 
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10. ábra Vetőkarcok 
tadpole diagramja 

 

maximumpontokat. Az egymást követő szakaszok maximumpontjait össze is köthetjük egy 
vonallal, ha elég közel esnek egymáshoz, kifejezve ezáltal az összetartozásukat. Nem 
szerepelnek a diagramon azok a maximumpontok, amelyeket egyetlen póluspont kelt. A 
mélységinformációt a diagram színekkel fejezi ki. A pontok színe megfelel annak a mély-
ségnek, amelynél a póluseloszlás maximuma az ábrázolt irányban van. A színskála itt li-
neáris kapcsolatban van a mélységgel. A jelen dolgozatban ezt a diagramtípust alig 
használom, helyette a tadpole diagramot részesítem előnyben. Mindazonáltal fontosnak 
tartottam ennek ismertetését, mert ez egy módszertani újítás, amelyet csak az általunk 
fejlesztett szoftver állít elő. 

 

 
   a    b        c      d  

9. ábra a) sztereogram, b) rózsadiagram, c) póluseloszlási diagram, d) maximumvándorlási diagram 
 
Minden projekció alsó félgömb vetületben készül amelyet a 

fordított omega jel jelez a sztereogram mellett. A síkokat főkörökkel 
és pólusaikkal is megjelenítettük, amennyiben az ábra nem lett ettől 
túl zsúfolt. Amennyiben túl zsúfoltnak ítéltük, a síkokat csak 
póluspontjaikkal jelöltük. A sztereogramon a síkok adatszáma 
mellett zárójelben a vektorok (pitchek) adatszámát, a 
rózsadiagramon az adatszámot és a legnagyobb „sziromhoz” tartozó 
adatmaximum értékét, a póluseloszlási diagramon az egyes 
színekhez tartozó pólussűrűséget és az adatszámot, a 
maximumvándorlási diagramon az eloszlásmaximum-számítás 
intervallumát, az átfedő intervallumok lépésközét és a tengerszinthez 
viszonyított mélységet tűntettük fel. A sztereogramon a 
póluspontokat az elsődleges és másodlagos tulajdonságok szerint is 
színezhetjük. Ábrázolhatjuk a karcszögeket (pitch) is az 
elmozdulásuk értelmét jelző szimbólummal, és ezt a szimbólumot 
színezhetjük is eszerint. 

A tadpole diagram egyszerre ábrázolja a különböző értelmezett 
síkok mélységét és dőlését (10. ábra). A tadpole szimbólum helye 
függőlegesen a mélységet, vízszintesen a dőlésszög nagyságát, a kis 
pálcika iránya a sík azimutját mutatja. Az egyes síkokat ábrázoló 
szimbólumokat elsődleges és másodlagos tulajdonságok szerint is 
színezhetjük. Ábrázolhatjuk a karcokat (pitch) is a sík szimbólumán 
megjelenő, a karcszög dőlésének megfelelő irányba mutató nyíllal, 
színezhetjük a tadpole szimbólumot az elmozdulás értelmének 
megfelelően. 
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A hisztogramokon általában különböző jelenségek gyakoriságát ábrázoljuk görbével 
vagy oszlopokkal, a mélység függvényében (11. ábra). Ezt a diagramtípust általában a 
törésgyakoriság vagy más néven töredezettség ábrázolására használjuk. A görbéket 
simítjuk, általában 5 méteres intervallumokkal, 1 méteres lépésközzel. 

9. ábra Töréssűrűség hisztogramja a nyílt törésekre (piros), és a zárt törésekre (zöld). A különböző színű 
oszlopok a nem szkennelhető szakaszokat ábrázolják 

 
A következőkben a CoreTime programot mutatom be vázlatosan (MAROS és PALOTÁS 

2000b). A CoreTime szoftver modul időbeli sorrendiség kialakítását teszi lehetővé a 
Fotórobottal vagy a Magszkennerrel leképezett kőzeteken értelmezett geológiai jelenségek 
között (12. ábra). Az objektumok kiértékelése során a CoreTime programmodul 
segítségével rögzíthetjük az egyes objektumok időbeli egymásutániságát, amennyiben a 
képről erre vonatkozó információt tudunk leolvasni. Ezt általános földtani megfontolások 
alapján tettük. Néhány példa: fiatalabb egy objektum egy másiknál, ha ennek térbeli 
helyzetét akármilyen módon megváltoztatja (törés mentén elmozdítja), ha alakját 
képlékeny módon átalakítja, ha textúrája felülbélyegzi a másikét, vagy ha az objektum 
határa éles és egy repedéskitöltés középvonalához közelebb helyezkedik el. A korbesorolás 
mindig két objektumra vonatkozik, és „fiatalabb”, „idősebb” vagy „egyidejű” minősítést 
jelent. A szoftver az azonos típusú objektumokat azonos nevű időcsoportokba sorolja. A 
korbesorolás lehet direkt, amelyet a értékelő ad meg közvetlen megfigyelés alapján, és 
indirekt, amelyet a szoftver automatikusan generál. Ez utóbbi elvét a következő példa 
szemléltetheti: ha az apám idősebb nálam, és a nagyapám idősebb az apámnál, akkor ebből 
indirekt módon következik, hogy a nagyapám idősebb nálam.  

Az értékelés végén a felhasználó ellentmondásmentes korbesorolást készít az 
időcsoportok között az objektumszinten már automatikusan ellentmondásmentes 
időrelációkból. Ennek alapelve a következő. Amennyiben egy időcsoportban nagyobb 
számban fordulnak elő olyan objektumok, amelyek egymás között előidejűségre és 
utóidejűség utaló minősítést is tartalmaznak, akkor az adott időcsoportot legalább két 
részre bontjuk (így keletkezik pl. a klorit 1 és klorit 2, 12. ábra). Ezzel az időcsoportok 
között is ellentmondásmentes képet kapunk.  

Az egyes időcsoportok térbeli eloszlásának megjelenítésére sztereografikus, hisztogram 
alapú és tadpole diagramok szerkeszthetők. 
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10. ábra Időcsoportok időkapcsolatainak ábrázolása CoreTime programmal MAROS és PALOTÁS (2000b) 
után. A nyilak a fiatalodás irányát mutatják. Piros nyíl: egymásutáni időkapcsolat, rózsaszín nyíl: megerősítő 

kapcsolat, H: hidrotermális, T: tektonikus esemény 
 
Az utolsó szoftver modul a PetCore, amellyel a szkennelt képeken képfeldolgozást 

lehet végezni (13. ábra, CSERNY et al. 2006). Mivel a jelen munkában ezt a modult nem 
használtam, ezért csak vázlatosan mutatom be. A szoftver a felhasználó által, a kép földtani 
tulajdonságai alapján létrehozott színosztályokba sorolja a kép pixeleit. Az egyes 
színosztályok területi megoszlása lekérdezhető és diagramon ábrázolható. Ezzel a 
módszerrel lehetőség nyílik a képek felbontási tartományába eső, felületi porozitás 
meghatározására. Az egyes színosztályokat nemcsak mint kőzetalkotó csoportokat 
értelmezhetjük, hanem vizsgálhatjuk az egyes színosztályokba sorolt, összefüggő foltban 
elhelyezkedő pixelek területét is. Ezzel a módszerrel szemcse-összetételi diagramot 
készíthetünk. Mód van az azonos színosztályokba sorolt, összefüggő foltokban 
csoportosuló pixelterületek, foltok alakjának eloszláselemzésére is. 

 

11. ábra Példa a PetCore program képességeire egy aszfaltos kötőanyagú breccsában, M3 autópálya 
burkolata (CSERNY et al. 2006). Baloldalt az eredeti kőzet képe, fent a színösszetétel szerint, alul a 

szemcseméret szerint kiértékelve és színezve 
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4.3. Módszerek és adatbázis 

A kifejlesztett fúrás-feldolgozási eszközökkel és szoftverekkel az üveghutai 
kutatásokban (Nemzeti Projekt) a következőkben vázolt munkamódszer szerint dolgoztunk 
(GYALOG et al. 2004). Az adatképzés folyamata két részfolyamatból áll: a tektonikai 
dokumentációból és a magszkennelésből. A tektonikai dokumentáció feladata a tektonikai 
jelenségek és a kitöltések teljes körű leírása, mérése és csoportosítása a fúrás egész 
magszakaszán, függetlenül annak töredezettségi állapotától. A tektonikai dokumentáció 
közvetlenül az előre elkészített CoreDump szoftver adatbázisban történt. A magszkennelés 
részfolyamatában csak az ép, szkennelhető magok vettek részt, ez átlagosan a maganyag 
mintegy 80%-a volt. Ebből következően a nagyon töredezett magszakaszok, törészónák 
maganyagát a tektonikai dokumentációból ismerjük, viszont ezek a szakaszok 
orientálatlanok maradtak. A magszkennelés kiszerelésenként történt. A magokat alaposan, 
de a kitöltéseket és a különböző korábban készült feliratokat nem roncsoló módon 
csapvízzel lemostuk, az összetartozó magdarabokat összeillesztettük, szükség szerint 
gumikarikával rögzítettük egymáshoz. A magon filctollal felrajzoltuk az ún. marker 
vonalát (az összeállítható magszakasz közös alkotóját), amely a maghoz rögzített 
koordinátarendszer nulla–észak vonala. Ezután szkenneltük a magfelületet, a keletkezett 
fájl nevét az adott mélységszakaszból képeztük. A szkennelt képek nevéről, méretéről, a 
szkennelt mag hosszáról, a marker azonosítójáról adatbázis készült. A szkennelt képeket 
DVD lemezeken archiváltuk. Ezután értékeltük ki a szkennelt képeket. A képek és a 
magszkenneres adatbázis központi szerveren érhetők el, a geológusok saját termináljukon 
végezték a kiértékelést a CoreDump szoftverrel. A képek értékelése minden síkszerű 
elemet (törés, kőzethatár, lineáció, kitöltés, törésgeometria) magába foglalt. Ezeken kívül 
rögzítettük a csak a törésfelületen észlelhető elmozdulási nyomokat (vetőkarcokat) és a 
törésfelületeket is minősítettük.  

A CoreDump programban építhető adatbázis mind a tektonikai dokumentáció, mind a 
magszkennelés kiértékelésének eredményeit, adatait tartalmazza. Az adatbázis alapegysége 
az objektum, ami lehet egy sík, vonal vagy pont. Ez képez egy rekordot, amelyhez 
különböző adattáblákban tulajdonságok megadására van lehetőség. Ez a tulajdonság-
megadás két különböző szinten lehetséges, mint ahogy általában egy jelenséget jellemezni 
tudunk egy elsődleges legjellemzőbb tulajdonsággal (2. táblázat), valamint akár több 
járulékos, másodlagos tulajdonsággal (3. táblázatban). Ezekből a tulajdonságokból, 
jellemzőkből állítottuk fel azt a rendszert, amely a számszerű alapadatokon kívül (dőlés, 
mélység) az adott kőzettestben előforduló jelenségeket alapvetően leírja. 
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2. táblázat 

Elsődleges síkszerű jelenségek 

Típus Rövid magyarázat 
eltérő összetételű kőzetek határa 
melanokrata zárvány(ok) hossztengelye 
aplittelér határai 
pegmatittelér határai 
mikrogránittelér határai 
bizonytalan besorolású telér határai 

Magmás eredetű szerkezetek 

síkszerű kontamináció  
meredek palásság (>70°) 
lapos palásság (<70°) Képlékeny 
milonit 
kataklázit Átmeneti képlékeny–

töréses  kvázi képlékeny deformációs síkok 
nyílt törés Töréses 
zárt törés Te

kt
on

ik
us

 e
re

de
tű

 
sz

er
ke
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k 

Egyéb sík menti vörösödés, látható törés nélkül 
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3. táblázat   

Másodlagos, az elsődleges jelenségeket finomító tulajdonságok 

Típus Rövid magyarázat 
az adott jelenség aplitban mutatkozik 
az adott jelenség mikrogránitban mutatkozik 
az adott jelenség pegmatitban mutatkozik 
az adott jelenség monzonit kőzetben mutatkozik 

Kőzetek 

az adott jelenség monzogránit kőzetben mutatkozik 
balos 
jobbos 
normál 
inverz 
balos-normál 
balos-inverz 
jobbos-normál 
jobbos-inverz 
balos vagy jobbos 

Elmozdulási jellegek 

normál vagy inverz 
kulisszás 
pull-apart 
egyenes 
hajladozó 
lépcsős 
gyűrt, nem fektethető rá egy sík 

egy objektumra 
vonatkozó kategóriák 

szabálytalan 
párhuzamos egy közeli töréssel 
töréspár 
egyik törés belefut egy másikba, megáll egy másiknál 

G
eo

m
et

riá
k 

több törésre egyszerre 
vonatkozó kategóriák 

egymáshoz közeli, összefonódó törések 
törés menti bontott földpátok Földpátokra vonatkozó kategóriák földpátok törés menti vörösödése 
agyag 
kvarc 
hematit 
limonit 
klorit 
karbonát 

Kitöltések anyaga 

kőzettörmelék 
fennőtt kristályok 
többgenerációs kitöltés 
kataklázittal párhuzamos 
palássággal párhuzamos 

Kitöltés jellege 

vastag kitöltés 
biztos 
valószínű 
feltételezett Adat megbízhatósága 

bizonytalan 
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5. A fúrásokban értékelt jelenségek bemutatása 

Ez a fejezet azzal a kettős céllal íródott, hogy illusztrálja az ImaGeo magszkenner 
képességeit a fúrások földtani-tektonikai dokumentálásban, másrészt vázlatosan, 
makroszinten bemutassa a dolgozat tárgyát képező mélyfúrásokban tanulmányozható 
jelenségeket. Ez a fejezet MAROS et al. (2003k) nyomán készült. Mint már említettem, a 
magszkenneres képeken a fúrómag palástja síkban kiterítve látható, ennek 
eredményeképpen az alábbi ábrákon a síkszerű elemek szinusz-vonalként jelentkeznek. 

A törészónák bemutatását és jellemzését a magszkennelt képek mellett az akusztikus 
lyuktelevízió méréseiből előállított képekkel (GEO-LOG Kft., SZONGOTH et al. 2003a) 
illusztráljuk. 

5.1. Magmás jelenségek 

Itt azokat a jelenségeket veszem sorra, amelyek a monzogránit–monzonit kőzettömeg, 
vagy annak egy részének olvadt állapotában keletkeztek, tehát a magmás test, illetve a 
leukokrata telérek kristályosodásáig. A jelenségek közül a fúrómag méretarányában 
síkszerűeket tárgyalom, amelyek térbeliségi eloszlás vizsgálatokra adnak alkalmat. Nem 
tárgyalom tehát részletesen a különböző magmás kőzetváltozatokat mint kőzeteket, 
mindazonáltal illusztrációként bemutatok egy magszakaszt, amelyben több, jellemző 
kőzetfajta is megjelenik (14. ábra). 

 

 

12. ábra Megakristályos monzogránit (baloldalon), csomós monzonit (középen balra), aprókristályos 
monzonit (középen jobbra) és aplit (jobb oldalon) érintkezése karbonátos kitöltésű törések mentén 

(Üh–27: 252,4 m) 

5.1.1. Kőzethatárok 

Mindenek előtt egy definíció, amely a későbbiekben a magmás határfelületek 
térbeliségének elemzését fogja megkönnyíteni: ez a kőzethatár. Ezalatt bármilyen, magmás 
állapotban egymás mellé került különböző kőzettípus síkszerű határfelületét értjük. Ezt a 
fogalmat tovább lehet bontani a későbbiekben, de fontos, hogy a fúrás méretarányában egy 
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általános fogalmat is lehessen használni erre a jelenségre, hiszen a megismerésünk 
lehetősége ebben az esetben legtöbbször csak néhány deciméter és ebből adódóan a 
részletező besorolásunk könnyen lehet, hogy egy nagyobb jelenség lokális részletét ragadja 
csak meg. Tehát a kőzethatár általánosságban a különböző monzogránit típusok és 
monzonit típusok (BALLA 2004a, KIRÁLY és KOROKNAI 2004) határfelülete (15-16. ábra). 
A leukokrata telérek határfelületeit külön, a telér kőzettani besorolásának megfelelő 
csoportokban kezeljük (lásd később). 

 

 

 
 

13. ábra Megakristályos 
monzogránit (baloldalon) és 
monzonit (jobb oldalon) érintkezése 
lapos kőzethatár felület mentén. A 
monzonitban a kvarckristályok 
(szürkéskék) és a földpát 
fenokristályok (fehér, rózsaszín) 
kontaminációra utalnak 
(Üh–30: 278,8 m) 

 

 

 
 

14. ábra Monzogránit (baloldalon) 
és monzonit (jobb oldalon) 
érintkezése meredek kőzethatár 
felület mentén. A kőzethatárt az 
aplittelér síkja 1-2 centiméterrel 
elveti (Üh–45: 282,8 m) 

 
 

5.1.2. Kontaminációs jelenségek 

A magmakeveredés (BUDA 1999) és az egyes, eltérő összetételű kőzettestek kevéssé 
konszolidált volta miatt gyakori, hogy a kőzettestek határain kontaminációs jelenségek 
tapasztalhatók. Például az egyébként makroszkóposan homogén szövetű monzonitban 
változó vastagságú (néhány millimétertől pár deciméterig), földpátdús sávok, 
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megakristályokból álló slírek észlelhetők, melyek a legtöbb esetben határozott sík mentén 
helyezkednek el (17. ábra). Ez arra utal, hogy a keveredés olyan reológiai körülmények 
között ment végbe, amelyben a kőzettesteket síkszerű, kvázi-merev határfelületek, sávok 
tagolhatták. E sávok megjelenésükben és ásványos összetételükben eltérnek az 
alapgránittól, bár átmenetet képeznek felé. Ezen a helyen is megjegyzendő, hogy a 
jelenségeket a mag léptékében vizsgáljuk és osztályozzuk, regionális méretekben az itt 
külön vett felületek akár egy bonyolult határzóna részei is lehetnek, illetve több méteres, a 
fúrásban kőzettestként definiált szakaszok is kontaminációs termékek lehetnek. 

 

 

15. ábra Konjugált síkok mentén elhelyezkedő földpátdús sávok monzonitban (Üh–28: 282,9 m) 
 
Előfordul, hogy a kontamináció olyan szűk zónához kötődik és olyan erős, hogy az 

egyes ásványok akár telérszerű testekké, sávokká kapcsolódhatnak össze (18. ábra). 
 

 

16. ábra Szinte telérré összeálló monzogránit kontamináció monzonitban. A jobb oldali törés 
kisebb vetőként egy másik kontaminált kőzetrészt helyez az előző alá (Üh–28: 288,1 m) 
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A kontamináció kőzettanilag különböző megjelenésű lehet. Ez leggyakrabban a kristály 
méretek változatosságában mutatkozik meg. A 19. ábrán főként megakristályokból álló 
slíreket mutatok be. 

 

 

17. ábra Főként megakristályokból álló slírek monzonitban (Üh–27: 282,9 m) 

5.1.3. Elnyúlt melanokrata zárványok 

A monzogránitban minden fúrásban előfordulnak erősen elnyúlt melanokrata monzonit 
zárványok (BUDA 1999, BALLA et al. 2003a, MAROS et al. 2003b), (20. ábra). Ezek közös 
tulajdonsága definíciónk szerint, hogy a fúrómag léptékében is zárványként jelennek meg, 
tehát néhány centimétertől néhány deciméteres méretűek. Kőzettanilag a zárványok 
összetétele változó, különböző szemcseméretű monzonitféleségek (KIRÁLY és KOROKNAI 
2004) lehetnek. A zárványok határa legtöbbször éles, de feltehetően kontaminációs hatásra 
lehet elmosódó is.  

 

 

18. ábra Hal alakú, elnyúlt monzonit zárványok úsznak a monzogránitban (Üh–45: 265,9 m) 
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5.1.4. Leukokrata telérek 

A granitoid komplexumot változatos 
összetételű, többgenerációs (MAROS és 
PALOTÁS 2000a) telérkőzetek törik át 
(ROTH 1875, JANTSKY 1953). Elkülö-
nítünk aplit, mikrogránit és pegmatit 
teléreket. Mivel az összetétel egy teléren 
belül is válthat egyik típusból a másikba 
(21. ábra), ezért térbeli eloszlásukat 
legtöbbször együtt vizsgáltuk.  

Több esetben világos időbeli egymás-
utániság volt nyomozható az egyes telé-
rek között. Mivel azonban semmilyen 
elkülönítő kőzettani, szín vagy egyéb kri-
tériumot nem találtunk az egyes gene-
rációk között, ezért azok eloszlását együtt 
ábrázoltuk. A leukokrata telérek a mon-
zogránitot és/vagy a monzonitot egyaránt 
harántolják. Az utóbbi kőzetféleségben a 
telérek gyakorisága nagyobb. 

 

 

19. ábra Többféle mikrogránit és aplit telér 
monzonitban, pegmatitos szegéllyel (Üh–45: 

196,5 m) 
Aplit 
Uralkodóan rózsaszínű-húsvörös káliföldpátból és kevesebb kvarcból álló, finomszemű 

telérkőzet (22. ábra).  
 

 

20. ábra Változó vastagságú és dőlésű aplittelérek monzonitban. Megfigyelhető, hogy a meredekebb dőlésű 
telérek metszik a laposabb dőlésűeket majd a későbbi metamorf hatás azok határait több helyen, a 

palássággal párhuzamosan, képlékenyen elvonszolja. A kép közepétől jobbra az egyik meredekebb telért 
feltehetőleg metamorf hatásra szegregálódott kvarc kíséri (Üh–27: 277,2 m) 

 
Az aplit ritkán kvarc telérkitöltésel is társulhat (23. ábra). A magmás kvarc telérek a 

szkennelt képeken nem mindig különböztethetők meg a milonitos zónákhoz köthető 
szegregált kvarctól vagy a hidrotermás kvarctól. 
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21. ábra Kvarc kitöltés aplittal (Üh–45: 
320,8 m) 

 

 
 
 
Mikrogránit 
Finom, középszemű telérkőzet (24. ábra). Az aplitnál lényegesen több színeselegy-

részt, többnyire biotitot tartalmaz. A monzogránithoz viszonyítva viszont általában 
nagyobb a káliföldpát tartalma, ezért az aplithoz hasonlóan rózsaszínű-húsvörös árnyalatú. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

22. ábra Mikrogránit telér (jobb 
oldalon) monzonitban. A mikrogránithoz 
baloldalon pegmatit kapcsolódik nagy 
kvarc (szürke) és káliföldpát (húsvörös) 
kristályokkal (Üh–23: 215,0 m) 
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Pegmatit telér 
Uralkodóan rózsaszínű-húsvö-

rös, káliföldpátból és kvarcból álló, 
durvaszemű telérkőzet (25. ábra). 

 

 

23. ábra Monzonitot és kisebb részben 
monzogránitot harántoló pegmatit telér  

(Üh–45: 164,7 m) 

 
 

5.1.5. Időkapcsolatok a magmás jelenségekben 

Mivel ez a jelenségismertetés a magszkennelt képekre épül, és ezért szabad szemmel, 
esetleg nagyítóval vizsgálható jelenségeket vesz sorra, a teljes magmás fejlődési sor 
kimutatása itt nem lehet cél. Ezt vékonycsiszolatos, ásványfázis és geokémiai vizsgálatok 
alapján KIRÁLY és KOROKNAI (2004) munkájában olvashatjuk. Ennek eredményeit 
megerősítendő és bemutatandó azonban szükségesnek látom a következő ábrák közlését. 

A Mórágyi Gránit Formáció kőzetei egy nem tökéletesen homogenizálódott mafikus és 
felzikus magma keveredésével jöttek létre (BUDA 1999, KIRÁLY és KOROKNAI 2004). A 
nem tökéletes homogenizációt a kontaminációs jelenségek mutatják, amelynek kisméretű 
reliktumai a zárványok (26a. ábra). A zárványok alakja legtöbbször erősen lapult (20. 
ábra), de általában nem azonos mértékben lapult (26a. ábra). Ebből következően úgy 
gondoljuk, hogy a lapulás (és forgás) valamilyen mértékben köszönhető a későbbi 
metamorf hatás(ok)nak is, de már iniciálisan, a plutonban is jelen volt. Ez nagy 
valószínűséggel azzal magyarázható, hogy a pluton felemelkedése és benyomulása 
tektonikai erőtér hatása alatt történt. Ebből következően feltehetően az egész pluton alakja 
a tektonikai erőtér hatását tükrözi és már eredetileg is lapított lehetett. A magmakeveredési 
és kontaminációs folyamatok után történt a leukokrata telérek benyomulása, amely 
posztdatálja a megakristályok keletkezését is (26b. ábra).  

 

  

24. ábra a) Kontamináció és eltérő mértékben lapult relikt zárványok (Üh–27: 233,6 m), b) zónás 
megakristályokat metsző leukokrata telér (Üh–45: 165,9 m) 

 
 

a b
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A leukokrata kőzettelérek több generációban is átszelték a magmás komplexumot  

(27. ábra). 
 

  

25. ábra Egymást metsző telérgenerációk (Üh–44: 51,5 m illetve Üh–27: 240,3 m) 

5.2. Képlékeny deformációs jelenségek 

Ezek a jelenségek a kőzet szilárd fázisában keletkeztek, a deformáció következtében 
különböző erősségű irányított szövet, palásság illetve egyéb képlékeny deformációs 
jelenségek jönnek létre a kőzetben. 

5.2.1. Palásság 

A palásság a kőzetben megjelenő síkszerű irányítottság (ROTH 1875, JANTSKY 1953), 
amely a különböző ásványok dinamikus átkristályosodás által létrejött irányított elhelyez-
kedéséből adódik. A szkennelt magpalást felületek értékelése során két palásság is 
megkülönböztethető volt (MAROS és PALOTÁS 1998, MAROS et al. 1999, MAROS és 
PALOTÁS 2000a) (28. ábra) (ezek a terepi magleírás során közvetlenül csak ritkán 
észlelhetőek): (1) Meredek palásság, melynek dőlésszöge a 70º-os értéket szinte mindig 
meghaladja (2) Lapos palásság, melynek dőlésszöge 70º-nál kisebb (29. ábra). E 
palásságok külön elemeket jelentenek (transzponálják egymást, nem származtathatók 
egymás gyűrődéséből, stb.), s jól palás kőzeteket feltáró fúrásokban (pl. Üh–26, Üh–29) a 
szkennelt képeken megbízhatóan észlelhetők és rajzolhatók. 
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26. ábra Jól palásodott megakristályos gránit. A képen meredek palásság, 
melyet elsősorban a magtengelytől (a képen vízszintes) kevéssé eltérő irányítottságú megnyúlt 

(„férges”) kvarclencsék definiálnak, a kép közepén (kevéssel a fekete nyíl alatt) látható jól. 
A lapos palásság, melyet elsősorban szintén a megnyúlt kvarclencsék jelölnek ki, a meredek 

palásság alatt és felett látható (Üh–29: 115,0 m) 
 

 

 
 

 

 

 

 

27. ábra Lapos palásság melanokrata 
zárványban. A palásságot főként a 
földpát feno- és megakristályok (hús-
vörös) hossztengely szerinti rendező-
dése definiálja  
(Üh–28: 238,9 m) 
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5.2.2. Milonit 

Általában vékony (néhány cm-től pár deciméterig terjedő), mm-es (vagy még kisebb) 
léptékben kiválóan fejlett palásságot mutató zónák, erősen sávos jelleggel (30. ábra) 
(MAROS és PALOTÁS 2000a, KOROKNAI 2003, KIRÁLY és KOROKNAI 2004). Az egyes 
sávok szemcsemérete többnyire igen finom, melyekben általában kevés nagyobb, erősen 
deformált relikt klaszt „úszik”. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. ábra a) Milonitosodott gránit és 
melanokrata zárvány. A melano-
krata zárvány teljesen a milonitos 
palásságba transzponálódott. A 
legerősebb deformáció a finom-
szemű zárványban és annak 
közvetlen szomszédságában látható 
(Üh–29: 140,6 m) 
b) Gyüredezett, milonitosodott 
monzogránit a Kismórágy 
vasútállomás melletti kőfejtőben  
 

 

 

 

 

 

 
 

a

b
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5.2.3. Egyéb képlékeny deformációs jelenségek 

Szigma-klasztok 
Mivel a földpát fenokristályok teljes dinamikus átkristályosodásához a képlékeny 

deformáció mértéke csak a milonitosodott kőzetekben volt elegendő, a különböző 
mértékben palásodott kőzetekben ezek a kristályok főképp a palásság síkjába betörnek, 
aprózódnak, forgást szenvednek, de erősebb deformációs helyzetben a forgást dinamikus 
átkristályosodás is kíséri a kristály szélein, aminek következtében szigma-klasztok 
alakulnak ki (DAVIS & REYNOLDS 1996, GULÁCSI 2003) (31. ábra). 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. ábra a) Szigma-klaszt monzográ-
nitban (Üh–22: 263,0 m) 
b) Milonitosodott kontaminált monzonit 
elnyúlt porfiroblasztokkal (Kismórágy, 
vasútállomás melletti kőfejtő) 
 

 

 
Transzpozíció, refrakció 
A kőzetszövet inhomogenitásai befolyásolhatják a palásság lefutását. Többször 

tapasztalható volt, hogy a forgó megakristályok transzponálják a palássági síkokat, 
amelyek így mint valamiféle farkincás halak serege „körülússzák” a megakristályt  
(32. ábra). 

a

b
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30. ábra Földpát megakristályt 
körülfolyó palásság (Üh–44: 26,7 m) 

 
Egy-egy markáns kőzethatár refrakcióra (DAVIS & REYNOLDS 1996) késztetheti a 

palásságot, amely így lokálisan a kőzethatárral válik párhuzamossá (33. ábra). A jelenség 
létrejöttéhez a kőzethatár és a palásság síkjának egy bizonyos határszögön belül kell 
hajlania egymáshoz. 

