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Metamorf folyamatok 
 
 A metamorfózis szilárd fázisú átkristályosodás. A metamorf folyamatokat a két 
legfontosabb fizikai változóval, a hőmérséklettel (T) és a nyomással (P) jellemezhetjük. Ezek 
mellett a kőzetek képződésében - egyes esetekben - a kémiailag aktív fluidumok (C vagy X) is 
jelentős szerepet játszhatnak. A nyomás eredete háromféle lehet: 
- a kőzetrétegek súlyából adódó litosztatikus- vagy hidrosztatikus nyomás (átlag: 3 kbar/10 km) 
(Phidr) 
- a tektonikai hatásra kialakult irányított vagy stressz nyomás (Pstressz), és a 
- a rendszerben előforduló illók hatására kialakult gőz- vagy fluid nyomás (Pfluid) 
Progresszív (előrehaladó) metamorfózis: Olyan metamorfózis, amelynek során kialakuló 
ásványok (vagy ásványegyüttes) nagyobb metamorf fokúak, mint a metamorf kőzet vagy 
kőzetsorozat korábbi ásványai (ásványegyüttese). 
Retrográd metamorfózis: Olyan metamorfózis, amelynek során kialakuló ásványok (vagy 
ásványegyüttes) kisebb metamorf fokúak, mint a metamorf kőzet vagy kőzetsorozat korábbi 
ásványai (ásványegyüttese). 
Polimetamorfózis: Ugyanazon kőzetet vagy kőzetsorozatot ért többszörös metamorfózis 
hatására kialakult felülbélyegzés(ek). 
 
 

A metamorfózis típusai 
 
 A metamorfózis kiterjedése alapján a metamorf folyamatokat két fő csoportra oszthatjuk, 
amelyeken belül a geológiai helyzet alapján további csoportosítást végezhetünk: 
 
1. Regionális metamorfózis - nagy területre kiterjedő metamorfózis 
1.1. Dinamotermál (orogén) metamorfózis Pstressz,, T 
 A dinamotermál (orogén) metamorfózis konvergens lemezszegélyeken az orogén 
övekben lezajló nagy kiterjedésű (több száz vagy ezer km hosszú és több tíz vagy száz km széles 
területen ható) metamorfózis, ahol az átkristályosodást jelentős mértékű deformáció is kíséri. A 
fő hatótényezők az irányított nyomás és a hőmérséklet együttes és nagymértékű változása, 
növekedése. A folyamat hosszú évmilliókig vagy tízmillió évekig is eltart, az átkristályosodás és 
a deformáció fázisainak sorozatával, amelynek során polimetamorf kőzetek képződnek. A 
kőzetek palásak, gyűrtek vagy lineáltak, gyakran a korábbi deformációs irányok nyomai 
valamint a korábbi ásványfázisok reliktumai még felismerhetőek. Sokszor azonban a hosszú 
ideig tartó folyamatok az egyensúlyi helyzet kialakulására is módot adnak. A regionális 
metamorfitok és a kontakt metamorfitok elsősorban a palásság megléte illetve hiánya alapján 
különíthetőek el egymástól, azonkívül a regionális metamorfitok általában nagyobb nyomáson 
képződnek, mint a kontakt kőzetek. Képződési hőmérsékletük hozzávetőlegesen azonos értéket 
ér el. 
 
1.2. Betemetődési (burial) metamorfózis Phidr, (T) 



  
  
  
 Az eltemetődési (burial) metamorfózis geoszinklinálisokban, süllyedő medencékben 
nyugodt körülmények (orogén folyamatoktól és magmás intrúzióktól mentes) között lezajló 



  
  
  
metamorf folyamat. A fő hatótényező elsősorban a fokozatosan leülepedő kőzetek súlyából 
adódó hidrosztatikai nyomás, valamint másodsorban a lefelé növekedő hőmérséklet, ez utóbbi 
értéke azonban a kisfokú metamorfózis határát nem haladja meg (<250-300oC). Regionális 
elterjedésű, de viszonylag kis jelentőségű metamorf folyamat. A mélyhelyzetű diagenezisnek a 
folytatása. Az átkristályosodás általában nem éri el az egyensúlyi állapotot, gyakran az eredeti 
kőzet szemcséinek reliktumai megmaradnak. 
 
