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Bevezetés  

A legutóbbi huszonöt év magyarországi földtani kutatásainak sorában kiemelt helyet foglal el 

a Bodai Aleurolit Formáció részletes vizsgálata. A Magyar Rétegtani Bizottság Paleozoós 

Albizottsága által 2011-ben az új nagyszámú ásvány-kőzettani, geokémiai vizsgálatok 

eredményeinek tükrében jóváhagyott új formáció név a Bodai Agyagkő Formáció, melynek a 

szakmai körökben széleskörűen elfogadott és használt rövidített neve BAF. A formáció a 

mecseki U-érces összlet (Kővágószőlősi Homokkő Formáció) mély feküjét képezi, ebből 

kifolyólag az uránérc bányászat 40 éves története során kevés figyelmet fordítottak rá. Ennek 

következtében mindössze néhány ásvány-kőzettani és kémiai adat keletkezett ebben az 

időszakban. Alapvető változás történt a formációról szerzett ismeretanyag tekintetében az 

elmúlt negyed században. Az a gondolat vagy javaslat 1983-ban fogalmazódott meg, hogy a 

Bodai Agyagkő Formáció alkalmas lehet a paksi atomerőmű radioaktív hulladékait befogadó 

mélygeológiai tároló kialakítására (Mátrai et al, 1983). A tényleges kutatások 1989-ben 

indultak meg. A Mecseki Ércbányászati Vállalat (MÉV) saját finanszírozásában 1989 és 1992 

között még a kis- és közepes-aktivitású radioaktív hulladékok illetve a kémiai veszélyes 

hulladékok elhelyezésének lehetőségét vizsgálta. E program keretében került lemélyítésre két 

mélyfúrás, a BAT-4 (1200 m-es talpmélység, végig maggal mélyült) és a BAT-5 (1203,5 m-

es talpmélység, 715,0 m-ig teljes szelvénnyel, majd talpig maggal mélyült) jelű. E két fúrás 

maganyagának, különösen a BAT-4-nek, a részletes vizsgálata szolgáltatott számos új adatot a 

formáció ásványos összetételére, kőzettani, geokémiai jellegére, képződési környezetére 

vonatkozólag. (A fúrás maganyaga még napjaink vizsgálatainak is az alapját képezi, mivel a 

mai napig az egyik olyan mélyfúrás, mely csaknem a teljes vastagságban harántolta a BAF-ot 

a fedőjéből kiindulva.) Ezen bevezető kutatási szakasz első igen biztató eredményeinek 

ismeretében került kivitelezésre az úgynevezett „Alfa-projekt” 1993 és 1995 között. Ez a 

program az akkor létrehozott „Nemzeti Célprojekt” keretében került megvalósításra és a 

kutatási cél már a nagyaktivitású atomerőművi radioaktív hulladékok elhelyezése volt. Az 

„Alfa-projekt” kivitelezése közben megszületett a 2161/1994 (XII.30.) számú 

Kormányhatározat a mecseki uránbányászat megszüntetéséről, azonban a határozat kimondta, 

hogy a termelési tevékenység befejezéséig a mélységi feltárás biztosította előnyöket 

felhasználva folytatni kell a BAF kutatását. Ennek keretében az uránbányászat adta 

infrastukturát felhasználva számos változó mélységű fúrás került lemélyítésre a már meglévő 

földalatti bányavágatokból illetve az „Alfa projektet” megelőzően a Ny-i irányban kihajtott 

Alfa- kutatóvágatból (750 m hosszban került kihajtásra). Ezek célja a BAF elérése volt és ez 
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által a képződmény térbeli helyzetének a tisztázása. Később koncepcióváltás következtében az 

„Alfa projekt” keretében nem folytatódott az Alfa-vágat tovább hajtása, hanem a vágat 400. 

folyóméterében déli irányban elindult az Alfa-1 vágat kihajtása. A vágat a 201,0. 

folyóméterében érte el az agyagkövet, a két képződmény (Kővágószőlősi Homokkő F. és a 

Bodai Agyagkő F.) függőleges tektonikai sík mentén érintkezik. A projekt befejezésekor az 

Alfa-1 vágat hossza 290,0 m volt és 80,0 m hosszban tárta fel az agyagkövet. 