 

 

31. ábra Palásság refrakciója monzonit zárványban (Üh–44: 26,7 m) 
 
A palásságot okozó erőterek is transzponálhatják a kőzettesteket, nemcsak az egyes 

ásványszemcséket. A teljes kőzettestek forgására, a palásság síkjába történő legalábbis 
részleges transzpozíciójára a monzonit zárványok adják a leggyakoribb, fúrásban is látható 
példát (34. ábra). A palásság síkjába gyakran kissé szigmoidális alakban beforgatott 
zárvány az eredeti állapotához képest bizonyosan tovább lapul, egyre hosszúkásabbá válik. 
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32. ábra A palásság síkjába beforgatott, lapított monzonit zárvány (Üh–22: 270,0 m) 

5.2.4. Időkapcsolatok a képlékeny deformációs jelenségekben 

A képlékeny deformációs jelenségekkel kapcsolatban is fel lehet állítani egy relatív 
keletkezési sorrendet, pusztán a magszkenneres megfigyelések alapján. A palássági 
refrakció viszonylag ritka eseteit leszámítva a palásság térben viszonylag homogén 
eloszlású jelenségnek számít. Ez ugyan nem az egyes megfigyelésekből adódik, hanem a 
megfigyelések összesítéséből és ezért erről a későbbiekben lesz szó, viszont ennek egyik 
következményét már itt előre bocsájthatjuk. A 35. és 36. ábrán látható kivágatokban 
demonstráljuk, hogy a palásság a kőzethatárokon és a leukokrata telérek határain átfutó 
deformáció. Minden kőzettípusban ugyanúgy jelentkezik. Ebből következik, hogy a 
kőzethatároknál és a teléreknél is fiatalabb jelenségről van szó, ami azt jelenti, hogy a 
palásság nem a gránit protolitjának relikt palássága, nem resztitekben előforduló jelenség, 
tehát a zárványok nem resztitek, hanem a gránit megszilárdulása utáni regionális 
metamorfózis és képlékeny deformáció eredménye (MAROS és PALOTÁS 2000a). 

 

 

 
 
 
 
 

33. ábra A palásság mind a monzonitban, mind a 
monzogránitban látható és megegyező dőlésű  
(Üh–22: 270,0 m) 
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34. ábra a) A palásság transzponálja a leukokrata teléreket (Üh–36: 185,5 m), illetve b) a palásság a 
leukokrata telérekben is látható (Üh–2: 208,8 m) 

5.3. Képlékeny–töréses átmeneti deformációs jelenségek 

Ez a deformációcsoport a képlékeny deformációnál kisebb hőmérsékleti és 
nyomásviszonyok között, kisebb kéregmélységben, minden bizonnyal a pluton 
exhumációja közben képződik (DAVIS & REYNOLDS 1996). Két fő jelenségcsoportot 
tárgyalunk ezen belül, a kataklázosodást és a kvázi-képlékeny deformációnak nevezett 
jelenséget, amelyet a további kutatások során részletesebben kell majd vizsgálni, és ekkor 
kiderülhet, hogy valójában nem is ebben a csoportban van a helye. Egyéb megfontolás 
híján most itt tárgyaljuk. 

5.3.1. Kataklázit 

Változatos méretű, többnyire szögletes kőzetfragmentumokat tartalmazó, breccsás 
megjelenésű, irányítatlan szövetű, kohézív vetőkőzet (pl. CSONTOS 1998, 37. ábra). 

 

 

 

 

35. ábra Kataklázosodott gránit 
szögletes kőzetfragmentumokkal. 
A fragmentumok közt finomszemű 
kloritos–agyagos (zöld) mátrix látható 
(Üh–30: 276,8 m) 

a b
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5.3.2. Kvázi-képlékeny deformáció 

Ez a deformációs jelenségcsoport igen hasonló megjelenést mutat a milonitokhoz  
(38a. ábra), általában szigmoidális alakú, igen elnyújtott, deformált „szemcséket, 
lencséket” eredményez (38b. ábra). A fő különbség azonban az, hogy gyakorlatilag 
képlékenyen egyébként deformálatlan közegben is megjelenik, igen szűk, néhány 
milliméteres vagy egy-két centiméteres zónákra korlátozódik, és nemcsak a kőzet 
alapszövetét, hanem a különböző hidrotermális kitöltések anyagát is érinti (38c. ábra). 
Többször kőzethatárokhoz kötődik (38a. ábra). 

Munkahipotézisként felvetődik, hogy a magas hőmérsékletű hidrotermák nagy 
fluidumnyomása lokálisan leszoríthatja a képlékeny deformációs hőmérsékleti és 
nyomásküszöböt, aminek eredményeként létrejöhetnek ezek a szűk, kevert genetikájúnak 
látszó deformációs zónák. 

 

  
 

 

36. ábra a) Szigmoidálisan deformált aplit telér darab és hematitos kitöltés (Üh–44: 45,4 m), b) szigmoidális 
alakú kitöltés- és földpátdarabokból álló halmaz (Üh–44: 44,1 m), c) megakristályokból és kitöltésekből álló 

deformációs terület (Üh–44: 40,4 m) 

a b

c
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5.4. Kréta vulkanit telérek 

A következő fő jelenség egy kőzetféleség, amely az egyetlen, nem a 
gránitkomplexumba tartozó kőzet, amit vizsgáltunk, ezért mint kőzet került be a 
jelenséggyűjteményünkbe. Finomszemű, a fúrásokban sötétzöldes színű telérkőzet, amely 
a gránitkomplexumot harántolja (BALLA 2004a) (39. ábra). Helyenként kevés fenokristály 
is észlelhető benne. Jellemző rá a magmás eredetű folyásos szövet. 

 

 

 

 

37. ábra Trachiandezit telér 
folyásos szövettel  
(Üh–27: 399,3 m) 

5.5. Töréses jelenségek 

A törések a rideg deformációk csoportjába tartoznak. A deformáció során diszkrét 
diszkontinuitási felületek jönnek létre a kőzetben. A töréseket kategorizáltuk nyitottságuk, 
felületük menti elváltozásuk, kitöltésük, alakjuk és egymáshoz való térbeli viszonyuk 
szerint. Ezen kívül megkülönböztettük a felületükön vetőkarcot hordozó töréseket is.  

Ebbe a jelenségcsoportba kellene sorolnunk a plutonokra általában jellemző hűlési 
repedéseket is. Mivel azonban a törések túlnyomó többsége valamilyen kitöltéssel is 
rendelkezik, arról nem is beszélve, hogy egy diszkrét törésről egy fúrómag léptékében 
eldönthetetlen a genetikai besorolása, ezért a hűlési repedések kérdésével csak a törések 
eloszlása kapcsán foglalkozunk, jelenség szinten nem. 

5.5.1. Egyedi törések 

5.5.1.1. Nyílt törés 
A nyílt törésekhez soroljuk azokat a töréseket, amelyek teljes felülete mentén a 

fúrómag szétvált (40. ábra). Fontos megjegyezni, hogy ezek a magládában nyitottnak 
mutatkozó töréseket jelentik. Az eredeti helyzetben nyitott törések csoportját csak statiszti-
kusan közelítik. 
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38. ábra Nyílt törések gránitban (Üh–32D: 5,3 m) 

5.5.1.2. Zárt törés 
Olyan törések, amely mentén a fúrómag nem esik szét, illetve csak részben esik szét, 

(41. ábra). Ide soroltuk még azokat a töréseket, amelyek mentén a fúrómag teljes 
hosszában szétvált ugyan, de a törés szélének friss volta, recéssége azt sugallta, hogy a 
törés a fúrás során, a fúrás okozta fizikai hatások miatt vált nyitottá, a mélyben eredetileg 
valószínűleg zárt volt. 

 

 

 

 

 

39. ábra Karbonát kitöltésű zárt törés 
monzonitban, amely egy aplittelért vet el 
(Üh–23: 213,0 m) 

 

5.5.1.3. Vetőkarcos törések 
A vetőkarcok a kőzettestek egymáshoz képesti elmozdulásának eredményeképpen 

jönnek létre a vetősíkokon (HANCOCK 1985, 42. ábra). Meghatároztunk normál, inverz, 
balos, jobbos, normál balos, normál jobbos, inverz balos és inverz jobbos elmozdulást jelző 
vetőkarcokat, valamint a nem meghatározható jellegű elmozdulások esetén horizontális 
(pitch<45°) és vertikális (pitch>45°) jelleget.  



A Mórágyi Gránit szerkezeti fejlődése PhD értekezés 

Maros Gyula 42 

Ezen kívül minden vetőkarcnál meg-
jegyeztük, hogy a jelleget milyen bizton-
sággal tudtuk megállapítani, így a vető-
karc jellege bizonytalan, feltételezett, 
valószínű vagy biztos besorolást kapott. 
Mivel a vetőkarc csak a törés felületén 
észlelhető, a tektonikai leíráskor jelöltük 
őket a mag palástján és így a szkennelt 
képek értékelésnél jelölni tudtuk őket a 
megfelelő törésnél. 

 

 

40. ábra Vetőkarc kalcitlépcsővel  
(Üh–32D: 29,6 m) 

5.5.1.4. Törés menti elváltozások 
Sík menti vörösödés  
Számos helyen megfigyelhető, hogy az alapkőzet, illetve főképp annak földpátjai egy 

sík mentén, néhány centiméteres vastagságban kivörösödnek. Ennek a jelenségnek két 
fajtáját különböztetjük meg, valószínűleg mesterségesen. Az egyik esetben egy látható, 
zárt vagy nyílt törés mentén megy végbe a folyamat (43. ábra), a másik esetben egy szabad 
szemmel nem látható törési sík mentén figyelhető meg a vörösödés (44. ábra). Valószínű, 
hogy a vörösödést vasoxidok–hidroxidok okozzák, mikrorepedések menti fluidum mozgás 
következtében. 

 

 

 

 

41. ábra Sík menti vörösödés zárt 
törések mentén  
(Üh–32B: 17,4 m) 
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42. ábra Sík menti vörösödés 
szabad szemmel nem látható törés 
mentén (Üh–29: 247,8 m) 

 
Törés menti bontás 
Gyakori az a jelenség, hogy egy-egy nyílt vagy zárt törés mentén a földpátok színe 

kivilágosodik (45. ábra). Ez annak az eredménye, hogy a repedés menti fluidum áramlás 
hatására a földpátok mállanak, agyagosodnak. 
 

 

 

 

43. ábra Törés menti bontás, amely 
sík menti vörösödés után jött létre 
(Üh–25: 145,8 m) 

5.5.1.5. Törésgeometriák 
A töréseket osztályozhatjuk alakjuk, lefutásuk szerint is. Ezek összefoglalóan a 

törésgeometriák. Az egyes törésgeometriák az elmozdulás és nyírás mértékének függ-
vényében fejlődési sorba állíthatók (46. ábra). A továbbiakban a különböző törésgeomet-
riákat illusztrálom. 

 

 

44. ábra A különböző törésgeometriák vázlatos rajzai illetve az egyes törésgeometriák fejlődési sora 
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Egyenes törés 
Egyenes törésnek azt tekintjük, a-

melyre tökéletesen illeszthető a szinusz-
vonal a CoreDump értékelés során   
(47. ábra). 
 
 
 
 

 

45. ábra Egyenes törés (Üh–26: 169,2 m) 
 

Hajladozó törés 
Hajladozó törésnek azt tekintjük, 

amelyikre nagyjából tökéletesen fektet-
hető sík, a fúrómagon belüli azimut vagy 
dőlésszög eltérése ~5° (48. ábra). 
 

 

46. ábra Hajladozó nyílt törés (Üh–29: 97,0 m) 
 
Szabálytalan törés 

Szabálytalan törésnek azt tekintjük, a-
melyik szabálytalan lefutású és nem 
illeszthető rá sík pontosan (49. ábra). 

 

 

47. ábra Szabálytalan, karbonáttal kitöltött törés  
(Üh–27: 113,4 m) 
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Lépcsős törés 
Lépcsős geometriájú törésnek azt te-

kintjük, amelyik kis távolságon belül 
többször, határozottan, lépcsősen,  ugyan-
abban az irányban megtörik (50. ábra). 
 

 

48. ábra Lépcsős geometriájú törés (Üh–28: 260,1 m) 
 
En echelon vagy kulisszás törés 

Azokat a töréseket nevezzük en 
echelon vagy kulisszás törésnek, amelyek 
rövidebb, összeköttetés nélküli, kulissza-
szerűen elhelyezkedő szakaszokból áll-
nak, és ezek sorozatot alkotnak (CSONTOS 
1998). A sorozatra sík fektethető. A ku-
lisszák rendszerint karbonáttal vannak 
kitöltve (51. ábra). 

 

 

49. ábra En echelon törés (Üh–26: 135,6 m) 
 

Pull apart törés 
Pull apart geometriájú törésnek ne-

vezzük azokat a töréseket, amelyek folyt-
onosak, helyenként paralelogramma alak-
ban szétnyíltak (CSONTOS 1998) és rend-
szerint karbonáttal kitöltöttek (52. ábra).  

 

50. ábra Pull apart törés (Üh–29: 168,8 m) 
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Másik törésbe belefutó és ott elvégződő 
törés 

Azokat a töréseket soroljuk ide, ame-
lyek elérve egy másik törést meg-
szakadnak, nem futnak tovább (53. ábra). 
 

 

51. ábra Egy másik törésbe belefutó és ott elvégződő, 
karbonáttal kitöltött törés (Üh–28: 240,4 m) 

 
Összefonódó törések 

Azok a törések tartoznak ide, amelyek 
egymáshoz közel vannak, gyakran met-
szik egymást és egymástól kissé eltérő 
dőlésirányt mutatnak (54. ábra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

52. ábra Összefonódó törések (Üh–28: 298,2 m) 
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5.5.1.6. Kitöltések 
A nyílt és zárt törések rendszerint ásványos kitöltéssel rendelkeznek, amelyeknek 

összetétele változatos lehet (KOVÁCS-PÁLFFY és FÖLDVÁRI 2004). Zömmel különféle 
karbonátok, vas oxihidroxidok, agyagásványok, kvarc alkotják. 

 
Karbonát 

A különböző karbonátásványok-
kal (kalcit, dolomit, ankerit stb.) 
kitöltött zárt vagy nyílt törések 
tartoznak ebbe a kategóriába  
(55. ábra). 

 

 

53. ábra Többgenerációs karbonátásványokkal és részben 
kvarccal kitöltött zárt törések (Üh–45: 220,0 m) 

 
 
Fennőtt kalcitkristályok 

Olyan karbonáttal kitöltött töré-
seket sorolunk ide, amelyek kitölté-
sében fennőtt kalcitkristályok is ke-
letkeztek (56. ábra). 

 
 
 

 

54. ábra Fennőtt kalcitkristályok zárt törés kitöltésében. A 
törés, és párhuzamos társai vetőként elmozdítják az aplit telért 

(Üh–44: 38,4 m) 
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Klorit 
Gyakran megfigyelhető a repedések-

ben zöldes színű kloritos kitöltés, gyak-
ran karbonáttal együtt (57. ábra). 
 

 

55. ábra Klorit kitöltés karbonáttal (Üh–28: 277,5 m) 
 
Hematit 

Sötétvörös, vagy barna kitöltés, amely 
gyakran karbonáttal együtt jelenik meg 
(58. ábra). 
 

 

56. ábra Hematit kitöltés karbonáttal (Üh–28: 237,0 m) 
 
Limonit 

Barnássárga vasas kitöltés (59. ábra). 
 
 

 

57. ábra Sárga Fe-oxihidroxid kitöltés  
(Üh–28: 81,5 m) 
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Agyag 
Szürke és sárgásszürke kitöltés, gyak-

ran fordul elő klorittal és karbonáttal 
együtt (60. ábra). 
 
 

 

58. ábra Agyag kitöltés karbonáttal és kőzettörmelékkel 
(Üh–29: 248,1 m) 

 
Kőzettörmelék 

Ez a kitöltés mindig karbonáttal 
együtt fordul elő, és a törés menti kőzet 
leszakadt darabjaiból álló kitöltést értjük 
alatta (61. ábra). 
 

 

59. ábra Kőzettörmelék kitöltés 
karbonáttal (Üh–27: 140,4 m) 

 
Több generációs kitöltés 

Azokat a kitöltéseket soroljuk ide, 
amelyek jól láthatóan (szín, kitöltés 
anyaga, stb.) több fázisban keletkező 
anyagból állnak. A kitöltés leggyakrab-
ban karbonát (62. ábra), de lehet klorit 
vagy vasas kitöltés is. 
 

 

60. ábra Több generációs karbonát kitöltés (Üh–22: 
258,0 m) 
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5.5.2. Törészónák 

A fúrásokban a törészónák jellemzése és tipizálása volt az egyik legnehezebb feladat. 
Ez abból adódik, hogy a fúrások döntő többsége függőleges volt és a zónák nagy része is 
nagy dőlésszögű (lásd később, 6.2.5. fejezet), tehát a fúrás nagy valószínűséggel igen 
hegyes szögben harántolja a zónát. Ebből következően az amúgyis gyengült, fellazult kőzet 
a fúrás hatására felőrlődik, a maganyag keveredik, az eredeti állapot megsemmisül. Ezért a 
tipizálásnál felhasználtuk a lyuktelevízió méréseiből összeállított képet, amely a lyukfal 
leképezése miatt bolygatatlanabb állapotot mutat be, igaz nem optikai leképezéssel és a 
magszkenner felbontásánál több, mint 50-szer kisebb felbontással. Ennek ellenére ez a 
leképezés nagyon hasznos volt a törészónák helyének és dőlésének meghatározásában is. 
Felhasználtuk továbbá a kutatóárkokban, a terület tektonikai térképezésénél és a 
lejtősaknák dokumentálásánál szerzett tapasztalatokat is. A következőkben tehát nem csak 
a fúrások magszkennelésből származó képeket mutatunk be illusztrációként. A zónák 
tipizálását a törésgeometriákhoz hasonlóan rajzos formában is közlöm a 63. ábrán. A 
feltételezett fejlődési sor tárgyalására a 6.3. fejezetben térünk ki. 

 
 

 

61. ábra A törészónák főbb típusai, zárójelben a lyuktelevíziós mintázat minősítése BALLA és DUDKO in 
MAROS et al. (2003b) nyomán 

 
A nyalábos törészónán néhány fok különbséggel párhuzamos törések sűrű sorozatát 

értem. A törések száma 5-10 vagy még több, a törések távolsága ~ 2-20 cm. 
A fonatos-szigmoidos törészónák (64. ábra) (pl. WOODCOCK & SCHUBERT 1994) 

gyakoriak a terület feltárásaiban, ebből arra következtetek, hogy a fúrásokban is azok. 
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Ezek úgy jönnek létre, hogy a töréses deformáció nem egyetlen sík mentén halad előre, 
hanem nagyjából párhuzamos síkok mentén, amelyeket deformációs hidak kötnek össze. 
Ezek geometriája a Riedel törések irányát követi. Mivel ezek a törések nem minden 
esetben vágják át a fő töréseket, sőt azokba belesimulnak, ezáltal jönnek létre az 
úgynevezett deformációs halak, vagy szigmoidok. Ezek határai mentén az eredetileg 
egymás mellett helyet foglaló kőzettestek részben „felmásznak” egymás fölé, 
megtöbbszörözve az eredeti vastagságot és egyúttal létrehozva a deformációnak megfelelő 
térrövidülést. Ebből fakad a duplex elnevezés, amely a relatív elmozdulás függvényében 
lehet eltolódásos, vagy feltolódásos duplex, mint két leggyakoribb típus. 

Feltehető, hogy BALLA és DUDKO (BALLA és DUDKO in MAROS et al. 2003b) a 
lyuktelevíziós képek mintázatának elemzésekor ezt a típust sorolták a hálós vagy a rácsos 
mintázat típusba. 

 

 

62. ábra Egy feltolódásos duplex szigmoidja monzogránitban, a Kismórágy vasútállomás 
melletti kőfejtőben 

 
A leveles törészóna néhány milliméter vastag kőzetlemezekből és közöttük levő 

agyagásványokból álló zóna (65. ábra), az előbbiek az esetek többségében erősen lapított 
szigmoidok. Legtöbbször monzonitos kőzetben és/vagy erősen palás kőzetben lépnek fel. 
Kapcsolatban állhatnak a kvázi képlékenyen deformált sávokkal is. 

Feltehető, hogy BALLA és DUDKO (BALLA és DUDKO 2002 in MAROS et al. 2002) a 
lyuktelevíziós képek mintázatának elemzésekor ezt a típust sorolták a foltos mintázat 
típusba. 
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63. ábra a) Egy feltolódásos duplex szigmoidjai leveles zónába mennek át. A határ éles 
mester törés (Kismórágy vasútállomás melletti kőfejtő) b) leveles vetőkitöltés a breccsás, 

kataklázitos monzonit alapanyagban (Üh–5: 93,5 m) 
 
A breccsás törészónát megkülönböztetjük a kőzettörmelékes kitöltéstől, esetlegesen 

létező hidraulikus breccsáktól nyilvánvalóan elmozdulásra utaló környezete, nagyobb 
vastagsága miatt. Az alapanyagban sokszor többféle kitöltőagyag mellett vetőagyag is 
előfordul, a breccsa szemcsék többször felismerhetően deformációs halak, szigmoidok 
törmelékei (65. és 66. ábra). 

Feltehető, hogy BALLA és DUDKO (BALLA és DUDKO 2002 in MAROS et al. 2002) a 
lyuktelevíziós képek mintázatának elemzésekor ezt a típust sorolták a hálós vagy a foltos 
mintázat típusba. 

 

 

64. ábra Breccsás törészóna kataklázitos monzogránit alapanyagban (Üh–22: 175,9 m) 
 
A murvás törészónát a legnehezebb eredeti helyzetében tanulmányozni, feltárásban is 

általában törmelék fedi. Ebben a zónatípusban a kőzetszemcsék vagy vetőagyaggá 
aprózódnak a deformáció és a kataklázos folyás következtében, vagy legömbölyített, 
esetleg éles szélű murva frakciójú szemcséket alkotnak (67. ábra). A mátrix legtöbbször 
vetőkitöltés és különböző hidrotermális kitöltőanyagok, legtöbbször karbonát vagy limonit. 

a b
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Feltehető, hogy BALLA és DUDKO (BALLA és DUDKO 2002 in MAROS et al. 2002) a 
lyuktelevíziós képek mintázatának elemzésekor ezt a típust sorolták a homogén mintázat 
típusba. 

 

  

 

65. ábra a) Murvás törészóna darabja (Üh–5: 106,9 m), b) ennek nagyított részlete, 
amelyen egy szigmoid darab mellett jól látszanak a legömbölyített protolit szemcsék,  

c) leveles és murvás törészóna a Kismórágy vasútállomás kőfejtősor trachiandezit telért 
feltáró udvarában 

a b

c
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6. A mélyfúrások adatainak elemzése 

6.1. Adatelemzés és korreláció: jelenségek–fúrások 

Ebben a fejezetben egyenként elemzem a mélyfúrásokat. 
Összeállítottam az egyes mélyfúrásokra egy-egy összesítő ábrát, amely diagramokat és 

sztereogramokat tartalmaz (1. melléklet). Ez az ábrázolási mód lehetőséget teremt arra, 
hogy az egyes mélyfúrások fontosabb jelenségeinek mélységi és térbeli eloszlását 
jellemezhessük és egyúttal egymással is összehasonlíthassuk. Az ábrák azért kerültek 
mellékletbe, mert A/3-as méretük a szövegközi elhelyezést megnehezítette volna, 
azonkívül a fúrások egymás közötti összevetését a külön kezelhetőség megkönnyíti. 
Minden mélyfúrást ugyanazon szempontok szerint értékeltem és ábrázoltam. Az összesítő 
ábrák mélységben 1:2000-es méretarányúak, ami egyfajta kompromisszumot jelent, mert 
az összehasonlíthatóság miatt arra törekedtem, hogy minden fúrást ugyanabban, a lehető 
legnagyobb részletességet lehetővé tevő méretarányban ábrázoljak A/3-as, még kezelhető 
papíron. Ezért a legmélyebb fúrás határozta meg a méretarányt. Ebből következően a  
4-500 m mély fúrások összesítő ábrái kissé zsúfoltak, a 300 m alattiaké viszont szellősek 
lettek. Emiatt az egységes ábrakiosztást az egyes összesítő ábrákon belül esetenként meg 
kellett bontanom. Egyéb tekintetben sem mindenben egységesek az összesítő ábrák, 
eltérhetnek ugyanis az egyes ábrák jelkulcsai. Ennek az az oka, hogy az egyes mélyfúrások 
időben elhúzódó kutatás keretében mélyültek, 1998-tól 2005-ig. Eközben a kiértékelési és 
ábrázolási technikák is változtak. A kiértékelési technikákban ezeket igyekeztem 
egységesíteni és adott esetben az értékelést és az ábrákat újra készítettem. A jelkulcsok 
esetében azonban úgy döntöttem, hogy az egyes eltérő jelkulcsokat az összesítő ábrákon 
feltüntetve az eredeti értékeléseket használom. Ez elsősorban a vetőkarcok ábrázolásánál 
fordult elő. 

A rétegsorokat igen vázlatosan, a fő kőzettípusok szerint színezve ábrázoltam. A 
lyukfaltelevíziós és a magszkennelt kép oszlopában ebben a méretarányban csak a nagyobb 
törészónák és a nem szkennelhető szakaszok láthatók, az elsősorban a lyukfaltelevíziós 
képen végigfutó függőleges sávozottság mesterséges jelleg. A tadpole diagramok esetében 
az 5, általam fontosnak és ábrázolhatónak tartott jelenséget ábrázoltam, egyes diagramokon 
összevonva. Az első diagram összevontan ábrázolja a kőzethatárokat, a kontaminációs 
síkokat és az irányított monzonit zárványok síkjait, a második az összes fajta leukokrata 
telért, a harmadik a palásságokat és a milonitot, a negyedik a kvázi képlékeny deformációs 
síkokat, az ötödik pedig a vetőkarcok eloszlását. Nyilván hasznos lett volna a különböző 
töréses és kitöltéses jelenségek tadpole diagramjait is feltüntetni, azonban ezeken adott 
esetben több ezer sík jelét kellett volna ábrázolni, ami ebben a méretarányban 
megvalósíthatatlan volt. Ezek a diagramok megtalálhatók az egyes fúrási jelentések 
függelékeiben (MAROS et al. 2003c-j, GYALOG et al. 2006a-e). Az egyes diagramok 
jelkulcsa a diagram alatt látható, ez alól kivételt képeznek a kvázi képlékeny deformációs 
síkok. Ezt a tulajdonságot ugyanis másodlagos jellegként jelöltük a kiértékelés során, a 
diagramon pedig az elsődleges tulajdonságok jele és színe jelenik meg.  

A kutatási program különböző szakaszaiban mélyült fúrások feldolgozását 
összehasonlítva tapasztalható az évek során végbement értékeléstechnikai fejlődés a 



A Mórágyi Gránit szerkezeti fejlődése PhD értekezés 

Maros Gyula 55 

vetőkarcok mélységeloszlásában. Az Üh–2, –3, –4, –5 fúrás estében a karcokat nem 
jelöltük a magban, ezért nem voltak orientálhatók, a diagramokon csak a dőlésszög és az 
elmozdulás értelme látható, amelyeket excel diagramokból importáltam be. Az Üh–22, –23 
fúrásnál vezettük be azt a megoldást, hogy a vetőkarcok helyét — mivel azok a szkennelt 
képeken nem tudtak megjelenni, lévén a törések síkjában — a magon megjelöltük a 
szkennelés előtt és a mért adatot felírtuk, majd utólag, a szkennelés után vittük adatbázisba. 
Ezek már orientált adatok, tehát a karcot hordozó síkoknak azimutja is van az ábrákon. Itt a 
karcszögek dőlését még nem ábrázoltuk a hordozó síkokon. Az Üh–25, –26, –27, –28, 
–29, –30, –36, –37 fúrás esetében a magon a karcszög magpalástra való kilépését jelöltük 
és az adatot szintén utólag vittük adatbázisba. Az Üh–39, –42, –43, –44, –45 fúrás esetében 
viszont a karcokat az értékeléssel egy időben, azonnal az adatbázisba írtuk, mint 
másodlagos tulajdonságot. Az utóbbi két csoport is orientált tehát és a karcszögek is 
ábrázolhatók voltak, kivéve a ferde fúrásokban, amelyek vektorforgatása akkor még nem 
volt megoldott a függőleges irányba billentés folyamán. A karcszöget az adott sík tadpole-
ján az azimutot mutató vonalon, az ahhoz képest megadható szögben és irányban 
elhelyezett nyíl jelzi. A nyíl az elmozdulást is jelzi a tadpole színével együtt, a sík fölötti 
tömb elmozdulás irányával. A meghatározatlan függőleges és vízszintes karcokon nincs 
nyíl, csak a karcszög dőlését jelző vonal. 

A töréssűrűséget a nyíltnak minősített törésekre ábrázoltuk. A görbék lefutása itt is 
némi változatosságot mutat az adatok eloszlásán kívül is. Ez abból adódik, hogy a nem 
szkennelhető szakaszok töréssűrűségének megadásában és a nem szkennelhető szakaszok 
minősítésében némi változás állt be. Ezért a törészónákhoz tartozó maximumok mértéke 
árnyalatnyi változást mutat az előbb is említett fúráscsoportok között. 

A térbeli eloszlásokat sztereogramokon ábrázoltam. Az adatok eloszlásától és számától 
függően használtam szemléltetésre a sztereogramot illetve a póluseloszlási és Terzaghi 
korrigált póluseloszlási diagramot. Itt kell megemlítenem, hogy a lyukfaltelevíziós 
mérések adataiból ugyanilyen megjelenítési módszerekkel ZILAHI-SEBESS is készített 
összesítő diagramokat a mélyfúrásokra (ZILAHI-SEBESS 2005, MAROS et al. 2004). A 
sztereogramok és tadpole diagramok ábrázolt adatszáma között eltérés mutatkozhat, amely 
általában az utóbbi többletét mutatja. Ennek az az oka, hogy a sztereogramon egy-egy 
szakasz jellegű jelenségnek csak az egyik határsíkját (jobbára a tetejét) ábrázoltam a 
redundanciák és hamis eloszláskép elkerülése érdekében, míg a tadpole diagramon 
mindezek szerepelnek. 

A szöveges jellemzésben hivatkozom a dőléseloszlások jellegzetes mintázataira (6.1.1. 
fejezet). A dőlésszögek megnevezésében használom a lapos, közepes és meredek jelzőket, 
amelyek határai 30° és 60°. Ez alól kivételt képez a palásságok megnevezése (5.2.1. 
fejezet). 