1.3. Hidrotermális metamorfózis C, (T, (P)) 
1.3.a. Óceánaljzati metamorfózis 
 Az óceánaljzati metamorfózis az óceáni kéregben, az óceáni hátságok környezetében 
lezajló hidrotermális metamorf folyamat.  A fő hatótényező elsősorban a leszivárgó és 
felmelegedő tengervíz okozta metaszomatózis, amihez a mélységgel fokozatosan együttjáró 
hőmérséklet és nyomásnövekedés járul. Elsősorban ultrabázisos és bázisos magmás kőzetek 
zeolit-, zöldpala- illetve maximálisan amfibolit fáciesű átalakulása zajlik. A kőzetek nem 
palásak, vagyis jellegében hasonló a kontinentális burial metamorfózishoz. További 
jellegzetessége, hogy a kőzetek erekkel sűrűn átjártak, ami a nagy mennyiségű, cirkuláló, 
felforrósodott tengervíznek köszönhető. 
 
1.3.b. Szubdukciós övek hidrotermális metamorfózisa 
 A szubdukciós övekben az orogén övek magmatizmusával kapcsolatos hidrotermális 
tevékenység szintén okozhat metamorfózist a lebukó óceáni kéreg kőzetein. Ebben a 
folyamatban is a területen nagy jelentőségű illódús oldatok metaszomatózisa a fő ható tényező, a 
metamorfózis jellege és viszonyai az óceánfenéki metamorfóziséhoz nagyon hasonlóak. 
 
2. Lokális metamorfózis - kis területre kiterjedő metamorfózis 
2.1. Kontakt metamorfózis T, (C) 
 Kontakt metamorfózis magmabenyomulás következtében fellépő hőhatásra alakul ki a 
környező kőzetekben, illetve vastag lávafolyások alatt. A fő hatótényező tehát a magmából 
eredő nagy hő, de esetenként az anyagcserével járó metaszomatikus folyamatok is jelentősek 
lehetnek. A nyomás szerepe gyakorlatilag elhanyagolható. Azt a zónát, amelyre a kontakt 
metamorfózis hatása kiterjed, kontakt udvarnak nevezzük. Ennek szélessége változó, általában 
néhány métertől néhány kilométerig terjed. 
 A kontakt udvar szélessége függ a magmás test tömegétől, természetétől és az intrúzió 
mélységétől, valamint a környező kőzetek sajátosságaitól, elsősorban azok illótartalmától és 
permabilitásától. A nagyobb tömegű magma több hőt tartalmaz mint a kisebb, hosszabb ideig hat 
a megnövekedett hőhatás a környező kőzetekre, így elég idő van az átkristályosodási reakciók 
végbemenetelére. Amíg a kis telérek vagy lávafolyásokkal szomszédos kőzetek alig 
metamorfizálódnak, addig a nagy magmás testek közelében a kontakt udvar szépen kifejlődik. 
 A magmás test természete meghatározza a magma hőmérsékletét. Például a bázisos 
összetételű magmák hőmérséklete jóval meghaladhatja az 1000oC-ot, viszont a savanyú, 
gránitos összetételű magmák hőmérséklete általában néhány száz fokkal alatta marad ennek az 
értéknek. 
 A kontakt metamorfózis hatása ott a legnyilvánvalóbb, ahol a nagytömegű magmás test 
üledékes kőzetekkel, azon belül is agyagos kőzetekkel vagy karbonátokkal érintkezik.  
 A kontakt metamorf kőzetek általában finomszemcsések és legtöbbször nem palásak. 
Mindemellett azonban sávos, foliált kőzetek, foltos palák és palás kőzetek esetenként 
előfordulhatnak közöttük. 
2.2. Diszlokációs (dinamikus) metamorfózis P, (T) 
 A metamorfózisnak ez a fajtája törések, vetők, nyírási övezetek vagy áttolódások 
környezetére korlátozódik. A fellépő nagy mechanikai- és nyírási feszültségek (viszonylag kis 



  
  
  
hőmérsékleten) a kőzet és a kőzetalkotó ásványok mechanikai széttöredezését, felaprózódását 
okozza. Az így kialakult kataklázitok (vetőbreccsák, vetőagyagok) nem foliáltak. A súrlódás 
miatt a hőmérséklet helyenként olyan mértékben megnövekedhet, hogy a kőzet egy kis része 
megolvad, majd gyorsan kihűlve üvegesen megdermed. Az így képződött sötét, bazaltos üvegre 
emlékeztető kőzetet-kőzetsávokat pszeudotachylitnek nevezzük. Nagyobb mélységekben már 
némi átkristályosodás, is végbemehet és plasztikus deformáció következtében sávos-foliált 
szerkezet is létrejöhet (milonitosodás). 
 
