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A metamorf kőzetek szöveti meghatározása 
 
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 
a, Parametamorfitok: 

Blasztoklasztos: Az eredeti törmelékes üledékes kőzetek szemcséi még láthatók (pl. 
blasztopelites, blasztopszammitos stb.). 
Helicites: Az üledékes kőzet rétegzettsége még felismerhető. 

b, Ortometamorfitok: 
Blasztohipidiomorf: Az eredeti mélységi magmás kőzet hipidiomorf szemcsés 
szövete még felismerhető. 
Blasztoporfíros: Az eredeti magmás kőzet porfíros szövete még felismerhető. 
Blasztopoikilites: Az eredeti poikilites szövet még felismerhető. 
Blasztoofitos: Az eredeti bázisos magmás telérkőzet ofitos szövettípusa még 
felismerhető. 

 
2, Tisztán metamorf szövettípusok (krisztalloblasztos szövetek) 

Granoblasztos: A kőzet uralkodóan izometrikus elegyrészekből áll (pl. kvarc, albit). 
Nematoblasztos: A kőzet uralkodóan oszlopos elegyrészekből áll (pl. hornblende, 
epidot), melyek általában közel egy síkban helyezkednek el.. 
Fibroblasztos: Uralkodóan tűs-szálas megjelenésű ásványokból álló kőzet szövete (pl. 
aktinolit, krizotil). 
Lepidoblasztos: A kőzetben uralkodóak a bázislapjukkal orientáltan elhelyezkedő 
pikkelyes ásványok (pl. biotit, muszkovit, klorit). 
Porfiroblasztos: Nagy méretű általában idiomorf ásványok (porfiroblasztok) (pl. 
gránátok, staurolit stb.) helyezkednek el a finomszemcsés mátrixban. Ha a 
porfiroblaszt idiomorf, akkor idioblaszt, ha xenomorf, akkor xenoblaszt a neve. 
Poikiloblasztos: Olyan metamorf kőzetszövettípus, amelyben nagyméretű elegyrészek 
sok zárványt tartalmaznak (Pl. andaluzit-cordierit szaruszirtben e két ásvány gyakran 
sok kvarczárványt tartalmaz). 

 
 
Kristályosodás és deformáció viszonya 
 A metamorfózis során a metamorf események több fázisban mehetnek végbe. Ezek 
közül döntő az egyes ásványok kristályosodása és a tektonikus hatásokra bekövetkező 
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deformációk egymáshoz viszonyított helyzete. Ezek alapján egy ásvány kristályosodása 
háromféle lehet: 
- pretektonikus (prekinematikus): a kristályosodás megelőzi a deformációt 
- szintektonikus (szinkinematikus): a kristályosodás és a deformáció egyidőben megy végbe 
- poszttektonikus (posztkinematikus): a kristályosodás a deformáció után megy végbe. 
 
 
 
 
 
Egyensúlyi átkristályosodás 
Nagyobb metamorf fokú átalakulások során granoblasztos-poligonális szövet alakul ki, 
amelyre jellemző a nagyfokú stabilitás. Az általában egyenes szemcsehatárok közel 120o-os 
szögben érintkezve ún. hármas pontot alkotnak. 
 
Alszemcsék kialakulása (mortar structure) 
Nyírási zónákban előforduló kvarcitokban és kvarc-földpát kőzetekben gyakran 
megfigyelhető átalakulás. A nagyméretű kvarc vagy földpát porfiroklasztokat az azok 
anyagából átkristályosodott, finomszemcsés új szemcsékből álló aggregátum veszi körül. 
Ritkábban dinamikus átkristályosodást szenvedett amfibolitokban és eklogitokban is 
előfordul, ez esetekben az amfibol illetve a monoklin piroxén alszemcsékre történő 
átkristályosodása figyelhető meg. 



 3

 
         blasztoporfíros         blasztoofitos  blasztopszammitos 

 
8. ábra: Relikt szövettípusok (Wallacher, 1991) után 

 

 
porfíroblasztos          granoblasztos  poikiloblasztos 

 
         lepidoblasztos A       lepidoblasztos (A-ra merőleges)    nematoblasztos 
 

9. ábra: Krisztalloblasztos szövettípusok I. (Turner után) 
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fibroblasztos 

 
10. ábra: Krisztalloblasztos szövettípusok II. 

