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I. Bevezetés és célkitűzések 

A köpenylitoszféra számos komplex fizikai és kémiai folyamat (pl. magmatizmus, 

olvadék-kőzet kölcsönhatás, deformáció) színteréül szolgál, amelyek fontos szerepet töltenek be 

a lemeztektonikában.  A felsőköpeny kőzettani és geokémiai tulajdonságainak közvetlen 

vizsgálatára felszíni előfordulás esetében nyílik lehetőség, amelyet tektonikai folyamatok 

(masszív peridotitok, ofiolitok) vagy vulkáni tevékenység (xenolitok) segíthetnek elő.  Doktori 

munkám egy kiterjedt kutatás részét képezi, amelynek célja a Kárpát-Pannon régió (KPR) 

felsőköpeny kőzettani, geokémiai és fizikai tulajdonságainak rendszerezése és értelmezése a 

különböző xenolit lelőhelyek adatainak összegyűjtésével és kombinálásával.  A KPR komplex 

tektonikai fejlődéstörténettel rendelkezik a kora paleogéntől napjainkig, a köpeny szerepével 

ezekben a folyamatokban számos tanulmány foglalkozik (pl. Falus, 2004; Szabó et al., 2004; 

Bali et al., 2007; Hidas et al., 2007; Falus et al., 2008; Kovács és Szabó, 2008; Kovács et al., 

2012, Aradi et al., 2017). 

Kutatásom célpontja a KPR legészakabbi xenolit lelőhelye, a nógrád-gömöri vulkáni 

terület (NGVT).  A NGVT xenolitjainak kőzettani és geokémiai tulajdonságait bemutató korábbi 

tanulmányok (Szabó és Taylor, 1994; Konečný et al., 1995; 1999) azonban kis mintaszámmal 

dolgoztak és csak főelemes összetételt, továbbá korlátozott számú teljes kőzet nyomelem 

eredményt (Szabó és Taylor, 1994) tartalmaztak.  Az elmúlt évtizedekben a köpenygeológiai 

vizsgálatokban számos új szemléletmód terjedt el az elemzési technológiák fejlődésével 

párhuzamosan, amelyek lehetővé tették a kőzetek fizikai tulajdonságainak (hőmérséklet, nyomás, 

kristálytani orientáció, “víz” (H) beépülése a névlegesen vízmentes ásványokba) részletes 

vizsgálatát és értelmezését.  Ezek közé a módszerek közé tartozik az egyre szélesebb körben 

elterjedő visszaszórt elektron diffrakció (EBSD), amely a kőzetek szövetének, 

mikroszerkezetének (kristálytani orientáció) hatékony vizsgálatát teszi lehetővé, valamint a 

Fourier-transzform infravörös (FTIR) spektroszkópia, amellyel a névlegesen vízmentes ásványok 

“víz”-tartalma határozható meg.  Ez utóbbi módszer jelentősége különösen annak köszönhető, 

hogy az alkalmazási eljárás irányítatlan kristályokra is kiterjeszthető (Kovács et al., 2008), így a 

“víz”-tartalom olyan kisméretű, finomszemcsés mintákban is mérhető, mint amilyenek a 

köpenyxenolitok.  Bár a NGVT egyetlen lelőhelyének egy kis számú mintacsoportjáról készültek 

olivinorientációs elemzések (Liptai et al., 2013; Klébesz et al., 2015), a terület volt ezidáig a 

KPR egyetlen xenolit előfordulása, ahonnan kristálytani orientáció illetve “víz”-tartalom adatok 



hiányoztak.  Az említetteken kívül lehetőség nyílt egy nemrég kifejlesztett vizsgálati módszer - a 

fókuszált ionsugaras pásztázó elektronmikroszkópia (FIB-SEM) - alkalmazására szilikátolvadék-

zárványokban (Berkesi et al., 2012), amellyel a csapdázódott (és ebből következően a köpenyben 

jelenlévő, azzal kölcsönható) olvadék geokémiai tulajdonságait lehet behatóan vizsgálni. 