Az eloszlások irány-megjelölésénél általában a dőlésirányt használom, de egyes 
esetekben a csapást jelölöm meg. Szövegesen a 16 osztatú égtájfelosztást használom, 
kiegészítve az „-ias” (pl. É-ias) jelzős megjelöléssel. Ez utóbbi alatt az adott égtáj ±10°-os 
környezetébe eső dőlésirány eloszlást értem. 

Az ábrák elkészülte után az elsődleges átnézés alatt a különböző diagramokon 
különböző eloszlási mintázatokat ismertem fel, amelyek jól felhasználhatók az egyes 
jelenségek jellemzésére. A következőkben először ezeket definiálom és jellemzem, majd 
az egyes fúrások jelenségeinek térbeli és mélységbeli eloszlásait jellemzem egységesített 
formában és szempontok szerint. 



A Mórágyi Gránit szerkezeti fejlődése PhD értekezés 

Maros Gyula 56 

6.1.1. Eloszlásmintázatok a pólussűrűségi és tadpole diagramokon 

Az adatok elemzése során gyakran visszatérő mintázatok figyelhetők meg az egyes 
jelenségek eloszlásában. Első lépésben nem társítok ezekhez genetikai vagy elemző 
földtani értelmezéseket, a mintázatokat mint geometriai struktúrákat elemzem. Mielőtt 
azonban ezeket tárgyalnám, meg kell vizsgálni, hogy bármilyen mintázat származhat-e az 
adatok térbeliségének meghatározási hibájából, és ha igen, akkor ez a hiba mennyire 
befolyásolhatja a mintázatok alakját. 

6.1.1.1. A dőlések meghatározásában rejlő hiba becslése 
A következőkben nem statisztikai megközelítést használok, hanem az értékelési és 

adatképzési folyamatot elemzem. Teszem ezt azért, mert a hiba minden egyes objektumra 
külön-külön vonatkozik, és nem az eloszlásukra. Az egyes objektumok valódi dőlése és 
értékelt dőlése közötti különbséget pedig nem ismerjük, hiszen a valódi dőlést nem tudjuk 
mérni. Hiába adjuk meg egy eloszlásfelhő maximumhelyéhez képest például a szórást, ez 
az adat jellemezheti az adatok eloszlásának valódi változékonyságát és a hibákból adódó 
változékonyságot is. Ezért az egyes adatok képzésekor fellépő bizonytalanságokat 
próbálom megbecsülni a következőkben. 

A térbeliség meghatározásának hibája két forrásból származhat. Az első forrás a képek 
vektoros, rajzi értékelésekor keletkezhet abból, hogy az értékelő geológus nem pontosan 
fektet síkot az értelmezett jelenségre, a másik hibaforrást a lyukfaltelevíziós képhez való 
forgatás pontatlansága jelenti. Fontos leszögezni, hogy a pontosság fogalmát a mag 
méretarányában értjük, hiszen a nagyobb léptékű hajladozást nem érzékeljük. 

Először a síkfektetés hibáját elemzem. A síkfektetés módszere az, hogy az értékelő 3 
pontot határoz meg a térben, amelyre a program automatikusan egy síkot fektet. Minél 
jobban illeszkedik a 3 pont a jelenség síkjába, annál pontosabb a sík fektetése. A hiba 
mértéke egyrészt az értelmezni kívánt jelenségtől magától, másrészt annak a maghoz 
viszonyított helyzetétől függ. 

Először a jelenség-függőséget elemzem. A legkisebb a hiba a legjobban látható 
jelenségek esetében. Például ilyen jelenség egy törés, amelyet a szkennelt kép 
felbontásában igen részletesen lehet látni, még akkor is, ha az illető törés csak egy 
hajszálrepedés. Amennyiben az illető törés nem hajladozik vagy nem teljesen szabálytalan 
a lefutása, akkor a síkillesztés hibája nagyon kicsi, akár egy fok alatti is lehet. Mivel a 
törések — ha minimálisan is —, a legtöbb esetben hajladoznak, ezért itt az átlagos hibát 
néhány (2–3) fokban adhatjuk meg. Más azonban a kevésbé látható jelenségek esete. 
Ilyenek például az elváltozások, a szövetben jelentkező irányítottságok. Itt a síkillesztés 
nagyban függ az értékelő geológus rutinjától, de mindenképpen függ az észlelt jelenség 
fejlettségétől. Itt azt a módszert követtük, hogy adatbiztonsági rendszert vezettünk be, 4 
fokozatú skálán kategorizáltuk a síkfektetés biztonságát. Ezt főképp a palásság 
értékelésében használtuk. Az észlelők sokéves rutinjának köszönhetően a síkfektetés 
biztonsága jónak mondható a kevésbé látható jelenségek esetében is (68a,b. ábra), amelyet 
az Üh–29 fúrás lapos palásságának diagramjaival illusztrálok. Látható, hogy a fúrás jól 
palás kőzetet tárt fel, mivel a 334 összes adatból 245-öt minősítettünk biztosnak. Látható, 
hogy a két eloszlás gyakorlatilag ugyanolyan, a maximumhely ugyanott van, a folt déli 
oldala maximum 5°-kal szélesebb. Bemutatom ugyanakkor egy kevésbé palás kőzetet 
harántolt fúrás példáját is (Üh–28). Az adatok kis száma itt a sztereografikus megjelenítést 
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tette ésszerűvé. Az eloszlás képe az összes adatot tartalmazó ábrarészen elkentebb, de 
lényeges eltérés nem mutatkozik (68c,d. ábra). A szélső pontok közötti távolság ~10°. Az 
átlagos illesztési hibát tehát a hibára legérzékenyebb jelenség-populációban, az összes 
fúrásra 5–7° körül becsülöm. 

A síkfektetés másik hibaforrása a jelenségnek a magtengellyel bezárt szögétől 
(nevezzük itt φ-nek), függőleges fúrás esetében a dőlésszögtől függ. Belátható, hogy a 
nagy φ szögek esetében (vízszinteshez közeli síkok függőleges fúrásban) nehéz az azimut 
egzakt meghatározása, ahogyan egy kompaszos, terepi mérés esetében is így van. Itt a hiba 
akár 40–50° is lehet. Ezeket a síkokat tehát csak a dőlésszög nagyságának az elemzésébe 
szabad bevonni. Mindazonáltal a φ<80° esetében a hiba a síkfektetés átlagos hibáját adja a 
tapasztalatok szerint. A legmegbízhatóbb a síkfektetés a φ=80–10°-os tartományban. A 
φ<10°-os tartományban a jelenség által a szkennelt képen leírt szinuszoid csúcsai sokszor 
leesnek a képről, extrém esetben a jelenség két párhuzamos vonalként jelenik meg. Ez egy 
törés vagy egy telér esetében még kezelhető, mert a felület, a kőzettani határ jól látható. 
Egy szöveti jellemző esetében azonban nem tudható, hogy melyik meredek vonal melyik 
visszatérő meredek vonalhoz tartozik, ezért az azimut meghatározásában szintén nagyobb 
hiba (10–20°) léphet fel (68e,f. ábra). 

  

  

               

                          

66. ábra A lapos palásság pólussűrűségi diagramja az Üh–29 fúrásban a biztos (a) adatokra és az összes (b) 
adatra; a lapos palásság sztereogramja az Üh–28 fúrásban a biztos (c) adatokra és az összes (d) adatra; a 

meredek palásság pólussűrűségi diagramja az Üh–26 fúrásban a biztos (e) adatokra és az összes (f) adatra 
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Ezért pl. a meredek palásság eloszlásában nem is jelöltünk ki mintázatokat és a 
diagramokat is többnyire a biztosnak minősített síkok adataiból szerkesztettük. Ennek 
ellenére az eloszlások fő jellegzetességeit ezeknek a jelenségeknek az esetében is 
megbízhatónak minősíthetjük. A kis φ szöggel jellemezhető jelenségek másik problémája, 
hogy mivel az adott objektum hosszabban tanulmányozható a magban, annak lefutásában 
tapasztalható egyenetlenségek is fokozottabban jelentkeznek. Ezekben az esetekben a 
síkfektető geológus a 3 pont meghatározásakor mintegy kiátlagolja ezeket a 
hajladozásokat, ezzel csökkentve a síkillesztés átlagos hibáját.  

Mindent összevetve azokban az esetekben és azokat a jelenségeket tekintve, ahol 
jellemző mintázatokat állapítottunk meg, a becsült hiba nagysága átlagosan 5° körül adható 
meg. 

A következő hibaforrás a lyuktelevíziós képhez történő illesztés hibája. Itt a dolog 
természetéből adódóan (a zömmel függőleges fúrások esetében) csak az azimutba lehet 
hibát belevinni, a dőlésszög nem változik. Ha feltételezzük, hogy az illesztést végző 
geológus a lyuktelevíziós kép mintázatát jól ismeri fel és a szkennelt kép 
törésmintázatához jól illeszti, akkor hiba csak a szkennelt kép forgatásából adódhat. Itt a 
forgatás a szinuszoidok csúcsai alapján történik, a csúcsot illesztjük a csúcshoz. A 
pontosság itt szintén függ a φ-től. Ebben az esetben azonban a függőség nem okozza az 
előbbiekben ismertetett hibát még nagyon nagy vagy kicsi φ esetén sem, ugyanis mindig 
egy egész szkennelt képnyi objektum kerül forgatásra, amelyek között legtöbbször 
kiválasztható egy, a forgatáshoz optimális φ-vel rendelkező sík. Ennek pontos forgatása 
esetén a többi objektum is ugyanolyan pontosságú forgatást „szenved el” mint az optimális 
objektum. A forgatási hibán felül értékelnünk kell a két módszer felbontási különbségéből 
fakadó hibát is. Ez azt jelenti, hogy a lyukfaltelevízió ugyanazt a törést kisebb felbontásban 
képezi le. A tapasztalatok szerint a szinuszoidok csúcsait az emberi szem pontosan látja, 
ezért a felbontásbeli különbséget nem tekintjük orientálási hibaforrásnak. Felmerül még az 
is, hogy míg a lyukfaltelevízió egy adott törést a fúrólyuk falában, addig a magszkenner 
ugyanazt a törést a magban „látja”. Feltételezhetjük, hogy a különbséget jelentő néhány 
centiméteren belül az adott jelenség nem változtatja meg a dőlését. Készítettünk egy 
tanulmányt a forgatásból eredő hibák becslésére (MAROS és PALOTÁS 1999). Ebben azonos 
szakaszok különböző jelenségeinek eloszlásait vizsgáltuk a lyukfaltelevíziós képek 
kiértékeléséből származó és a magszkenneres képek kiértékeléséből származó adatokból. 
Ennek az elemzésnek a megállapítása szerint ezt a hibaforrást is 5° átlagos hibájúra 
becsülöm. 

Mindezekből következően az orientációs hiba nagyságát egy-egy objektumra 
összegződés esetén maximum 10°-ban állapíthatjuk meg. Mivel a mintázatok átfogta 
szögtartományok legalább 50°-osak, ezért a fent elemzett hibák mértéke nem befolyásolja 
döntően a mintázatok valóságosságát. 

6.1.1.2. Mintázatok a pólussűrűségi diagramokon 
Négyféle mintázatot különítettem el: a gömbhéjas, a meridionális gömbhéjszelet, az 

ekvatoriális gömbhéjszelet és az azimut legyező eloszlást (69. ábra). Ezek az eloszlások 
függetlenek az adatok fúrás menti mélységétől, tehát pl. a meridionális gömbhéjszelet 
eloszlásban az adatok nem szükségszerűen mélységsorrendben követik egymást és a 
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dőlésszög növekedésének vagy csökkenésének iránya sem jellemző az adatok 
egymásutániságára.  

A gömbhéjas eloszlásban az adatok széles dőlésszög és azimut tartományban 
csoportosulnak, tulajdonképpen egy negyed gömb felületre illeszkednek a síkok normá-
lisai. 

A gömbhéjszelet eloszlásokban vagy széles azimut tartományban és szűk dőlésszög 
tartományban (ekvatoriális) vagy széles dőlésszög tartományban és szűk azimut 
tartományban (meridionális) helyezkednek el az adatok. 

Az azimut legyező nem túl tág (30–40°) azimut tartományt és nem túl szűk (15–20°) 
dőlésszög tartományt fed le. 

Az azimut legyező tulajdonképpen az ekvatoriális gömbhéjszelet eloszlás speciális 
esete, de általában kissé nagyobb dőlésszög tartományt fog át és elég gyakori ahhoz, hogy 
el lehessen különíteni. A meridionális gömbhéjszelet eloszlást lehet dőlésszög legyezőnek 
is nevezni, de ezt a fogalmat egyelőre a tadpole diagramon értelmezett mintázatok számára 
tartom fenn. 

 

67. ábra Jellemző mintázatok a pólussűrűségi diagramon 

 

6.1.1.3. Mintázatok a tadpole diagramokon 
A tadpole diagramon háromféle jellemző mintázatot lehetett felismerni, a dőlésszög 

legyezőt, a hullámzást és a rotáció–deflexiót (70a,b,c. ábra). Az ábrán a mintázatok 
idealizált tadpole diagramját ábrázoltam, alatta a mintázat vizualizációja a fúrás harántolási 
helye látható. Ezeknél a mintázatoknál fontos az adatok fúrás menti mélysége és 
egymásutánisága. Ezt a kritériumot azonban nem alkalmaztam teljes következetességgel, 
amennyiben az adatok mélység tendenciája mutatja a mintázatot, akkor esetenként 
eltekintettem attól, hogy a pontos adatsorrend megfeleljen a mélység szerinti sorrendnek is. 
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68. ábra Jellemző mintázatok a tadpole diagramon 
 
A tadpole diagramokon elkülönített háromféle mintázat közül először a dőlésszög 

legyezőt tárgyalom (70a. ábra). Ez a mintázat mélységben szűk zónákhoz (legtöbbször 1–2 
m) kötődik és a vizsgált jelenség síkjai nagyon széles dőlésszög tartományban terülnek szét 
(akár 80–90°). Jellemzően a kőzethatárokra, kontaminációs jelenségekre, kisebb részben a 
leukokrata telérekre és a vetőkarcokra jellemző, de néha előfordul a lapos palásságban is. 
A legyező alatt és felett az adott jelenség szűkebb dőlésszög tartományban fordul elő. 
Ennek a mintázatnak egy szép példáját láthatjuk a 71. ábrán, ahol a jelenség a definíciónak 
tökéletesen megfelelő módon fejlődött ki a kontaminált monzonit kontaminációs síkjaiban. 
A legtöbb dőlésszög legyező esetében azonban a látvány nem ilyen tökéletes. Olyannyira 
nem, hogy a mintázat felismerése méretarány-függő, inkább kisebb méretarányú 
megfigyelésnél jelentkezik jól (1. melléklet, összesítő ábrák az egyes mélyfúrásokra). A  
72. ábrán igyekeztem különféle, jellemző példákat bemutatni. A 72a. ábrán egy 40°-ot 
átívelő legyezőt láthatunk, amelyben a dőlésirány is nagyjából ugyanaz, nagy 
méretarányban is jól látható. A 72b. ábrán egy teljes és egy fél dőlésszög legyező is 
látható, a dőlésirányok nem mutatnak ugyanabba az irányba, a síkok mélysége már egy 
kissé széthúzódó, a legyező majd 50°-ot fog át, az adatok mélységben nem dőlésszög 
sorrendben követik egymást. A 72c. ábrán ebben a közeli méretarányban legkevésbé 

a b c 
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dőlésszög legyezőnek mutatkozó mintázatot látunk, annak ellenére, hogy a fúrásösszesítő 
ábrán annak látszik. Leszögezhetjük tehát, hogy a dőlésszög legyező mintázat létező 
eloszlási mintázat, többször a magok méretarányában is látható, de inkább a kis 
méretarányokban tűnik szembe. Szerkezeti vizualizációja (70a. ábra) szerint egyfajta 
szétseprűződő, fa struktúrában elvégződő síkcsoportnak tekinthető. 

 

 

69. ábra Dőlésszög legyező kontaminált monzonitban a Üh–37 fúrás 271 méterénél 
 

 

 

70. ábra Példák dőlésszög legyezőkre a) Üh–3: 271-273 m, kontamináció és kőzethatár; b) Üh–23:  
126-130 m, kőzethatár, kontamináció és zárványok; c) Üh–22: 431-433 m, kőzethatár és kontamináció 

 
Hasonló, főképp a dőlésszögek eloszlásában mutatkozó mintázat a hullámzás  

(73b. ábra). Ez a mintázat több tíz méteren keresztül megfigyelhető, periodikus dőlésszög 
változást, hullámzást mutató eloszláskép. A dőlésszög változás amplitúdója 10–15°, a 
dőlésirány legtöbbször gyakorlatilag változatlan. A hibaelemzésre visszautalva, ezt a 
jelenséget a maximális hiba jelentkezése már befolyásolhatja, ezért csak azokat a 
magszakaszokat minősítettem hullámzó mintázatúaknak, amelyek kitartóan, több 
hullámban és szinte azonos periódusban mutatják ezt az eloszlásképet (73a. és b. ábra). 
Ennek a mintázatnak a megjelenése elsősorban a palásságra jellemző. Az átlagos periódus 
~10 méter. A „hullámkép” lehet szimmetrikus és aszimmetrikus is (73b. ábra). Az 
aszimmetrikus eloszlás tartalmaz egy félhullámot, majd egy hirtelen visszaugrást, majd 
újra egy félhullámot és így tovább. Ez annak a következménye lehet, hogy a fúrás térben 
hol vesz mintát a hullámzást kialakító dőlésszög eloszlásból. 

 

a b c 
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71. ábra Példák hullámzásra a) Üh–23: 232-270 m, lapos palásság; b) Üh–29: 94-130 m, lapos palásság 
 
A migráció (MAROS és PALOTÁS 2000a) vélhetően a hullámzás egy speciális esete, 

ezért szintén a 74b. ábrán tüntettem fel. A mintázatot egyirányú, fokozatos dőlésszög 
növekedéssel (pozitív migráció) vagy csökkenéssel (negatív migráció) lehet leírni. 
Általában az adatok tendenciája mutatja, periódusa 5–10 m, a dőlésirány egy-egy 
periódusban nem változik. Valószínű, hogy az aszimmetrikus hullámzás egy fajtájával van 
dolgunk itt is, csak a visszaugrás nem mindig dokumentálható jól. A legtöbb migrációt a 
palásság mutatja, de előfordul a kőzethatár típusú jelenségek között is (74a. és b. ábra). 

 
 
 

a b
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72. ábra Példák migrációra a) pozitív, Üh–39: 158-170 m, lapos palásság; b) negatív, Üh–42: 224-230 m 
kontamináció és zárványok 

 
A következő jellemző mintázat a rotáció (MAROS és PALOTÁS 2000a), amelyet együtt 

tárgyalok a deflexió (elhajlás) mintázattal, mivel azok ugyanarra a jelenségre vezethetők 
vissza (75c. ábra). A rotációs mintázatra már a korábbi tanulmányokban fény derült, 
jellemzője hogy nem túl tág mélységintervallumon belül a síkok dőlésiránya 
szisztematikusan elfordul legalább egy 1/16-nyi azimut intervallummal (pl. ÉK-ből ÉÉK-re 
vált). A rotáció abban különbözik a deflexiótól, hogy az előbbiben a dőlésszög általában 
nem változik, míg az utóbbiban ez is szisztematikusan változik, legtöbbször csökken, 
kilaposodik. A mintázat többször az adatok tendenciájában, de sokszor az egyes síkok 
adatainak egymásutániságában is megmutatkozik. Mindkettőre láthatunk egy-egy példát a 
75a. és b. ábrán, ahol egyrészt az Üh–4 fúrás lapos palásságának a mélységgel KDK-ről 
DDK-re fordulását ábrázoltuk, másrészt szintén az Üh–4 fúrás egy szakasza lapos 
palásságának rotációját mutatom be. A mintázatot maximumvándorlási görbéken tanulmá-
nyozhatjuk a legjobban (76. ábra). Ebből hármat mutatok be. Ezeken a saját fejlesztésű 
diagramokon (4.2. fejezet) az látható, ahogyan az egyes mélységintervallumok eloszlás-
maximumai vándorolnak a sztereografikus vetületen. Az azokat összekötő vonalak 
egyenlítővel párhuzamos lefutásai világosan jelzik a hasonló dőlésszög–szisztematikusan 
változó dőlésirány mintázatokat. Ez szintén a palásságra jellemző leginkább, de kimutat-
ható — ha kevésbé látványosan is — a kőzethatár jellegű jelenségek körében is. 

A deflexióra jellemző, hogy általában valamilyen kőzettani, tektonikai nagyobb válto-
záshoz kapcsolódik mélységben. 

a b
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73. ábra Példák rotációra és deflexióra a) Üh–4: 185-280 m, lapos palásság b) Üh–4: 289-295 m, lapos 
palásság; c) Üh–25: 184-194 m, palásság 

 
 
 

 

74. ábra Példák rotációra maximumvándorlási görbéken a) Üh–29 lapos palásság; b) Üh–4 lapos palásság;  
c) Üh–43 kőzethatár, kontamináció 

 

a b

a b c 
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6.1.2. Az egyes fúrások jelenségeinek térbeli és mélységbeli eloszlásai 

Megvizsgáltam az egyes fúrások egyes jelenségeinek dőlés- és mélységeloszlását, az 
eredményeket az egységes forma és áttekinthetőség kedvéért táblázatos formában közlöm 
az 1. függelékben. 

 

6.1.3. Következtetések az egyes fúrások elemzéséből 

Az alábbi fejezetben korreláció következik a fúrások között az értékelt jelenségek 
szerint. Kizárólag Üveghuta jelű fúrások elemzéséről lesz szó, ezért a rövidség és a 
gördülékenyebb olvashatóság kedvéért elhagyom a fúrások neve elől az „Üh” megjelölést. 

Az értékelt jelenségek térképi ábrázolásánál a következő szerkesztési elveket tartottam 
szem előtt. A fúrások környezetében felrajzoltam az adott jelenség fő dőlésviszonyait. 
Ahol a csapásvonalat görbültnek rajzoltam, ott a csapáseloszlás is a görbület mentén oszlik 
el. A dőléstüske a görbült vonalon a fő dőlésirányt jelzi. A dőlésszöget itt nem tüntettem 
fel, kivéve a leukokrata teléreknél, amelyek esetében a korábban alkalmazott meredek–
közepes–lapos kategóriák kezdőbetűivel jelöltem a dőlésszögtartományt. A csapásvonalak 
hosszúsága jelzi a fontosabb eloszlási maximumokat a rövidebbekhez képest. Ahol nincs 
dőléstüske a csapásvonalon, ott értelemszerűen csak a csapást lehetett meghatározni. Mivel 
a kvázi képlékeny deformációs síkok, az összes törés, a zárt törések és a kitöltések is 
vonalas elemeknek tekinthetők, tehát például a törészónákhoz hasonlítanak, ezért az 
eloszlási maximumokat felvetítettem a fúrás felszínnel való metszéspontjára és 
meghosszabbítottam. Ezzel nem a deformációs zónák pontos helyét, hanem azoknak 
egyfajta területi modelljét ábrázoltam. 

Rétegsor 
Mivel a szerkezeti jellemzőket az összes kőzettípusban azonos jellegűnek tételezem fel 

és a földtani képződményeket ábrázoló aljzattérkép egy a jelen vizsgálatnál részletesebb 
térképezés eredményeként született, nem kategorizálom a rétegsorokat kőzettani szem-
pontból. 

Kőzethatár 
Először a síkok mennyisége szerint kategorizálok. A legtöbb kőzethatár sík a 27, 37, 

42, 43, 44, 45-ös számú fúrásban fordul elő, ezek kivétel nélkül zömmel monzonit vagy 
kontaminált monzonit kőzetet harántolt fúrások. Közepes mennyiségű sík a 23, 25, 26, 28, 
29, 39-es fúrásokban, kevés a 2, 4, 5, 36-os fúrásban van. A 3, 22, 30-as fúrás felemás, a 
felső szakasz alig, az alsó szakasz sok ilyen síkot tartalmaz.  

A dőlésirány eloszlásokat tekintve 4 csoport látható: egy tisztán ÉNy-i: 29, 30, 37, 42, 
43; egy tisztán DK-i: 4, 5, 26; egy kétpólusú: 36, 39, 45; illetve 27, 44, ahol az egyik pólus 
É-i vagy D-i és egy kevert: 2, 3, 22, 23, 28. A 25-ös fúrás kilóg a sorból, mert ÉK-i 
irányban dőlő síkokat tartalmaz döntően. 

Az eloszlásokat térképen elemezve a fúrásokat három csoportra oszthatjuk (77. ábra). 
Az északnyugati csoport a 27, 29, 30, 37, 39, 42, 43 és a 45-ös fúrás ~225 m-ig tartó 
szakaszából áll. Egy nyugat felé nyitottnak tűnő középső csoportban a 2, 3, 22, 23, 25, 28, 
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36 és a 45-ös fúrás 225 m alatti része található. A délkeleti csoportban pedig a 4, 5, 26-os 
fúrás van. 
 

 
75. ábra A kőzethatárok fő irányainak térképi eloszlása. Az eloszlások maximumait mutató dőlés jelek a fúrások mellett 

láthatók. A mélység megjelenítése BALLA et al. (2003a) alapján 

Melanokrata zárványok tengelye 
Sok zárvány van a 2, 23, 25, 29, 37, 39-es fúrásban, közepes mennyiségű a 22, 26, 30, 

36, 42, 43, 45-ös fúrásban és kevés a 3, 4, 5, 27, 28, 44-es fúrásban. 
Az eloszlást tekintve tisztán ÉNy-i a 29, 30, 37, 39, 42, 43, inkább ÉNy-i a 23; DK-i a 

4, 5 és inkább DK-i a 26; kétpólusú a 22, 25, 36, 45 és ÉNy-i és ÉK-i kevert a 3, 44-es 
fúrás. 

Az eloszlásokat térképen elemezve a fúrásokat három csoportra oszthatjuk (78. ábra). 
Az északnyugati csoportban a 29, 30, 37, 39, 42, 43 és a 45-ös fúrás ~225 m-ig tartó 
szakasza, a középső csoportban a 2, 23, 25, 28, 36 és a 45-ös fúrás 225 m alatti szakasza, a 
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délkeleti csoportban a 3, 4, 5, 22 és a 26-os fúrás található. A 27-es fúrásban kevés az adat, 
de ezek alapján a középső csoportban foglal helyet inkább. 

 
76. ábra A melanokrata zárványok fő tengelyirányainak térképi eloszlása. Az eloszlások maximumait mutató dőlés jelek 

a fúrások mellett láthatók. A mélység megjelenítése BALLA et al. (2003a) alapján 
 

Kontamináció monzonitban 
A kontaminációs síkok mennyisége szintén a kontaminált kőzetek eloszlásával 

összhangban a 27, 37,42, 43, 44, 45-ös fúrásban sok, a 3, 22, 23, 26, 28-as fúrásokban 
szakaszokban sok, a 2, 4, 5, 25, 29, 30, 36, 39-es fúrásban kevés. 

Az eloszlást tekintve tisztán ÉNy-i: 2, 30, 37, 42, 43; tisztán DK-i: 4; inkább DK-i de 
kétpólusú is: 27, 28, 44; kétpólusú: 45; kevert: 22, 23, 26, és 3 amiben anomális ÉK-i és  
É-i síkok is vannak (79. ábra). 



A Mórágyi Gránit szerkezeti fejlődése PhD értekezés 

Maros Gyula 68 

 
77. ábra A kontaminációs síkok fő irányainak térképi eloszlása. Az eloszlások maximumait mutató dőlés jelek a fúrások 

mellett láthatók. A mélység megjelenítése BALLA et al. (2003a) alapján 
 

Leukokrata telérek 
A síkok mennyisége szerint egyenletesen sok: 22, 23, 27, 28, 37, 43, 44, 45; 

szakaszosan sok-közepes: 2, 4, 5; egyenletesen közepes: 3, 25, 26, 36; kevés 29, 30, 39, 
42-es fúrás. 

Az eloszlást tekintve inkább ÉNy-i: 2, 3, 23, 25, 29, 39, 42; inkább DK-i: 4, 5, 26; 
kétpólusú: 30?, 36; lapos ¾-ed gömbhéjas eloszlás: 22, 27, 28, 45, ugyanez DK-i 
túlsúllyal: 37, 43, 44. 

Az eloszlásokat térképen elemezve a fúrásokat öt csoportra oszthatjuk (80. ábra). Az 
északi csoportban a 29, 39, 42-es fúrás, tőle délkeletre lévő sávban a 27, 30, 37, 42, 43, 44 
és a 45-ös fúrás, tőle délkeletre a 2-es, 23-as fúrás ~170 m alatti szakasza, a 25, 36-os 
fúrás, tőlük délre a 3, 22 és 28-as fúrás, a legdélkeletebbi csoportban a 4, 5, 26-os fúrás 
található.  
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78. ábra A leukokrata telérek fő irányainak térképi eloszlása. Az eloszlások maximumait mutató dőlés jelek a fúrások 

mellett láthatók. A mélység megjelenítése BALLA et al. (2003a) alapján 
 

Meredek palásság 
A síkok mennyisége szerint sok: 2, 22, 23, 25, 29, 36, 39, 42, 43; közepes vagy 

szakaszosan sok: 3, 4, 5, 26, 30; kevés 27, 28, 37, 44, 45-ös fúrás. 
Az eloszlást tekintve: tisztán ÉNy-i: 29, 30, 37, 39, 42, 43; tisztán DK-i: 5?, 25, 26; 

kétpólusú: 2, 22, 23, 36, 44, 45; egyéb kevés: 3, 4. 
Az eloszlásokat térképen elemezve a fúrásokat három csoportra oszthatjuk (81. ábra). 