A Kormányhatározatban foglaltaknak ismeretében kidolgozásra került egy hároméves kutatási 

terv az 1995-1998 közötti időszakra: Rövidtávú Kutatási Program. A program kidolgozásában 

részt vett a kanadai AECL vállalat is.  

A Rövidtávú Kutatási Program során 6 db felszíni sekélyfúrás mélyült összesen 398,7 m 

hosszban. Ezek a fúrások szorosan kapcsolódtak a felszíni térképezési és a hidrogeológiai 

programhoz, illetve mindezek mellett a fúrások feladata volt a geoelektromos mérések szerint 

nagyobb vastagságú (30-50 m) fiatal fedőüledékekkel takart területeken az agyagkő feltárása, 

valamint a mállási folyamatok vizsgálatához szükséges maganyag biztosítása. A felszíni 

sekélyfúrásokhoz viszonyítva a program jóval fontosabb és nagyobb volumenű részét képezte 

az „Alfa Projekt” keretében elindított Alfa-1 vágat kihajtásának a folytatásával jelentősebb 

tektonikus zónák feltárása és azok hidrogeológiai tulajdonságainak in situ mérésekkel való 

tanulmányozása. A program során a vágat a tervezett végleges hosszát, azaz az 520,0 métert 

1997. október 3.-án érte el (Földing et al., 1999). A vágatban számos kutató fúrás mélyült 

(végig maggal), speciális kőzetmechanikai (pl. kőzetfeszültség mérések), hidrogeológiai 

(pakkeres tesztek fúrólyukakban) mérések kerültek kivitelezésre. Az uránbányászat 

megszüntetésével, a bánya bezárásával párhuzamosan az Alfa vágatrendszer is felhagyásra 

került 1998-ban. Több mint tíz éves szünet után 2004-ben újraindult a kutatás: Középtávú 

Kutatási Program (tervezett időtartam 2004-2008). Ennek során 2004-2005-ben mélyült az Ib-

4 jelű fúrás, mely 494,18-708,94 m között tárta fel az agyagkő goricai blokkbeli kifejlődését, 

de a fúrás leállt mielőtt kiért volna a formációból. Finanszírozási gondok miatt a program 

2006-ban félbeszakadt. Ezen rövid idő alatt is az Ib-4 fúrás maganyagának a vizsgálata fontos 

új adatokkal szolgált a BAF ásvány-kőzettani, geokémiai tulajdonságaira, képződési 

környezetére vonatkozólag (lásd később). Nyolc év szünet után 2014-ben indult el az újabb 

kutatási fázis.  

A kutatási fázisok közül az első (1989-92 közötti időszak) az akkori Mecseki Ércbányászati 

Vállalat (MÉV) saját finanszírozásában valósult meg. A Rövidtávú Kutatási Programot 1997 

végéig a Paksi Atomerőmű Rt., majd a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap finanszírozta. 

Miután 1998. július 1-sején megalakult a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú 
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Társaság (RHK. KHT.), amely átvette a következő kutatási fázisok operatív feladatait és 

biztosította a pénzügyi hátteret. A Rövidtávú Program részletes szakmai tervezését és szakmai 

koordinálását a MÉV majd jogutódja a Mecsekérc Környezetvédelmi Rt. (MECSEKÉRC Rt.) 

végezte. A későbbi kutatási fázisokban MECSEKÉRC mint Fővállalkozó vett illetve vesz 

részt.  