 
 

 
        grano-lepidoblasztos  grano-nematoblasztos      pofíro-granoblasztos 
 

11. ábra: Krisztalloblasztos szövettípusok III. (Bard, 1986) 
 
 

 
12. ábra: A diszlokációs metamorfitok típusai (Bard, 1986) 
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13. ábra 
Pretektonikus kristályok jellemzői; (a): hullámos kioltás és deformációs lamellák kvarcban, 

(b): repedezett, a foliáció által becsomagolt gránát, (c): nyomási szegély pirit körül, (d): 
kinkes biotit, (e): részekre töredezett gránit, (f): plagioklász deformált ikerlemezekkel, (g): 

gránát körül, a foliáció mentén kialakult kloritköpeny, (h): nagyméretű amfibolkristály kisebb 
méretű kristályokká esik szét (mortar struktúra) (Spry, 1969). 
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14. ábra 
Szintektonikus kristályok jellemzői; (a): örvényzárványos (hólabda) gránát, (b): a már 
korábban kialakult foliáció kihengerlődése közben növekvő andaluzit porfiroblaszt, (c): a már 
korábban kialakult foliáció gyűrődése közben növekvő andaluzit porfiroblaszt (Spry, 1969). 
 

 
 

15. ábra 
Örvényzárványos (hólabda) gránát kialakulásának mozzanatai a gránát növekedése és 

az azzal egyidejű forgás következtében. A zárványok S alakban történő kialakulása az 
óramutató járásával ellentétes irányú forgás következtében történt. A gránátkristály közelében 
a külső foliáció is torzul, így az elfordulás szöge a ténylegesnél nagyobbnak látszik. Az (a)-(e) 
rajzokon bemutatott forgást és növekedést poszttektonikusan egy statikus növekedés követte 

(f) (Spry, 1969). 
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16. ábra 
Poszttektonikus kristályok jellemzői; (a): helicites szerkezet albitban; a belső palásság, 
gyűrődés iránya (Si) megegyezik a külső palásság, gyűrődés (Se) irányával, jellegeivel, (b): a 
palásságra "ránövő", azt keresztező csillámok, (c): poligonális ívet alkotó csillámok a 
gyűrődés tengelyében, (d): kiasztolit, a közepén helicites szerkezettel, ami körül kialakult a 
jellegzetes kereszt alakú szerkezet; a szemcse határai diszkordánsak a külső foliáció 
irányával, (e): gránát szintektonikus, örvényzárványos maggal és posztektonikus idioblasztos 
szegéllyel, (f): orientálatlan, kloritszemcsékből álló gránát utáni pszeudomorfóza (Spry, 
1969). 
 

 
17. ábra 

Poszttektonikus ásványok megjelenési formái; (1): a külső palásságra ránőtt nagyméretű 
gránát kristály, (2): gyűrt klivázsra ránőtt albit (helicites szerkezet), (3): a korábban kialakult 
mikrogyűrődésre orientáltan ránövekedett csillámokból álló poligonális ív (Bard 1986) 
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18. ábra 
Polimetamorf kőzetek jellemzői; (a): Helicites szerkezetű kristály, Si nem egyezik meg Se-
vel. (b): Durvaszemcsés csillámból álló sáv harántolja a finomszemcsés ásványokból álló 
foliációt. (c): Kékeszöld elszíneződés aktinolitban a gránát szegélye körül, a gránátból 
kioldódott komponensek hatásának következtében. (d): Gyűrt belső palássággal rendelkező 
helicites kristályt egy későbbi foliáció csomagol be. (e): Örvényzárványos hólabda gránátot 
egy későbbi, más irányú palásság csomagol be. (f): Idősebb, gyűrt S1 foliációt fiatalabb, S2 
foliáció harántol. (Spry, 1969) 
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(a): Az S0 korábbi palásság gyűrődése 
és az S1 palásság kialakulása az F1 
fázisban. Szintektonikus csillám, kvarc 
és örvényzárványos gránát (G) 
képződése folyik. Poszttektonikusan a 
korábbi palásságot magába záró albit 
(Ab) kristályosodik (Si konkordáns Se-
vel. 
 
 
 
 
 
 
 
(b): Az F2, második fázisban erős S2 
foliáció alakul ki, amely teljesen eltörli 
az S0 palásság mardványait, és az S1 
palásságból is már csak néhány gyűrt 
reliktum marad meg. Az S2 palásság 
becsomagolja a gránátot és az albitot, 
eközben nyomási árnyék is kialakul (Si 
diszkordáns Se-vel). A csillám és a 
kvarc szintektonikus. 
 