 

Metamorf fok, metamorf fácies 
 
 A metamorf fok "a metamorfózis fokát, vagy állapotát jelzi" vagy kifejezettebben, "azt a 
nyomás-hőmérsékleti viszonyt, amelyen a kőzet keletkezett". Általában elfogadott, hogy a 
metamorfózis legfontosabb tényezője a hőmérséklet, ezért Winkler (1979) javaslatára a 
metamorfózis P-T mezőjét elsősorban a hőmérséklet alapján osztották fel négy részre, amelyet 
nagyon kisfokú-, kisfokú-, közepesfokú- és nagyfokú metamorfózisnak neveztek el, vagyis  
amennyiben nagyon kisfokú-, kisfokú-, közepesfokú- és nagyfokú metamorfózisról beszélünk, 
az egyértelműen hőmérséklet alapján történő felosztást jelez. Az egyes fokozatok közötti határ 
hozzávetőlegesen 300, 500, 700oC körüli érték (a kőzetösszetételtől és a körülményektől 
némileg változhat). Amennyiben a metamorf fok elnevezésében a nyomás szerepét akarjuk 
kihangsúlyozni, akkor nagyon kis-, kis-, közepes- vagy nagynyomású metamorfózis elnevezést 
kell alkalmaznunk, illetve ezzel kiegészítenünk azt. 
 

 
1. ábra: A metamorf fokozatok Winkler-féle beosztása 

Metamorf fácies 
 



  
  
  
 A metamorf fácies definíciója szerint "A metamorf fácies mindazokat a kőzeteket jelenti, 
amelyek azonos feltételek között metamorfizálódtak." 
 A metamorf fácies ásványegyütteseket tartalmaz, amelyek közel azonos feltételek 
(elsősorban P és T) alatt képződtek, így a rendkívül változatos kémiai összetétel következtében 
az ásványos összetétel is jelentősen változhat az egyazon fáciesbe tartozó kőzeteknél. 
Ugyanakkor viszont az azonos kémiai összetételű kőzetek eltérő ásványegyüttessel rendelkeznek 
a különböző fáciesekben (pl.: zöldpala, amfibolit, eklogit a metabázitok esetében). Továbbá 
számos ásványegyüttes széles P-T körülmények között stabil, így több metamorf fáciesben is 
előfordulhat, míg más ásványegyüttesek sokkal szűkebb stabilitási tartománnyal rendelkeznek, 
és csak egy bizonyos fáciesre jellemzőek. az egyes kőzetek metamorf fáciesét un. kritikus 
ásványegyüttesek találhatók, amelyek jellemzik azt a metamorf fáciest, amelynek feltételei alatt 
képződtek (lásd 1. ábra). A kritikus ásványokon kívül a metamorf kőzetekben előfordulhatnak 
még ún. átfutó ásványok (pl.: kvarc, kalcit) is, amelyek több metamorf fáciesben is stabilak. 
 

 
 
 
2. ábra: A metamorf fáciesek elhelyezkedése a P-T diagramon (egyszerűsített változat) 

 
 

A metamorf kőzetek szerkezete 
 



  
  