Doktori kutatásom célja a nógrád-gömöri köpenylitoszféra fizikai és kémiai 

tulajdonságainak részletes bemutatása és értelmezése három fő szempont alapján: (1) olvadási és 

metaszomatikus folyamatok, egyensúlyi hőmérsékletek rekonstruálása fő- és 

nyomelemgeokémiai eredmények alapján, valamint a szilikátolvadék-zárványokban 

csapdázódott olvadék összetételének és eredetének meghatározása; (2) mikroszerkezetek és 

deformációs folyamatok tektonikai keretben történő elhelyezése és a szeizmikus tulajdonságok 

(anizotrópia) értelmezése; valamint (3) a fő kőzetalkotó ásványokba beépülő „víz”-tartalom és 

köpenykörnyezetre gyakorolt hatásának elemzése.  Ezeknek az adatoknak az egyesítésével, 

integrált vizsgálatával a Pannon-medence északi része alatti köpenylitoszféra fejlődéstörténetét 

állítottam össze, amellyel célom a különböző folyamatok kapcsolatának, illetve a KPR 

geodinamikájába való illeszkedésének alaposabb feltárása. 

 

II. Alkalmazott vizsgálati módszerek 

A több, mint 300 begyűjtött xenolitból 51 lherzolitot választottam ki részletes petrográfiai, 

geokémiai és fizikai vizsgálatokra.  Az elemzésekre több különböző laboratóriumban került sor, 

többségében a Macquarie Egyetemen, a CCFS-GEMOC csoport által működtetett geokémiai 

analitikai laborban (GAU), valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi 

Karán működő Központi Kutató és Műszer Centrumban (KKMC). 

A xenolitok kiválasztását, valamint a szöveti elemek azonosítását mindkét oldalán 

polírozott vékonycsiszolatokon polarizációs mikroszkóp használatával végeztem el.  A 

kőzetalkotó ásványok főelemtartalmának meghatározása elektron mikroszonda használatával 

történt, a teljes kőzet összetételeket pedig az ásványos összetételekből tömegegyensúly 

számítással kaptam meg.  A piroxének és az amfibol nyomelemtartalmát lézerablációs induktív 

csatolású plazma tömegspektrométerrel (LA-ICPMS) határoztam meg.  Az olivin és a piroxének 

kristálytani orientációjának elemzése visszaszórt elektron diffrakció alkalmazásával történt.  A 

névlegesen vízmentes ásványok (olivin és piroxének) „víz”-tartalmának meghatározását FTIR 

spektroszkópiával végeztem. 



A szilikátolvadék-zárványok elemzése, amelyek egy metaszomatizált xenolit 

klinopiroxénjében fordulnak elő, három lépésben történt: elsőként a leányásványokat, illetve az 

illóbuborék összetételét azonosítottam Raman-spektroszkópia használatával, amelyet a 

zárványok FIB-SEM alkalmazásával történő felszeletelése követett.  A szeletekről készült 

felvételek, valamint a leányfázisok geokémiai elemzése a későbbi térfogatszázalékos összetétel 

számítását is lehetővé tette.  Végül, a teljes zárványok nyomelemkoncentrációit LA-ICPMS 

használatával kaptam meg. 

 
III. Új tudományos eredmények (tézisek) 

1)  Meghatároztam a vizsgált xenolitokban a parciális olvadás mértékét több különböző 

modell alkalmazásával, az elemzett ásványos és a tömegegyensúly számolással kapott teljes 

kőzet geokémiai összetételeinek felhasználásával.  Ezek a köpeny peridotitokra használt, a 

szakirodalomban széles körben alkalmazott modellek a teljes kőzet nehéz ritkaföldfém (RFF) 

illetve főelem oxid tartalmán, valamint az ortopiroxén, klinopiroxén és spinell MgO és Al2O3 

tartalmán alapulnak.  Számításaim  eredményei jó egyezést mutatnak egymással.  Ez alapján a 

nógrád-gömöri felsőköpeny parciális olvadásának mértéke igen széles skálán - 7 - 25 %- között 

mozog (Liptai et al., 2017). 

