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Bevezetés 
 
A lemeztektonika és a vulkanizmus közötti kapcsolat jól ismert jelenségek, amelyek részleteinek 
megismeréséhez nem tekinthetünk el a fenti folyamatok kiindulási pontjaként szolgáló 
fels köpeny vizsgálatától.  Az elmúlt évtizedek kutatási eredményei az olvadékok keletkezése, 
áramlása és metaszomatikus hatása terén, valamint a köpeny szöveti fejl dése és a k zetalkotó 
ásványok egyre jobban el térbe kerül  orientációs vizsgálatának jelent sége adták az alap ötletet 
ahhoz, hogy olyan népszer  folyamatokat tanulmányozzunk részleteiben, mint a metaszomatózis 
és a deformáció.  Ehhez két terület, a Kárpát-Pannon régió (Magyarország) és Jeju-sziget (Dél-
Korea) peridotit xenolitjai váltak elérhet vé, amelyek szöveti és geokémiai tulajdonságaik alapján 
olvadék/fluidum áramlás, metaszomatózis és deformáció nyomait mutatják.  Az alpi orogén öv 
keleti szomszédságában található Kárpát-Pannon régió extenzió hatására extrém módon 
kivékonyodott kontinentális litoszférája a világ egyik legintenzívebben tanulmányozott területe 
(pl. Csontos és Vörös, 2004, Horváth et al., 2006, Bada et al., 2007 és hivatkozásai).  Az utóbbi 
évtizedek kutatásainak köszönhet en a régió fels köpeny-eredet  k zeteir l kiterjedt k zettani 
információ és geokémiai adatbázis férhet  hozzá (pl. Szabó et al., 2004 és hivatkozásai), mivel a 
Neogén alkáli bazaltos vulkanizmus nagy tömegben szállított xenolitokat a felszínre.  A 
szakirodalom többsége a központi területek – különösképp a Bakony-Balaton Felvidéki Vulkáni 
Terület alatti fels köpeny összetételét vizsgálta, amelyr l így szintén számottev  ismeretanyag áll 
rendelkezésre (pl. Szabó et al., 2004 és hivatkozásai).  Ezek révén vált lehetségessé a 
köpenylitoszféra általános jellemvonásainak és néhány speciális k zettani, illetve geokémiai 
tulajdonságának a felismerése, valamint megkezd dött a szub-kontinentális litoszféra 
fejl déstörténetének és a régió geodinamikai fejl désének összehangolása.  Éppen ezért van 
szükség különleges k zetpéldányok vizsgálatára, mert azok rögzíthetik azon folyamatok nyomait, 
amelyek a köpeny fejl désére hatással voltak.  Ennek érdekében deformált, lapított ekvigranuláris 
szövet , illetve metaszomatizált, amfibol-tartalmú, koegzisztens szilikátolvadék- és fluidum 
zárványokat tartalmazó spinell peridotit xenolitokat választottunk ki a Balaton-felvidékr l, a 
deformációs folyamatok, illetve a metaszomatózis nyomainak tanulmányozása érdekében.  Habár 
a részletes vizsgálathoz kiválasztott mintaszám nem elégséges egy általános kép megrajzolásához, 
de a különleges mintákból nyert információ és az eddigi ismereteink összehasonlítása 
nélkülözhetetlen egy egységes kép kialakításához. Ezzel szemben a Jeju-sziget alatti 