  
 A metamorf kőzetek legnagyobb része a a kéregben a nyomás és a hőmérséklet változás 
következtében lezajló átkristályosodás mellett  tektonikai folyamatok hatására is átalakul. A 
metamorfózis során kémiai reakciók mennek végbe, aminek során az eredeti ásványok és az 
ásványegyüttesek más ásványokká illetve ásványegyüttesekké alakulnak át. Az újonnan képződött 
nem izometrikus metamorf ásványok irányítottságát és geometriai elrendeződését a tektonikai 
folyamatokkal kapcsolatosan fellépő irányított nyomás nagymértékben befolyásolja. Ennélfogva az 
egyes metamorf kőzeteknek nemcsak jellemző ásványos összetételük, hanem jól elkülöníthető 
metamorf szerkezetük is van. A metamorf kőzetek szerkezete a kőzetek osztályozására is 
használható. A kialakult szerkezet lényeges információkat nyújt számunkra arról a tektonikai 
helyzetről, amelyben a kőzet kialakult, és a metamorfózis természetéről is képet kapunk. A 
metamorf kőzetek tanulmányozásában a kémiai változások (ásványok- és ásványegyüttesek 
átalakulásának) nyomonkövetése és a szerkezeti bélyegek vizsgálata egyforma jelentőségű. A 
metamorf kőzetek leírása során szerkezetüket le kell írni. A metamorf kőzetek legfontosabb és 
típusos szerkezetét az alábbiakban leírt szerkezeti szakszavakkal, kifejezésekkel definiálhatjuk. 
 
Foliáció: Bármilyen, ismétlődően előforduló, az egész kőzettestet átható sík szerkezeti jelleg. 
Típusjellemzői: 
   - centiméteres vagy kisebb méretű szabályos rétegesség-sávosság; 
   - nem izometrikus ásványszemcsék kitüntetett síkokba való rendeződése; 
   - lencsés (vagy nyúlt) szemcsehalmazok kitüntetett síkokba való rendeződése. 
Ugyanabban a kőzetben egyszerre több irányú és többféle foliáció is jelen lehet. A foliáció gyűrtté 
válhat, vagy akár el is csavarodhat. Azt a felületet, amellyel a foliáció párhuzamos, s-felületnek 
nevezzük. 
 
Palásság: A foliációnak az a típusa, amelynek során a nem izometrikus szemcsék egy 
meghatározott síkban történő elrendeződése alakul ki. Azokban a rétegszilikátban gazdag 
kőzetekben, amelyekben az egyes szemcsék túl kismértűek ahhoz, hogy szabad szemmel láthatóak 
legyenek (pl. fillit), a klivázs kifejezést használjuk a palásság helyett. 
 
Klivázs: A foliáció egyik típusa, amely párhuzamos vagy közel párhuzamos, sűrűn elhelyezkedő, 
finomszemcsés anyagból álló felületek sorozatából áll. Ezt deformáció alakította ki, és e mentén a 
kőzettest rendszerint előszeretettel elválik. 
 
Gneiszes szerkezet: Kézipéldány méretben előforduló foliáció típus, amelyet deformáció és 
átkristályosodás hoz létre, és az alábbiakkal definiálható: 
   - szabálytalan- vagy gyengén meghatározható rétegesség-sávosság 
   - az ásványszemcsék szemalakú és/vagy lencsés aggregátumai (szemes szerkezet, flázeres 

szerkezet) 
   - a vagy csak kis mennyiségben jelenlevő-, vagy csak gyenge irányítottságot mutató nem 

izometrikus ásványszemcsék csak gyengén kifejlődött palásságot határoznak meg. 
 
Lineáció: Bármilyen, ismétlődően előforduló, az egész kőzettestet átható lineáris szerkezeti jelleg. 
Meghatározhatja például: 
   - nyúlt ásványszemcsék hossztengelyének sorbarendeződése (=ásvány lineáció) 
   - nyúlt ásványaggregátumok sorbarendeződése 
   - megnyúlt alakú testek sorbarendeződése (pl erősen deformált kavicsok 

metakonglomerátumban) 
   - táblás ásványszemcsék átmetszetének tengelyirányai 



  
  
  
Ugyanabban a  kőzetben egyszerre több irányú és többféle lineáció is jelen lehet. A lineáció 
meghajolhat vagy elcsavarodhat. Azokat a vonalakat, amelyekkel a lineáció párhuzamos, l-
vonalaknak nevezzük. 
 
Kataklázis: Kőzetdeformáció, amely törés, rotáció és súrlódással együttjáró csúszás 
kombinációjával jön létre. A folyamat során változó méretű és általában szögletes ásványszemcsék 
és/vagy kőzettöredékek alakulnak ki. A folyamat következtében az ásványtörmelékek és a 
kőzettöredékek irányítatlanul helyezkednek el a kőzetben, irányítottság csak nagyon ritkán fordul 
elő, bár a törések maguk lehetnek irányítottak. Foliáció általában nem jön létre, kivéve azokat az 
eseteket, amikor az összetört szemcsék megnyúlnak, vagy új ásvány képződik a kataklázis során. 
 