 
 
 
 
 
(c): A harmadik, kisebb hatóerejű F3 
fázis meggyűri az S2 palásságot, és 
egy S3 deformációs csúszóklivázst hoz 
létre. Ebben a fázisban ásvány-
növekedés már nem történik. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19. ábra 
Polimetamorf kristályos palák szöveti bizonyítékai (Spry, 1969) 
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Retrográd metamorfózis 
 
 A retrográd metamorfózis (más nevén retrogresszió) az a folyamat, amikor egy 
magasabb metamorf P-T viszonyokon stabil ásványegyüttes a csökkenő P-T hatására átalakul. 
Mivel a retrogád folyamatok jelentős része hidratációval vagy karbonátosodással jár együtt, a 
fluid fázis jelenléte jelentősen elősegíti ezt az átalakulást. Sokszor találhatunk azonban a Föld 
felszínén teljesen üde, nagy metamorf fokú kőzeteket is, annak ellenére, hogy ezek 
ásványegyüttesének stabilitási határa messze meghaladja a felszíni P-T viszonyokat. Ennek 
oka részben az, hogy a fluidumok nem mindig vannak jelen a kőzetekben, és így nem segítik 
elő a csökkenő P-T hatására azok átalakulását, és/vagy a kiemelkedés sebessége jelentősen 
meghaladta a retrográd átlakulási reakció sebességét. A regionális metamorfitok, vagy a 
szubdukciós környezetben képződött metamorfitok kőzetei azonban jelentős részben késői 
retrográd folyamatokon mentek keresztül, és ezek nyomonkövetése segít minket a 
kiemelkedés történetét kideríteni. A progresszív metamorfózis során az illók eltávoznak a 
kőzetből, de a retrogresszió során a fluidumok újra visszaléphetnek, elősegítve, illetve 
megindítva a retrográd folyamatot. Habár a retrográd folyamatokat regionális méretekben is 
megfigyelhetjük, gyakoribb, hogy csak bizonyos elkülönült zónákra koncentrálódik 
lefolyásuk. Ilyen aktív zónák például a vető- illetve áttolódási zónák, amelyek mentén a 
fluidumok könnyebben és nagyobb mértékben tudnak vándorolni, ugyanis ezek a tektonikus 
hatásra fellazult zónák növelik a kőzetek permeabilitását. A fluidumok általában a kis Pfluid 
irányába migrálnak, és az extenzió valamint az oldaleltolódás hatására a szétnyíló törési 
zónákban koncentrálódnak. Az ilyen breccsásodott, kataklasztosodott törési zónákban a 
kőzetek gyakran átkovásodtak, dolomitosodtak, szericitesedtek, kloritosodtak, vagy más 
kémiai- illetve ásványos összetételbeli átalakuláson mentek keresztül a jelentős fluid áramlás 
következtében. 
 A retrográd folyamatok szintén gyakoriak magmás intrúziók környezetében, illetőleg a 
hidrotermális folyamatokkal átjárt területeken. Ezeken a területeken a fenti folyamatokkal 
együttjáró hőmérsékletnövekedés energiát szolgáltat a reakció gyorsabb lezajlásához. Az 
intrúzióval kapcsolatos fluidumok változatos ionokat vihetnek oldatba, és ez a környező 
kőzetek ásványaival reakcióba lépve progresszív és retrográd reakciók lefolyásához vezet. 
Ennek az átalakulásnak a fő befolyásoló tényezői a befogadó kőzet kémiai- és ásványos 
összetétele, a fluidum összetétele és a fluidum hőmérséklete. Az átitatódás mértéke a 
befogadó kőzet permeabilitási tulajdonságától valamint a Pfluid-tól függ. A lehűlő magmából 
(különösen a gránitos-granodioritos összetételű) származó, fölfelé migráló hidrotermális 
eredetű fluidumok reakcióba lépnek a környező kőzetekkel, és metaszomatózist okoznak. A 
metaszomatózis az a folyamat, amikor a kémiai átalakulás hatására kőzet valamilyen külső 
forrásból származó elemeket vesz fel. Ilyen esetekben változatos metamorf reakciók zajlanak 
le, habár az eredeti kőzet szerkezete-szövete legtöbb esetben megőrződik. Nagyon közönséges 
ilyen folyamat a kálimetaszomatózis, a szericitesedés, de gyakori a propilitesedés is, ami 
nagyfokú kloritosodással jár együtt, valamint az agyagásványosodás. A granitoid intrúziókkal 
gyakran intenzív turmalinosodási metaszomatikus folyamat jár együtt. 
A leggyakoribb metamorf ásványok retrográd metamorfózis során képződött átalakulási 
termékeit a IV. táblázat foglalja össze. 
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IV. táblázat: A metamorf kőzetek fő összetételi csoportjai ásványainak közönséges retrográd 
metamorf reakciói 
 