A MÉV majd a MECSEKÉRC Rt. munkatársaként 1990-től veszek részt a BAF kutatási 

programjaiban, mint a laboratóriumi vizsgálatokért felelős projektvezető. Az adminisztratív 

tevékenység mellett fontos faladatom volt a BAF ásvány-kőzettani, geokémiai, 

szedimentológiai jellegeinek, képződési viszonyainak, diagenezis fokának a megismerését 

szolgáló anyagvizsgálati programok összeállítása, a megfelelő minták kiválasztása. A kutatási 

szakaszok során összeállított és kivitelezett laboratóriumi vizsgálati programok tartalmazták 

mindazon vizsgálati módszereket, melyek szolgáltathatták a megfogalmazott feladatokat 

megoldásához szükséges adatokat. A vizsgálati programok szerves része a kutatómunkám, 

melynek célkitűzései: 

 A BAF ásvány-kőzettani, geokémiai jellegének a leírása, kiemelve az Ib-4 

mélyfúrással a Goricai Blokkban feltárt kifejlődést. A 60-as és 70-es években 

mélyített goricai mélyfúrások leírása, amelyek csak néhány tíz méter vastagságban 

tárták fel az agyagkövet és nem készültek belőlük vizsgálatok. Az Ib-4 fúrás 

maganyagának a részletes vizsgálata és összehasonlítása, összehasonlítva az 

antiklinálisban előforduló kifejlődéssel, ez elengedhetetlen a BAF egységes 

jellemzéséhez.  

 Az ásványos összetétel, a szöveti jellegek, a kőzettípusok, geokémiai jellemzők 

alapján valamint ezek összehasonlítása a mai és a különböző korú analógiákkal, a 

Bodai Agyagkő Formáció képződési környezetének (fácies, éghajlat), a korai és késő 

diagenetikus átalakulási folyamatoknak a meghatározása. 

 Az eredmények értékelése (minősítése) a majdani mélygeológiai tároló kialakításának 

szempontjai tükrében. 

A kutatási programokhoz kapcsolódva kutató munkám kitűzött céljainak megvalósítását a 

lemélyített mélyfúrások fúrómag anyagából kiválasztott, a makroszkópos jellegeik alapján 

megkülönböztetett reprezentatív minták részletes vékonycsiszolatos vizsgálatával illetve az 

ezeken a mintákon elvégzett további fázis analitikai és geokémiai vizsgálatok eredményeinek 

együttes értékelésével végeztem. A kapott eredmények és a belőlük levont következtetések 

alapvető jelentőségűek a Bodai Agyagkő Formációnak abból a szempontból való 

minősítésében, hogy alkalmas képződmény-e a nagyaktivitású radioaktív hulladékok 
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tárolására kialakított mélygeológiai tároló befogadására. Az ásvány-kőzettani, geokémiai. 

fáciestani, szöveti, szedimentológiai jellemzők alapvető bemenő paraméterei a formáció 

biztonsági értékelésének részét képező modelleknek. Mindezek mellett kiegészítve más fontos 

vizsgálatok eredményeivel (pl. kőzetfizikai, kőzetmechanikai, izotóptranszport vizsgálatok) 

ezeknek az adatoknak fontos szerepe van a BAF elterjedési területén belül a legalkalmasabb 

blokk kiválasztásában.  

Ezen gyakorlati alkalmazáson kívül vizsgálataim eredményei hozzájárulnak, illetve szorosan 

kapcsolódnak a dél-dunántúli (mecsek-hegységi, a Villányi-hegység É-i előterében 

megismert) újpalaozoós képződmények új korszerű vizsgálati módszerek alkalmazásával 

végzett több szálon futó kutatási programjához. A program keretében már számos új 

eredmény született a képződmények (formációk) ásvány-kőzettani, geokémiai, rétegtani, 

üledékföldtani jellegeire vonatkozólag, különösen a Gyűrűfűi Riolit és a Cserdi Formáció 

esetében (pl. Szemerédi et al., 2014; Varga et al., 2013; Hidasi et al., 2015). 
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Kutatástörténet 

A Bodai Formáció kőzetösszletének, mint elkülönült réteg- és kőzettani egységnek a 

felismerésében és kutatásában az 1950-es évekig, a magyar uránbányászathoz kapcsolódó 

kutatások megkezdéséig érdemi (vagy jelentős) eredmények, leírások, nem születtek. Az első 

fúrás, amely nagyobb vastagságban harántolta a formációt, a Dunai Gőzhajózási Társaság 

által mélyített Kt-1 jelű kőszénkutató fúrás volt (1892-ben mélyítették Kővágótöttös és 

Cserkút községek között), mely 129,2-750,0 méteres mélységközben harántolta a BAF-ot. 