fels köpenyr l annak ellenére kevés megbízható információ érhet  el (pl. Choi et al., 2002 és 
hivatkozásai), hogy a kontinentális lemezen elhelyezked , teljes egészében vulkáni k zetekb l álló 
sziget az Eurázsiai k zetlemez keleti szegélyén, egy jól ismert szubdukciós zóna közelében 
található és a Kárpát-Pannon régióhoz hasonlóan szintén nagy tömegben kerültek xenolitok a 
felszínre.  Ennek következtében a szub-kontinentális litoszféra általános jellemvonásai és 
fejl déstörténete éppúgy nem tisztázottak, mint maga a szigetnek a kialakulása.  Ezért Jeju-
szigetr l összesen húsz, reprezentatív és különleges peridotit xenolit részletes vizsgálatát végeztük 
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el a metaszomatikus és a deformációs folyamatok közötti összefüggések felismerésére és a szub-
kontinentális köpeny litoszféra általános jellemvonásainak és fejl désének megrajzolására.      
Doktori munkám f bb célkit zései az alábbiakban foglalhatók össze. (1) Tekintve, hogy a 
Kárpát-Pannon régió fels köpenyér l szóló tanulmányok nagy része leginkább a „reprezentatív” 
k zetmintákra fókuszált annak érdekében, hogy az alapvet  k zettani és geokémiai 
jellemvonásokat körvonalazni lehessen, csak igen kevés kémiai és szöveti változatosságot 
ismertek fel.  A különleges k zetpéldányok azonban nélkülözhetetlen információt szolgáltatnak a 
fels köpenyt ért fizikai és kémiai változásokról, vizsgálatuk elengedhetetlen a teljesebb összkép 
összeállításához.  Munkámban egy jól ismert k zetsorozatból, több száz xenolit közül 
választottam ki 5 különleges k zetpéldányt, amelyek részletes vizsgálatával a fels köpeny 
különleges rheológiai és metaszomatikus viszonyainak feltérképezésével kívánom az általános 
képet árnyalni.  A metaszomatizált peridotitok olvadék és fluidum zárványainak 
tanulmányozásával a szilikátolvadékok fejl désér l, illótartalmának változásáról, illetve a fluidum 
zárványok nyomelemtartalmának eredetér l nyerhet  információ. (2) Ezzel ellentétben a Jeju-
sziget alatti fels köpeny általános jellemvonásai kevésbé ismertek.  Ennek oka, hogy sem 
k zettani, sem pedig geokémiai adatbázis nem áll rendelkezésre, amely lehet vé tenné a litoszféra 
általános fejl déstörténetének körvonalazását.  Munkámban elvégzem a szigetr l származó 
peridotitok els  k zetfizikai vizsgálatát, amelyeket a geokémiai adatokkal kiegészítve modellt 
alkottam a litoszféra-köpeny általános fejl déstörténetér l.  A teljesebb összkép megalkotásához 
„reprezentatív” és különleges szöveti bélyegeket mutató xenolitokat is választottam.  (3) A két 
terület k zetanyagából nyert eredmények összehasonlítása lehet vé teszi a szub-kontinentális 
litoszféra köpeny általános jellemvonásainak a megismerését, illetve a geodinamikai helyzett l 
függ , terület-specifikus tulajdonságok elkülönítését.   
 