2)  Felismertem három különböző metaszomatikus eseményt a xenolitok geokémiai 

tulajdonságai, úgymint az olivin Mg-száma és a piroxének nyomelem koncentrációi alapján.  Az 

első metaszomatózis a Nb-szegény amfibol képződését eredményezte egy szubdukciós eredetű 

fluidumból.  A második metaszomatózis egy mafikus olvadék hatására történt, amely U-Th-(Nb-

Ta-) könnyű RFF-gazdagodást okozott a piroxénekben, és Nb-gazdag amfibolok képződését 

segítette elő. A harmadik, legfiatalabb metaszomatikus reakció Fe-Mn-Ti- és könnyű RFF-

dúsuláshoz vezetett a xenolitok kőzetalkotó ásványaiban, nagymértékben felülírva a korábbi 

geokémiai tulajdonságokat.  Ez utóbbi olvadék csapdázódott a szilikátolvadék-zárványokban is, 

és összetételét, valamint eredetét tekintve OIB-típusú bazalt, amely gránát lherzolit kismértékű 

parciális olvadásával keletkezett. 

3)  Értelmeztem a xenolitok fő- és nyomelemeloszlásán alapuló termométerekkel kapott 

egyensúlyi hőmérséklet értékek kapcsolatát.  A nyomelemek piroxének közötti eloszlásán 

alapuló termométer következetesen nagyobb hőmérséklet értékeket mutat, mint a 

főelemtartalmakon alapulók.  A háromvegyértékű ritkaföldfémek diffúziós sebessége jóval 



kisebb a köpeny szilikátásványaiban, mint a kétvegyértékű főelemek kationjaié, amely azt 

eredményezi, hogy viszonylag gyors hűlés esetén a RFF-ek nagyobb záródási hőmérséklet 

mutatnak. Ebből következtetve a nógrád-gömöri xenolitokban tapasztalt hőmérséklet eltérést a 

Pannon-medence miocén extenzióját követő hűlés hatásaként értelmeztem (Liptai et al., 2017). 

4)  Kapcsolatot mutattam ki a xenolitok főelemes termométerrel kapott egyensúlyi 

hőmérsékleti adatai, és szöveti tulajdonságai között: a nagyobb hőmérsékleteket mutató 

xenolitok durvaszemcsésebb szövetettel és erősebb kristálytani orientációval rendelkeznek.  

Mivel az egyensúlyi hőmérsékletek a származási mélységet is megfelelően reprezentálják, ez az 

összefüggés arra utal, hogy a NGVT alatti köpenylitoszféra mélyebb (~40-50 km) rétegei 

erősebben irányított szövettel és nagyobb szemcsemérettel jellemezhetők, mint a sekélyebb (~35-

40 km) rétegek.  Ezt a megfigyelést a KPR egyéb lelőhelyeinek xenolitjai is alátámasztják, így ez 

a tulajdonság az egész régió felsőköpenyére jellemző. 

5)  Kimutattam, hogy a xenolitok szöveti tulajdonságai alapján a legutóbbi deformáció, ami a 

NGVT felsőköpenyét érintette, uralkodóan transzpressziós rezsimben zajlott, amely a tektonikai 

fejlődéstörténet alapján az adriai mikrolemez és az európai platform konvergenciájához 

kapcsolható.  Megfigyeltem, hogy a deformációs nyomokat a xenolitokban statikus 

átkristályosodási folyamat írta felül, amelynek eredményeképpen az északitól a déli lelőhelyek 

felé haladva csökkenő mértékű szemcsén belüli deformáció vált jellemzővé.  Bár a szöveti 

tulajdonságok és a geokémia között nem találtam közvetlen kapcsolatot, ez a statikus 

átkristályosodás a köpenyben a xenolitok felszínre jutása előtt jelenlévő, metaszomatizáló 

olvadékok fűtő hatásával magyarázható.  A NGVT központi területén az északihoz és a délihez 

képest nagyobb egyensúlyi hőmérsékleteket tapasztaltam, ami arra utal, hogy ez a fűtő hatás, 

amely a legfiatalabb metaszomatózishoz köthető, a bennfoglaló bazalt aktivitása (“mintavétele”) 

idején is aktív volt. 