Vadász Elemér 1935-ös Mecseki monográfiájában és „Magyarország Földtana” című 

kötetében (Vadász, 1960) a nyugat-mecseki perm képződmények felosztása nem egyértelmű, 

még nem válik el világosan a Bodai Formáció elkülönítésének ténye. 

A BAF kőzetösszletének önálló litosztratigráfiai egységként való felismerése legelőször 

Barabás Andor 1955-ös kandidátusi értekezésében jelenik meg, azonban részletesebb adatok 

hiányában az idősebb alsó permi képződményektől még Ő sem különítette el a bodai 

agyagkövet. Disszertációjában az alsó-perm korú vörös agyagpalás rétegcsoport (jól rétegzett 

palás agyag, aleurolit, dolomitmárga és kevés tűzkő) elterjedéseként a Bükkösdtől-Bakonyáig 

tartó és Dinnyeberkitől É-ra eső területrészt jelöli meg. Fácies szempontból nyílt, de 

sekélytengeri üledékként írja le az összletet.  

Az uránbányászathoz kapcsolódó földtani kutatási programok keretében 1957-től indulnak 

meg azok az 1:10 000-es méretarányú földtani térképezési, rétegtani, üledékföldtani kutatási 

munkák, melynek eredményei tisztázták a térség alapvetően máig érvényes földtani, rétegtani 

bontását, a későbbi újabb eredmények tükrében csak a formációk permen belüli korbesorolása 

módosult. Jámbor Á. (1964) megállapítja, hogy „Az aleurolit összlet első felületes vizsgálat 

alapján nemcsak a mecseki perm, hanem az ország legegyhangúbb üledékének tűnik”. A 

földtani térképezés és néhány kutatófúrás tapasztalatai alapján megadja a formáció 900 m 

körüli átlagvastagságát és elvégzi a finomabb litosztratigráfiai felosztását. Az összlet 

szedimentológiai bélyegei (pl. hullámfodrok, száradási repedések, felcserepesedések, a 

rétegek szinte kizárólagosan oxidált, vörös színe és a fauna erősen hiányos volta) alapján 

kizártnak tartja a formáció tengeri képződését és zárt, peneplénesedő medencében történő, 

sekély, oszcillálóan beszáradó állóvízi képződési környezetről beszél.  

A továbbiakban az U-érc kutatáshoz kapcsolódóan mélyített érc- és szerkezetkutató fúrások 

közül több elérte a bodai aleurolitot (pl. II., V., VII., VIII., X., XIV., 4709/1 stb.) azonban a 

leghosszabb harántolás is maximum 200 m volt. 1985-86-ban mélyült a XV. szerkezetkutató 
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fúrás az antiklinális tengelyében, mely 870 m hosszban, de nem teljes vastagságban (hiányzik 

a formáció legfelső szakasza) harántolta a bodai aleurolitot. 

Mivel ezen fúrások lemélyítésének célja a szerkezeti, valamint az ércteleptani viszonyok 

tisztázása volt, és a bodai aleurolit az U-érc mélyfeküje ezért a képződmény az ásvány-

kőzettani, geokémiai, fáciestani és szedimentológiai vizsgálatok során háttérbe szorult. Az 

1950-es évek és 1989 között csak szórványosan készültek a formáció kőzettípusaiból ásvány-

kőzettani és kémiai vizsgálatok (Barabás A. 1956, Nagy E. 1959, Vasszányi I. 1983 in 

Fazekas V. 1987, Dódony I. 1984, Fazekas V. 1987). Ezen vizsgálatok eredményeként a 

kutatók felhívták a figyelmet a formáció jelentős Na-tartalmára (Barabás A. 1956, Nagy E. 