Az északnyugati csoportban a 23-as fúrás kb. 110-120 m-ig tartó szakasza, a 29, 30, 37, 
39, 42, 43 és a 45-ös fúrás ~240 m-ig tartó szakasza, a középső csoportban a 2, 3, 22, a 23-
as fúrás ~120 m alatti szakasza, a 25, 28, 36 és a 45-ös fúrás 240 m alatti szakasza, a 
délkeleti csoportban a 4, 5, és a 26-os fúrás található. A 27-es fúrásban kevés az adat. 
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79. ábra A meredek palásság fő irányainak térképi eloszlása. Az eloszlások maximumait mutató dőlés jelek a fúrások 

mellett láthatók. A mélység megjelenítése BALLA et al. (2003a) alapján 
 

Lapos palásság 
A síkok mennyisége szerint sok: 2, 4, 23, 25, 26, 36, 39, 42; inkább sok: 3, 5, 22, 30; 

közepes: 37, 43, 45; inkább kevés: 44; kevés: 27, 28-as fúrás. 
Az eloszlást tekintve tisztán ÉNy-i: 25, 27, 29, 30, 37, 39, 42, 43, inkább ÉNy-i: 44; 

tisztán DK-i: 5, 26, inkább DK-i: 4; kétpólusú: 2, 22, 23, 28, 36, 45, kétpólusú és ÉK-i:  
3-as fúrás. 

A mélységfüggést tekintve többször tapasztalunk ÉNy-ról DK-re váltásokat a 
fúrásokban (3, 22, 23, 45). Ezeket a váltásokat vagy egy kevert szakasz választja el, vagy 
teljesen hirtelen történik meg a váltás. Általában a kevert szakaszban sem találunk átmeneti 
síkokat, hanem vagy az egyik vagy a másik csoportba tartozókat, esetleg teljesen kevert 
eloszlást. 
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Az eloszlásokat térképen elemezve a fúrásokat három csoportra oszthatjuk (82. ábra). 
Az északnyugati csoportban a 23-as fúrás kb. 110-120 m-ig tartó szakasza, a 27, 29, 30, 
37, 39, 42, 43 és a 45-ös fúrás ~225 m-ig tartó szakasza, a középső csoportban a 2, 3, a 22, 
23-as fúrás ~120 m alatti szakasza, a 25, 28, 36, 44 és a 45-ös fúrás 225 m alatti szakasza, 
a délkeleti csoportban a 4, 5, és a 26-os fúrás található. 

 
80. ábra A lapos palásság fő irányainak térképi eloszlása. Az eloszlások maximumait mutató dőlés jelek a fúrások 

mellett láthatók. A mélység megjelenítése BALLA et al. (2003a) alapján 

Milonit 
Az egyes fúrásokban mért síkok mennyisége szerint nem végezhető korreláció. A 

mélységfüggést tekintve több esetben feltűnő korreláció mutatkozott a kvázi képlékeny 
deformációs síkok mélységi eloszlásával, amely a milonit irányából mutatkozott. Ez azt 
jelenti, hogy ahol milonit van, ott nagy valószínűséggel (de nem mindig) kvázi képlékeny 
deformációs sík is található. 

Az eloszlást tekintve: inkább É-i és ÉNy-i: 25, 29, 36, 45; inkább DK-i: 5, 26, 37, 39; 
kétpólusú: 2, 3, 22, 23, 44?; DK-i és DNy-i: 4; ÉNy-i és DNy-i: 27. 
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Kvázi képlékeny deformációs síkok 
A mennyiséget tekintve nem lehet éles kategóriákat elkülöníteni, mivel a jelenség eleve 

viszonylag ritka. A legtöbb adat a 4, 23, 25, 26, 27, 43, 44-es fúrásban van. 
Az eloszlást tekintve a legnagyobb csoportot a 2, 22, 23, 25, 29, 30-as fúrás, amelyekre 

a meredek ~K–Ny-i csapású törések jellemzők, ide sorolható még a 27 és 37-es fúrás is, 
bár ezekben a csapás KDK–NyÉNy-ra fordul. A következő csoport a 4, 5, 26-os fúrás 
közepes DK-i gömbhéjas eloszlással. A harmadik csoport a 3, 28-as fúrás kevert, D-i, ÉK-i 
síkokkal, a negyedik pedig a 39, 42,43, 44, 45-ös fúrás sok lapos DK-i síkkal, ÉK-i 
síkokkal és K–Ny-i csapású síkokkal. A törészónák közül 9-et lehetett egyértelműen 
kapcsolatba hozni ezeknek a síkoknak a sűrűsödési helyeivel. 

 
81. ábra A kvázi képlékeny deformációs síkok fő irányainak térképi eloszlása. Az eloszlások maximumait mutató dőlés 

jelek a fúrások mellett láthatók. A sárga vonalak az eloszlásmaximumok meghosszabbított csapásvonalait mutatják.  
A mélység megjelenítése BALLA et al. (2003a) alapján 

 
Az eloszlásokat térképen is ábrázoltam (83. ábra). Amennyiben az ~ÉK–DNy-i 

csapású párhuzamos deformációs zónákat (a továbbiakban Mecsekalja-zónával párhuza-
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mos, 2b. ábra) fő eltolódási zónákként értelmezzük, akkor ezek és a köztük kirajzolódó 
mintázat egy jobbos Riedel rendszert mutat. A 2, 22, 28-as fúrásokon át az „R” síkok, a 25, 
27, 30, 37-es fúrásokban pedig a gátló „R’” síkok láthatók. Tehát a kvázi képlékeny 
deformációs síkokat egy jobbos elmozdulási rendszerben különítem el és egy deformációs 
fázisnak tekintem. 

Összes törés 
A mennyiséget nem elemzem, mert minden mélyfúrásban több ezer sík volt 

értékelhető. 
Az eloszlásokat tekintve nehezebb világos csoportokat alkotni, mivel az egyes 

fúrásokban több maximumhely is élesen elkülönül, azonkívül valamilyen gyakorisággal 
szinte mindenféle dőlésű törés jelen van. Az irányok eloszlását tekintve leginkább 
egyveretű a 4, 5, 26, 30-as fúrásból álló csoport, amelyben jelentős maximumot képvisel a 
KDK-i, DK-i dőlésű töréscsalád. A második többé-kevésbé jól jellemezhető csoporthoz 
tartozik a 3, 22, 25, 36 fúrás, amelyekben az ÉK-i meredek és az É-i, ÉNy-i meredek 
törések gyakran összeolvadva ekvatoriális gömbhéjszelet eloszlást mutatnak. Kissé kilóg, 
de talán ide sorolható a 2-es fúrás is, bár a törésképe sokkal összetettebb. A 28 és 37 fúrás 
mintegy átmenetinek látszik jelentős ÉK-i, lapos ÉNy-i és DNy-i, D-i maximumokkal. 
Ebbe az átmeneti csoportba sorolható a 43 és 45-ös fúrás is, ahol töréspárokká fejlődik az 
ÉÉK-i és DDNy-i valamint a KÉK-i és NyDNy-i maximumpár. A 27-es fúrás csak az ÉK-i 
és a D-i maximumot mutatja, azután a 29-es fúrás pedig a legnagyobb D-i maximummal 
fejezi be a sort, bár igen jelentős az ÉNy-i maximuma is. Ebben hasonlít a 39 és 42-es 
fúrásra. A 23, 44-est talán inkább az átmenetbe lehet sorolni, bár az utóbbinál a NyDNy-i 
maximum a legnagyobb, a párja ehhez képest alárendeltebb, viszont jelentős a meredek D-i 
dőléssel jellemezhető populáció. 

ZILAHI-SEBESS 2005 kimutatta, hogy a statisztikai stabilitás a statisztikába vont 
magszakasz hosszával arányos, a stabilitás pedig az eloszlások kiterjeszthetőségének az 
alapja. Ez alapján az egész fúrási magszakaszok alapján kapott eloszlások térképi 
ábrázolásánál a fő eloszlási csapásvonalakat megpróbáltam összekötni a fúrások között 
(84. ábra). Ebből egy, a Mecsekalja-zónával párhuzamos rendszer, valamint egy arra 
merőleges, többé-kevésbé egyöntetűen ÉK-re dőlő rendszer rajzolódik ki markánsan, de 
jelen van még egy K–Ny-i csapás és egy NyÉNy–KDK-i csapás is. Utóbbi a Mecsekalja-
zónával párhuzamos törésekkel egy jobbos eltolódási rendszerbe, a Mecsekalja-zónával 
párhuzamos és az ÉK-re dőlő rendszer pedig egy Mohr párként értelmezhető. Ebből is ki-
világlik, hogy a területen a törések és deformációs zónák sokfázisú felújuláson mehettek át. 
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82. ábra Az összes törés fő irányainak térképi eloszlása. Az eloszlások maximumait mutató dőlés jelek a fúrások mellett 
láthatók. A szürke vonalak az eloszlásmaximumok meghosszabbított csapásvonalait mutatják. A mélység megjelenítése 

BALLA et al. (2003a) alapján 

Nyílt törések 
A mennyiséget nem elemzem, mert minden mélyfúrásban több ezer sík volt 

értékelhető. Az eloszlásokat tekintve nagyban hasonlít a kép az összes töréséhez a 
következő különbségekkel: a 3-as fúrás inkább a 4, 5, 26, 30-oshoz csatlakozik, a 2, 22, 25, 
28, 36, 37-es fúrás, a 23, 27, 43, 44, 45-ös fúrás és a 29, 39, 42-es fúrás képez csoportokat. 

Zárt törések 
A mennyiséget nem elemzem, mert minden mélyfúrásban több ezer sík volt 

értékelhető. Az eloszlást tekintve itt is átmeneteket és kisebb csoportosulásokat lehet látni 
amellett, hogy a legészakibb és legdélibb fúrásokon kívül az ÉK-i dőlésű síkcsalád igen 
jellemző vagy a legjellemzőbb. Délen a 4, 5, 26-os fúrás ÉK-i és DK-i maximumokkal jel-
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lemzett, a 2, 3, 22, 36-os fúrásban eltűnik a DK-i és megjelenik az ÉNy-i irány (a 2-esben 
Ny-i). Tovább D felé a 23-asban megjelenik a D-i csoport még lapos szög alatt dőlve, majd 
a 25, 27, 43-as fúrásban meredeken, a meredek ÉK-i irány mellett (a 43-asban ÉÉK-i). A 
28, 37, 44, 45-ös fúrásra a meredek töréspárok jellemzők, az ÉK mellett a DNy, D, NyDNy 
irányok, de kimarad az ÉNy-i dőlés. A 39-es fúrás meglehetősen heterogén képet mutat, a 
42-esben az ÉÉK-i irány mellett ismét visszatér az ÉNy-i és megvan a D-i is, tehát egyfajta 
átmenetet jelent a 29-es felé, amelyben a D-i, ÉNy-i és DNy-i törések dominálnak. 

Az eloszlások térképi ábrázolása alapján négy zóna különíthető el (85. ábra). Az ÉNy-i 
zónára a Mecsekalja-zónával párhuzamos töréspopulációk jellemzők, a 42-es fúrásig. Ettől 
délre inkább a K–Ny-i csapásúak dominálnak, ahol a határt a 23, 36-os fúrás vonala jelenti. 
Ettől délre átveszik a legjelentősebb síkcsalád szerepét az ÉK-i dőlésű síkok. Ezt a zónát 
DK-ről a 4, 5 és 26-os fúrás zónája határolja szintén a Mecsekalja-zónával párhuzamos 
síkokkal, amelyek többsége azonban DK-felé dől. 

 
83. ábra A zárt törések fő irányainak térképi eloszlása. Az eloszlások maximumait mutató dőlés jelek a fúrások mellett 

láthatók. A sötétszürke vonalak az eloszlásmaximumok meghosszabbított csapásvonalait mutatják. A mélység 
megjelenítése BALLA et al. (2003a) alapján 
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Karbonát kitöltés 
A mennyiséget nem elemzem, mert minden mélyfúrásban több ezer sík volt 

értékelhető. 
Az eloszlást tekintve az összes törésre vonatkozó következtetések itt is érvényesek, 

amiből az következik, hogy valamilyen mértékben minden törés rendelkezik karbonátos 
kitöltéssel. 

A térképi eloszlást tekintve is az összes törés eloszlási képét tartom mérvadónak a 
karbonátos kitöltések eloszlására nézve. 

Hematit kitöltés 
A mennyiség eloszlása elég hektikusan változik, legtöbbször több száz adat áll 

rendelkezésre, a terület közepén a 2, 3, 22, 23, 25, 30, 36 csoportra jellemző egy kissé 
kevesebb adatmennyiség. 

Az eloszlást tekintve világosabb kép rajzolódik ki, mint a karbonátok eloszlásánál. 
Délen a 26-os fúrás az eddigiekhez hasonló képet mutat, majd a 4 és 5-ös fúrás következik, 
DNy-i, DDNy-i maximumok megjelenésével. Ezután egy nagyobb csoport következik a 2, 
3, 22, 23, 25, 30 és 36-os fúrással, amelyikre az ÉK-i dőlések tetemes túlsúlya, néhol 
kizárólagossága jellemző. A következő csoportba a 27, 28, 37, 43, 44 és 45-ös fúrás 
tartozik, ahol a töréspár szerkezet látható nagyrészt KDK–NyÉNy-i csapással. Az eddig 
hiányzó ÉNy-i dőlések a 42-es fúrásban jelennek meg ismét, és a kissé komplex eloszlású, 
de ehhez hasonló 39-es fúráson át jutunk el megint a 29-es fúráshoz, ahol ezek a dőlések a 
D-i és DNy-i dőlésű síkok mellett dominálnak. 

Az eloszlásokat térképen ábrázolva két fő trend rajzolódik ki (86. ábra). ÉNy-on 
dominálnak az ÉNy-felé dőlő, a Mecsekalja-zónával párhuzamos síkok, majd ezek a 37-es 
fúrás vonalától kezdve átadják helyüket az ÉNy–DK-i és NyÉNy–KDK-i csapású 
töréseknek. 
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84. ábra A hematit kitöltések fő irányainak térképi eloszlása. Az eloszlások maximumait mutató dőlés jelek a fúrások 

mellett láthatók. A sárga vonalak az eloszlásmaximumok meghosszabbított csapásvonalait mutatják. A mélység 
megjelenítése BALLA et al. (2003a) alapján 

 

Klorit kitöltés  
Az eloszlást tekintve a déli 4, 5, 26-os fúráscsoport után a 28 és 3-as fúrás következik, 

ahol a DK-i maximum mellett megjelenik az ÉK-i és DNy-i töréspár. Ez majdnem 
kizárólagossá válik a 2, 25, 36 és 43-as fúrásban. A 22, 23 és 27-es fúrás nagyon hasonlít 
az előzőekhez azzal a különbséggel, hogy jellemző még egy DDK-i maximum. A 30, 37, 
44-es fúrásban É-i és D-i töréspár jellemző, a 44-esben megjelennek olyan törések is, 
amelyek átmenetet jelentenek a 42, 45 majd a 29-es fúrás felé. A 39-es fúrásban az ÉNy-i 
törések jellemzők. 

Az eloszlásokat térképen ábrázolva két fő trend rajzolódik ki (87. ábra). ÉNy-on 
dominálnak az ÉNy-felé dőlő, a Mecsekalja-zónával párhuzamos síkok, majd ezek a 37-es 
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fúrás vonalától kezdve átadják helyüket az ÉNy–DK-i és NyÉNy–KDK-i csapású 
töréseknek. 

 
85. ábra A klorit kitöltések fő irányainak térképi eloszlása. Az eloszlások maximumait mutató dőlés jelek a fúrások 

mellett láthatók. A világossárga vonalak az eloszlásmaximumok meghosszabbított csapásvonalait mutatják. A mélység 
megjelenítése BALLA et al. (2003a) alapján 

 

Limonit kitöltés 
A limonitos kitöltések száma tág határok között változik a fúrásokban, megjelenésük 

elsősorban a felszín közeli zónában sűrűsödik. Ezért nem könnyű szabályszerűségeket 
felfedezni a limonitos kitöltések eloszlásában. Mindazonáltal a déli fúrásokban itt is 
megjelennek a DK-i maximumok, a 27, 28, 37, 43, 44, 45-ös fúrásban az ÉNy–DK-i 
csapású töréspár törései, a 27, 29, 39, 42, 43, 44, 45-ös fúrásban pedig jelentőssé válnak az 
ÉNy-i töréspopulációk. Említésre érdemes, hogy a limonitos kitöltések eloszlásában 
jelentős tényezőt képviselnek a lapos törések. 
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Az adatok számának fúrásonkénti nagy szórása miatt ezt a jelenséget nem ábrázoltam 
térképen. 

Sík menti vörösödés 
Az egyik leginkább egyveretű jelenség a mélyfúrásokban a síkok mentén 

megfigyelhető vörösödés. Szinte minden fúrásban a legnagyobb maximumot az ÉK-i 
meredek és közepes törések adják, néhol ennek DNy-i párja is megjelenik. Ettől kisebb-
nagyobb mértékben eltérnek a következők: a déli fúrások közül az 5 és 26-ös fúrásban a 
DK-i törések is jelentősek, a 28, 30, 44 és 45-ös fúrásban egy meredek K–Ny-i csapású 
töréspár is jelen van, a 39-es fúrás heterogén eloszlásában a KDK-i törések dominálnak. 

Az eloszlásban megmutatkozó homogenitás természetesen a térképi eloszlásban is 
látható (88. ábra). 

 
86. ábra A sík menti vörösödés fő irányainak térképi eloszlása. Az eloszlások maximumait mutató dőlés jelek a fúrások 

mellett láthatók. A mélység megjelenítése BALLA et al. (2003a) alapján 
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Kréta vulkanit telér 
Az a kevés orientált adat, ami rendelkezésünkre áll a mélyfúrásokból jó egyezést mutat, 

egyrészt egy ÉK–DNy-i csapás mentén közepesen és meredeken dőlő síkokkal, másrészt 
K–Ny-i csapás mentén rendeződik meredek síkokkal. 

Vetőkarc 
Mennyiség szerint két csoportra lehetett osztani a mélyfúrásokat, sok és kevés vető-

karcot tartalmazóakra. Az előbbibe tartozik a 2, 4, 22, 26, 27, 28, 29 és 44-es fúrás, az 
utóbbiba a 3, 5, 23, 25, 30, 36, 37, 39, 42, 43 és 45-ös fúrás. Kőzettani korreláció a fúrások 
egészét tekintve nem állapítható meg. 

A mélyfúrásokban összesen 78 csak vetőkarcok alapján elkülönített elmozdulási zónát 
lehetett elkülöníteni, amelyek közül 43 törészónával esett egybe. Ezt a 43 zónát az 
elmozdulást jelző karcok alapján minősítettem. Természetesen ez csak egy közepes 
megbízhatóságú minősítés, mivel a zónák leginkább deformált térrészeiben a karcok a 
dokumentáció során értékelhetetlenek orientálhatatlanok lettek, vagy akár meg is 
semmisültek. Valószínűleg ez okozza azt is, hogy a maradék 35 törészónát nem lehetett 
karcok alapján minősíteni. A minősítés gyakran kérdőjeles, gyakran több, különböző 
elmozdulást jelző minősítés is megadható. 

A minősítések a következő megoszlásban állnak: normál: 16; inverz: 24; balos: 22; 
jobbos: 10; balinverz: 13; jobbinverz: 8; balnormál: 0; jobbnormál: 2. Másképpen csopor-
tosítva 40 függőleges, 32 vízszintes, 23 ferde elmozdulás. Mindenképp dominál az inverz, 
balos és balinverz elmozdulás fajta. Érdekes, hogy sok fúrásban a karcok nem csak a 
törészónák környezetében, hanem gyakorlatilag egyenletesen az egész kőzettömegben 
előfordulnak: 2, 22, 26, 28, 29, 30, 42 és 44-es fúrás. Megfigyelhető, hogy a mélységi 
eloszlásokban sok dőlésszög legyező fordul elő a következő fúrásokban: 2, 4, 22, 27, 28  
és 44-es.  

A legjellemzőbb karchordozó síkok és karcirányok eloszlását térképen is ábrázoltam 
(89. ábra). A 2, 3, 4, 5, 25 és 36-os fúrásban nem voltak orientált karc adatok. A terület 
ÉNy-i sarkában lévő fúrásokra (29, 37, 39, 42, 43, 45) jellemző egy vagy több balos 
eltolódás megléte a Mecsekalja-zónával párhuzamosan. A terület DK-i részén viszont (és 
itt emlékeztetek a 4-es fúrás legnagyobb törészónájának jobbos minősítésére (1.melléklet) 
kissé eltérő csapásirányban, de jobbos eltolódások jellemzők (4, 5?, 26, 30). A terület 
középső része jóval bonyolultabb elmozdulásokról árulkodik. Itt is jellemzők a balos 
eltolódások, de inkább a ferde vektorral leírható mozgások dominálnak (főképp balinverz). 
A normál vetők itt legtöbbször a D-ies, DNy-i síkokat preferálják. Az egész területre 
jellemző az inverz elmozdulások megléte. A területi bontáshoz nincs elég adat, úgy tűnik, 
hogy két antitetikus síkcsalád érvényesül: az egyik főként É-i, alárendelten ÉÉNy-i 
vergenciájú, a másik főként D-i, DDK-i. 
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87. ábra A vetőkarcok fő irányainak térképi eloszlása. Az eloszlások maximumait mutató dőlés jelek a fúrások mellett 
láthatók. A félnyilak az oldal-, a teli nyilak a normál, a nyilak az inverz elmozdulások vektorainak irányát mutatják az 
alattuk levő kék sík jelhez képest, a síkot keresztező félnyilak a ferde elmozdulásokat jelzik. A mélység megjelenítése 

BALLA et al. (2003a) alapján 
 

Töréssűrűség 
A töréssűrűség vagy más néven töredezettség lefutása alapvetően három egyéb 

jelenséggel korrelálható: a törészónákkal, a kőzettípusok váltakozásával és a felszíntől 
számított mélységgel. A törészónákkal való korrelációt a 6.1.2 fejezetben már tárgyaltam, a 
felszíntől számított mélység pedig általánosan növeli a töréssűrűséget a fúrások felső 
részében.  

A kőzettani változatosság két dologban nyilvánul meg. Egyrészt a monzogránit és a 
kontaminált monzogránit összetételű kőzetszakaszokban általánosságban nagyobb a 
töredezettség, mint a monzonit, kontaminált monzonit összetételű szakaszokban (22, 27, 
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37, 43 és 45). Másrészt a kőzettípusok váltakozása, illetve maguk a típushatárok növelik a 
törészónák és ezzel a töredezettség növekedésének valószínűségét (3, 23, 39, 42, 44 és 45).  

A mélységgel nem állapítható meg egyértelműen a töredezettség csökkenése, bár 
bizonyos fúrásokban ez a tendencia tetten érhető (3, 4, 23, 26, 30, 37 és 43). 

 
Mivel a törészónákkal külön fejezet keretében foglalkozom, itt most nem részletezem 

az ezekre vonatkozó következtetéseket. Ezeket meg lehet találni a 6.3. fejezetben. 
A jelenségek közötti korrelációt — bár logikailag ezen a helyen is lehetne tárgyalni 

őket —, a 6.2. fejezetben mutatom be, amely az összes fúrásra, jelenségenként összesítve 
tárgyalja az egyes jelenségek közötti korrelációt is. 

 
 

6.2. Adatelemzés és korreláció: jelenségek– összes fúrás 

A lemélyült fúrások az egész pluton területéhez képest kis területen csoportosulnak, 
emiatt az egészre nézve akkor vonhatunk le következtetéseket, ha egy-egy jelenségre 
tekintettel összegyűjtjük a rendelkezésre álló összes adatot. Ezt tettem meg, amikor sorban 
az összes jelenség összes mélyfúrásból származó orientált adatát egy-egy sztereogramon 
ábrázoltam. Amennyiben az adatok száma olyan nagy volt, hogy a sztereogram 
áttekinthetetlen lett volna, csak a póluspontokkal történő ábrázolást választottam. 
Általában minden jelenségről volt annyi adat, hogy értelmes volt megszerkeszteni a 
pólussűrűségi diagramot. A Terzaghi korrekciójú pólussűrűségi diagramot azonban csak 
azoknál a jelenségeknél alkalmaztam, amelyek a térben homogén eloszlást, vagy nem 
megjósolható eloszlást ígértek. Ezeket az eloszlásokat torzítja ugyanis a lineáris 
mintavétel, amit maga a fúrás is képvisel. Azoknál az eloszlásoknál, amelyek valamilyen 
kitűntetett irányt képviseltek, ezt az eloszlást csak elrontaná a korrekció. Az egyes 
jelenségek diagramjait egy-egy sorban, táblázatos formában mutatom be, 
jelenségcsoportonként szerkesztve (4–8. táblázat) Az egyes táblázatok utáni szöveg 
tartalmazza a főbb következtetéseket és összehasonlításokat. 
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6.2.1. Magmás jelenségek 

4. táblázat 

A magmás jelenségek összes adatának sztereogramjai 

 Sztereogram Póluseloszlási diagram Terzaghi póluseloszlási 
diagram 
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A kőzethatárok eloszlása igen érdekes képet mutat. A diagramokon mintegy ÉNy– 

DK-i széles sávban „vonulnak át” az adatok. Ez természetesen megtévesztő állítás így, 
mert habár van számos ilyen dőlésű adat, a „sáv” középső részei már a DNy-ra és ÉK-re 
dőlő síkokat képviselik. Mindenesetre ez a mintázat mégis értelmezhető a félgömb 
projekción. Az eloszlás azt mutatja, hogy ezek a síkok két negyed-gömbfelületen 
helyezkednek el, amelyet korábban gömbhéjas eloszlásnak neveztünk (69. ábra). Az egyik 
ilyen negyedgömb dominánsabb, több sík foglal helyet benne. Ez főképp ÉNy-ra dőlő 
síkokból és átmenetesen É-ra, és Ny-ra dőlő síkokból áll. A dőlésszögeket illetően 
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domináns a 60-70°-os síkok csoportja, de a síkok valóban befedik az egész negyedgömböt, 
mert jelen vannak az egészen meredek és a lapos síkok is. A másik negyedgömb síkjai 
főképp DK-re, D-re és K-re dőlnek. Feltehető, hogy ez a szerkezet a benyomuláskor és 
magmakeveredéskor jött létre és valószínű, hogy az eloszlás már akkor anizotróp volt a két 
negyedgömb szerint, amit a palásodással járó metamorfózis csak felerősített. Vonzó 
következtetés lenne, ha a két negyedgömböt egymással szembe fordítva képzelnénk el, és 
így egy képzeletbeli gömbhéjas szerkezet anizotróp darabját látnánk, de rá kell mutatnom, 
hogy a síkcsaládok térképi eloszlása ezt a képet nem támogatja (lásd előző fejezet). 

A kontaminációs jelenségek eloszlása hasonló, de azért kissé eltérő képet mutat. A 
legtöbb póluspont itt is a II. és IV. térnegyedbe esik, az ÉNy-i dőlésű síkok döntő 
dominanciájával és szintén előfordulnak síkok az I. és III. térnegyedben, de az eloszlás 
sokkal jobban polarizált. A póluseloszlási diagram szerint két gömbhéjdarabon oszlik meg 
a síkok többsége, ezen héjak egyike sem éri el egy gömbnegyed területét, de megközelítik 
azt, ezért ezt az eloszlást is gömbhéjas eloszlásnak tarthatjuk. A dőlésszögek tekintetében 
szintén a 60-70°-os maximum rajzolódik ki. 

Az irányított monzonit zárványok feltűnően meredek síkok mentén rendeződnek 
többségük ÉNy felé dől. A legyezőszerű, viszonylag elnyúlt maximumok oka az is lehet, 
hogy a zárványokra történő síkillesztés pontossága a zárványok és a magminták méretének 
hasonlósága miatt nem mindig volt tökéletes. Az eloszlás legyező vagy szűk ekvatoriális 
gömbhéjszelet eloszlás (69. ábra). 

A leukokrata telérek eloszlása hasonló ugyanakkor eltérő vonásokat is hordoz az 
előzőektől. A kőzethatároknál említett „sáv” itt is megvan, de aszimmetrikus, gyakorlatilag 
hiányoznak belőle a DNy-ra dőlő telérek. A dőlésszög maximuma 30-40° közé esik, csak 
az ÉNy-ra dőlő telérek meredekebbek és képviselik a szokásos 60-70°-os tartományt. Az 
eloszlásban itt a DK-re dőlő síkok jelentik a maximumot. Úgy tűnik, hogy ezek a telérek 
egy, a sztereogramon összefüggő háromnegyed-gömb felületén helyezkednek el, a 
gömbnek a laposabb dőlésszögű részén, néhány kitüntetett maximummal (DK, ÉK, ÉNy), 
valamint a gömbhéj ÉNy felé meredekebb. Ezt az eloszlást aszimmetrikus, széles, 
meridionális gömbhéjszelet eloszlásnak minősíthetjük. Szerkezetföldtanos szemlélettel 
csábító a kép, hogy az eloszlást, mint redőszárnyak vetületét tekintsem és ebből 
kiszerkesszem a tengelyt. A póluspontok egy nagyvonalúan 230-240/65°-os dőlésű „sík”-
ra illeszkednek, amiből ~55/25°-os tengely adódik. Itt is hangsúlyozom azonban az egy 
összevont, az összes fúrási adatot összevonó, statisztikus mintázat. 
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6.2.2. Képlékeny deformáció 

5. táblázat 

A képlékeny deformáció jelenségei összes adatának sztereogramjai 

 Sztereogram Póluseloszlási diagram Terzaghi póluseloszlási 
diagram 
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Általánosságban megállapítható, hogy csak az eloszlások jóval polarizáltabbak a 

magmás jelenségekben mutatkozó eloszlásoknál. 
A meredek palásság eloszlása igen hasonló az irányított monzonit zárványok 

eloszlásához. Elképzelhető, hogy az utóbbi eloszlás kialakulása befolyásolta az előbbiét. 
A lapos palásság viszont a kontaminációéhoz hasonlít, csak kisebb benne a szórás. Ez 

a szórás nem magyarázható a síkfektetés nehézségeivel, mert az irányított szövet alkotta 
szinuszok nagyon jól kirajzolódnak a szkennelt képeken, tehát ezeknek az adatoknak a 
megbízhatósága jó. Az eloszlás kétpólusú azimut legyező eloszlás. 

A milonitok eloszlása kissé hasonló a lapos palásságéhoz, de jóval nagyobb szórást 
mutat, főképp dőlésszögben. Igaz, hogy az adatszám sokkal kisebb ennél a ritkább, 
képlékeny nyírózónákhoz köthető jelenségnél. Mindenképpen elmondható, hogy a milonit 
sávok döntően ÉK–DNy-i csapásúak. 