Felhasznált eszközök 
 
3 deformált és 2 metaszomatizált peridotit xenolitot választottam ki a Kárpát-Pannon régió 
központi részér l, a Bakony-Balaton Felvidéki Vulkáni Terület szigligeti és szentbékkállai alkáli 
bazaltos lel helyeir l.  Jeju-szigetr l (Dél-Korea) 3 milonitos, 2 finomszemcsés profíroklasztos és 
15 durvaszemcsés protogranuláris-porfíroklasztos peridotit xenolitot dolgoztam fel, amelyek 
három különböz  alkáli bazaltos feltárásban kerültek a felszínre Sinsanri, Sangumburi és 
Jigriorem települések közelében.    
A k zetekb l 100-150 μm vastag, két oldalukon polírozott vékonycsiszolatok, illetve két 
oldalukon polírozott egyedi szemcseszeparátumok készültek. 
Az olivin orientációs vizsgálatai a két deformált Balaton-felvidékr l, illetve a hét kiválasztott Jeju-
szigetr l származó peridotit esetében HKL Technology típusú EBSD rendszerrel felszerelt és 
Channel5 szoftverrel m köd  JEOL JSM-5600 pásztázó elektronmikroszkóp segítségével történt 
a Montpellier-2 Egyetemen (Franciaország).  A mérések során a gyorsítófeszültség 17 kV, a spot-
méret 78 és a munkatávolság 25 mm voltak.  A mérések automata térképez  üzemmódban, egy 
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legalább 10×10 mm területet átfogó pontrács mentén készültek, ahol a lépésköz a 
szemcsemérett l függ en 12-100 μm között változott.   
A két peridotit sorozat ásványait és a metaszomatizált Balaton-felvidéki peridotitok 
szilikátolvadék zárványainak reziduális k zetüvegeit JEOL Superprobe JXA-8600, JEOL 
Superprobe JX-8200, Cameca SX-50 és Cameca SX-100, WDS detektorokkal felszerelt 
elektronmikroszondákkal vizsgáltuk a f elem összetétel meghatározása céljából (Földtudományi 
Tanszék, Firenzei Egyetem, Olaszország; Földtudományi Tanszék, Virginia Polytechnic Institute 
and State University, Amerikai Egyesült Államok; Bayerisches Geoinstitut, Németország; Föld- és 
Környezettudományi Tanszék, Pusan Nemzeti Egyetem, Dél-Korea; Litoszféra Tudományok 
Tanszéke, Bécsi Egyetem, Ausztria; Ásványtani és K zettani Kutatócsoport, Granadai Egyetem, 
Spanyolország).  15-20 kV gyorsítófeszültséget, 10-20 nA sugár áramot és 3-5 μm sugárátmér t 
alkalmaztunk.  
A Balaton-felvidéki és a Jeju-szigeti xenolitok ásványainak nyomelem elemzései lézer-ablációs 
induktív csatolású plazma-tömegspektrométer (LA-ICP-MS) segítségével történtek, ELAN 6100 
DRC típusú tömegspektrométeren (Izotóp-geokémiai Intézet, ETH-Zürich, Svájc), egy CETAC 
LSX-200 lézer-ablációs rendszerrel felszerelt ELAN 6100 típusú tömegspektrométeren 
(Geocenter Koppenhága, Dánia), illetve egy GeoLas lézer-ablációs rendszerrel felszerelt Agilent 
7500 ce spektrométeren (Virginia Polytechnic Institute and State University, Amerikai Egyesült 
Államok).  A Balaton-felvidéki metaszomatizált peridotitokban talált szilikátolvadék zárványok 
teljes-nyomelem összetételének meghatározása ELAN 6100 DRC tömegspektrométer 
segítségével történt (Izotóp-geokémiai Intézet, ETH-Zürich, Svájc).  Az ezekkel koegzisztens 
fluidum zárványok nyomelem összetételét GeoLas lézer-ablációs rendszerrel felszerelt Agilent 
750 ce tömegspktrométerrel elemztük a Virginia Polytechnic Institute and State University 
Földtudományi Tanszékén (Amerikai Egyesült Államok).   
A Balaton-felvidéki és Jeju-szigeti fluidumzárványokon, valamint a Balaton-felvidéki 
metaszomatizált peridotitok szilikátolvadék zárványainak fluidum-buborékjain mikrotermometriai 
méréseket végeztünk Nikon Eclipse LV100 POL polarizációs mikroszkópra szerelt Linkam 
THMS600 h thet -f thet  tárgyasztal segítségével (Litoszféra Fluidum Kutatóü Labor, Eötvös 
Loránd Tudományegyetem, Magyarország).   
A fluidum összetételének meghatározására Jobin-Yvon konfokális Labram Raman 
spektroszkópot használtunk 532 nm Nd-YAG lézerrel és 50× objektívnagyítással a Budapesti 
M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémiai Tanszékén (Magyarország), és 514 nm 
lézerrel és 40× objektívnagyítással a Virginia Polytechnic Institute and State University 
Földtudományi Tanszékén (Amerikai Egyesült Államok).  
A k zetalkotó ásványok víztartalmát a deformált Balaton-felvidéki peridotitokban Bruker IFS 28 
típusú infravörös mikroszkóppal határoztuk meg polarizálatlan fénnyel és Kovács et al. (2008) 
kvantifikációját követve (The Australian National University, Ausztrália), míg a Balaton-felvidéki 
metaszomatizált peridotitok k zetalkotóinak, szilikátolvadékzárványainak és fluidumzárványainak 
víztartalmát az ELETTRA Szinkrotron Laborban mértük (Trieszt, Olaszország).   
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Eredmények 
 
(1) A petrográfia alapján a Balaton-felvidékr l deformált, lapított táblás ekvigranuláris szövetet 

mutató spinel peridotit, illetve metaszomatizált, koegzisztens szilikátolvadék- és fluidum 
zárványokat, valamint amfibolt tartalmazó spinel peridotit xenolitok lettek kiválasztva.  A 
Jeju-sziget k zetei folyamatos szöveti fejl dést mutatnak a milonitostól a durvaszemcsés 
protogranulárisig.  Jeju-szigetr l a finomszemcsés porfíroklasztos és milonitos szöveteket 
eddig még nem írták le.   