 
 

 
 
 

3. ábra: Foliáció (palásság) és lineáció 
 
 
 
 

A metamorf kőzetek szövete 
 
A szövet pontos meghatározásához a következő tényezőket kell figyelembe venni: 
   - a kőzetet alkotó ásványok mérete (abszolút és relatív értelemben) 
   - az ásványok alakja (ez elsősorban ásványspecifikus tulajdonság, de sok esetben a képződési 

körülmények is befolyásolják) 
   - az ásványok eloszlása (relatív mennyisége) 
   - az ásványok orientációja 
   - a kőzet eredete (ha megállapítható): 

   - üledékes   parametamorfit 
   - magmás    ortometamorfit 

 
Szövettípusok 
1, Relikt szövettípusok – az eredeti magmás vagy üledékes kőzet szöveti jellegzetességei még 
felismerhetőek 



  
  
  
2, Tisztán metamorf szövettípusok (krisztalloblasztos szövetek) 
 
 

A metamorf kőzetek osztályozása és elnevezése 
 
 Nincs egységesen elfogadott alapelv a metamorf kőzetek leírása és elnevezése terén. A 
kőzetek elnevezésében elsősorban a modális ásványos összetétel és a mezoszkóposan látható 
szerkezet a fő kritérium (ismérv). Ezenkívül a kémiai összetétel és az eredeti kőzet (protolit) is 
fontos tényező az osztályozás során. Végezetül számos jól definiált speciális név szintén segítséget 
nyújt a metamorf kőzetek elnevezésében. 
 A metamorf kőzetek neve egy alapnévből és előtagok sorozatából áll. Az alapnév lehet 
speciális név (pl. amfibolit) vagy a kőzet szerkezetének leírásából adódó név (pl. gneisz). Az 
alapnév magában foglal néhány modálisan uralkodó ásványt (az amfibolit uralkodóan amfibolból és 
plagioklászból áll; a gneisz uralkodó elegyrészei a földpát és a kvarc). A kőzet további 
jellegzetességeit az alapnév elé illesztett előtagokkal részletezhetjük. Az előtag típusos szerkezeti 
jellemzőket mutathat, vagy további ásványos összetételbeli információt ad a kőzetről (pl. epidot-
tartalmú gránátamfibolit, gyűrt leukokrata gránát-hornblende gneisz). Az előtag használata nem 
kötelező és a név állhat csak az alapnévből is. 
 
 

Az elnevezésnél használt egyéb fogalmak 
 
Meta-: Azokban a metamorf kőzetekbel, amelyekben az eredeti magmás vagy üledékes kőzet 
jellegzetességei (szöveti bélyegei és/vagy ásványai) még felismerhetőek, a kőzet neve elé meta- 
előtagot teszünk (pl. metagabbró, metahomokkő, metaszediment, metavulkanit, metamagmatit, 
stb.). Az előtag használható egyszerűen akkor is, ha azt akarjuk kifejezni, hogy a szóban forgó 
kőzet metamorf (pl. metabázit). 
 
Orto- és para-: Előtag, amelyet a metamorf kőzet neve elé illesztünk, ha a kőzet magmás (orto) 
illetve üledékes (para) kőzetből származik (pl. ortogneisz, paragneisz). 
 
 

A modális (ásványos) összetétel alapján történő kőzetelnevezés 
 
 A metamorf kőzetek ásványos elegyrészeit az alábbiak szerint osztályozzuk: 
Főelegyrészek: Mennyiségük a kőzetben több, mint 5 tf%. A kőzetnév kialakításában nem 
meghatározó, de a kőzetben előforduló fő elegyrészek ásványneveit a kőzetnév előtt tüntetjük fel 
(pl.: muszkovit gneisz, epidot amfibolit). Az epidot amfibolit tehát az a kőzet, amelynek lényeges 
elegyrészei az amfibol, a plagioklász és az epidot. A gránát-staurolit gneisz lényeges elegyrészei a 
kvarc és a földpát (a gneisz névből eredően), azonkívül több staurolitot tartalmaz, mint gránátot (a 
két ásvány feltüntetett sorrendjéből adódóan). 
Kismennyiségű elegyrészek (minor constituens): Mennyiségük a kőzetben kevesebb, mint 5 tf%. 
Amennyiben az 5 tf% alatti mennyiségben megjelenő összetevőt fel akarjuk tüntetni a kőzetnévben, 
akkor az ásvány neve után a "-tartalmú" szót illesztjük (pl.: rutil-ilmenit tartalmú gránát-staurolit 
gneisz; a fenti sorrend még azt is kifejezi, hogy a rutil mennyisége kisebb, mint az ilmenité). 
Kritikus ásvány (vagy ásványegyüttes): jelenléte vagy hiánya a kőzet képződésének különböző P-
T feltételeit jelzi (ritkábban jelezheti a kőzet eltérő kémiai összetételét is). Kritikus ásvány lehet fő- 
és kismennyiségű elegyrész is. 
 