A Mórágyi Gránit szerkezeti fejlődése PhD értekezés 

Maros Gyula 86 

6.2.3. Képlékeny–töréses átmeneti deformáció 

6. táblázat 

A képlékeny–töréses átmeneti deformáció jelenségei összes adatának sztereogramjai 

 Sztereogram Póluseloszlási diagram Terzaghi póluseloszlási 
diagram 
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Ennek a deformációs közegnek többször, többféleképpen is szerepe lehetett a kőzet 

deformáció történetében, ezért könnyen elképzelhető, hogy időben különböző jelenségek is 
összemosódhatnak. A jelen kutatási fázisban azonban nagyrészt a vizuális észlelések 
alapján osztályozzuk ezeket és az eloszlások nem is mutatnak kaotikus képet. A 
kataklázitok mintha két konjugált töréspár mentén rendeződnénk. Az egyik az egymással 
szembe dőlő ÉK–DNy-i csapású síkcsaládot hozza létre és ez a dominánsabb az 
eloszlásképben, a másik erre gyakorlatilag merőleges, ÉNy–DK-i csapás síkokat 
eredményez. Mindkét síkcsalád konzisztensen 60°-os dőlésszögű, ami két normál vető 
párra utal. 

A kvázi képlékeny deformációra utaló síkok elkentebb eloszlást mutatnak, de az 
leolvasható a sztereogramról, hogy ezeknek a síkoknak a döntő többsége igen meredek és 
nagyjából K–Ny-i csapású. 
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6.2.4. Kréta vulkanit telérek 

7. táblázat 

A kréta vulkanit telérek összes adatának sztereogramjai 

 Sztereogram Póluseloszlási diagram Terzaghi póluseloszlási 
diagram 
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Ezek a telérek a fúrásokban viszonylag ritkák, ezért relatíve kevés adat áll 

rendelkezésünkre. Két populációjuk látszik kirajzolódni: egy ÉNy-ra és DK-re dőlő 
csoport, az ÉNy-i dőlésűek dominanciájával, ugyanakkor a szórvány adatok mellett 
megjelenik egy meredek K–Ny-i csapású csoport is, amelyik feltűnően hasonlít a kvázi 
képlékeny deformációt mutató síkok csoportjához, akár genetikai kapcsolat is lehet a kettő 
között. 

6.2.5. Töréses deformáció 

8. táblázat 

A töréses deformáció jelenségei összes adatának sztereogramjai 

 Sztereogram Póluseloszlási diagram Terzaghi póluseloszlási 
diagram 
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 Sztereogram Póluseloszlási diagram Terzaghi póluseloszlási 
diagram 
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 Sztereogram Póluseloszlási diagram Terzaghi póluseloszlási 
diagram 
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Az összes törés sztereogramja igencsak kaotikus szerkezeti képet mutat, nem alkalmas 
következtetések levonására. A póluseloszlási diagramon a laposabb síkok dominálnak a 
már megszokott ÉNy-i maximummal, jelentős DK-i dőlésű csoporttal, de a DNy-iak is 
jelentősnek tűnnek. Mivel több, mint 40ezer adatot ábrázoltam, ezért az alárendeltebb 
maximumok is igen nagy töréspopulációt képviselhetnek. Egy ilyet találunk a meredek ÉK 
felé dőlő síkok között. A Terzaghi korrigált diagramon — amely a törések esetében 
valószínűleg a valósághoz közelebbi eloszlást mutat — ez a populáció válik a 
legjelentősebbé, azimut legyező eloszlásban, ami mellett az ÉNy-i, palássággal 
párhuzamos törések dominálnak. Alárendeltebb maximumként jelentkezik még a DK-i, 
valószínűleg szintén a palássággal, kőzethatárokkal párhuzamos töréscsoport és látható 
még egy D-i dőlésű csoport is. A dőlésszögek nagysága 60° vagy annál meredekebb a 
korrigált diagramon. 

A nyílt törések póluseloszlási diagramja nagyon hasonló az összes töréséhez, azzal a 
különbséggel, hogy kisebb súllyal szerepelnek az ÉK-i dőlésűek. Ezek csak a Terzaghi 
diagramon válnak jelentősebbé, de így is alárendeltek maradnak. A maximumokat tekintve 
ez egy sokkal tisztább eloszlás, mint az összes törésé, az ÉK-i azimut legyező, az ÉNy-i 
széles, meridionális gömbhéjszelet eloszlás. 

Ha egy pillantást vetünk a zárt törések diagramjaira, azonnal megtaláljuk a hiányzó 
ÉK-i dőlésű töréscsoportot, ami azimut legyező eloszlásban jelentkezik. Ezek már a 
póluseloszlási diagramon is a legnagyobb maximumot képviselik. Szintén jelentős a D-ies 
és az ÉÉNy-i dőlésű maximum. 

A vetőkarcok értékelésénél ki kell térnünk arra, hogy a sztereogramon megjelenhetnek 
a karcok elmozdulási értelmét mutató jelek és színek, a póluseloszlási és a Terzaghi 
diagramon ezek azonban már nem láthatók, ezért ez utóbbi kettőn csak a karcokat hordozó 
síkok eloszlását tudjuk értékelni. Ezeken az ÉNy-i maximum azimut legyező eloszlásban 
mutatkozik, halványan látható a DK-i dőlésű párja is. Ennél jelentősebbek azonban a 
nagyjából K–Ny-i csapású síkok, amelyek mindkét dőlésirányban fellépnek. Az ÉK-i és 
főképp a DNy-i dőlésű síkok megjelennek a diagramon, de alárendeltebbnek mutatkoznak. 
Érdekes, hogy az egyes fúrások elemzésénél sokszor szembetűnő dőlésszög legyezők nem 
igazán mutatkoznak. 

Ennél a jelenségnél külön elemzés kívánkozik a sztereogramhoz, amelyen a különböző 
elmozdulások átlagos vektor maximumait tanulmányozhatjuk: 

A balos eltolódások képviselik a legtöbb adatot, ennek ellenére viszonylag konzisztens 
képet mutatnak, egy 0–50° közötti azimut legyezőt képeznek átlagosan ~10°-os dőlés-
szöggel. Hasonlóan értékelhetők a balinverz elmozdulások, amelyek pedig egy 0–40° 
közötti azimut legyezőt alkotnak átlagosan ~28°-os dőlésszöggel. A balnormál 
elmozdulások kevesebb adattal képviseltetik magukat, ezek közül az egyik maximum 
szintén az előbbiekhez hasonló, a másik viszont D-felé dől. 

A jobbos eltolódásokat két maximum képviseli az átlagosan 40/7° irányban, a 
harmadik Ny-ra dől. A jobbinverz elmozdulások több fúrásban is megjelennek, de eléggé 
szórnak, előfordul É-i és D-i, ÉK-i, DNy-i és DK-i is. Jobbnormál maximumot nem 
találtam. 

Az inverz elmozdulások szintén sok adatot adnak. Két fő maximumpár rajzolódik ki. 
Az egyik egy É-ias és D-ies pár, a másik pedig az ÉNy-ias és DK-ies pár. Ezen kívül 
megjelenik még egy 210°-os irány is amely azonban a normál elmozdulásokkal keveredik. 
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Ennek ugyanis a legnagyobb maximuma a 220/55°. Szintén jelentős még egy D-ies 
legyező 75°-os dőlésszöggel és 280–310° irány is. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a Mecsekalja-zónával és a palássággal 
párhuzamos síkokat két elmozdulás csoport is előnyben részesíti. Az egyik a balos és a 
ferde, inverz összetevőjű balos eltolódások csoportja, de előfordulnak jobbos eltolódások is 
ezeken a síkokon. A másik az inverz elmozdulások egyik csoportja. A K–Ny-i csapású 
síkokon mind É-i, mind D-i vergenciával szintén inverz elmozdulások vannak. A normál 
vetők legtöbbje D–DDK-i legyezőt képez. Érdekes, hogy a törések között kiemelkedő ÉK-i 
maximum nem jelentkezik markáns elmozdulási irányként, előfordulnak rajta balos, 
balinverz, és jobbinverz karcok is. Feltehetően ez az irány széthúzásos szerkezetként 
értelmezhető. 

A sík menti vörösödés jelensége homogén eloszlást mutat a számított maximumot 
illetően, olyannyira, hogy Terzaghi póluseloszlási diagram nem is készült. Egyértelmű ÉK-
i dőlés, 60-70° közötti dőlésszöggel. A sztereogramon azonban látható, hogy előfordulnak 
más dőlésben is ilyen elváltozást mutató síkok, de valóban sokkal kisebb gyakorisággal. 
Az eloszlás mintázata gömbhéjas, ami az É-i dőlésiránytól a K-iig terjed. 

A törés menti bontási jelenségek eloszlását is lényegesen befolyásolja a Terzaghi 
korrekció. A póluseloszlási diagramon az ÉK-i legyező mintázatú dőlésmaximum mellett 
megvan a lapos ÉNy, DK, Ny-i csoport is. Ezekből a korrigált diagramon már csak az 
ÉÉNy-i csoport marad meg a meredek ÉK-i csoport mellett. 

A karbonát kitöltések póluseloszlási diagramja és Terzaghi diagramja is megszólalásig 
hasonlít a nyílt törésekéhez. 

Ugyanez a helyzet a klorit kitöltésekkel is, kisebb hangsúlyeltolódásokkal. Az ÉNy-i 
dőlésű csoport itt jelentősebb, és az ÉK-i csoport pedig egy kissé É felé tolódik el. 

A hematit kitöltések egyértelműen ÉÉK-i dőlésűek, bár a póluseloszlási diagramon 
megjelenik még egy közepes dőlésszögű D-i dőlésű csoport is. 

A limonit kitöltések a karbonátokhoz hasonló eloszlást mutatnak a póluseloszlási 
diagramon, lapos ÉNy-i maximum, jelentős DNy-i, és DK-i maximum szintén lapos 
dőlésszöggel. A Terzaghi eloszlás egy igazán széles félgömbön osztja el a limonit kitöltésű 
síkokat, amelynek maximuma NyDNy felé dől, az eloszlás mintázata ekvatoriális 
gömbhéjszelet eloszlás. Ennél alig kevesebb a palássággal párhuzamos síkok maximuma 
és jelentős az ÉK-i dőlésirányú csoport is. 

Az agyagos kitöltések szintén hasonlóak, de a Terzaghi eloszlás más maximumokat ad. 
Igaz, hogy a legtöbb adatot a palássággal párhuzamos síkok közé teszi, de az ÉK-i dőlésű 
csoport itt elfordul ÉÉK-re és még meredekebbé, majdnem függőlegessé válik. 

A kőzettörmeléket tartalmazó kitöltések a kvázi képlékeny deformáció eloszlására 
hasonlítanak, már a póluseloszlási diagramon meredek dőlésszöget mutatnak, ami a 
Terzaghi diagramon csak fokozódik. Az ÉK-re dőlő csoport É felé tolódik, ami 
valószínűleg annak köszönhető, hogy a másik maximumnak, ami egy D-re dőlő meredek 
töréscsoport az É felé dőlő párja torzítja el az eloszlást. 

A többgenerációs kitöltések sztereogramja elég szórt eloszlást mutat, amiben a 
póluseloszlási diagramokon azonban markáns maximumok bújnak meg, amelyek egy 
töréspárt vagy egy nagyon meredek ÉÉK-i dőlésű töréscsaládot mutatnak. Érdekes, hogy 
az eloszlásban kevés sík képviseli a palássággal párhuzamos irányokat.  

A törészónák fő irányai a palássággal párhuzamosak, ami nem meglepő. Markánsan 
jelentkezik a K–Ny-i csapású meredek töréspár, ehhez képest viszont egy árnyalattal 
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háttérbe szorulnak az ÉK-re dőlő síkok. Ez a csoport azonban a viszonylag kisebb 
adatszám miatt lehetséges, hogy nem a valós maximum arányokat mutatja. 

6.3. A törészónák elemzése 

Ebben a fejezetben kiemelten foglalkozom a rideg nyírózónákkal vagy más néven 
törészónákkal, mivel ezek elsődleges fontosságúak a szerkezeti modell megalkotásában. 
Egy rövid szakirodalmi kitekintés után a zónák fenomenológiai és genetikai típusait 
tárgyalom, kitérve a dőlés meghatározás problematikájára a fúrásokban, ezután ismertetem 
az egyedi törészóna meghatározásokat és a zónák dőléseloszlását. 

Először azonban essen pár szó a törészónák megismerésének történetéről a kutatási 
területen és annak környezetében. A Projekt keretében a törészónákat, nyírózónákat a 
felszíni feltárásokban DUDKO és SZEBÉNYI (2003) és MAROS et al. (2003b), a kutatóárkokat 
MAROS in GYALOG et al. (2003) tanulmányozta. A fúrásokban DUDKO (2000), MAROS és 
PALOTÁS (2000a), ZILAHI-SEBESS et al. (2000b), BALLA és DUDKO in MAROS et al. 
(2003b), majd BALLA (2004a) foglalkozott a zónák elemzésével. BALLA tipizálta a 
lyuktelevíziós mintázatokat, DUDKO összevetette a földtani-tektonikai megfigyeléseket a 
mélyfúrás-geofizikai mérések eredményeivel (SZONGOTH et al. 2003b), meghatározta a 
törészónák mélységét, kísérletet tett a dőlések meghatározására is, a zónákat jellemzőik 
alapján 1-től 6-ig terjedő kategóriákba osztotta. A zónák elmozdulás szerinti minősítését 
PALOTÁS, majd ennek a tanulmánynak a keretében MAROS végezte vetőkarcok alapján. A 
törészónák térbeli lefutásának meghatározására BALLA tett kísérletet elsősorban a 
hidrodinamikai mérések eredményeire támaszkodva (in MAROS et al. 2003b). Mindezeket 
MAROS vonta revízió alá jelen munka keretében. A zónák mélyfúrás-geofizikai 
módszerekkel történő meghatározására, annak módszertanára ZILAHI-SEBESS folytatott 
tanulmányokat (ZILAHI-SEBESS 2005). 

A geofizikai mérések tekintetében nemcsak a mélyfúrási geofizika adataira lehet 
támaszkodni, hanem a kutatóárkokban végzett völgytalpi geoelektromos mérésekre és 
mágneses mérésekre (GULYÁS 2003, KOVÁCS 2003), a VLF módszerrel végzett 
törés/csapásirány becslésekre és a vetőkutatás (tranziens elektromágneses mérések és 
Maxi-probe mérések) eredményeire is (DETZKY et al. 2003). Figyelembe vettem a 
magnetotellurikus értékelést is (MADARASI 2003). Sajnos a 3D refrakciós szeizmikus 
mérések felbontása nem tette lehetővé egyes konkrét töréses övek kimutatását és követését. 

 

6.3.1. Szakirodalmi kitekintés, fogalmak 

A nyírózónák felépítését több szerkezetföldtani alapmunka tárgyalja (pl. DAVIS & 
REYNOLDS 1996, RAMSAY & HUBER 1983-1987, CSONTOS 1998) és különböző 
szempontok szerint osztályozza folyamatossága szerint, alakja szerint, az elmozdulás 
értelme szerint, az egyes zónák egymáshoz való viszonya szerint, stb. A deformációs 
közeg szerint azonban csak három típus létezik, képlékeny, átmeneti (RAMSAY 1980, 
DAVIES & REYNOLDS 1996) és rideg közegben létrejött nyírózóna. Ezek közül a képlékeny 
közegben létrejött nyírózónákkal milonitok címszó alatt, átmeneti zónákkal a kvázi 
képlékeny közegben létrejött deformációról szóló 6.1.2. és 6.1.3 fejezetben foglalkoztam. 
Itt a rideg közeg deformációs zónáit, pontosabban a rideg közegben biztosan felújult 
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deformációs zónákat tárgyalom. Természetesen a három különböző közegben, különböző 
időben létrejött deformáció egymásra is rakódhatott, amint ezt a kutatóárkok és a feltárások 
tanulmányozása során sokszor tapasztaltuk is.  

A nyírózónák olyan zónák, amelyben a deformáció mértéke sokkal nagyobb, mint a 
környezetében (DAVIS & REYNOLDS 1996). A deformáció mértéke szerint alapvetően 
károsodott vagy kárzónára és magzónára lehet osztani a törészónákat (CHESTER et al. 1986, 
CAINE et al. 1996). A zóna középső részében, a magzónában nagyobb a deformáció, mint a 
szélén, a kárzónában. A töréssűrűség a kárzónában a mag felé növekszik (SIBSON 1977, 
HANCOCK 1985, GILLESPIE et al. 1993). A zóna arányai egy papíréhoz hasonlók, tehát a 
hossza sokkal nagyobb, mint a szélessége (SHIPTON & COWIE 2001). Vastagságuk 
legtöbbször állandó, de elágazhatnak, több alzónára oszolhatnak. Általánosságban minél 
vastagabbak, annál nagyobb relatív elmozdulási amplitúdóval jellemezhetők (DAVIS & 
REYNOLDS 1996), ami úgy is megfogalmazható, hogy kis elvetés, fiatal zónát jelent 
(SHIPTON & COWIE 2003). Az elmozdulások a zóna minden törésén jelentkeznek és a zóna 
menti teljes elvetését ezek akkumulációja jelenti (BEACH et al. 1999). Az elmozdulás 
mértéke a magzónától távolodva csökken (FOSSEN & HESTHAMMER 1997). Összefüggés 
mutatkozik a magzónák szélessége és az elmozdulás mértéke között is, minél szélesebb, 
annál nagyobb (HULL 1988, EVANS 1990), bár vannak olyan zónák is, amelyek azonos 
vastagság mellett igen eltérő elmozdulást mutatnak, annak következtében, hogy a 
magzónában futó kitüntetett síkok önmagukban mekkora deformációt hordoznak (SHIPTON 
& COWIE 2001). 

A rideg (és részben átmeneti) közegben létrejött vagy felújult nyírózónák (a 
továbbiakban törészónák) belső felépítését többek között BILLI és szerzőtársai (BILLI et al. 
2003) tárgyalják (90. ábra). 

 

 

88. ábra Törészóna belső felépítése BILLI et al. (2003) nyomán 
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Az intakt protolitból, tehát a kiindulási kőzetből a kárzóna folyamatosan fejlődik ki, a 

törészóna dőlésével jobbára párhuzamos töredezettséggel. A magzóna határa lehet átmeneti 
és éles, az utóbbi esetben ezt mestertörésnek nevezzük, amely párhuzamos a törészóna 
dőlésével, ezt a törést ZILAHI-SEBESS valószínű törésnek nevezi (ZILAHI-SEBESS 2005). A 
magzónát a progresszív deformáció során jelentős szemcseméret csökkenés, vetőagyag 
jelenléte jellemzi, amelynek során kataklázos folyás lép fel (BORG et al. 1960), mintegy 
szállítószalagként működtetve a törészónát. A deformáció forgatja és folyamatosan 
elkoptatja a szemcséket. A folyamatos aprózódás, vagy a szemcsék kristálytani 
orientációjának a mozgásban kedvező volta egyre könnyebbé teszi a deformáció 
megvalósulását, a magzóna felpuhul (ENGELDER 1974, WOJTAL & MITRA 1986), ezzel a 
feszültség feloldódását mintegy magába szívja, koncentrálja. Így vékony magzónák 
mentén is jelentős elmozdulás léphet fel. Ezt a folyamatot segítheti a fluidumtelítettség is, 
amelyre az átmeneti kvázi képlékeny deformációs sávoknál utaltunk. Megfigyelhetünk 
azonban igen széles magzónákat, vagy akár több magzónát egymás mellett. Ez akkor lép 
fel, ha a deformációnak könnyebb a magzónát tágítani a kárzóna vagy akár a protolit 
kárára, mint további deformációt elérni a magzónán belül. Ebben az esetben 
felkeményedésről (WOJTAL & MITRA 1986, TWISS & MOORES 1992) beszélünk. Ebben a 
folyamatban vesznek részt esetünkben például a különböző kitöltések. 

A legtöbb szakirodalmi esettanulmány üledékes kőzetekre vonatkozik: mészkövek 
(BILLI et al. 2003, KIM et al. 2003), homokkövek (AYDIN 1978, AYDIN & JOHNSON 1978, 
SHIPTON & COWIE 2001, HESTHAMMER et al. 2000). Fontosnak tartom ezek ismeretét mint 
analógiákat, hiszen például a cementált homokkövek szöveti felépítése és ebből 
következően mechanikai viselkedése hasonlíthat a granitoid kőzetekéhez. A granitoid 
kőzetekben alapvető problémafelvetés, hogy ezekben a mechanikailag ellenálló 
kőzetekben, amelyeket a nagyobb deformációs zónák akár ki is tudnának kerülni, hogyan 
jönnek létre, haladnak előre a törészónák. Erre nézve SEGALL & POLLARD (1983), és 
PACHELL & EVANS (2002) munkáját lehet kiemelni, akik oldaleltolódások keletkezésével, 
növekedésével és elvégződésével foglalkoztak ezekben a kőzetekben (91. ábra). 
Hangsúlyozzák a húzásos repedések meglétét az elmozdulások előtt, amelyeken az 
eltolódások felújultak. Az egyes eltolódásos szegmenseket is húzásos törések hidalják át. 
Ahogy a deformáció előre haladt, a rövid, egymáshoz közel lévő törésekből hosszú, 
egymástól távolabb kifejlődött elmozdulási zónák fejlődtek ki. A közel tíz kilométeres 
Gemini törészóna (Kalifornia) három szegmensből épül fel és a legnagyobb elmozdulás 
131 m-ben volt megállapítható, egyéb esetekben 10-100 méter közötti elmozdulásokat 
regisztráltak. A Gemini törészóna közepén, hosszának 16%-ban milonit fordul elő. A 
milonitok 1-3 m hosszúak 1-2 m-en belül gyakran egy törésbe mennek át, és úgy látszik, 
hogy eltörli őket egy nagyobb törészóna, amely a magzónát tartalmazza.  
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89. ábra Közepes méretű törészóna előrehaladása: kis törés (small fault)–egyszerű törészóna (simple fault 
zone)–összetett törészóna (compound fault zone) PACHELL & EVANS (2002) nyomán 

 
Az Albala plutonra (DNy-Spanyolország) ESCUDER VIRUETE et al. (2003) mutat be 

esettanulmányt, amelyben három dimenzióban ábrázolja a törészónákat és töréses 
modellezéssel építi fel a deformációs teret. A zónák azonosításában a törésindex 
(töréssűrűség, töredezettség) növekedését használja, amelyet a lyuktelevíziós mérésekből 
származtat. Ez a módszer igen hasonló a jelen tanulmányban alkalmazotthoz, a  
6.1. fejezet törészónákra vonatkozó megfigyelései és következtetései alá is támasztják a 
töredezettség indikatív jellegét, mindazonáltal csupán ennek az adatnak a segítségével a 
zónák pontos azonosítása megbízhatatlannak tűnik. A törészónák vizualizációjában 
azonban hasznosnak találtam az ezeket ábrázoló rajz átvételét (92. ábra).  

 

 

90. ábra Törészóna és belső felépítése gránitban VIRUETE et al. (2003) nyomán 
 
A különböző elmozdulású és geometriájú zónák felépítését, törésmintázatát pl. 

PACHELL & EVANS (2002), WIBBERLEY & SHIMAMOTO (2003) mutatja be, részletes 
törésmintázatot közölve a zónák különböző részeire, elvégződéseire (MCGRATH & 
DAVISON 1995, KIM et al. 2004). A területünk igen gyenge feltártságára és a fúrásokban 
történő törészóna meghatározások korlátozott voltára tekintettel munkájuk csak kvázi 
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utólag lehet segítségünkre, amikor a megfigyeléstömegünkre támaszkodva megrajzoljuk a 
szerkezeti övek lefutását. A továbbiakban saját megfigyeléseimet és eredményeimet 
tárgyalom. 

6.3.2. Típusok, dőlés meghatározásának módszerei fúrásokban 

A Mórágyi Gránitban létrejött törészónák felépítése nehezen tanulmányozható. A 
felszíni feltárásokban, kutatóárkokban, fúrásokban találkozhattunk velük. A feltárásokban 
sok jellegzetesség tanulmányozható, de mivel a lepusztulás a fellazult szakaszokat érinti 
leginkább — és a törészónák alapvetően ilyenek —, a zónák jelentős részét általában 
törmelék fedi. A kutatóárkok mélyítése segíthetett volna ezen, mivel a lepusztulás hatásait 
itt kiküszöbölhettük volna, de természetvédelmi okokból az árkokat csak igen rövid időre 
lehetett nyitva tartani. Emiatt a zónákban sokszor az árokásás törmeléke, agyagos, földes 
bevonat zavarta a megfigyelést. A törészónák megfigyelése a fúrásokban még 
problematikusabb, mint a felszínen, mivel a mag legtöbbször széteső, a magkihozatal 
lecsökken.  

A törészónák elemzését a fúrásokban kezdjük. Az akusztikus lyuktelevízió méréseiből 
(SZONGOTH et al. 2003b) összeállított kép magát a fúrólyukat képezi le, ezért 
bolygatatlanabb (bár nem teljesen bolygatatlan) leképezést biztosít. Ezért a következőkben 
főképp ezekre a képekre támaszkodtam. Felhasználtam azonban a kutatóvágatok 
tengelyfúrásait is, amelyek a vízszinteshez közeli dőlésszöggel mélyültek, ezért ezekben a 
majd függőleges törészónák szerencsés esetben akár szkennelhető magot is adtak. Ilyen 
volt a BeK–1 fúrás is, amely egy nagyon szép törészónát harántolt  
(93. ábra). Ebben a fúrásban azonban nem volt lyuktelevíziós mérés, így a zóna nem volt 
orientálható. Az ábra felső részén látható layout kép mutatja, hogy a törészóna maganyagát 
itt sem sikerült teljes magkihozatallal mintázni. A murvás-agyagos magzónát a fúrás talpa 
felé egy kitöltésekkel átjárt, felkeményedett magzóna kíséri, a másik oldalon lévő kitöltés 
pedig az agyagos, inpermeabilissá vált magzónát határolja. Távolabb még nagyobb 
szemcseméretű breccsa kíséri a magzónát. A zónát harántoló felújult töréssík többé-
kevésbé párhuzamos. 

 

91. ábra A BeK–1 vízszintes fúrásban harántolt törészóna részlete layout képen és a magzóna nagyított képe 
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A bemutatott zónát tipikusnak tartom, bár méretét tekintve a kisebbek közé lehet 

sorolni. A zóna kárzónájában levő törések térbeli eloszlása az orientálhatatlanság miatt 
nem elemezhető, a magzóna (vagy egyik magzóna) felépítése azonban kiválóan 
tanulmányozható. Látható, hogy a kőzet alapanyaga kataklázittá őrlődött fel, a kataklázos 
folyás miatt a szemcsék nagy része kerekített és aprózódott. A különböző aprózódást 
szenvedett, különböző szemcseméretű részek néhány centiméteres sávokba rendeződnek. 
Az alapanyag szemcséi között hidrotermális illetve vetőkitöltő anyag található. Az agyag 
frakciót bátran extrém módon felaprózódott vetőkitöltő anyagnak tarthatjuk. A sstr. 
magzónát breccsazónák fogják közre. Málladékként illetve kitöltőanyagként jelentősek 
még a limonit-szerű ásványok és a karbonát, valamint ezek keveréke. Látható, hogy az 
összeállítható magban az egyes sávok elrendeződése egy-két sáv kivételével egymással 
párhuzamos. Ez a zóna tehát igen hasonló az irodalmi példákhoz, a sávok szélein 
megjelenő töréseket mestertörésnek, az azon belüli anyagot magzónának tartjuk. 

A fluidumáramlás jellemzésére a zónákon belül jellemzőnek gondolom a 94. ábrán 
bemutatott, szintén egy vízszintes fúrásból származó zónát. A magzóna kialakulásával a 
szemcsék extrém, agyagfrakciójú aprózódást szenvednek. Ez blokkolja a további fluidum 
áramlást, aminek következtében a magzóna szélein, azzal párhuzamosan kitöltéssávok 
keletkeznek. 

 

 

92. ábra A Bek–5 vízszintes fúrás egyik törészónájának részlete (BeK–5: 41,3 m) 
 
Egy törészóna méretére és megjelenésére tipikusnak minősíthető a 95. ábrán látható 

lyukfaltelevíziós töréskép. Ezen a világos területek a módszer felbontásában intaktnak 
minősíthető kőzettesteket jelentik, a sötét sávok a töréseket, töredezett szakaszokat 
mutatják (ZILAHY-SEBESS 2000b). Az ábrán ~289,4 méterig tart a zóna felső kárzónája, 
~291,5 méterig a zóna magzónája (amely több kisebb magzónára oszlik), majd az alsó 
kárzóna következik. A zóna tehát szimmetrikus. Az ábrán az is látható, hogy a töréseket 
mutató szinuszoid görbék párhuzamos lefutásúak, tehát a zónát felépítő főbb törések is 
párhuzamosak. A magzónát alulról és felülről határoló töréseket mestertörésnek 
tekinthetjük. Ebben az esetben a dőlés meghatározása nem jelent problémát, a 
meghatározást nagy biztonsággal elfogadhatjuk és kiterjeszthetjük a törészóna 
környezetére is. 
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93. ábra Párhuzamos, több magzónás, szimmetrikus kárzónás törészóna lyukfaltelevíziós képe 
 
A 96. ábrán egy ilyen zóna részletét mutatom be a felső kárzónára fókuszálva. Látható, 

hogy a kárzóna főbb törései nagyjából egyenlő távolságonként követik egymást, 
párhuzamosak a mestertöréssel, ugyanakkor megjelennek szintén egymással párhuzamos, 
genetikailag szintén a zónához sorolható konjugált törések is, amelyek a meredekebb, főbb 
töréseket szabdalják. 

 

 

94. ábra A mestertöréssel párhuzamos törésekkel jellemezhető kárzóna lyukfaltelevíziós képe 
 
A 97. ábrán egy magzóna nélküli zónát láthatunk, sűrű, egymással nagyjából 

párhuzamos törésekkel. Ezt a típust minősítettem törésnyalábnak (5.5.2. fejezet). 
 