1959, Fazekas V. 1987). A másodlagos albitosodást, ami a formáció egyik legjellemzőbb 

sajátossága, Fazekas Via (1987) ismerte föl.  

Az ismeretanyag mennyiségében és minőségében lényeges változások következtek be az 

1989-től már kifejezetten a Bodai Agyagkő Formáció, mint potenciális, veszélyes hulladék 

elhelyezésére alkalmas földtani képződmény megismerése céljából, a MÉV, a Paksi 

Atomerőmű Rt., majd a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság (RHK Kht) 

által finanszírozott többfázisú részletes kutatási programok eredményeként (lásd a Bevezetés 

fejezetet). Felszínről az antiklinális területén lemélyítésre került két 1200 m mélységű 

magfúrás, BAT-4, BAT-5-ös jelű fúrások, melyek 660 illetve 500 m vastagságban harántolták 

az agyagkövet. Az uránbánya IV. üzemi légaknájától a -690-es abszolút mélységben kihajtott 

Alfa- (ez nem érte a formációt), majd ebből a 410-420 méter közötti szakaszán D-i irányba 

kihajtott Alfa-1 kutatóvágat 210 m-ben érte el az agyagkő összletet (tektonikus érinkezés) és 

346 m hosszban tárta fel. A vágatokban 70 db különböző mélységű kutatófúrás készült 

különböző irányokban, melyek összességében 2300 m BAF-ot harántoltak.  

A lezárult kutatási fázisok keretében nagyszámú, a BAF felszíni elterjedési területéről (a 

részletes földtani térképezés során begyűjtött), az archív és a kutatási program során mélyített 

fúrások valamint az Alfa-1 vágat aleurolit harántolásaiból származó minta laboratóriumi 

vizsgálatára került sor. Ezen vizsgálati komplexum magába foglalta mindazon analitikai 

módszereket, melyek a formáció ásványos összetételének (ez alapján a felépítő kőzettípusok 

elkülönítése), geokémiai jellegének, diagenezisének, képződési körülményeinek, 

ősmaradványok hiányában radiogén korának, a tektonikai zónákban és a felszínen lezajló 

átalakulások fokának, valamint a tektonikai zóna és litoklázis kitöltések megismerését 

szolgálta. A kutatási programok lezárásaként zárójelentések készültek (1993, 1998), 

kiemelendő a Rövidtávú Kutatási Program Zárójelentése, mely nyolc szakmai és egy 

összefoglaló kötetben foglalja össze a BAF-ra vonatkozó addigi ismereteket. A 4. kötet 
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tartalmazza az ásvány-kőzettani, geokémiai vizsgálatok eredményeit (Máthé, 1999). A 

kutatási jelentések mellett, melyek a nagy nyilvánosság számára nem voltak elérhetők, a 

programban résztvevő intézmények kutatói és a MECSEKÉRC Rt. munkatársai tollából az 

RHK. Kht. támogatásával több publikáció is megjelent, melyek a Rövidtávú Kutatási Program 

és Alfa Projekt eredményeit foglalják össze (Hámos et al., 1996; Demény et al., 1996; Árkai 

et al., 2000). Az RHK. Kht. által finanszírozott kutatási programok mellett az Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem Földrajz- és Földtudományi Intézetének Kőzettan-Geokémiai Tanszékén 

2001-ben elkezdett kutatások célja a mecseki késő paleozoós törmelékes rétegsor ősföldrajzi 

kapcsolatainak, lehordási területének és nagytektonikai helyzetének részletesebb megismerése 

volt. A programban kiemelt helyet foglalt el a Bodai Formáció elsősorban durvább törmelékes 

közbetelepülő rétegeinek a vizsgálata modern geokémiai eljárásokra alapozva, az eredmények 

több publikációban kerültek megjelentetésre (R. Varga et al., 2005; Varga et al., 2006). Az 

egyetemen folyó kutatási programhoz kapcsolódva készült el Varga Andrea doktori 

értekezése („A Dél-dunántúli paleozoós – alsó-triász sziliciklasztos kőzetek kőzettani és 

geokémiai vizsgálatának eredményei”; 2009), melyben részletesen bemutatja a korábbi 

kutatásokban háttérbe szorult homokkő rétegek ásványos összetételét és petrográfiai jellegét. 