 



  
  
  

Szerkezet alapján meghatározott kőzetnevek 
 
 A metamorf kőzetek részeinek (ásványok, aggregátumok, rétegek-sávok, stb.) korábbiakban 
vázolt jellemző elrendeződése okozza az e szempontból történő elnevezést. Ezeknek a 
szerkezeteknek a kialakulását nagymértékben befolyásolják a mechanikai deformáció és a kémiai 
elkülönülési folyamatok, amelyek a metamorfózisal mindig együttjárnak. A deformáció és az 
átkristályosodás a metamorfózis két, egymással egyenértékű fontos tényezője. A szerkezet alapján 
meghatározott legfontosabb kőzetnevek a következők: 
 
Zsindelypala (agyagpala): Nagyon kis metamorf fokú, erősen palás szerkezetű, nagyon 
finomszemcsés kőzet (az egyes szemcsék még lupéval sem különböztethetőek meg). 
 
Fillit: Finom (-közepes) szemcseméretű (az egyes szemcsék szabadszemmel nem, de lupéval 
megkülönböztethetőek), kis metamorf fokon kialakult kőzet, amely a párhuzamosan elrendeződött 
filloszilikátok következtében tökéletes palásságot mutat. A foliációs felület általában selymesen 
csillogó fényű. Leggyakoribb ásványos összetétele: szericit, klorit, albit, kvarc. 
 
Kristályos pala: Olyan metamorf kőzet, amely kézipéldányméretben jól kifejlett palásságot mutat a 
sok, nem izometrikus ásványszemcse irányított elrendeződése következtében. A rétegszilikát-
gazdag kőzetekre a kristályos pala elnevezést általában a közepes-durva szemcsés változatokra 
alkalmazzák (az egyes szemcsék szabad szemmel megkülönböztethetőek egymástól), míg a 
finomszemcsés kőzetekre a zsindelypala (agyagpala) vagy a fillit elnevezés használatos. 

Csillámpala: Olyan kristályos pala, amelyben a csillámok mennyisége meghaladja az 50%-
ot, emellett sok kvarcot tartalmaz. (Ezenkívül lehet benne kevés földpát [maximum 20%], 
gránát, disztén, staurolit, stb.) 
 

Megjegyzés: A zsindelypala – fillit – csillámpala eredetileg agyagos kőzetek metamorfózisa során 
alakul ki. A fenti  sorrendben a szemcsméret növekedés a növekvő metamorf fokot jelzi. 
 
Gneisz: Gneiszes szerkezetű metamorf kőzet. Használható olyan kőzetek esetén is, amelyeknél 
inkább a lineációs szerkezet uralkodik a gneiszes szerkezettel szemben, ilyen esetben a "lineációs 
gneisz" (rudasgenisz) elnevezést használjuk. A gneisz elnevezést csaknem mindig olyan kőzetekre 
alkalmazzuk, amelyekben sok földpát (±kvarc) van (leggyakoribb ásványos összetétel: földpát, 
kvarc, csillám). A gneisz mind magmás (granitoid) mind üledékes (agyagos-részben homokos) 
kőzetek metamorfózisa során is képződhet. 
 