 

95. ábra Törésnyaláb típusú törészóna lyukfaltelevíziós képe 
 
A törészónák megjelenése gyakran kapcsolódik kőzettani váltásokhoz, különböző 

kőzetek határaihoz. A 98. ábrán egy leukokrata telér melletti meggyengült, töredezett 
zónát tanulmányozhatunk. 

 

 

96. ábra Különböző kőzetek érintkezéséhez kapcsolódó törészóna lyukfaltelevíziós képe 
 
A dőlés meghatározása nem mindig egyértelmű a törészónák esetében. Előfordulhat, 

hogy a magzónát határoló mestertörések dőlése jelentősen különbözik. Ez adódhat abból, 
hogy a zóna tulajdonképpen több zóna metsződése, de lehet természetes eltérés is, amit 
valamilyen lokális kőzettani, metamorf jelenség okozhat. Ebben az esetben a dőlés 
meghatározásában a kárzónák dőlésképe segíthet, ha az sem, akkor a dőlés meghatározása 
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nagyon bizonytalan. ZILAHY-SEBESS (2005) munkájában a statisztikus töréskép 
reprezentativitását is vizsgálva nem tartja azt reprezentatívnak erre a kőzetre, amelyben az 
előzetesen fennálló irányítottságot tartja meghatározónak. PACHELL & EVANS (2002) 
azonban szintén gránit kőzetre hangsúlyozza a jointok és a törészónák statisztikai 
egybeesését. Nagyon sok esetben (pl. 2. függelék: Üh–26/3, Üh–28/1, Üh–28/5, Üh–29/3, 
Üh–26/7) mechanikai elváltozás áll a dőlés-meghatározás nehézségei mögött. Nagyrészt ez 
volt az oka, hogy revízió alá vettem a zónák dőlésének meghatározását. A 99. ábrán 
látható ugyanis, hogy a zóna alsó mestertörésének környéke homályos, zavaros, 
meghatározhatatlan. Ennek okát abban látom, hogy a fúrószár a zónába belejutva nem 
bolygatja meg a mintázatot, mert a keményebb kőzetből a puhábba ér. Az alsó oldalon 
azonban kijutva jelentős kavernásodást okozhat és lerombolhatja, elfúrhatja a zóna alsó 
mestertörését. Mivel a lyuktelevíziós mérés behatolóképessége csak néhány milliméter, 
ezért ehhez aránylag kis mechanikai roncsolás is elegendő. Ezekben az esetekben a dőlés 
meghatározásánál a mestertörések közül csak a felsőt vettem figyelembe. 

 

 

97. ábra Elfúrt alsó mestertöréssel rendelkező törészóna lyukfaltelevíziós képe 
 
A mestertörések és a zónák belső törésképének változása több esetben 

szisztematikusnak tűnik. Ennek egyik fajtája, amelynek esetében a zóna lefelé 
kilaposodónak tűnik (pl. Üh–25/3). Ekkor a törések azimutja állandó, de a dőlésszögük 
szisztematikusan változik, dőlésszög legyező jön létre. Egy másik jelenség a törések 
elcsavarodása (pl. Üh–26/3, Üh–26/4, 100. ábra) a rotáció. 

 

 

98. ábra Rotációt mutató (változó azimut, nagyjából állandó dőlésszög) törészóna lyukfaltelevíziós képe 
 
A továbbiakban a feltárásokban és a kutatóárkokban tanulmányozott törészónákra 

térek ki röviden, csak analógiák kedvéért. Az Anyák-kútja melletti felhagyott kőfejtőben 
DUDKO és SZEBÉNYI (2003) tett kísérletet arra, hogy a törészónákat tipizálja, megkísérelte, 
hogy a kísérő repedezettségből a zóna dőlésére vonjon le következtetéseket. Munkájuk azt 
az eredményt hozta, hogy vannak törészónák, amelyekben lévő és az azokat kísérő törések 
dőléseloszlása jellemző a törészóna dőlésére és vannak olyanok, amelyekben nem. A 
zónák felépítésbeli tipizálásában a szerzők nehézségekbe ütköztek.  
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99. ábra a) Feltolódásos duplex Mórágyi Gránitban a kismórágyi vasútállomás melletti kőfejtőben, a zöld 
vonalak a zóna határát, a pirosak a szigmoidok határát mutatják b) a bátaapáti pincesor alatti felhagyott kis 

kőfejtőben egy ÉK-i dőlésű törészóna középső részébe belemetsző D-i dőlésű törészóna látható, sárga 
foltokon a méterre vetített töréssűrűség 

 
Saját megfigyeléseim, amelyek a két kutatóárok dokumentálását, a feltárások 

törészónáinak dokumentálását foglalták magukba arra a következtetésre sarkallnak, hogy a 
törészónák mestertörései mindig jellemzők a zónák dőlésére. Genetikailag a kísérő töre-
dezettség is a zónához kapcsolódik mind a magzónában, mind a kárzónában (101a. ábra). 
Azokban az esetekben, amelyekben a törések eloszlása nem volt jellemző a zóna dőlésére, 
mindig egy másik törészóna összemetsződését vagy hatását tapasztaltam (101b. ábra). 

Megfigyeléseim alapján a zónákat felépítésük alapján fejlődési sorba rendeztem  
(63. ábra). Ebben a rendező elv az elszenvedett deformáció mértéke volt. Alapvető 
adottságnak tartom, hogy a kőzet feltehetően a magmás, de a metamorf folyamatok 
következtében bizonyosan, különböző mértékben irányított volt a zónák keletkezésekor. 
Fontos tényezőnek tartom továbbá, hogy különböző kőzetváltozatokban a deformáció 
különböző mértékű és gyakran kötődik a kőzetváltozatok határaihoz. Az irodalmi 
analógiák közül fontosnak tartom a homokkövekkel foglalkozókat, mert az erősen 
cementált, szemcsés felépítésű homokköveket analóg viselkedésűnek tartom a gránitokhoz. 

A legfejletlenebb zónának a törésnyalábot sorolom be. Ennek fejlettebb változataként 
eltolódásos vagy feltolódásos duplexek (BOYER & ELLIOTT 1982) keletkeznek fonatos-
szigmoidos (RAMSAY & HUBER 1983), halas struktúrával. Itt a fejlődési sor kétfelé válik. A 
szigmoidok feltöredezésével breccsás szerkezet (BILLI et al. 2003), további deformációs 
halak létrejöttével leveles szerkezet alakul ki. Ez utóbbi két változat kialakulását 

a b
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befolyásolja a kőzet palásodottsága, milonitosodása és kőzettani összetétele. A sokszor 
aprószemcsés, afíros monzonit hajlamosabb az erős palásodásra és a leveles struktúra 
kialakítására, mint a granitoid kőzettípusok (KOROKNAI 2003), amelyekben inkább 
breccsás szerkezet jön létre. Sok helyen tapasztaltam a milonitos szerkezet átöröklődését a 
töréses deformációba. A deformáció további előrehaladásával a levelek már nem hasadnak 
vékonyabb elemekre, hanem keresztben először hossztengelyükre merőlegesen, majd azzal 
párhuzamosan aprózódnak (BILLI et al. 2003). A breccsadarabok is tovább aprózódnak a 
felpuhulás miatt. Beindul az izometrikussá váló szemcsék forgása, a kataklázos folyás 
(ENGELDER 1974). Így jön létre a murvás, vetőagyagos szerkezetű legfejlettebb zónatípus.  

Azt gondolom, hogy ez a fejlődési sor releváns a granitoid kőzetekben előforduló 
összes törészónára egy bizonyos fejlettségi szint felett, nagyrészt függetlenül az egyes 
zónák elmozdulásától. Tehát az egyes zónák — legyenek bár feltolódások, eltolódások 
vagy normál vetők — az esetlegesen ismétlődő deformáció hatására kataklázos magzónájú 
törészónákká alakulnak. Az elmozdulás genetikájára a kísérő törésekben tanulmányozható 
vetőkarcok, a zóna dőlésszöge, stb lehetnek irányadók. A kevésbé fejlett, kevesebb felújult 
deformációs fázison átesett zónák mutatják jobban felépítésüket tekintve az elmozdulás 
típusát, például a törésnyaláb nagy valószínűséggel eltolódási zónára utal. A zónák 
tipizálására tehát egy olyan elnevezési rendszert javaslok, amely az elmozdulás jellege 
(balos, jobbos, feltolódásos, eltolódásos) és a nyírózóna fejlettsége szerinti besorolásra ad 
lehetőséget (nyalábos-szigmoidos-leveles-breccsás-murvás). 

A kitöltésekről annyi tanulság levonása lehetséges, hogy a fejlett zónák magzónája 
mindig autogén módon, majd a későbbi mállást is figyelembe véve agyagos, tehát rossz 
vízvezető (ANTONELLINI & AYDIN 1994). Az egyéb kitöltéstípusok előfordulása nem mutat 
jellemző mintázatot az egyes típusok tekintetében (MAROS et al. 2003), az egyes zónákban 
legtöbbször igen változatos kitöltőanyag együttest találunk. tehát ezeket nem tartjuk a 
zónára szerkezeti szempontból jellemző tulajdonságnak. 

6.3.3. Az egyes törészónák értékelése a mélyfúrásokban 

Mindezen előtanulmányok és tipizálás után meghatároztam és minősítettem a fúrások 
törészónáit. Ebben a munkában nagy mértékben támaszkodtam DUDKO korábbi 
meghatározásaira és módszerére (in MAROS et al. 2003b). A mélyfúrás-geofizikai 
mérésekkel történt korrelációt legtöbbször elfogadtam és átvettem. Néhány törészónát 
azonban kihagytam, illetve helyettük másokat vettem be a zónák közé, megint másokat 
összevontam, vagy több részre tagoltam. A lyukfaltelevíziós mintázatok tipizálását 
elfogadtam és hasznosnak találtam. A dőlés meghatározásokat minden esetben 
felülvizsgáltam az előzőekben ismertetett tapasztalatok és megfigyelések fényében. Az 
adatokat a CoreDump program által megjelenített lyukfaltelevíziós képről olvastam le, a 
fontosabb törések, néhol a mestertörések meghatározásában segítséget nyújtottak a 
szkennelt képek alapján összeállított, az értékelt objektumokat is tartalmazó layout képek. 
Ezeket a lyukfaltelevíziós képpel párhuzamosan jeleníttettem meg. Mestertörések híján a 
károsodott zóna törésképéből indultam ki. Megadtam a dőlés meghatározás 
bizonytalanságát is. A törészónákat az 1. melléklet összesítő ábráinak vetőkarc adatai 
alapján, az elmozdulást tekintve minősítettem. A lyukfaltelevíziós kép alapján szöveges 
leírást adtam, ezt ahol lehetőség adódott a tektonikai dokumentáció, esetleg a szkennelt 
képek alapján a törészónák fent definiált típusainak megnevezésével egészítettem ki. Itt 
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kell megjegyezzem, hogy ez a nevezéktan a fúrásokban nehezen alkalmazható, illetve 
következtetni lehet csak egyes jellemzők alapján a típusra. Ezért a meghatározni vélt 
típusok alapján egyfajta fejlettségi és ebből adódóan fontossági sorrendet állítottam fel, 
amelyben 1–4-ig terjedően kategorizáltam a zónákat (értsd: 1 murvás, vetőagyagos, 4. tö-
résnyaláb, vagy fejletlen magzónájú törészóna). Mindezeket az eredményeket táblázatos 
formában szerkesztve az 2. függelékben adom közre. A táblázatban az adott zóna vagy 
zónarész jellemzőit annál a mélységnél tüntettem fel, ahol a mérés, meghatározás történt, 
ezért komplex zónákban ezek a tulajdonságok (dőlés, elmozdulás, meghatározás 
biztonsága) változhatnak is. Amennyiben egy adott mélységre is több tulajdonság volt 
észlelhető, a jellemzőbbet aláhúzással jelöltem. A nagyon kis jelentőségűnek ítélt zónákat 
nem töröltem a táblázatokból, hanem mélységadataikat kiszürkítettem. Külön oszlopban 
tüntettem fel a zónának azt a dőlésadatát, amit a törészóna 3D modellbe bevittem. A 
modellben alkalmazott mélységet pedig pirossal szedtem. 

6.3.4. A törészónák dőléseloszlása 

A dőlés meghatározás alapján értékelhetjük a törészónák fő dőléseloszlási jellemzőit. 
Ezt a 6.2. fejezetben már ismertettem, itt csak a fontosabb megállapításokat ismétlem meg. 
A törészónák fő irányai a palássággal párhuzamosak. Jellegzetes ezen kívül egy K–Ny-i 
csapású meredek töréspár, viszont alárendeltnek mutatkoznak az ÉK-re dőlő síkok.  

6.3.5. A törészónák 3D modellje 

A törészónák mélységbeli helyzetének és dőlésének meghatározása után térmodellt 
készítettem. A modellt AutoCad Land Desktop szoftver segítségével készítettem. A 
modellbe különböző színekkel a különböző fúrásokhoz tartozó törészónákat vittem be. A 
növekvő fontosságokhoz, növekvő térbeli kiterjedést, meghosszabbíthatóságot rendeltem. 
Ezután a fontosnak ítélt, vagy a felszínhez közelebbi zónákat kifuttattam az átlagos 
gránitfelszínre (BALLA et al. 2003a), hogy térképi törésmodellt is kapjak. Sokszor dönteni 
kellett, főleg a terület sok fúrással harántolt részén, hogy mely töréseket futtatom tovább, 
melyeket végződtetek el. Ennek eldöntésénél a következő gondolatmenetet véltem 
követendőnek. A terület fő, jellegzetes irányítottsággal rendelkezik, ez pedig a Mecsekalja-
zóna csapásával párhuzamos irány. Azokat a zónákat, amelyek ezzel többé-kevésbé 
párhuzamosak voltak, hosszabban vezettem, az erre merőleges zónákat elvégződtettem, a 
hegyes szöget bezárókat belefuttattam. Ezen kívül hosszabban futtattam a meredek 
zónákat, mivel az általános töréses és mindenfajta nyírózónákra vonatkozó dőlésszög 
eloszlás ezt indokolja. Ez alól kivételt akkor tettem, ha a lapos zóna futását nem gátolta 
másik törészóna. Harmadrészt a fúrások alsó szakaszában harántolt zónákat általában 
elvégződtettem, amennyiben összemetsződött az adott, vagy egy szomszédos fúrás feljebb 
harántolt törészónájával. Ebben a munkafázisban nem volt célom, hogy mélyföldtani és 
szerkezeti térképet szerkesszek, mindössze a törészónák térképét akartam megszerkeszteni 
(102. ábra). Ezért a zónákat nem kötöttem össze, a térkép a lehető legkevesebb 
koncepcionális elemet tartalmazza. Feltüntettem még a kutatóárkokban szintén általam 
meghatározott törészónákat is, szintén nem összekötve a fúrásból szerkesztettekkel. Ahol 
lehetett a zónák mellett feltüntettem az adott zónára meghatározott elmozdulás típusát is. 
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100. ábra A mélyfúrásokban és a kutatóárkokban észlelt törészónák gránitfelszínre (BALLA 2003a) kifuttatott 
metszésvonalai. Telesárga nyíl: normál vető, nyíl: feltolódás, félnyíl: eltolódás, félnyíl a törésvonalon 

keresztül: ferde eltolódás 
 
Összesítettem az összes, elmozdulásra meghatározott törészóna elmozdulásos adatait. 

Ennek értelmében a legtöbb az inverz elmozdulással (is) bíró zóna volt (12 db), utána 
következtek a balos elmozdulású zónák (11 db), a jobbos és a balos inverz elmozdulású 
zónák (8 db), a normál vetők (7 db), majd a jobbos inverz zónák (3 db), végül a jobbos 
normál zónák (2 db). Ez a sorrend megfelel a karcos törések eloszlásából (6.1.3.1. fejezet) 
levezetett sorrendnek. A balos törészónák elsősorban ÉNy-i dőlésűek, ÉÉNy–DDK-i és  
K–Ny-i csapásúak, a balinverz zónák ÉNy-i dőlésűek, a jobbos zónák ÉNy-i és Ny-i 
dőlésűek, az inverz zónák ÉNy-i, Ny-i és D-i dőlésűek, a normál zónák ÉNy-i dőlésűek. 
Ebből a listából viszont az következik, hogy a zónák uralkodóan ÉNy-i dőlése uralja ezt az 
eloszlást, az elmozdulások eloszlásában az egyes vetőkarcok adatai nagyobb megbízható-



A Mórágyi Gránit szerkezeti fejlődése PhD értekezés 

Maros Gyula 104 

ságúnak tekinthetők, bár vannak egybeesések, mint pl. a balos, balinverz, inverz és jobbos 
zónák esetében. 

7. Szerkezetföldtani következtetések 

Ebben a fejezetben megkísérlem logikus egységbe vonni a kutatásaim során levont 
következtetéseket és egységes szerkezeti képet rajzolni a Mórágyi-rögben felszínre került 
granitoid kőzetekből álló plutonra. Teszem ezt elsősorban a vizsgált mélyfúrásokra 
támaszkodva, de egyéb eredményekre is hivatkozom. A következtetésekben igyekszem 
visszafogott lenni, hiszen a vizsgálatok bármilyen részletesek is voltak, a plutonnak 
feltehetően kicsiny részére vonatkoznak csak. Ezért a következtetéseket kiteljesíteni, 
igazolni vagy módosítani a továbbkutatás irányairól szóló fejezetben vázolt részletes, az 
egész feltárt gránitterületre vonatkozó térképezés hivatott, amely a kutatási területen a 
tanulmány lezárásának idején is folyik. 

A továbbiakban a magmás, metamorf és töréses jelenségek szerint szerkezeti pásztákra 
osztom a kutatási területet (7.1. fejezet), bemutatom a terület töréses szerkezetföldtani 
térképét (7.2. fejezet), felvázolom a granitoid kőzettömeg deformáció-történetét és 
szerkezeti modelljét (7.3. fejezet), majd mindezeket korrelálom a regionális, Mecsek-
hegységi irodalmi eredményekkel (7.4. fejezet). A fejezet végén felvázolom a 
továbbkutatás ma látható irányait. 

7.1. A kutatási terület szerkezeti tagolása 

A korábbi munkákban (MAROS et al. 2003b, MAROS et al. 2004) igen részletes tagolást 
valósítottunk meg a jelen tanulmány kutatási területénél nagyobb területre. Ezek a 
tagolások többszintűek voltak, a legrészletezőbb szint az egyes fúrásokat is több blokkra 
osztotta. A jelen tanulmányban csak nagyobb léptékű tagolásra adok javaslatokat, mivel a 
terület szerkezetföldtana igen bonyolult, ezért ha lemélyül néhány új fúrás (mint ahogy 
2004 óta újabb 5 mélyült), a konkrét szerkezeti blokkok átalakításra szorulhatnak. Ezért a 
jelen tanulmányban azokra a folyamatokra, területi felosztásokra koncentrálok, amelyek az 
utóbbi években is változatlanok maradtak, vagy amelyek valószínűleg regionálisabb 
jelentőségűek. 

Első lépésben a magmás és metamorf szerkezeti tagolást tárgyalom. Azért vonom itt 
össze ezt a két jelenségcsoportot, mivel a 103. ábrán látható, hogy a magmás és metamorf 
fő irányok elterjedési területei korrelálhatók egymással.  

A kőzethatárok alapján a terület három részre tagolható, hajladozó, de nagyjából ÉÉK–
DDNy-i csapású és ÉK–DNy-i csapású határok mentén (103. ábra, 2 és 6-os határ). Az 
első részbe esik a 27, 29, 37, 39, 42, 43-as fúrás és a 45-ös fúrás 225 m-ig tartó szakasza. A 
második részbe kerül a 2, 3, 22, 23, 25, 28, 36 és a 45-ös fúrás 225 m alatti része, a 
harmadik csoportba pedig a 4, 5, 26-os fúrás. 

A melanokrata zárványok síkjai alapján szintén három csoport különíthető el, az első 
csoportban a 29, 30, 37, 39, 42, 43 és a 45-ös fúrás 225 m-ig tartó szakasza, a második 
csoportban a 2, 23, 25, 28, 36 és a 45-ös fúrás 225 m alatti szakasza, a harmadik 
csoportban a 3, 4, 5, 22 és a 26-os fúrás található (103. ábra, 2 és 4-es határ). A 27-es 
fúrásban kevés az adat, de ezek alapján valószínűleg a második csoportban foglal helyet. 
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Mindkét csoportosítás alapja, hogy az első csoportban a síkok túlnyomó részben ÉNy-
ias dőlésűek, a másodikban kevert eloszlást mutatnak, a harmadikban DK-ies dőlésűek. 

A kontamináció jelensége kőzetfüggő és így lokális jelentőségű, ezért itt nem 
tárgyalom az ez alapján tehető területi felosztást. 

A leukokrata telérek alapján a fúrásokat már öt csoportra lehet osztani. Az északi 
csoportban a 29, 39, 42-es fúrás, a tőle délkeletre lévő sávban a 27, 30, 37, 42, 43, 44 és a 
45-ös fúrás, ettől délkeletre a 2-es fúrás, a 23-as fúrás ~170 m alatti szakasza, a 25, 36-os 
fúrás, tőlük délre a 3, 22 és 28-as fúrás, a legdélkeletebbi csoportban a 4, 5, 26-os fúrás 
található (103. ábra, 1, 2, 3, 5 és 6-os határ). A felosztás alapja itt is a dőlések eloszlása. Az 
első csoportban a síkok túlnyomó részben ÉNy-ias dőlésűek, a másodikban kevert eloszlást 
mutatnak, a harmadikban ismét az ÉNy-ias dőlés dominál, a negyedik ismét kevert, az 
ötödikben pedig a síkok DK-ies dőlésűek.  

A palásságok területi eloszlásából levezethető határokkal a korábbi tanulmányokban 
már foglalkoztam (MAROS et al. 2003b, MAROS et al. 2004), és a jelen tanulmányban is 
hasonló eredmény született. A fúrásokat három csoportra lehet osztani. Az északnyugati 
csoportban a 23-as fúrás kb. 110–120 m-ig tartó szakasza, a 27, 29, 30, 37, 39, 42, 43 és a 
45-ös fúrás 225 m-ig tartó szakasza, a középső csoportban a 2, 3, 22-es fúrás, a 23-as fúrás 
~120 m alatti szakasza, a 25, 28, 36, 44 és a 45-ös fúrás 225 m alatti szakasza, a délkeleti 
csoportban a 4, 5, és a 26-os fúrás található. 

Helyüket és lefutásukat tekintve az ábrán látható elterjedési határok korrelálnak 
egymással, főleg a 2-es és a 6-os. A többi azonban jelenségről jelenségre kissé változik: a 
4-es kis mértékben eltér a 6-ostól, a 3-as a 2-es csapás menti folytatása, az 1-es és az 5-ös 
egyedi. Ennek ellenére a fő jellegzetesség, hogy tudniillik a dőlés ÉNy-ról DK-ire változik 
É-ról D-felé haladva, mindhárom jelenség esetében fennáll. Ezért a határok bizonytalan 
egybeesésének ellenére három, rugalmas határú tömböt különítek el a területen, rendre:  

Északnyugati tömb, 
Köztes tömb, 
Délkeleti tömb. 
A kvázi képlékeny deformációt mutató síkok adatszáma kevés a tömbök 

megerősítéséhez vagy cáfolatához. 
Vizsgáljuk meg végül röviden, hogy a törések eloszlásképei mennyiben támogatják a 

fenti tömbök létrehozását (84. és 85. ábra). Az eloszlásképek a törések esetében sokkal 
bonyolultabbak. Mivel a törések eloszlása nem egy nagyobb térrész, hanem a fúrások 
közvetlen környezetét képviseli csak, ezért az összevetés biztonsága itt jóval alacsonyabb. 
Ennek ellenére a Délkeleti tömbbe eső fúrások összes törés és zárt törés eloszlásai igen jól 
alátámasztják a tömb létét és határát. Az Északnyugati tömb esetében a helyzet nem 
ennyire egyértelmű, habár az ebbe sorolható fúrások esetében az ÉNy-i dőlésű 
eloszlásmaximum általában jelentős, főképp az összes törés esetében. A zárt, kitöltéssel 
rendelkező törések azonban már csak a terület legészaknyugatabbra lévő fúrásaiban 
mutatják ezt a tulajdonságot, a Köztes tömb és az Északnyugati tömb déli részén teret nyer 
a zárt törésekre legjellemzőbb ÉK-i dőlésmaximum. Ha az egyes kitöltéstípusokat 
tekintjük, vagy különösen a vörösödés jelenségét, a tömbökre oszthatóság egyre inkább 
háttérbe szorul. Levonható tehát az a következtetés, hogy a törések létrejöttének idején a 
tömbök befolyásolták azok dőlésmegoszlását, de nem határozták meg azokat teljes 
mértékben, a tömbök létrejötte a töréses deformáció előttre datálható, ami azonban nem 
zárja ki, hogy a tömbök a töréses deformációk ideje alatt kerültek mai helyzetükbe. 
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101. ábra A kutatási terület magmás és metamorf szerkezeti tömbjeinek térképe. A  mélység megjelenítése BALLA et al. 

(2003a) alapján 

7.2. A terület töréses szerkezetföldtani térképe 

A 3D törészóna modell, a vetőkarcos törések eloszlása, a törészónák elmozdulás 
szerinti minősítése és a töréses eloszlások elemzésének segítségével megszerkesztettem a 
terület töréses szerkezetföldtani térképét.  

Ebben a munkában a töréses szerkezetföldtani kép megrajzolásában más megközelítést 
alkalmaztam, mint a 2003-ban napvilágot látott tektonikai zárójelentésben (BALLA in 
MAROS et al. 2003b, majd BALLA és MOLNÁR 2004). Abban a munkában a döntő tényező a 
fúrásokban tapasztalt hidrodinamikai kép, a nyomásesések és növekedések, a 
transzmisszivitás különbségei voltak. A koncepció szerint a töréses övek egyben torlasztó 
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zónák is, tehát a legfontosabb ilyen gátak korrelációja elvezet a töréses övek illetve a 
törészónák képéhez is. A módszer sikeres volt, koherens képet adott és a hidrodinamikai 
modellezésben kapott eredmények is visszaigazolták a torlasztó zónák meglétét. Nem 
felejthetjük el, hogy a hulladékelhelyezési projekt alapvető célja is a vízáramlási pályák 
meghatározása volt, ami szintén indokolta ezt a megközelítést. A jelen tanulmány anélkül, 
hogy annak a módszernek a kritikáját adná, tisztán szerkezetföldtani megfontolások 
alapján próbál ugyanannyira koherens szerkezeti képet adni. Az utóbbi egy-két évben a 3D 
szerkezeti modellezés lehetőségei és elterjedtsége is megnövekedett, ami a törészónák 
talán pontosabb dőlés-meghatározásával lehetővé teszi egy korrelált törészóna térkép 
megalkotását, amelyben több zóna is helyet kaphat. Ne felejtsük el ugyanis, hogy 
önmagában az áramlási pályák meghatározottsága nemcsak egy törészóna, de egy zóna raj 
vagy több zóna összemetsződésének hatására is létrejöhet. 

A 3D modellbe az 2. függelék táblázataiban látható adatokat (dőlés, határoló mélységek 
és fontosság) tápláltam be MUSITZ Balázs segítségével. A szomszédos fúrások törészónáit 
különböző színekkel jelenítettem meg, a könnyebb eligazodás kedvéért (104. ábra). 

Ezután a modellt nagyítva, forgatva, a törészónákat meghosszabbítva megkíséreltem 
azokat korrelálni. A továbbiakban e korreláció eredményeit ismertetem. Egyrészt egyazon 
fúráson belül fontosság szerint kategorizálhatók voltak a törészónák, és a hasonló lefutású, 
kisebb fontosságú zónák több esetben belefuttathatók voltak a főbb zónákba. Ez történt a 
42-es fúrás zónáival, a 29 és 39-es fúrás Mecsekalja-zónával párhuzamos zónáival, a 45-ös 
fúrás Tz45-1, Tz45-2 és Tz45-4-es számú zónájával. A 26-os fúrás Tz26-1-es zónája 
belefut a Tz26-2-esbe, a Tz26-4 és Tz26-5-ös belefut a Tz26-3-asba és valószínűleg a 
Tz26-1 és Tz26-2 szintén belefut a Tz26-3-asba. A 23-as fúrás Tz23-1-es zónája belefut a 
Tz23-2-esbe. A 22-es fúrás Tz22-1-es és Tz22-3-as zónája szintén egyesülve 
összemetsződhet. A 4-es fúrás Tz4-1, Tz4-3, Tz4-5, Tz4-6 zónái is egy rendszert 
képeznek. 

  
102. ábra A kutatási terület töréses szerkezeti 3D modellje, a terület középső része felülről, az Üh–42 fúrás oldalról 
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Ezen kívül többször alkalom nyílt fúrások közötti korrelációra is. Ennek legszebb pél-

dája a 4, 5, 26-os fúrásokban megismert DK-i dőlésű zónasor összehúzása (Tz4-5, Tz5-3, 
Tz26-4, 105. ábra). Ez a korrelált zóna feltehetően lezárja az ÉNy-ról belecsatlakozó többi 
zónát. 

 
103. ábra Az Üh–4, Üh–5 és Üh–26 fúrás DK-i dőlésű törészónáinak korrelációja 

 
Összeköthető a Tz2-1 és a Tz22-1 is és ehhez a szerkezethez kapcsolódhat esetleg egy 

átkötő híddal a Tz22-8 is. A Tz25-2 és a Tz2-1 is összeköthető. A Tz25-2-es, esetleg a 
Tz25-3-as zónát a Tz36-5-tel lehet kisebb hajladozás árán összekötni. A Tz2-1 és a Tz25-3 
néhány méteres különbséggel metsződne össze a 2-es fúrásban, csapásban nagyjából meg 
is egyeznek, de a dőlésszög jelentősen eltér. Ennek ellenére, amennyiben a zónák síkjai 
hajladoznak, felmerül annak a lehetősége, hogy ez a két zóna is egy rendszert képez, így 
létrehozva így a terület középső részének a legjobban korrelált zónarendszerét. 