Varga Andrea a homokkő rétegek mellett a formáció uralkodó kőzettípusából az albitos 

agyagkőből is készített ásványos összetétel meghatározásokat illetve mindkét kőzettípusból 

teljes nyomelem elemzéseket, melyek alapján értékelte a BAF geokémiai jellemzőit. Azonban 

ezekben a publikációkban közzétett eredmények a BAF Nyugat-Mecseki Antiklinálisi 

kifejlődésére vonatkoznak, a 2004-2005-ben a Goricai blokkban lefúrt Ib-4 jelű fúrás által 

feltárt agyagkő ásvány-kőzettani és geokémiai jellegeiről és összehasonlításáról az 

antiklinálisbanelőforduló kifejlődéssel nem jelent meg összefoglaló publikáció. A goricai 

kifejlődés ásvány-kőzettani és geokémiai tulajdonságairól az elvégzett izotóptranszport 

vizsgálatok eredményeit ismertető publikációkban találhatók rövid leírások (Lázár et al., 

2007; Lázár et al., 2008; Sipos et al., 2010; Lázár és Máthé, 2012; Breitner et al., 2015).  

A BAF ásvány-kőzettani, geokémiai tulajdonságait és az ezekhez szorosan illeszkedő 

kőzetfizikai, kőzetmechanikai jellemzőit és izotópmegkötő képességét vizsgáló programok 

mellett párhuzamosan folytak a formáció szedimentológiai, üledékföldtani jellemzőinek, 

képződési környezetének a leírására vonatkozó kutatások, melyek számos új eredményt 

szolgáltattak (Konrád et al., 2010a; Konrád et al., 2010b; Máthé és Varga, 2012; Máthé és 

Varga, 2015).  

A Rövidtávú Kutatási Program keretében (1995-98) végzett földtani térképezést valamint a 

lemélyített fúrások maganyagának dokumentálását végző szakemberek gondolataiban 
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felmerült a formáció ciklusos felépítése. A témával a program keretében a térképezési és 

dokumentálási tevékenységet irányító Konrád Gyula foglalkozott bővebben, azonban 

publikációt nem jelentetett meg, megfigyeléseit szóbeli közlései alapján ismerjük. A BAF 

ciklusos felépítésére először Jámbor 1964-es munkájában a találunk utalást, a formáció alsó 

részére vonatkozólag ismerteti a felfelé finomodó ciklusok felépítését. A 95-98-as program 

keretében mélyített felszíni sekélyfúrás (BAT-15 számú fúrás) rövid szakaszának ciklusos 

felépítését mutatja be Majoros (1999) a részletes makroszkópos megfigyelések alapján. 

Hasonló eredményre jutott Geiger (2005) fúrások rövid maganyag szakaszainak CT-

vizsgálata alapján. A BAF különböző vastagságú szakaszait harántoló fúrások (BAT-4, BAT-

5, Ib-4, Bo-5, Bo-6, XV. szerkezetkutató fúrás) földtani dokumentációjának, karotázs 

szelvényeinek, szkennelt magfotóinak feldolgozásával elkészített adatbázis alapján Halász 

(2009, 2011) elvégezte a formáció ciklussztratigráfiai vizsgálatát. A makroszkópos jellegek 

alapján négy fő kőzettípust különített el – homokkő, aleurolit, agyagkő, dolomit – melyek 

váltakozása építi fel a formációt. Ezek váltakozása alapján a BAF-ot három rétegösszletre 

bontotta, amelyeket különböző ciklus és ritmus típusok jellemeznek.  
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Földtani háttér 

A Kárpát (Pannon)-medence aljzatát az ÉK-DNy-i irányú nagyszerkezeti egység a Közép-

magyarországi vonal szeli ketté. E mentén érintkezik egymással a medence aljzatot felépítő 

két nagyszerkezeti egység, délen a Tiszai egység, míg a vonal északi oldalán az ALCAPA 

egység (1. ábra).  