Kiinduló ásvány(ok) Retrográd reakciótermék Megjegyzés 
Metaultrabázitok 
Olivin  szerpentin ásványok H2O-gazdag fluidumok esetén 
  magnezit CO2-gazdag fluidumok esetén 
Ensztatit  antofillit  
Ortopiroxén és/vagy olivin  talk±szerpentin  
Metabázitok 
Ca-plagioklász  albit+epidot/zoizit/klinozoizit Nagyon gyakori az amfibolit fácies 

zöldpala fácies retrogressziója esetén 
(H2O fluidumok jelenlétében) 

  zeolitok Gyakori a nagyon kisfokú eltemetődési 
metamorfózis során és az óceánaljzati 
metamorfózis során 

  szericit/muszkovit A metabázitokban ez az átalakulás 
jelentős K+ hozzáadást követel 

  kalcit CO2-gazdag fluidumok esetén 
  szkapolit Hidrotermális metamorfózis során; CO2-

gazdag fluidumok esetén 
Klinopiroxén  hornblende/aktinolit  
Hipersztén  hornblende/aktinolit  
Hornblende  aktinolit  
  klorit  
  biotit Általában jelentős K+ hozzáadással 

kapcsolatos 
Kékamfibol 
  (glaukofán/crossit) 

 zöldamfibol/(aktinolit)  

Gránát  klorit  
Ilmenit vagy rutil  titanit  
Metagranitoidok, kvarc-földpát tartalmú metaszedimentek 
Káliföldpát  szericit/muszkovit  
  agyagásvány (pl. kaolinit)  
Plagioklász  szericit (± epidot csoportbeli ásványok)  
Biotit  klorit  
Metakarbonátok, metamorfizálódott mész-szilikát kőzetek 
Forsterit  szerpentin ásványok  
Anortit  epidot csoportbeli ásványok (±szericit)  
  karbonát ásványok  
Diopszid  tremolit-aktinolit  
Tremolit  talk  
Periklász  brucit  
Wollastonit  kalcit  
Grosszulár  vezúvián/zoizit/klinozoizit  
Metapélitek 
Gránát  klorit és/vagy biotit  
Staurolit  szericit  
  szericit+klorit  
  kloritoid  
Andaluzit, kianit, sillimanit  szericit/fehér csillám  
Sillimanit+biotit  staurolit+muszkovit  
Cordierit  pinit (szericit+klorit finomszemcsés 

együttese) 
 

Kloritoid  klorit (±szericit)  
Biotit  klorit  
Ilmenit  titanit  
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A retrográd folyamatok szöveti jellegzetességei 
 