A Tz3-3 és a Tz3-4 összeköthető a Tz22-6-tal. 
A Tz23-3 bizonytalanul összeköthető a Tz28-3-mal. 
A Tz23-1, Tz23-2 és Tz27-1 zónákból alkotható közös zóna futtatható a 42-es fúrás 

felé. 
Csapásban a 45-ös és 39-es fúrás egyesített zónái is összeköthetők, habár elég messze 

vannak egymástól. 
Az is fontos információ, hogy melyik jelentősnek látszó zónát nem lehet megtalálni 

egy-egy szomszédos fúrásban, ami azt jelzi, hogy a két fúrás között a zóna elvégződik, 
elveti egy másik zóna vagy esetleg a dőlés-meghatározás mégsem volt tökéletes. 

A Tz36-1, a fúrás legszélesebb zónája feltehetően egy záró törés, ő maga nem köthető 
be semelyik fúrásba sem. 

A Tz25-3 és Tz36-4 zónák nem találkozhatnak, 35° csapáskülönbség van közöttük. 
A Tz3-3 zónát nem tudtam átvezetni a 28-as fúrásban. A Tz3-1 lapos zónája is 

feltehetően elvégződik a 4, 5, 26-os fúrás összekötött, DK-re dőlő zónájában (vö. ZILAHI-
SEBESS 2005).  
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A Tz25-3-as nagy zóna egy jelentéktelen törészónával összemetsződik ugyan a 22-es 
fúrásban (Tz22-4, nem összeköthetően), a 2-es fúrást pedig pontosan a Tz2-1 és Tz2-2 
között metszi. 

Megvizsgáltam a BALLA in MAROS et al. 2003b zárójelentésben legjelentősebbnek ítélt 
A, B és C jelű zónák létét, követhetőségét.  

Az „A” törés az én modellem szerint a Tz2-2 és a Tz25-1 zónák összekötése (153/80°), 
és ennek a 36-os fúrást is metszenie kell a gránitfelszín környékén. Ez utóbbi 
természetesen nagyon nehezen ellenőrizhető, a felszínközeli erős mállottság miatt. A Tz2-2 
dőlése (170/77°) az én meghatározásom szerint kissé eltér az „A” töréstől, ezért nem 
metszi a 25-ös fúrást, de a zóna kisebb hajladozását megengedve azonosíthatók. A Tz25-1-
es zóna dőlése értékelésem szerint meghatározhatatlan volt. Összességében tehát az „A” 
törés létét egyértelműen igazolni vagy cáfolni nem tudom, a törésmodellben (lásd később) 
helyet is kapott egy hozzá igen hasonló törés, tőle kissé északabbra. Tehát az „A” törés, 
vagy annak analóg párja tulajdonképpen beépült a jelen tanulmány törésképébe is.  

A „B” törés a Tz2-3, a Tz25-3 és a Tz36-4 zónák összekötésével jön létre 352/78° 
dőléssel. Mivel az én értékelésemben a Tz2-3 bizonytalanabbul bár, de ÉK-i dőlésű, ez a 
zóna semmiképpen nem szerepelhet a „B” törés felépítésében. A Tz25-3 és a Tz36-4 zóna 
dőlése igen hasonló a „B” töréséhez, bár az előbbi ÉNy-felé tér el tőle, az utóbbi pedig ÉK 
felé, majd 20°-kal. Felhívom viszont a figyelmet arra, hogy a Tz36-5 zóna dőlése jobban 
korrelál és magam is összekötöttem a Tz25-3-mal. A „B” törés egy szakasza tehát az én 
értelmezésem szerint is megállja a helyét, viszont ez a zóna a 2-es fúrásba nem köthető be. 

A „C” jelű zóna 145/75° dőléssel a 4-es fúrásban jelenik meg, a Tz4-5-ös zóna 
képében. E zónát ugyan csak egy fúrás harántolta, de nagy vastagsága miatt elsőrendű 
besorolást kapott. Értékelésem alapján ez a zóna 125° felé dől, ezért az 5-ös és a 26-os 
fúrás hasonló zónáival is összeköthető (lásd fent) és így a terület egyik legjelentősebb 
zónáját képezi. A korábbiakhoz képest itt a fő különbség tehát az összeköthetőségben 
rejlik, ami a korábbi dőlés-meghatározás kisebb korrekciója tesz lehetővé. Összességében 
tehát megállapítható, hogy a zóna jelenléte és fontossága egyaránt igazolódott, lefutása és 
összeköthetősége pedig módosult. 

Mindenképpen foglalkoznom kell a 2-es fúrás alján megjelenő vastag, igen jelentős 
zónával. Ennek a zónának a dőlése értékelésemben gyökeresen átalakult és ÉK-i dőlésű 
lett. Ilyen módon kiesik az összeköthetőségből. Ezzel szemben megjelenik a 
magnetotellurikus értékelésben (MADARASI 2003) is. A különböző mélységszelvényekre 
szerkesztett térképeken ugyanis számos esetben megjelenik egy markáns ÉNy–DK-i 
csapású határ, amelyet tektonikus eredetűnek tartok. Ez a zóna továbbá belefut egy 
markáns völgybe a gránitfelszín térképen (BALLA et al. 2003a). E módosított dőlésű 
zónával talán magyarázható a 2-es fúrás alján kimutatott negatív potenciál anomália is 
(TÓTH et al. 2003, BALLA és MOLNÁR 2004). Véleményem szerint ugyanis ez a törészóna a 
telephelyen (a kutatási terület középső részén) nem bukkan a felszín közelébe, mivel a 
Tz23-4 és/vagy a Tz2-1 és a Tz22-1 összekötött zóna a mélybe veti és lezárja azt. Ez nem 
zárja ki ugyanakkor, hogy ÉNy felé — mint ahogyan a gránitfelszín térkép mutatja is — a 
felszínre ne kerülhessen. 

A korrelált törészónák modelljének kidolgozása után az árkok törészónáit korreláltam 
az árkokban végzett völgytalpi geoelektromos mérésekkel és mágneses mérésekkel 
(GULYÁS 2003), figyelembe vettem a VLF módszerrel végzett törés csapásirány 
becsléseket valamint a vetőkutatás (tranziens elektromágneses mérések és Maxi-probe 
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mérések) eredményeit (DETZKY et al. 2003) is. Az abban feltüntetett blokkhatárok, 
feltételezett blokkhatárok és jelleg-határok mellett tektonikus övek és három esetben pedig 
konkrét csapással jellemzett tektonikus zóna meglétét hasonlítottam össze észleléseimmel. 
A blokk- és jelleg-határok számossága miatt — különösen az A2 árokban — túl sok volt a 
korrelálandó elem, és még ha egybe is estek határok vagy zónák, kicsi volt a korreláció 
biztonsága. Ezért a konkrét csapással jellemzett szakaszok összehasonlítására 
koncentráltam. VLF módszerrel három zóna volt azonosítható. Az első ezek közül egy 
képlékeny tektonikai övet fogott be (milonit), az A1 árok É-i részén (102–103, 106–107 
marker). A második egybeesett a tektonikai dokumentáció A1/7 jelű törészónájával, 
amelynek azonban a tektonikai dokumentációban csak feltételezett csapása volt megadva, 
ezért itt elfogadtam a VLF módszerrel becsült ~60–240° csapást (térképi leolvasás). Ezt az 
adatot a későbbiekben megerősítette a vetőkutatásból származó, ezzel megegyező adat is. 
A harmadik tektonikus zóna 10°-on belül megegyezett az A1/10 jelű törésnyalábbal, de 
attól a csapásra merőlegesen 18 m-re, az árok szelvényében 23 m-re futott. A vetőkutatás 
másik korrelálható eredménye a kutatási terület közepére esett. Az Üh–36 fúrástól K-re kb. 
60 m-re a 4, 5, 26-os fúrásokban összekötött zóna térképi rajzolatával párhuzamos lefutást 
mutat. Az egyezést megfelelő mértékűnek találtam, de a nyomvonalat nem változtattam 
meg.  

Ezek után a zónák térképi lefutása alapján az összetartozónak vélt zónákat 
összekötöttem vagy összeköthetőségüket szaggatott vonallal jelöltem. A kirajzolódó 
zónákat a zónák elmozdulás minősítései és a vetőkarcok térképi megoszlása alapján, ahol 
lehetett, az elmozdulások szerint minősítettem. Ezzel kialakult a terület töréses 
szerkezetföldtani térképe (106. ábra). 

A törészónák dőlésmegoszlása korrelál az összes törészónára kapott dőléseloszlás 
képével (6.2.5. fejezet). A legjelentősebb csoport a Mecsekalja-zónával párhuzamos 
csoport, jól reprezentált továbbá az ÉK-i dőlésű és az É–D-i csapású csoport, viszont 
alulreprezentált a K–Ny-i csapású csoport. 
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104. ábra. A kutatási terület töréses szerkezeti térképe. A mélység megjelenítése BALLA et al. (2003a) alapján 

 
A törészónák kötegelt, szigmoidos, feltehetően jobbára eltolódásos duplexeket 

formálnak, de jelentősek lehetnek a feltolódások is. A legjelentősebb zóna kötegek a 
Mecsekalja-zónával párhuzamosak. A harántvetők feltehetőleg csak kisebb blokkokra 
tagolják ezeket a pásztákat. A zónák rajzolata balos elmozdulási geometriát sejtet, amit a 
zónák minősítése is alátámaszt, de igen jelentősnek mondható az inverz komponensek 
megléte is. Ez utóbbiak azonban kevés helyen illeszkednek a balos elmozdulási 
rendszerekhez, sőt sokkal jobban köthetők egy jobbos elmozduláshoz, vagy esetleg tisztán 
kompressziós erőtérhez. Tehát a zónák többfázisú felújulásával kell számolnunk, ahogyan 
ez a vetőkarcok elemzéséből is kiviláglott. A monzonit testek határain számos esetben 
jelentős zónák voltak kimutathatók. Ez igazolja azt a korábbi feltételezésünket, hogy a 
kőzettani változékonyság kedvez a zónák kialakulásának (6.1.2 fejezet). A monzonit testek 
délebbi határán húzódó zóna, amely a Köztes tömb jelentős részében bizonyosan komoly 
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szerkezeti tényezőt jelent, DNy felé elvégződni látszik, amit a szétseprűződő, elágazó 
törések (branch fractures (KIM et al. 2003) jeleznek. 

Végül megvizsgáltam, hogy a magmás és metamorf szerkezeti határok hogyan 
korrelálnak a törészónák lefutásával. A Délkeleti tömb határa (6, 103. ábra), amely 
magmás és metamorf határként egyaránt jelentkezik, gyakorlatilag egybeesik a legnagyobb 
zónák egyikével. A 3-as és 4-es határ annyira a zónák által leginkább szabdalt területen fut, 
hogy nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy egyúttal töréses határ-e vagy sem. Az 5-ös 
határ egyáltalán nem jelentkezik a töréses térképen. Az 1-es határ korrelálható a monzonit 
testen belül futó jelentősebb zónákkal. 

7.3. A terület szerkezeti modellje 

Ritka alkalom a szerkezetföldtannal foglakozó szakember számára, hogy olyan kőzetet 
vizsgálhat, amelyben a magmás szerkezetfejlődéstől a töréses szerkezetfejlődésig 
mindenféle deformáció típus nyomot hagyott. Ezért ebben a fejezetben kísérletet teszek 
egy olyan komplex szerkezeti modell kidolgozására, amely értelmezi az egymás után 
következő szerkezetfejlődési tartományokban bekövetkezett deformációkat, valamint ezen 
belül magyarázatot ad az eloszlás mintázatok létrejöttére, a térképi eloszlások és tömbök 
eredetére illetve ezek viszonyára a töréses szerkezetekhez. A tárgyalás során az egymásra 
szuperponálódó deformációk történetiségére is kitérek, tehát ez a fejezet a különböző 
szerkezetfejlődési tartományok értelmezése és deformáció-történet is egyben. 

Mindezek előtt azonban érdemes rögzíteni néhány megfigyelést a mintázatokkal 
kapcsolatban, amelyek számos interpretáció alapját képezik majd. 

A gömbhéjas eloszlás az időben legkorábbi, magmás jelenségcsoportra a legjellem-
zőbb, mind a kőzethatárokra, mind a kontaminációs síkokra. A későbbi deformációk során 
ez csak a töréses eloszlásokban ismerhető fel. 

A gömbhéjszelet eloszlás a zárványoknál illetve a leukokrata teléreknél jelenik meg. 
A hullámzás, a migráció és a deflexió a lapos palásság jellemzője. A hullámzás a nagy 

vastagságú monzogránitos összetételű kőzetösszletet harántolt fúrásokban jellemző, a 
migráció kialakulásának is kedvez a kőzetösszlet monotonitása. Gyakoribb a pozitív 
migráció, mint a negatív. 

Azimut és dőlésszög legyezőt valamilyen szinten minden jelenség mutat. 
Rotációt elsősorban a palásságnál lehetett észlelni. 
A töréses jelenségek között a hullámzás és migráció kivételével az összes mintázat 

kimutatható. 
A mintázatok nem függnek attól, hogy a kutatási területen belül hol vagyunk. Más 

szavakkal akárhol is legyen egy fúrás, abban megtalálhatók a mintázatok, legfeljebb a 
térbeli helyzetük, eloszlásmaximumaik változnak. 

A dőlésszög legyezők esetében számos helyen megfigyelhető, hogy valamilyen 
kompetencia határhoz kötődnek mélységben. Természetesen a korreláció nem tökéletes, 
vannak olyan dőlésszög legyezők is szép számmal, amelyek közelében nincsenek ilyen 
határok. Igaz ez magukra a kőzethatárokra (beleértve a kontaminációt) is, de 
megfigyelhető a leukokrata telérek, a lapos palásság, sőt a vetőkarcok esetében is. Az 
utóbbiakat tekintve jó magyarázatnak tűnik, hogy a deformáció számára a kompetencia 
határt áttörni nehezebb, mint elhajolni, kitérni előle. Az előrenyomuló telér, a deformáció 
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megtörik és szétseprűződik a határhoz érve. Zavarba ejtő azonban a kőzethatárok esete, 
mivel itt a tyúk és a tojás problémájával találjuk szemben magunkat. Tudniillik a 
kompetenciahatárokat a kőzethatárok hozzák létre, azok miatt van, tehát a kőzethatárok 
nem képezhetnek dőlésszög legyezőket a saját maguk által létrehozott kompetencia határok 
miatt. A kompetenciahatárok és a dőlésszög legyezők összefüggésére példákat láthatunk a 
23, 37, 42, 43, 44-es fúrásban, míg a kompetenciahatároktól függetlenül létrejövő 
dőlésszög legyező fordulnak elő a 22, 27-es fúrásban. 

A lehetséges magyarázatok kimunkálását azzal kezdem, hogy szűkítem a 
magyarázandó jelenségek számát. A mintázatokat különböző megjelenítési formákhoz 
kötve definiáltam (69. ábra, 70. ábra), amelyek jelenség szinten jól írták le a mintázatok 
jellegzetességeit. Térben vizsgálva ezeket azonban megállapíthatjuk, hogy néhány ezek 
közül esetleg csak intenzívebb, nagyobb léptékű egy másik mintázatnál, szélesebb 
dőlésszög vagy azimut tartományt fog át, mint egy másik mintázat, de lényegileg nem 
különbözik attól. Ilyen módon össze lehet vonni a dőlésszög legyezőt és a meridionális 
gömbhéjszelet eloszlást, vagy az azimut legyezőt és az ekvatoriális gömbhéjszelet 
eloszlást. Ez utóbbihoz erősen hasonló a rotáció is. Az összevont jelenségek elnevezésére a 
„legyezős” formát használjuk a rövidség miatt. Tehát maradt a gömbhéjas eloszlás, a 
dőlésszög és azimut legyező valamint a hullámzás és a deflexió.  

7.3.1. Magmás szerkezetfejlődés 

Először vizsgáljuk a magmás szerkezetfejlődésre jellemző mintázatokat. Ezeknek a 
magyarázatára tekintsük a 107. ábrát. Induljunk ki egy koncentrikus gömbsorozatból, 
amelyet valahol, nem a középpontján átmenően harántolunk egy fúrással (107a. ábra). 
Ezzel produkáltuk a dőlésszög legyezőt. Lépjünk tovább és tételezzük fel, hogy a gömbök 
nem koncentrikusak, hanem mindhárom térirányban egymáshoz képest eltolódhatnak, 
excentrikusak (107b. ábra). Ebben az esetben belátható, hogy az azimut legyező is 
előállítható, a két legyező együtt pedig létrehozza a gömbhéjas eloszlást. Hogy biztosítsuk 
a tapasztalatok szerint zömében legalább közepes dőlésszögeket, deformáljuk a 
gömbsorozatot oldalirányú nyomással (107c. ábra). Ezzel a modellel a hullámzáson és 
deflexión kívül minden mintázatot előállíthatunk és az egymásba ágyazott héjszerkezetek 
valószínűleg nem is idegenek a gránit plutonok szerkezetétől (TURNER 1963, PITCHER 
1997, BERGANTZ 2000, MOYEN et al. 2003). Mit tegyünk azonban azzal, hogy a 
mintázatok nem rajzolják ki térképen a torzított gömbszerű eloszlást, bármilyen kis 
részletét látjuk is az eredeti plutonnak, sőt az eloszlások meglehetősen homogének (MAROS 
et al. 2004)? Ezt a problémát úgy oldhatjuk fel, hogy több, egy pluton méretéhez képest 
kicsiny, deformált héjszerkezetet tételezünk fel egymás mellett. Ezeket a magmakeveredés 
során felszálló „magma-ballonok”-kal és azok keveredésével magyarázhatjuk (BERGANTZ 
2000, ASRAT et al. 2003, PITCHER 1997). Itt kell visszatérnünk a fentebb említett tyúk és 
tojás problémára, amit azzal oldunk fel, hogy azokat a dőlésszög legyezőket, amelyek csak 
úgy, egy homogén kőzetösszleten belül fordulnak elő, olyan speciális esetnek tekintjük, 
amikor a fúrás a lokálisan koncentrikus héjszerkezetet tárja fel.  
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105. ábra A gömbhéjas és legyezős eloszlásmintázatok modellje 
 
A telérek aszimmetrikus gömbhéjszelet eloszlását ugyanezzel a módszerrel hozhatjuk 

létre, de mivel a telérek nagyobb távolságokon is síkszerűek lehetnek, ezért a 
héjszerkezetet lényegében nem megváltoztatva, egymásból kiinduló, fa struktúra-szerűen 
(feltehetőleg önhasonló módon, MANDELBROT 1982, TURCOTTE 1992) elágazó, görbült 
héjdarabokat tételezek fel (107d. ábra, vö. CORREA-GOMES et al. 2001). Ez a szerkezet 
egyébként a kontamináció mintázatára is kielégítő magyarázatot adhat. A 108. ábrán 
példaként a területünkre jellemző leukokrata telérek térképi eloszlását modelleztem. A 
telérrajokat itt szelvényben ábrázoltam, ezért a gömbhéjszelet alakzatok nem láthatók, a cél 
a dőléspopulációk és a telérrajok konkrét leképezése volt. 

A leukokrata kőzettelérek a térbeli eloszlásukból következően kb. ÉNy–DK-i húzás 
következtében nyomultak be. 

a 

b 

c 

d
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106. ábra A leukokrata telérek térképi eloszlásának magyarázata koncepcionális szelvényen. 

1–5 a telérek eloszlási területei 
 
Tehát összefoglalóan a gömbhéjas és legyezős eloszlásokat a magmakeveredés során 

létrejövő, kisebb, deformált, egymásba ágyazott vagy fa struktúrájúan elágazó héjszerke-
zetek egymásmellettiségével magyarázom. 

Területünkön ezek a héjszerkezetek egy vagy kétpólusos eloszlásokat mutatnak, amit a 
pluton benyomulásakor fennálló regionális szinmagmás tektonikai erőtér meglétével 
magyarázok (MAROS et al. 2004). A feszültségtér lokális kompressziós összetevője 
feltehetően egyirányban lapulttá tette a benyomuló és megszilárduló gránit plutont (pl. 
PATERSON et al. 1989, PITCHER 1997, MOYEN et al. 2003). 

7.3.2. Képlékeny szerkezetfejlődés 

A palásságot regionális metamorfózishoz kapcsolódó irányítottságként (MAROS és 
PALOTÁS 2000a, KOROKNAI 2003, MAROS et al. 2004) lehet magyarázni, egyfajta kezdeti 
gneisz szerkezetként (DAVIS & REYNOLDS 1996). A palásságot létrehozó esemény a 
korábbi vizsgálatok szerint két fázisra bontható, először képlékeny lapulás (KOROKNAI 
2003, KOROKNAI in MAROS et al. 2004) hozta létre a meredek palásságot, majd egyszerű 
nyírás lépett fel (KOROKNAI 2003, KOROKNAI in MAROS et al. 2004), amely több helyütt 
bizonyíthatóan felülírta a meredek palásságot, létrehozva a lapos palásságot. A milonitos 
zónákat képlékeny nyírózónákként foghatjuk fel. Ezek zömében a lapos palássághoz 
hasonló dőlésviszonyokkal rendelkeznek, tehát feltehető, hogy egy szerkezeti eseményhez 
köthető a két jelenség, de ez egyelőre nem bizonyított.  

A képlékeny deformáció egyértelműen a magmás szerkezeti események után 
következett be (MAROS és PALOTÁS 2000a,b), szilárd fázisban érte a kőzettestet 
(KOROKNAI 2003). A napjaink gránitokkal foglalkozó irodalmában népszerű, folyamatos 
tektonikai erőtér a benyomulás és a magmás és képlékeny foliációk kialakulása alatt ebben 
az esetben nehezen képzelhető el, a leukokrata telérek már döntően megszilárdult plutonba 
nyomultak be (KIRÁLY és KOROKNAI 2004). Habár a magmás jelenségekre és a 
palásságokra vonatkozó dőlésviszonyok igen hasonlóak, a két erőteret ennek ellenére 
elválasztom egymástól, mivel a képlékeny deformáció során a gránittest már megszilárdult 
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állapotban volt. A palásságokat létrehozó erőtér egyrészt mintegy megerősítette 
(polarizálta) a magmás jellegek primer módon irányított eloszlását (pl. a monzonit 
zárványok és a meredek palásság eloszlása, MAROS et al. 2003b, MAROS et al. 2004), 
másrészt több fúrásban is tapasztalhatóan felülírta azt (6.1.1 fejezet és a szerkezeti tömbök 
határai). 

Mindezen képlékeny deformációs kereteken belül próbálom magyarázni az eloszlási 
mintázatokat. A deflexiós mintázatot kényszer mintázatként értelmezem. Mivel a palásság 
kialakulása kompetencia-érzékeny, erőssége is kőzetfüggő, ezért a nagyobb vastagságú 
kompetens testek kitérésre késztetik a képlékeny alakváltozást (DAVIS & REYNOLDS 1996). 
Erre láthattunk példát az 5. fejezetben, szintén a palásság esetében, amikor az a 
kompetensebb kőzetek határfelületén reflexiót szenvedett. A dőlésszög legyezőknek is 
minden bizonnyal egy része ilyen kényszerszerkezet (lásd a fejezet elején a megfigyelések 
felsorolását).  

Felmerül a kérdés, hogy a palásság egésze dőlésviszonyait tekintve nem átöröklött, 
kényszer szerkezet-e, amely a lapult magmás héjszerkezeteket követi. A teljesen biztos 
válasz igen nehéz erre a kérdésre, de mint ahogyan arra fentebb is utaltam, a palásság több 
esetben látványosan felülírja a kőzethatár, kontaminációs vagy akár a leukokrata kőzettelér 
szerkezeteket. A tömbök mérettartományában gondolkozva azonban már ez a lehetőség 
sem zárható ki.  

A tömbméretű vagy azokon belüli kisebb blokkokra jellemző (6.1.1. fejezet) palásság 
változásokra a kényszer szerkezeteken kívül még egy gyűrődéses megoldás is adható. 
Ebben az ÉNy-ias és DK-ies dőlésű palássági blokkok redők szárnyait képezik. Abból 
fakadóan, hogy — a területen legalábbis — a DK-ies dőlésű tömb kisebb kiterjedésű az 
ÉNy-iasnál vonszolt redőkre következtethetünk (hosszú ÉNy-ra dőlő szárny, rövid DK-re 
dőlő szárny). A törészónák mindenképpen komplikálják a térképi rajzolatot egymás mellé 
dobálva különböző palássági blokkokat, de egy enyhén KÉK felé dőlő tengelyű redőt 
tételezhetünk fel, ami ezt a palássági tömb eloszlást produkálja. Itt emlékeztetek a 
leukokrata telérek eloszlásából kiszerkesztett redőtengelyre, ami szintén ilyen dőlésű 
(55/25°). 

A hullámzást pedig végképp nem lehet a kényszer-szerkezetes modellel magyarázni, 
mert az azimut feltűnően homogén, a dőlésszög csak kis mértékben változik és több, 
szimmetrikus periódus jön létre a dőlésszög változásából. Már a jelenséget bemutató 
ábrából kézenfekvőnek tűnik a magyarázat, így ezt a jelenséget két, egymásra 
szuperponálódott gyűrődéses alakváltozással magyarázom. Az első, amely feltehetőleg 
magát a palás szerkezetet hozta létre, a másik pedig ezt a viszonylag meredeken álló 
palásságot enyhén meggyűri. Mivel a hullámzást szenvedett palásság a lapos palásság, 
amely időben a második palássági esemény, ebből következően a hullámzást okozó erőtér 
egy harmadik képlékeny deformációt jelent. 

7.3.3. Képlékeny–töréses átmeneti szerkezetfejlődés 

Ebbe a deformációs tartományba lehet sorolni a kataklázitokat és a kvázi képlékeny 
deformációs síkokat. Ezeknek a részletes vizsgálata a további kutatás feladata lehet, 
egyelőre kevés anyagvizsgálati eredménnyel rendelkezünk róla. Az általános deformáció 
történet szerint ez a szerkezeti tartomány, ahogyan a nevében is szerepel átmeneti a 
képlékeny és a töréses szerkezetfejlődés között. Ez időbeli átmenetet is jelent. Erről a 
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jelenségcsoportról pillanatnyilag egy konklúzió adódik (6.1.2. fejezet), miszerint a kvázi 
képlékeny deformációt mutató síkok egy jobbos eltolódásos rendszer törésmintázatát 
mutatják a terület térképén. 

7.3.4. Töréses szerkezetfejlődés 

Ennek a fejezetnek az elején mindenképpen szólnunk kell az ún. hűlési repedésekről, 
hiszen a gránit plutonok klasszikus irodalma ezeket, mint iniciális inhomogenitásokat 
határozza meg és származtatja belőle a gránittektonika jelenségeit (AZSGIREJ 1956, 
NÉMEDI VARGA 1991). 

BERGBAUER & MARTEL (1999) szerint a gránitokban elmozdulás nélküli törések 
(húzásos repedések, diaklázisok, jointok) külső vagy belső erők hatására jöhetnek létre. 
Külső erők pl. a pluton benyomulását kiváltó, vagy akkor ható erőtér, a kéregben ható 
egyéb szerkezeti erőterek, a plutont betemető kőzetek eróziójával összefüggő erőterek. 
Belső erők például a termális erőterek, a pórusnyomás által keltett erőterek. A hűlési 
repedéseknek korban és geometriában kötődniük kell emiatt a plutonhoz, hiszen a hűlési 
repedések eloszlása függ a pluton iniciális alakjától. Elnyúlt pluton esetében a törések 
nagyrészt merőlegesek a pluton határaira, illetve nagy szögben metszik vagy érik el a 
pluton határait. Esettanulmányukban a későbbi törések, vetők és törészónák a hűlési 
repedésekből alakultak ki, ezért ezek irányeloszlása is a hűlési repedések irányeloszlását 
mutatják. Természetszerűleg adódik a kérdés, milyen kritériumok alapján választhatjuk ki 
egy exhumálódott, sok töréses szerkezeti fázison átesett gránit pluton törései közül a hűlési 
töréseket. PACHELL és EVANS (2002) munkájában az abszolút kor meghatározási 
módszereket hívja segítségül. Egyes epidot, klorit kitöltések kormeghatározása alapján arra 
a következtetésre jutnak, hogy az általuk vizsgált 86–91 millió éves pluton már 79 millió 
évvel ezelőtt töréses deformációt szenvedett. Ezért ezeket a töréseket hűlési repedéseknek 
tartják. Más szerzők is töréses megelőző szerkezeteket tételeznek fel magmás vagy 
képlékeny deformációs szerkezetek előfutáraiként (pl. PENNACHIONI 2005). Sajnos 
esetünkben egyelőre nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű kormeghatározás 
repedés kitöltésekből (MAROS és PALOTÁS 2000b, KOVÁCS-PÁLFFY és FÖLDVÁRI 2004), és 
további, egyértelműen alkalmazható kritériumot az egyedi törések ilyetén besorolására 
nem találtam, így a hűlési repedések kérdésében továbbra is levezetett kritérium 
rendszerekre vagyunk utalva. A Mórágyi Gránit esetében a törések eloszlási mintázata ad 
lehetőséget a hűlési repedések problémakörének felvetésére. A törésekre is jellemző 
ugyanis a gömbhéjas, gömbhéjszeletes eloszlás. Ezt az eloszlást mindenképpen öröklött 
eloszlásnak tartom és nem zárom ki, hogy a legelső ilyen törések a magmás, deformált 
héjszerkezetek mentén alakulhattak ki. Amennyiben pedig a mai helyzetnek megfelelően 
ÉNy–DK-i irányban lapult plutonnal van dolgunk, akkor az ezzel a csapással párhuzamos 
ÉK-i dőlésű és alárendelten DNy-i dőlésű törések is preformáltak lehettek, mint olyan 
törések, amelyek nagy hajlásszöggel érik el a pluton határait. Természetesen a fentiek 
egyelőre munkahipotézis szintű megfontolások, a további kutatások, illetve az abszolút kor 
meghatározások az egész pluton területére teremthetnek tisztább képet.  