6)  Kiszámoltam a NGVT xenolitjainak szeizmikus tulajdonságait a kristálytani orientáció 

adatok alapján.  Az eredmények alapján a felsőköpenyben a lineáció legvalószínűbb iránya ÉNy-

DK, a foliáció pedig függőlegesnek tekinthető, amely a leginkább megfelel a jelenlegi tektonikai 

környezetnek.  Ezek az adatok összhangban vannak a KPR előzetes szeizmikus eredményeivel .  

Továbbá megbecsültem - a számított szeizmikus hullámsebességek használatával - az anizotróp 

köpenyréteg vastagságát a NGVT alatt, amely meghaladja a litoszféra vastagságát.  Ez arra utal, 



hogy az anizotrópia az asztenoszferikus köpeny felső részében is nagy valószínűséggel jelen van, 

ami egybevág a KPR más területein is tapasztalt szeizmikus eredményekkel. 

7)  Kimutattam, hogy a NGVT xenolitok „víz”-tartalma a bennfoglaló bazalt erős hatására 

módosult, ugyanis a KPR többi lelőhelyéről származó xenolitokhoz képest különösen szárazak.  

A geokémiai vagy fizikai tulajdonságokkal való összefüggés hiánya, valamint a klinopiroxén és 

ortopiroxén „víz”-tartalom arányának szélsőséges változatossága arra utal, hogy a xenolitok 

jelentős vízvesztést szenvedtek el a felszínre szállítódás során.  Mivel a piroklasztitokban 

előforduló xenolitok jellemzően több „vizet” tartalmaznak, mint a lávakőzetekben találhatók, 

kitörés utáni (poszteruptív) vízvesztést tételezek fel.  A piroxének „víz”-tartalom aránya alapján 

arra következtettem, hogy a xenolitok egy része megőrizte a köpenyre jellemző, a származási 

mélység függvényében változó eredeti értékeket. 

 
IV. Következtetések 

Dolgozatomban elsőként prezentáltam és értelmeztem a NGVT xenolitok kőzetalkotó 

ásványainak nyomelemtartalmát, kristálytani orientáció és szeizmikus adatait, „víz”-tartalmát, 

valamint a klinopiroxénben előforduló szilikátolvadék-zárványok geokémiai tulajdonságait.  Az 

eredmények alapján részletesen elemeztem a terület köpenylitoszféráját érintő geokémiai és 

deformációs folyamatok jellemzőit és viszonyát. 

A rekonstruált termális, metaszomatikus és deformációs események a KPR neogén 

fejlődéstörténetében jól elhelyezhetők.  A xenolitok geokémiája alapján legalább három 

olvadék/fluidum-falkőzet kölcsönhatás különíthető el, amely különböző összetételbeli 

változásokat, valamint statikus átkristályosodást eredményezett a felsőköpenyben.  A NGVT 

központi területe alatt a legutolsó metaszomatózis a bennfoglaló bazalt felszínre törésekor is 

aktív lehetett.  A késő miocéntől napjainkig a tektonikai környezetből adódó transzpressziós 

rezsim alakította a terület felsőköpenyének deformációs folyamatait.  A xenolitok számolt 

szeizmikus adatai alapján ezek a deformációs folyamatok nem csak a litoszférára, hanem az 

asztenoszferikus köpeny felső részére is hatással voltak. A xenolitok a felszínre szállítás során és 

azután jelentős mértékben veszítettek a névlegesen vízmentes ásványok „víz”-tartalmából, 

azonban egy részük, elsősorban a piroklasztitban található xenolitok, megbízhatóbb 

köpenyértékeket mutat. 
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