 

1. ábra: Kárpát-medence és környezetének alpi szerkezeti egységei (Haas, 2004) 

 

E két eltérő felépítésű és genetikájú nagyszerkezeti egység az alpi hegységképződési ciklus 

során a neogén kezdetére került a maihoz már igen hasonló szerkezeti helyzetbe (Csontos et 

al., 1992; Haas és Hámor, 1998; Haas et al., 1999; Csontos et al., 2002). A Mecsek-hegység a 

Tiszai egység legészakibb alegységének a Mecseki egységnek a része, annak a DNy-i 

végében helyezkedik el. A ma használatos (elfogadott) terrénum szemlélet szerint a Tiszai 

egység mint összetett terrénum aljzatában három terrénumot különítenek el, Szlavóniai-

Drávai, Kunsági és Békési (Szederkényi, 1998; Kovács et al., 2000; Császár, 2005). A Tiszai 

terrénum a variszkuszi orogén során állt össze több kisebb kiterjedésű terrénumból és vált az 

európai lemez részévé (karbon) és mint egységes kéregdarab a középső-jura időszak pennini 

riftesedésekor szakadt le a variszkuszi európai lemezről. Ezután a nem pontosan ismert 

sodródás majd az ezt követőrotáció után az ALCAPA lemezzel történő transzpressziós 
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ütközése, egymás melletti többfázisú súrlódásos elmozdulása a középső-miocénre fejeződött 

be (Szederkényi, 1998; Császár, 2005). A Kunsági terrénum a Mórágyi- és a Kőrösi-

szubterrénumra tagolódik, a Mecsek-hegység a Mórágyinak a része, annak a DNy-i végében 

helyezkedik el (2. ábra).  

 

2. ábra: A Tisza-egység magyarországi részének terrénumai, szubterrénumai és takarófoszlányai (Kovács & al. 
2000) 

 

A Mórágyi-szubterrénum egészének aljzatát a Mórágyi Komplexum képezi, melynek 

legjellegzetesebb része a granitoid vonulat (Mórágyi gránit Formáció), mely Szigetvártól a 

Szolnok-debreceni flisvályú Ny-i határáig folyamatos testet képez (Szederkényi, 1998). (A 

formáció ásvány-kőzettani geokémiai jellegére, genetikájára, szerkezet alakulására 

vonatkozólag a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos 

kutatások keretében számos új eredmény született, melyekre nem térek ki, mivel közvetlenül 

nem kapcsolódik dolgozatom témájához). A Mórágyi-szubterrénum területén elkülönítenek 

három tektonosztratigráfiai kis egységet (vagy takaró roncsot), Horváthertelendi egység, 

Szalatnaki egység és Ófalui egység (Szederkényi, 1998).  

A Kunsági terrénum területén ezen idősebb paleozoós üledékes képződményeket tartalmazó 

takaróroncsokon kívül nem ismerünk karbonnál idősebb üledékes kőzeteket. A Mórágyi 

szubterrénum, melynek része a Mecsek hegység is, területén Nagykőrös és Soltvadkert 
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térségében ismertek a szénhidrogén kutató fúrások által feltárt felső-karbonba sorolt üledékes 

kőzetek, sötétszürke antracitos agyagpala, aleurolitpala, grafitpala, homokkőpala, melyeket 

Nagykőrösi Homokkő néven foglalják össze (Császár, 2005). Ezzel szemben a szomszédos 

Szlavóniai-Drávai terrénum területén ÉNy-DK-i irányú mintegy 10 km széles sávban 

(Csokonyavisonta és Siklósbodony között) tárták fel a mélyfúrások a felső-karbon 

sziliciklasztos molassz képződményeket. Ezeket két formációba sorolják, mégpedig a Tésenyi 

Homokkő illetve a Turonyi Formáció. A Tésenyi Homokkő Formáció, melynek vastagsága 

eléri az 1500 m-t, konglomerátum, homokkő, aleurolit, agyagkő váltakozásából álló ciklusos 

felépítésű döntően szürke színű növénymaradványokban gazdag molassz jellegű képződmény. 