(2) A Balaton-felvidéki deformált k zetek szöveti vizsgálata azt sugallja, hogy a sekély köpenyb l 
származó peridotitok szövete rendkívül er s, olivinjei pedig nagyon er sen orientáltak, a 
[001] és [100] kristálytani tengelyek a foliáció síkjában homogén eloszlást mutatnak, míg a 
[010] tengelyek pontszer  maximummal jelentkeznek arra mer legesen.  A klinopiroxének 
U-alakú RFF-lefutása arra utal, hogy a k zetek kriptikus metaszomatózison estek át.   Ez a 
Balaton-felvidéki deformált ekvigranuláris szövet  peridotitok jellegzetes tulajdonsága (pl. 
Downes et al., 1992). 

(3) A Kárpát-Pannon régió peridotit zárványainak korábbi orientáció-analízise alapján 
feltételezhet , hogy a központi területek alatt két eltér  fiziko-kémiai tulajdonságokkal 
rendelkez  domén található (Falus, 2004), amelyek közül a sekélyebb horizont er s 
deformációs nyomokat riz, egyensúlyi h mérséklete pedig kisebb, mint a mélyebb 
horizonté, ahol nagyobb egyensúlyi h mérséklet mellett alapvet en csak egy siklatási 
rendszer aktiválódása mutatható ki.  A dolgozatban bemutatott deformált xenolitok, bár nem 
tekinthet k tipikus peridotitoknak és így nem reprezentatálják a Balaton-felvidék fels köpeny 
egészét, de fiziko-kémiai tulajdonságaik alapján valószín leg a sekélyebb helyzet  horizontból 
származnak, különleges szöveti alakulásuk pedig egy transzpressziós er térben történhetett, 
ahogy azt Tommasi et al. (1999) javasolta kísérleti úton deformált peridotitok szöveti 
bélyegei alapján.  Transzpresszió kollíziós, vagy kollíziós-kiszökéses tektonikai környezetben 
lév  litoszférában feltételezhet , amely egyébként tipikus er tere lehetett a Kárpát-Pannon 
régió különböz  Neogén kori fejl dési szakaszainak is, különösen a központi területek alatt.     

(4) A Balaton-felvidéki metaszomatizált peridotitok szilikátolvadék zárványainak és a bezáró 
ásványoknak a nyomelem és ritkaföldfém tartalma alapján, illetve a petrográfiailag els dleges 
zárványokat bezáró klinopiroxén szegélyének kristályosodási h mérséklete szerint köpeny-
olvadék kölcsönhatás feltételezhet , amely nagy h mérsékleten megolvasztotta a 
klinopiroxének szegélyeit.  Ezt az olvadást egy feltehet en fejlett f elem összetételt, de az 
alkáli bazaltokra jellemz  nyomelem lefutást mutató olvadék váltotta ki.   

(5) Ilyen olvadék fejl dése a felszín felé haladó alkáli bazalt és egy korábban, szubdukált 
lemezb l származó olvadék által metaszomatizált asztenoszféra kölcsönhatás során 
modellezhet .  A litoszféra köpenyben, a metaszomatizált peridotitok származási helyére 
érve ez az olvadék egy kezdeti klinopiroxén olvasztást követ en klinopiroxénben telítetté 
vált.  A h lés hatására azonban a klinopiroxén szegélye kristályosodni kezdett és 
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petrográfiailag els dleges bélyeggel szilikátolvadék és fluidum zárványokat csapdázott.  Ezzel 
egyid ben az ortopiroxénben törések mentén, másodlagos petrográfiai bélyeggel, szintén ez 
az olvadék és fluidum fogódott be.   