 

Erősen deformált kőzetek nevezéktana 
 
 A diszlokációs (dinamikus) metamorfózis során a kőzetek nagyon erős deformációjával 
kialakult kőzetek tartoznak ide. A metamorf területeken helyileg az erős deformáció olyan 
kőzeteket hoz létre, amelyek szerkezete erősen különbözik a többi kőzetétől. Ezeknek a kőzeteknek 
a széles körben használt speciális nevei a következők: 
 
Milonit: Olyan kőzet, amelynek egyes elkülönült, helyi részeiben (nyírási zónák, törési zónák 
mentén) mechanikai hatásra szemcseméret-csökkenés jön létre, és ennek következtében a teljes 
kőzeten finom szemcseméretű foliáció fejlődik ki, amihez gyakran ásvány- és megnyúlási lineáció 
kapcsolódik. 
 



  
  
  
Kataklázit: Olyan kőzet, amely kataklázison ment keresztül. Általában szögletes ásvány- és/vagy 
kőzettöredékekből áll, amelyeket finomszemcsés mátrix vesz körül. A mátrix és a nagyméretű 
töredékek anyaga azonos. 
 
Vető agyag: A törési- vagy vető zónában kialakult, nem cementált, finom-ultrafinom szemcsés 
foliált kőzet. Rendszerint olyan agyagásványokban gazdag, amelyek a mellékkőzet kémiai 
átalakulása révén képződtek, vagy agyag- illetve csillámgazdag üledékből származnak. A kialakult 
agyagos testben elszórtan, változatos méretű törmelékdarabok fordulnak elő. 
 
 
 

Ásványos összetétel alapján meghatározott kőzetnevek 
 
Zöldpala: Palás megjelenésű, zöld színű, bázisos összetételű (eredetileg bázisos magmás 
kőzetekből átalakult) metamorf kőzet. Zöld színét a benne előforduló klorit, aktinolit, epidot 
okozza. További lényeges elegyrésze az albit és esetenként a kvarc. Használható önálló 
kőzetnévként, vagy a benne előforduló ásványok megjelenése és mennyisége alapján pontosabb 
kőzetnév is adható (pl. epidot tartalmú aktinolit-klorit pala). Amennyiben az aktinolit mennyisége 
50% feletti értéket éér el, a kőzetet aktinolitpala névvel illethetjük. 
 
Szerpentinit: Uralkodóan (>50%) a szerpentin-csoport ásványaiból álló, ultrabázisos összetételű 
metamorf kőzet. Általában kis metamorf fokú. 
 
Kloritpala: Uralkodóan (>50%) kloritból álló, ultrabázisos összetételű metamorf kőzet. Általában 
kis metamorf fokú. 
 
Talkpala: Uralkodóan (>50%) talkból álló, ultrabázisos összetételű metamorf kőzet. Általában kis 
metamorf fokú. 
 
Kékpala: Palás megjelenésű metamorf kőzet, kékes színárnyalata a benne előforduló nagy 
mennyiségű Na-amfibolnak köszönhető (pl. glaukofánpala). Jellemző ásványai még a kékamfibolon 
kívül: albit, epidot-zoizit, klorit, muszkovit, gránát. 
 
Amfibolit: Bázisos összetételű metamorf kőzet, lényeges elegyrészei a hornblende (>40%) és a 
plagioklász (anortittartalom általában >20%). Kisebb hőmérsékletű változatában gyakori elegyrész 
az epidot (epidotamfibolit), nagyobb hőmérséékleten képződött változatában gyakori elegyrész a 
gránát (gránátamfibolit). 
 
Granulit: Nagy metamorf fokú kőzet, típusosan granulit fáciesű ásványegyüttesből áll 
(káliföldpát+szillimanit; káliföldpát+kordierit; káliföldpát+almandin együttes). A hidroxil-mentes 
mafikus ásványok túlsúlyban vannak a hidroxil-tartalmú mafikus ásványokkal szemben. 
Leggyakoribb ásványos összetétele: gránát, piroxén, káliföldpát és kvarc. 
 
Eklogit: Uralkodóan gránátból és omfacitból (Na-tartalmú piroxén) álló, plagioklászt nem 
tartalmazó, bázisos kémiai összetételű mafikus kőzet. 
 
Márvány: Elsősorban kalcitból és/vagy dolomitból álló metamorf kőzet (pl. dolomit márvány). 
 
Kvarcit: Több, mint 80% kvarcból álló metamorf kőzet. 
 



  
  
  
Vascsillámpala: Nagy Fe-tartalmú kőzetek (Fe-ércek) metamorfózisa során képződött kőzet. 
Lényeges elegyrészei: hematit, kvarc, csillám. 
 