 A leggyakoribb és legszembetűnőbb jelenségek a korona-szerkezetek és a 
reakciószegélyek, amelyek jól mutatják az ásványegyüttes nem egyensúlyi voltát. Az 
amfibolit fáciesű és annál kisebb fokú metapélitekben és metabázitokban nagyon gyakoriak a 
hidroxil tartalmú ásványokból álló koronák vagy reakciószegélyek (pl.: gránát körül klorit 
korona). Ezek legkönnyebben porfiroblasztok körül ismerhetők fel, és nincsenek 
egyensúlyban a mátrixszal, kialakulásuk kis metamorf fokú nyírási zónákban történhet, illetve 
kiemelkedéshez és lehűléshez kapcsolódik. A nem egyensúlyi feltételek állandó fennmaradása 
azt eredményezi, hogy az instabil fázis helyén a kisfokú körülmények között stabil fázis 
pszeudomorfózája alakul ki. Pszeudomorfóza az, amikor egy ásvány kristálya teljesen átalakul 
vagy helyettesítődik egy másik ásvánnyal vagy ásványokból álló aggregátummal, úgy, hogy 
az eredeti ásvány alakja még megmarad. Gyakori, amikor hidratációval járó átalakulás során 
egy ásvány egy másik, hidroxil tartalmú ásvánnyá alakul (pl.: gránát klorittá, vagy olivin 
szerpentinné). Ugyancsak gyakori, amikor egy ásványból két vagy több ásványfázis 
keletkezik (pl.: hornblende aktinolit+klorit; staurolit klorit+szericit; gránát biotit+klorit). 
Egyes esetekben a pszeudomorfózákat létrehozó átalakulás mértéke egy vékonycsiszolaton 
belül is jelentősen változó lehet, illetve feltárás méretű léptékben is csak bizonyos zónákra 
koncentrálódhat. Ezek is jelzik a fluidumok változó mértékű hatását, valamint azt, hogy a 
fluidumok jelentősen elősegítik a reakciók lefolyását. 
 Ahogy a fentiekből kiderül, a reakció szegélyek és a pszeudomorfózák kialakulása 
nyilvánvalóan nem egyensúlyi szövettípusokra jellemző megjelenési formák. Vannak azonban 
más olyan átalakulások is, amelyek egy ásvány magjára vagy szegélyére koncentrálódnak, 
mint amilyenek a zónás, eredetileg magmás földpátok esetében fordulnak elő. Ilyen esetben 
az átalakulás a zónás ásványnak csak bizonyos zónáiban (vagy magjában) megy végbe, ott, 
ahol az egyes ásványzónák sajátos kémiai össztétele következtében az a rész átalakulásra 
hajlamos lesz. Ilyen esetben a fluidumok mikrorepedések vagy a hasadások mentén tudnak 
behatolni a kristályok belsejébe. Ilyen típusú átalakulásra elsősorban a földpátok, az 
amfibolok és a csillámok hajlamosak. 
 A porfiroblasztok tanulmányozása során nem mindig könnyű eldönteni, hogy a 
bennük előforduló finomszemcsés ásványok átalakulási termékek vagy növekedés közben 
bezárt zárványok. Ilyen kétes esetekben a következő jellegzetességeket kell megfigyelni, 
amelyek segítenek eldönteni a kérdést. Először is a finom szemcsés átalakulási termékek 
esetében gyakran nehéz pontosan meghatározni (észlelni) a szemcsehatárokat mikroszkóppal, 
míg a finom szemcsés zárványok általában jól meghatározható szemcsehatárokkal 
rendelkeznek. Másodszor, az átalakulási termékek kémiai össztétele hasonló annak az 
ásványnak a kémiai összetételéhez, amelyikből képződött az átalakulás során (pl.: szericit 
képződése káliföldpátból), míg a zárványok kémiai összetétele gyakran teljesen eltérő a 
gazdaásványétól (pl.: rutil zárvány gránátban). 
 
 

A progresszív metamorfózis során kialakuló túlnövés (ránövés, felülbélyegzés) 
 
 A retrográd reakciók bizonyítékai általában megőrződnek, a progresszív reakciók 
bizonyítékaival viszont csak sokkal ritkábban találkozunk. Mégis számos példa van azokra a 
reakciószegélyekre is, amelyek progresszív metamorfózis során jöttek létre. Ilyen például, 
amikor a metabázitokban a kékamfibol (glaukofán) zöldamfibolt szegélyez, jelezve a nyomás 
növekedését, vagy metapélitekben a disztént körbevevő jól kristályos muszkovit pikkelyek 
(vagy muszkovit+szillimanit ásványegyüttes). Ez utóbbi az amfibolit fácies felső részén 
előforduló progresszív disztén szillimanit átalakulással kapcsolatos. A szillimanit megjelenése 
gyakoribb a kvarcszemcsék határán, esetleg biotittal történt összenövése, mint a 
diszténkristályokon történő közvetlen szemcsén belüli átalakulása (átnövése). Az Al2SiO5 
változatok közvetlen egymásba alakulása ritkán figyelhető meg metamorf kőzetekben, bár két 
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(ritkán három) változatuk metastabil együttes előfordulása gyakran megfigyelhető egy 
kőzetben. Ennek az az oka, hogy az együtt előforduló Al2SiO5 változatok Gibbs-féle 
szabadenergia értékei között csak kis különbségek vannak, ami a metastabil fázisok 
megmaradását a stabilitásuk határán túl is megengedi. Hasonlóan progresszív folyamatot jelez 
a jól kristályos muszkovit szegély kialakulása staurolit körül, amely a disztén kialakulásának 
progresszív folyamatát jelzi. Ezt a reakciószegélyt nem szabad összetéveszteni az Al2SiO5 
változatok körül kialakuló finomszemcsés szericitből álló szegéllyel, ami viszont 
retrogresszió során alakul ki. 
 Az epitaxiális ránövés (túlnövés) megnevezés azokban az esetekben használatos, 
amikor a szerkezeti hasonlóságok következtében az új ásvány kristálycsíráinak helyzetét az 
előző fázis kristályai befolyásolják. Jó példa erre a különböző amfibolok egymáson való 
átnövekedése. Ez mind progresszív, mind retrográd folyamatok során végbemehet. 

 
 