Akárhogyan is, a töréses szerkezetalakulás a sokfázisú felújulás története. Ennek a 
deformáció-történetnek a megközelítésére a korábbi tanulmányokban két módszert 
alkalmaztunk. Egyrészt FODOR in MAROS et al. (2003b) vetőkarcokon alapuló erőtér 
elemzést végzett, majd a levezetett erőtereket megpróbálta bekötni az analóg területek 
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töréses deformáció történetébe. Ezt a munkát a jelen tanulmányban nem ismertetem 
részletesen, egyrészt mivel nem a saját munkám, másrészt a töréspopuláció mintázatok és a 
látható sokfázisú felújulás ugyanazokon a síkokon arra intenek, hogy ebben a kőzetben 
óvatosan kell bánni az amúgy megbízható módszerekkel (ANGELIER 1984, ANGELIER 
1990) végzett erőtér rekonstrukcióval. Mindazonáltal bemutatom az erőtér elemzés 
eredményét a 9. táblázatban és a továbbiakban megvizsgálom, hogy a töréses szerkezeti 
térképen kirajzolódó törészóna és elmozdulás mintázat milyen kinematikai modellekkel 
állítható elő. 

9. táblázat 

A vetőkarcos erőtér elemzésből levezetett töréses fázisok (FODOR in MAROS et al. 2003b 
alapján MAROS et al. 2004) és tulajdonságaik 

Feszültségterek Feszültségtér 
jellege 

Fő feszültség 
 iránya 

Törések jellemző csapásai és 
dőlészögei 

Elmozdulás 
jellege 

060–240—085–265/75–90°  jobbos eltolódás 
F1  

Jobbos 
eltolódásos σ1=NyÉNy–KDK 

130–310—160–340/80–90° balos eltolódás 
095–275—130-310/60–90°  jobbos eltolódás 
010–190—045-215/45–90°  balos eltolódás F2  

Jobbos 
eltolódásos σ1=ÉÉNy–DDK 

050–230—080–260/25–55°  rátolódás 
130-310—150-330/50–75° normál vető 
160–340—200–020/75–90° balos eltolódás F3  

Jobbos 
eltolódásos –
széthúzásos 

σ1=ÉNy–DK 
σ3=ÉÉK–DDNy 

070–250—090–270/75–90° jobbos eltolódás 
025–205—055–235/25–80°  balos eltolódás 
130–310—175–355/65–90°  jobbos eltolódás 
100–280—125–305/20–50° rátolódás  

F4  
Balos 
eltolódásos és 
kompressziós 

σ1=ÉÉK–DDNy 
σ3=KDK–NyDNy 

020–200—040–220/55–75° normál vető 
F5  Széthúzásos σ3=DK–ÉNy 010–190—055–235/45–80°  normál vető 

085–265—120–300/60–90°  balos eltolódás 
015–195—045–225/80–90°  jobbos eltolódás 
015–195—045–225/55–75°  jobbos eltolódás 

F6  
Kompressziós 
és balos 
eltolódásos 

σ1= KÉK–NyDNy 

000–180—030–210/15–45° feltolódás 
 
Ahogy arra már a korábbiakban is utaltam, az egyes feszültségterekben megmozdítható 

törések, elmozdulások igen nagy mértékben átfedőnek bizonyultak. Sok közülük 
többszörös, különböző korú és értelmű felújuláson esett át. Sok olyan típusú felújulás is 
történt, ami átlagos körülmények között csak speciális szerkezeti mozgásokhoz 
kapcsolódik: eltolódások lapos síkokon, feltolódások meredek síkokon stb. Ebből az 
következik, hogy a törésminta viszonylag stabilnak minősíthető, és/vagy a különböző 
erőterek fő feszültségirányai csak kis mértékben különböznek egymástól, ami egyébként a 
táblázat 3. oszlopából ki is derül. Ezért felvázoltam három, a területen valószínűleg 
működő kinematikai modellt a területen meghatározott (109. ábra) törészóna mintázatra, 
majd megvizsgáltam, hogy az ábrázolt törésirányokat az adott elmozdulással melyik 
kinematikai modellnek megfelelő erőtér képes megmozdítani.  

A jobbos kinematikai modell produkálhatja a ÉK–DNy-i vagy KÉK–NyDNy-i csapású 
jobbos elmozdulásokat, az ÉNy-i és DK-i vergenciájú feltolódás párokat és az ÉK-i dőlésű 
normál vetőket. 

A balos kinematikai modell produkálhatja a ÉK–DNy-i vagy KÉK–NyDNy-i csapású 
balos elmozdulásokat, az ÉNy-i dőlésű normál vetőket, az ÉNy–DK-i csapású jobbos 
elmozdulásokat és a KÉK–NyDNy-i csapású feltolódásokat. 
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A kompressziós kinematikai modell kelti életre az ÉÉK–DDNy-i csapású balos 
elmozdulásokat, az É-ias és D-ies vergenciájú feltolódásokat és az ÉK-i dőlésű normál 
vetőket.  

Természetesen az összes irány a lapult héjszerkezetek szerinti legyező eloszlásban 
értendő, tehát a csapásvonalak 10–15°-os váltakozása és hajladozása elfogadható. A karcok 
megoszlása támogatja a kinematikai modelleket. A balos és inverz elmozdulások jelenlegi 
túlsúlyából az a következtetés vonható le, hogy a jobbos rendszerek korábbiak, mint a 
balos, a kompressziós vagy transzpressziós rendszerek. 

 

 

107. ábra Kinematikai modellek a törészónák és elmozdulások mintázatának értelmezésére 
 
A deformáció-történet megközelítésére használt másik módszer a jelenségek relatív 

egymásutániságának meghatározása volt, amit a CoreTime program modulnak 
köszönhetően igen nagy részletességgel és adatszámmal végezhettem el. Ennek 
eredményei részben már napvilágot láttak (MAROS és PALOTÁS 2000b) a 22-es és 23-as 
fúrásokra vonatkozóan, ezen a helyen a 29-es fúrás ilyen elemzését mutatom be  
(110. ábra). A fúrásban észlelt több ezer adatból számos időkapcsolat adat is származott, 
de a rend kialakítása ennek ellenére sok szabadságfokot tartalmazó feladat. A palásságok 
után beköthető első esemény egy kvarcanyagú kitöltés létrejötte volt, ami — mivel csak a 
relatív sorrendet ismerjük, az események között eltelt időt nem —, még akár a lapos 
palásságot létrehozó erőtér hatására mobilizálódott kvarc kiválása is lehet. A kvarcereket 
metsző egyéb eseményt szerencsétlen módon nem találtam, ezért a direkt, egymásraépülő 
kapcsolatok fonalát itt elvesztettem, és amikor újra megtaláltam, akkor már több esemény 
is megjelent a történetben. A trachiandezit telérek, a sík menti vörösödés és egy laposszögű 
síkok mentén végbement karbonát–hematit kitöltéscsoport volt jelen, amelyek között 
kapcsolatokat nem tapasztaltam. Ezért ezeket nagyjából egy időbe helyeztem 
mesterségesen. Az bizonyos, hogy a sík menti vörösödés két fázisban is végbement, a 
második fázis időben lehet sokkal fiatalabb is, mint ahogyan azt az ábra mutatja és hogy az 
első vörösödési eseményt egy karbonátos kitöltés megelőzte. Ez szintén lehet öregebb az 
ábrán elfoglalt helyzeténél. A trachiandezit teléreket sajnos csak egy, időben jóval későbbi 
törés és kitöltés rendszer metszette, amely felé csak az időbeli egymásutániságot 
megerősítő, több eseményen átívelő zöld nyilak mutatnak. Ugyanez a helyzet a sík menti 
vörösödéssel is. Annak ellenére, hogy térbeli irányát tekintve jól elkülönülő csoportról van 
szó, nem tudtam pontosan elhelyezni az eseménysorrendben. A direkt, egymás utáni 
kapcsolatokat mutató piros nyilak a kitöltések sorrendjére voltak alkalmazhatók. Tehát a 
lapos hematit–karbonát csoportot egy hasonló kifejlődésű, de irányában az előbbire 
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merőleges csoport követte. Ezt követően változatos anyagú, a palásság síkjába vagy azzal 
közel párhuzamos síkokba nyomult kitöltés generációt találunk. Ezeket az uralkodóan 
kloritos kitöltések követik, amelyek azonban eléggé szórt képet mutatnak a sztereogramon, 
úgyhogy lehet, hogy ezeket még több csoportra lehet osztani, vagy egy részüket más 
csoportokba lehet beolvasztani. Konkrét kapcsolatok hiányában most egyben tartottam a 
csoportot. A következő csoport kevés direkt kapcsolattal következik, egy karbonátos 
kitöltéscsoport, É–D-i és K–Ny-i csapással, az előbbiek igen lapos síkokon. Ezt követi az 
egyik legmarkánsabb csoport, amelyet térbeli eloszlása alapján a 4. vetőkarcos erőtérrel 
(FODOR in MAROS et al. 2003b) lehet rokonítani. Sok síkot tartalmaz ez a csoport, több 
nagy vastagságú (több cm-es), gyakran többgenerációs kitöltések jelennek itt meg. A 
csoport térbeli homogenitása jobb is lehetne, itt is fennáll az esetleges tagolási, 
beolvasztási lehetőség. Sok direkt, meggyőző kapcsolattal következik egy nyílt töréseket 
produkáló esemény, amely ÉNy–DK-i csapású törésekkel jellemezhető, eloszlásában a 3. 
vagy esetleg a 2. vetőkarcos erőtér (FODOR in MAROS et al. 2003b) által preferált síkokkal 
rokonítható. Ezután a konkrét kapcsolatok láncolata ismét megszakad. Két olyan nyílt 
töréseket tartalmazó csoport maradt, amelyben az 5. illetve a 6. vetőkarcos erőtérfázishoz 
(FODOR in MAROS et al. 2003b) kapcsolható törések vannak. Több zöld nyíl mutat feléjük, 
tehát sok eseménynél fiatalabbak. Ezért az ábra elejére helyeztem őket. 
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108. ábra Az Üh–29 fúrás eseményelemzése CoreTime programmal 
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Felmerül a kérdés, hogy a töréses deformáció történetbe belefér-e ennyi deformációs 
fázis. A Pannon-medence töréses szerkezetfejlődését az utóbbi évek elemzései alaposan 
leírták. Világossá vált, hogy csak a miocén-pliocénben 3–4, a tercierben együttesen akár  
5–6, eltérő feszültségterű fázis is fellépett, szinte az egész medencében (FODOR et al. 
1999). Ehhez hozzávehetjük még a mezozoos deformációkat is, így a korábban részletezett 
5–6 feszültségtér minden valószínűség szerint érinthette a kutatási terület és környékének 
paleozoos kőzeteit. 

7.4. Összefoglalás 

A következőkben összefoglalom a főbb eredményeket. 
Elsősorban a fúrásfeldolgozás hatékonyabbá, részletesebbé tétele érdekében megalkot-

tam az ImaGeo szoftver és hardver rendszert, amelynek segítségével nagy tömegű, nagy 
felbontású, orientált, digitális adat nyerhető. 

Számos magmás, képlékeny, átmeneti képlékeny-töréses és töréses deformációs 
jelenséget különítettem el. Ezek tulajdonságait és térbeli, térképi eloszlását 19 
mélyfúrásban értékeltem. Ennek során több mint 50 ezer orientált adatot értékeltem. 

Az adatok eloszlásában mintázatokat ismertem fel: gömbhéjas, különböző 
gömbhéjszeletes, azimut legyező, dőlésszög legyező, hullámzás, rotáció, deflexió. Ezeket 
egységes keretbe vontam és földtani, tektonikai magyarázatokkal értelmeztem. 

Vizsgáltam a gránit pluton deformáció-történetét, amelyben a következő eseményeket 
ismertem fel, illetve az ismert eseményeket a következőképpen jellemeztem (111. ábra). 

A Mórágyi Gránitban a magmakeveredéssel létrejött kőzetváltozatok határfelületei 
kétpólusú, deformált héjszerkezetek mentén helyezkednek el a térben a Mecsekalja-zóna 
csapásával többé-kevésbé párhuzamosan. Ebből következően a pluton a benyomulás alatt 
szinmagmás deformációt szenvedett és többé-kevésbé lapult lett a mai ~ÉK–DNy 
hossztengely mentén. 

A határfelületeket részben örökölve, részben áttörve, legalább két fázisban, különböző 
kőzet-összetételű leukokrata telérek törték át a plutont. Az ÉK felé nyitott, aszimmetrikus 
gömbhéjas eloszlás valószínűleg ~ÉNy–DK-i húzással jellemezhető erőtérben alakulhatott 
ki. 

A deformált héjszerkezeteket részben mindenképpen követő, több pólusú hűlési 
repedésrendszer jöhetett létre.  

A metamorfózis már szilárd fázisban érte a pluton kőzeteit, amely során — több 
fázisban (MAROS és PALOTÁS 1998) — uralkodóan a Mecsekalja-zónával párhuzamos 
csapású metamorf szerkezetek alakultak ki. Először a meredek palásság alakult ki koaxiális 
lapulással (KOROKNAI in MAROS et al. 2003b), majd a lapos palásság egyszerű nyírással 
(KOROKNAI in MAROS et al. 2003b). Milonitos nyírózónák keletkeztek a lapos palássággal 
közel párhuzamosan. A palásság síkjai enyhén, nagy hullámhosszal (kb. 10 m-es 
amplitúdó) meggyűrődtek. A képlékeny deformáció az eredeti irányokban tovább 
polarizálta a magmás jelenségek térbeli eloszlásait, ennek leginkább a monzonit zárványok 
voltak kitéve. A leukokrata telérek eloszlásából redőtengely számítható, ~55/25° irányban. 
Mindezek alapján valószínűsítem, hogy a gránit pluton nagy léptékű és enyhe (ezzel a 
deformációval szemben nyilvánvalóan nagy kompetenciát mutatva), de egyértelműen gyűrt 
szerkezetet mutat. A palásságokat gneisz szerkezetként értelmezem (DAVIS & REINOLDS 
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1996), amelyek valószínűleg gyűrt, és ezen belül további enyhén krenulált legyező 
mintázatokba rendeződnek. A palásodás során különböző kényszerszerkezetek is 
létrejöttek: refrakció vagy deflexió. 

A különböző magmás és metamorf dőlés jellegzetességekkel bíró domének különböző, 
de hasonló lefutású határokkal rendelkező térképi tömbökként jelentkeznek. Az 
Északnyugati tömbben főképp ÉNy-i, a Köztes tömbben kevert, a Délkeleti tömbben pedig 
DK-i dőlések jellemzőek. 

Következő deformációs fázisként átmeneti képlékeny–töréses deformáció keretében 
kvázi képlékeny deformációs síkok jöttek létre egy főképp jobbos elmozdulásokkal 
jellemezhető NyÉNy–KDK-i főfeszültség iránnyal jellemezhető erőtérben, míg a kata-
klázitok egymásra merőleges töréspárt alkotnak. 

Ezt követően trachiandezit telérek nyomultak be a kőzetbe É-ÉNy–D-DK-i legyező 
mentén változó tengelyű húzásos erőtér hatására, de felmerülhet a deformációs korreláció a 
kvázi-képlékeny deformációval is. 

A töréses deformáció-fejlődés változatos, sokfázisos, felújulásokkal jellemezhető 
deformációs képet alakított ki. Az összes, a nyílt és a zárt törések eloszlásképében 
megfigyelhetők a gömbhéjas eloszlások. A töréses deformáció a palásságokkal 
párhuzamos, az ÉK-re dőlő és a K–Ny-i csapású síkokat „használja” leginkább. A zárt 
törések leggyakrabban az ÉK-felé dőlő síkokon jelennek meg, különösen igaz ez a 
hematittal és a klorittal kitöltött síkokra. A dőlésszög eloszlás inkább meredek és közepes, 
viszont a limonitos kitöltések a lapos síkokon is jelentős számban megjelennek. A 
leghomogénebb eloszlást a sík menti vörösödésnek nevezett elváltozás mutatja, ami 
majdnem az egész kutatási területen ÉK-i dőlésű gömbhéjas eloszlást mutat A vetőkarcos 
felületek és az elmozdulások szintén a felújulásokban megnyilvánuló deformációt 
mutatják. Leginkább balos, balinverz és inverz elmozdulások tapasztalhatók, de ugyanazon 
irányokban, ugyanazokon a felületeken jobbos és normál elmozdulások is vannak, kisebb 
számban. A törészónák a törések eloszlásának jellemző irányait mutatják és fejlődési 
állapotuk szerint sorozatba rendezhetők. A legnagyobb zónák több méteres magzónával és 
több tíz méteres kárzónákkal rendelkeznek. A törészónák térképi eloszlása szintén a 
Mecsekalja-zónával párhuzamos csapások döntő többségét jelzi. Kötegelt, szigmoidos 
lencsékkel kísért eltolódásos duplexek képét mutatja, haránt és K–Ny-i csapású elemekkel. 
A törészónákat a vetőkarcok alapján elmozdulási zónákként lehet értelmezni. A törészónák 
térbeli eloszlásmintázatát a töréses deformáció ideje alatt, a sok felújulásból következően 
stabilnak minősíthetjük. A különböző erőterek (FODOR in MAROS et al. 2003b) különböző 
elmozdulás vektorokkal reaktiválhatták azokat. Az erőtereknek megfelelő jobbos, balos és 
kompressziós erőtereknek megfelelő kinematikai modellek mutatják a törészónák 
különböző elmozdulásait. Az erőterek közül a jobbos elmozdulásokkal jellemezhetők 
feltehetően idősebbek, mint a balos elmozdulásúak. 

A környező, elsősorban Mecsek-hegységi és Villányi-hegységi analógiákat is 
figyelembe véve a legidősebb jobbos eltolódásokkal jellemezhető töréses elemek a 
hegységekben is észlelhető gyűrődéshez, pikkelyeződéshez köthetők, amelyek kb. ÉNy–
DK-i kompresszió következtében alakulhattak ki (WÉBER 1977, BENKOVICS et al. 1997). 
Ennek során a főleg a palássággal közel párhuzamos rátolódásokkal és csatlakozó 
eltolódásokkal számolhatunk. Feltételesen ide soroljuk a CoreTime értékelés első, 
laposabb dőlésszögű karbonát-hematit anyagú kitöltéseit, illetve a vastag kalcitos, 
dolomitos, ankerites kitöltéseket, valamint a sík menti vörösödést is. A deformációtörténet 
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következő fázisában ÉK–DNy-i csapású balos eltolódások mozoghattak, amelyek a 
Mecsek- és a Villányi-hegység más fontos eltolódásaihoz hasonlóak. Ilyen a Nyugati-
Mecsekben a Büdöskúti-zóna (MAROS et al. 2000c). A zóna balos jellegét és kréta korát 
KONRÁD (1998) és HÁMOS (1999) vizsgálatai is alátámasztják. A kora-miocén végének és 
a középső-miocén elejének töréses deformációja — mint ahogyan az egész Pannon 
medencében — területünkön is nyomot kellett hagyjon, feltehetően a töréses deformációk 
közül néhány ehhez a kor intervallumhoz köthető. Ez a deformáció sorozat 
összekapcsolódott a kőzetek óramutatóval egyező irányú forgásával (MÁRTON és MÁRTON 
1999). A forgás következtében egy stabil feszültségtér forogni látszik, ezért többféle erőtér 
egymásutániságában nyilvánul meg (CSONTOS, BERGERAT 1993, FODOR et al. 1999). Ide 
tartozhatnak a Mecsek Északi-pikkelyzónájában kimutatható balos transzpresszív 
mozgások is (TARI 1993). A miocén végén megindult a Mecsek és a Villányi-hegység 
transzpressziós kiemelkedése, amelyhez kapcsolódóan rátolódásos eltolódások jelentek 
meg (WEIN 1965, CSONTOS et al. 2002). Ilyen deformáció a Mecsekalja-öv egyes 
szakaszain is észlelhető (KLEB 1973, NÉMEDI VARGA 1983). Kutatási területünkön az 
~ÉK–DNy-i csapású balos és balinverz elmozdulások jelezhetik ezt a deformációt. 
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111. ábra Szerkezetfejlődési vázlat a Mórágyi gránit plutonra. a) magmás szerkezetfejlődés  b) képlékeny 
szerkezetfejlődés, lapulás, c)  képlékeny szerkezetfejlődés, egyszerű nyírás, d) képlékeny szerkezetfejlődés, 

palásság gyűrődése, e) átmeneti képlékeny–töréses szerkezetfejlődés, f) töréses szerkezetfejlődés  
1: monzogránit, 2: többfázisú magma hozzákeveredés héjszerkezetei, 3: monzonit, 4: kontamináció, 5: 

leukokrata telérek, 6: meredek palásság, 7: lapos palásság, 8: kréta vulkanit telérek, 9: átmeneti képlékeny–
töréses deformáció, 10: törészóna, 11: nyomás- vagy húzásirány, 12: nyírásirány  
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7.5.  A továbbkutatás látható irányai  

Nehéz egy ilyen szerteágazó kutatásban megváltó ötleteket megfogalmazni a jövő 
számára. Ami most látható, az az, hogy a deformációtörténet adatait egyrészt a terepen, 
másrészt a laboratóriumokban lehet gyarapítani.  

A terepi munkák között mindenképpen fontos lenne az egész pluton feltárt részének 
ugyanilyen felbontású térképezése, tektonikai adatgyűjtése. Ugyanez vonatkozik a 
Mecsekalja-zóna feltárásaira is, egészen a neotektonikai, morfológiai megközelítésig. 

Már az anyagvizsgálati feladatok felé mutat szintén az egész feltárt terület AMS (a 
mágneses szuszceptibilitás anizotrópiája) mintázásának és vizsgálatának terve. Ezzel a 
vizsgálattal lehetne lehatárolni a plutont magát, esetlegesen az egyes benyomulási 
eseményeket, centrumokat, adatokat szolgáltatna az elsődleges magmás irányítottságra és 
annak a palásság általi befolyásoltságára. 

Lényeges előrelépést jelentene az egyes főbb események abszolút korának 
meghatározása kellő számú minta alapján. Ez egyrészt a metamorf kőzetek neoformációs 
ásványainak kormeghatározását jelenti a metamorfózis fázisainak megismerésére, másrészt 
az egyes kitöltési generációk kormeghatározását az alpi deformációk vizsgálatához. 

Az ásványos kitöltések különböző felbontású anyagvizsgálati és makroszkópos 
meghatározási eredményeit egységes keretben korrelálni kellene a CoreTime 
eredményekkel és az abszolút kor meghatározásokkal. 

A kvázi képlékeny deformáció és általában az átmeneti képlékeny és töréses 
deformációk kutatása és részletes vizsgálata bizonyosan még sok új, értékes felismerést 
tartogat. 

Kisebb jelentőségű kérdés, de megemlítem, a sík menti vörösödés vizsgálatát is, ebben 
többek között mikroszkópos, mikroszondás, esetleg kor(?) vizsgálatok kellenének a 
jelenség és annak homogén eloszlásának teljes megértéséhez. 
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Kivonat 
 
Kifejlesztettem az ImaGeo szoftver és hardver rendszert, amelynek segítségével nagy 

tömegű, nagy felbontású, orientált, digitális adat nyerhető. Az Üveghuta-i fúrásokban (19 
db) ezzel a rendszerrel értékeltem a jelenségek tulajdonságait és térbeli, térképi eloszlásait 
(~50ezer adat). 

Az adatok eloszlásában mintázatokat ismertem fel és értelmeztem: gömbhéjas, gömb-
héjszeletes, legyező, hullámzás, rotáció, deflexió.  

Az adatok és eloszlások alapján elemeztem a korai karbon gránit pluton deformáció-
történetét. A magmakeveredéssel létrejött kőzetváltozatok határfelületei kétpólusú, szintek-
tonikusan deformált héjszerkezetek mentén helyezkednek el a térben a Mecsekalja-zóna 
csapásával többé-kevésbé párhuzamosan. A héjszerkezeteket részben örökölve, részben át-
törve, legalább két fázisban leukokrata telérek törték át a plutont. Az ÉK felé nyitott, 
aszimmetrikus gömbhéjas eloszlás ~ÉNy–DK-i húzással jellemezhető erőteret mutat. A de-
formált héjszerkezeteket részben követő, több pólusú hűlési repedésrendszer jöhetett létre.  

A szintén korai karbon metamorfózis során több fázisban, uralkodóan a Mecsekalja-
zónával párhuzamos csapású metamorf szerkezetek alakultak ki. Először a meredek 
palásság alakult ki, majd a lapos palásság. Milonitos nyírózónák is keletkeztek. A palásság 
síkjai enyhén meggyűrődtek. A képlékeny deformáció polarizálta a magmás jelenségek 
eloszlásait. A leukokrata telérek eloszlásából redőtengely számítható (~55/25°). Mindezek 
alapján a gránit pluton nagy léptékű, enyhén gyűrt szerkezetet mutat. A különböző magmás 
és metamorf dőlés-mintázatokkal bíró domének térképi tömbökként jelentkeznek. 

Az átmeneti képlékeny–töréses deformációt kvázi képlékeny deformációs síkok 
(σ1=NyÉNy–KDK, jobbos elmozdulások), és töréspár menti kataklázitok jellemzik. A 
kréta vulkanit telérek É-ÉNy–D-DK-i legyező mentén nyomultak be a kőzettestbe, 
felmerülhet a deformációs korreláció a kvázi-képlékeny deformációval is. 

A töréses deformáció-fejlődés változatos, sokfázisos, felújulásokkal jellemezhető de-
formációs képet alakított ki. Az eloszlásokban megfigyelhetők a gömbhéjas mintázatok. A 
palásságokkal párhuzamos, az ÉK-re dőlő és a K–Ny-i csapású síkok a leggyakoribbak. A 
zárt törések leggyakrabban az ÉK-felé dőlő síkokon jelennek meg (hematit és klorit). A dő-
lésszög eloszlás inkább meredek és közepes, a limonitos kitöltések a lapos síkokon is  
megjelennek. A sík menti vörösödés homogén, ÉK-i dőlésű gömbhéjas eloszlású. A vető-
karcos felületek szintén felújulásokat jeleznek. A legtöbb a balos, balinverz és inverz moz-
gás, de ugyanazon irányokban, és felületeken jobbos és normál elmozdulások is vannak.  

A törészónák fejlődési állapotuk szerint sorozatba rendezhetők. A zónák kötegelt, szig-
moidos lencsékkel kísért eltolódásos duplexek, zömében a Mecsekalja-zónával párhuza-
mosak, haránt irányúak, K–Ny-i csapásúak. Vetőkarcok alapján elmozdulási zónákként ér-
telmezhetők. A törészónák térbeli eloszlásmintázata a sok felújulásból következően stabil, 
amit a különböző erőterek különböző elmozdulásokkal reaktiválhattak. Az erőterek közül a 
jobbos elmozdulásokkal jellemezhetők feltehetően idősebbek, mint a balos elmozdulásúak. 
A legidősebb jobbos eltolódások feltehetően a hegységekben is észlelhető gyűrődéshez, 
pikkelyeződéshez köthetők. Ennek során a főleg a palássággal közel párhuzamos rá-
tolódásokkal és csatlakozó eltolódásokkal számolhatunk. A következőkben ÉK–DNy-i csa-
pású balos eltolódások mozoghattak, amelyek analógiája a Nyugati-mecseki Büdöskúti-
zóna.  A miocén végén megindult transzpressziós kiemelkedéshez területünkön az ~ÉK–
DNy-i csapású balos és balinverz elmozdulások köthetők. 
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Abstract 
 

I developed the ImaGeo software and hardware system, with the help of which a great 
number of high resolution, oriented, digital data can be gained. I evaluated the properties 
of the phenomena and their distributions (~50,000 data) in 19 Üveghuta boreholes by this 
system. I recognized and interpreted various patterns in the distribution of the data: 
spherical, spherical section, fan, undulation, rotation, and deflection. 

I analysed the deformation history of the Early Carboniferous granite pluton. The 
boundaries of the rock types formed by magma-mingling are located in space along a two-
poled, syntectonically deformed spherical pattern, more or less parallel to the strike of the 
Mecsekalja Zone. Leucocratic dykes cut through the pluton, partly inheriting the spherical 
pattern, partly breaking through it. The NE open asymmetric spherical pattern of the dykes 
refers to a stress field characterized by ~NW–SE dilatation. After the formation of the 
deformed spherical patterns a multi-poled cooling fracture system could have evolved. 

During the also Early Carboniferous metamorphosis, metamorph structures dominantly 
parallel to the Mecsekalja Zone formed in several phases. The steep foliation was the first 
to develop before the gentle foliation. Mylonitic shear zones also developed. The foliation 
planes are gently folded. The ductile deformation polarized the distribution of the 
magmatic phenomena. From the distribution of the leucocratic dykes a ~55/25° fold axis 
can be calculated. I assume that the granite pluton shows a large scale, gentle folding. The 
areas of different magmatic and metamorphic dip-patterns form domains on the map. 

The transitional ductile-brittle deformation is characterized by quasi ductile 
deformation planes (σ1=WNW–ESE, dextral strike-slips) and cataclases along a fracture 
pair. The Cretaceous volcanit dykes intruded into the rock body along a NNW–SSE fan, 
and they may be correlated with the quasi ductile deformation. 

The brittle deformation evolution shows a diverse, multi-phased, multi-renewed 
deformation picture. Spherical patterns can be observed in the distributions. Fractures 
parallel to the foliations, or dipping NE, or striking E–W are the most common. The closed 
fractures usually dip towards NE, especially those infilled by hematite and chlorite. These 
fractures are preferably steep, however, limonite appears also on gently dipping planes. 
The reddening along fractures shows a homogeneous spherical distribution towards ~NE. 
The fracture planes bearing striae also show traces of renewals. Most of the dislocations 
are sinistral, inverse-sinistral, and inverse, but on the same surfaces and directions dextral 
and normal dislocations occurred, too. The fracture zones can be organized in a sequence 
according to their state of development. The zones are strike-slip duplexes followed by 
bundled, sigmoidal lenses, dominantly parallel to the Mecsekalja Zone and are 
accompanied by transverse and E–W striking faults. They can be interpreted as dislocation 
zones by means of striae. The pattern of the fracture zones is stable due to the number of 
renewals, the subsequent stress-fields could reactivate the suitable planes with different 
dislocation vectors. The stress-fields characterized by dextral strike-slips are probably 
older than the the ones characterized by sinistral strike-slips. The oldest dextral strike-slips 
can presumably be attached to the folding, imbrications observed in the mountains, too. 
Here we can calculate with thrusting and connected strike-slips parallel to the foliation. 
Sinistral strike-slips of NE–SW strike were probable to follow, the analogue of which is 
the W-Mecsek Büdöskút Zone. At the end of the Miocene transpressional upthrust started 
with ~NE–SW striking sinistral and inverse-sinistral dislocations. 
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