(6) A Balaton-felvidéki metaszomatizált peridotitok koegzisztens szilikátolvadék és fluidum 
zárványai alapján elmondható, hogy mind a petrográfiailag els dleges, mind a másodlagos 
zárványok egy szételegyed  rendszer olvadék-gazdag és fluidum-gazdag részéb l fogódtak be 
fels köpeny körülmények között.  A szilikátolvadék zárványok fejlett f elem összetétele és 
gazdagodott nyomelem lefutása jelent s (4-5 tömeg%) CO2+H2O illótartalommal párosul.  A 
fluidum zárványok ezzel szemben C-O-H-S összetételt mutatnak, de valószín leg 
tartalmaznak egy kevés szilikátos komponenst is.  A fluidum zárványok nyomelem 
összetétele a szilikátolvadék zárványokéhoz hasonló lefutást mutat, ami azt jelzi, hogy annak 
a kevés szilikátos komponensnek sokkal nagyobb hatása van a nyomelem tartalomra, mint a 
jelen lév  molekuláris H2O-nak.  Ez fontos információ lehet a nagy mélységben 
csapdázódott fluidum zárványok vizsgálatához különösen, ha azok szételegyedéssel 
keletkeztek.    

(7) A Jeju-szigeti peridotitok petrográfiája és f elem geokémiai összetétele azt mutatja, hogy a 
folyamatos szöveti fejl désen kívül nincs lényegi különbség a k zetek fiziko-kémiai 
tulajdonságai között, amelyek a szub-kontinentális litoszféra köpeny sekély részéb l 
származnak.   

(8) Ezzel szemben a Jeju-szigeti peridotitok klinopiroxénjeinek nyomelem és ritkaföldfém 
tartalma alapján három csoport különíthet  el, amelyek folyamatos fejl dési sort mutatnak a 
kimerült jellegt l (LaN/LuN 0,02) az U-alakú gazdagodott (LaN/LuN 6,37) bélyeget mutató 
lefutásig.   

(9) A Jeju-szigeti peridotit sorozatból kiválasztott hét xenolit szöveti elemzése a nagy 
h mérséklet  (010)[100] siklatási rendszer aktiválódását valószín síti az olivinekben a 
szövettípustól függetlenül.  A finomszemcsés k zetekben –a milonitokban és a 
finomszemcsés porfíroklasztos peridotitokban– azonban egy kisebb h mérséklet  nyírással 
jellemzhet  kés bbi deformáció jelent sen gyengítette az eredetileg er s szövetet.  Ez 
összhangban van a petrográfiai megfigyelésekkel és azzal, hogy a peridotitok egy folyamatos 
fejl dési sort képviselnek, amelyben a folyamatosan finomodó szemcseméret egyre gyengébb 
szövettel jellemezhet .   

(10) A Jeju-szigeti peridotitok nyomelem geokémiai és szöveti vizsgálatainak eredményeit 
összehasonlítva határozott összefüggést mutattunk ki a deformáció és a kriptikus 
metaszomatózis között, mivel a finomszemcsés k zetek minden esetben gazdagodott 
nyomelem összetételt mutatnak, míg a durvaszemcsés protogranuláris-porfíroklasztos 
k zetek általában kimerültek.  Az egyel re nem világos, hogy a finomszemcsés k zetek által 
reprezentált nyírózóna segítette el  a metaszomatizáló olvadék áramlását, vagy a nyírózóna 
egy olyan deformáció eredménye, amely egy olvadékkal átitatott k zettest gyengült zónái 
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mentén alakult ki.  Hasonló következtetésre jutott Downes (1990), aki összefüggést talált a 
geokémiai gazdagodás és a deformáció között számos peridotitban világszerte.     

(11) A Jeju-szigeti peridotitok és a Kárpát-Pannon régióból származó peridotitok fluidum 
zárványainak összetétele arra utal, hogy a nagy mélységben csapdázódott fluidumzárványok 
kevés molekuláris H2O-t is tartalmaznak a közönségesnek tekinthet  CO2 mellett.  Ez a 
megfigyelés alátámasztja azt a feltevést, miszerint kis mennyiség  H2O valószín leg a legtöbb 
köpeny körülmények között csapdázódott CO2-gazdag fluidum zárvány falára préselve 
megtalálható, csak a detektálása a jelenleg rutinszer en használt analitikai eszközökkel nem 
lehetséges.  Ezért a víz jelenléte a litoszféra mélyebb részeiben csapdázódott fluidum 
zárványokban nem különleges geodinamikai helyzetb l adódó sajátosság, hanem a szub-
kontinentális litoszféra köpenyben csapdázódó fluidum zárványok általános összetételét 
tükrözi.   
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