 
 

A kontakt metamorfózis kőzetei 
 
 A kontakt metamorfózis magmabenyomulás következtében beálló hőmérséklet emelkedés 
hatására lejátszódó átkristályosodás, amit esetenként jelentős mértékű metaszomatózis (anyagcsere) 
is kísérhet. A nyomás szerepe alárendelt. Az átalakulás elsősorban annak a kőzetfajtának a típusától 
függ, amelybe a magma benyomult. 
 
Agyagos összetételű kiindulási kőzet: 
 A kontakt zóna öves felépítésű, az itt kialakult kőzetek összefoglaló neve: szaruszirt 
(hornfels), amely általában sávos vagy palás szerkezetű, ez elsősorban az eredeti kőzet sajátságából 
adódhat, másodsorban pedig a behatoló magma nyomóerejének hatására alakulhat ki. A sávosság-
palásság mértéke a magmás testtől távolodva általában csökken.   
A szaruszirt leggyakorabban megjelenő ásványai: andaluzit, cordierit, szillimanit, turmalin, + 
biotit, szericit-muszkovit, kvarc, karbonát, káliföldpát, plagioklász, korund, spinell, gránát, epidot, 
piroxén, amfibol. 
 
A kontaktustól távolodva a következő öveket különíthetjük el (az egyes övek vastagsága a 
kontaktustól távolodva nő, közöttük az átmenet folyamatos): 
  a, Kontakt szaruszirt (cornubianit öv): Közvetlenül a kontaktus mellett, a legnagyobb 

hőmérsékleten alakul ki, itt a legerősebb az átalakulás. Szurokfényű, tömött kőzetek 
keletkeznek, jellemző az Al2O3-ban gazdag kontakt ásványok kialakulása (andaluzit, 
cordierit, szillimanit, turmalin). 

  b, Búzapala öv: Többé-kevésbé orientáltan elhelyezkedő, búzaszemekre hasonlító szemcsék 
(anyaguk elsősorban andaluzit, cordierit) jelennek meg a mátrixban. Ezek mellett jelentős 
mennyiségű szericitet is tartalmaz a kőzet. 

  c, Csomóspala öv: Az erősebben átalakult részeken andaluzitból vagy cordieritből álló 
csomók alakulnak ki. 

  d, Foltospala öv: Világosabb és sötétebb szabálytalan alakú foltokból álló kőzet. A világosabb 
részek átalakultsági foka a nagyobb, ugyanis azokon a helyeken, ahol az eredeti agyagos 
kőzetből a nagy hőmérséklet hatására a szervesanyag kiég, valamint a vasásványok 
oxidálódnak, a kőzet színe világosabbá válik. 

  e, Kontakt agyagpala öv: és 
  f, Kontakt palás agyag öv: E két övben csak szöveti-szerkezeti változások történnek 

(palásodás), az ásványos összetétel lényegében változatlan marad. 
 
Karbonátos kiindulási kőzet: 
 A karbonátos mellékkőzetbe történő magmabenyomulás hatására jellegzetes kőzet, a szkarn 
keletkezik. A magmás- és a karbonátos kőzet kölcsönösen hatnak egymásra, a folyamat során 
jelentős mértékű metaszomatózis (anyagcsere) játszódik le. Az átalakulás helyétől függően 
megkülönböztetünk endoszkarn-t (a kontaktus magmás kőzet felé eső része) és exoszkarn-t (a 
kontaktus eredetileg karbonátos kőzet felé eső része). 
A kiindulási kőzetnek megfelelően a szkarnkőzetek elsősorban Ca- és Mg-ásványokat tartalmaznak. 
Alárendeltebben - az előzőeken kívül még - Fe- és Mn-ásványok is megjelenhetnek. Az ásványok 
gyakran zónákba-sávokba rendeződnek. 



  
  
  
A leggyakoribb szkarnásványok a következők: wollasztonit, diopszid-hedenbergit,  gránát 
(grosszulár+andradit), vezúvián, epidot, forszterit, spinell, magnetit, kalcit. 
 
Homokos kiindulási kőzet: 
 Lényeges változás az ásványos összetételben nem történik, az átalakulási hőmérséklettől és 
oxidációs viszonyoktól függően égetett homokkő, olvadt homokkő vagy sült homokkő képződik. 
 

 
 