Az alsó szakaszán antracit fokú kőszén vékony rétegeket tartalmaz. Keletkezési környezete 

folyóvízi, mocsári. A Villányi hegység É-i előterében mélyült fúrások kőzetanyagának újabb 

petrográfiai vizsgálatai szerint a törmelék anyagot mono- és polikristályos kvarc, plagioklász, 

K-földpát, csillámok, kvarc-gazdag metamorfitok, savanyú-neutrális vulkanitok, granitoidok 

és sziliciklasztos kőzetek adják, míg az agyagásvány együttest uralja az illit-muszkovit 

(Hámos, 1984; R. Varga et al., 2003; Varga et al., 2007). A szervesanyagban gazdag agyagkő 

rétegekből előkerült gazdag makroflóra leletek páfrány és őszsurló maradványok), melyeket 

Földi M. (in Hetényi & Ravaszné Baranyai, 1976) határozott meg (Pecopteris, Sphenopteris, 

Neuropteris, Alethopteris, Sphenophyllum, Annularia, Calamites) igazolják a formáció 

namuri-westfáliai korát. A kizárólag a Turony-1 számú fúrásból (Villányi hegység É-i előtere) 

ismert Turonyi Formáció kora és rétegtani helyzete még ma sem egyértelműen tisztázott. A 

Haubold által meghatározott Anthichnium salamandroides őskétéltű lábnyom alapján 

stephani, azonban ezt már Kozur asseli korú fajnak határozta. Ugyanakkor a fúrómagokból 

olyan törmelékes növénymaradványok is előkerültek, melyek devon vagy alsó-karbon 

ősharasztoktól is származhatnak (Barabásné Stuhl, 1988). Az agyagkő, aleurolit (uralkodóak) 

és homokkő váltakozásából álló, dolomitmárga, tufit, albitosodott vulkanit közbetelepüléssel, 

felépülő formáció Varga et al. (2008) ásvány-kőzettani vizsgálatai szerint a Bodai 

Formációval igen megegyező ásványos összetétellel rendelkezik, és a szerzők 

kihangsúlyozzák a két formáció megegyező fáciesét és diagenezis történetét. Különbség a két 

képződmény metamorf fokában van, a BAF esetén a Kübler- és az Árkai-index értékek mély 

diagenetikus, illetve a diagenetikus/anchizóna határát mutatják (Árkai et al., 2000, Varga et 

al., 2006), ezzel szemben a Turonyi Formáció kisfokú metamorfózison esett át (anchizóna) 

(Varga et al., 2008).  

A permi rétegsor legteljesebb kifejlődése a Kunsági terrénum területén található, együttes 

vastagságuk szűk területre korlátozódóan eléri a 4000 m-t (pl. a Ny-Mecseki Antiklinális), 
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azonban a rétegsorok csak nagy bizonytalansággal és megszorításokkal tekinthetők egy önálló 

üledékciklus részének (Császár, 2005). A rétegsor legidősebb litosztratigráfiai egysége a 

Korpádi Homokkő Formáció, mely a legnagyobb elterjedésű permi képződmény, fúrásokban 

megjelenik a Baksai- és a Kőrösi-szubterrénumok dunántúli részein is. Molassz jellegű, 

uralkodó színe a vörös, ciklusos felépítésű, folyóvízi rétegsor, melynek maximális vastagsága 

700 m. Uralkodó kőzettípusa a homokkő, de gyakoriak a konglomerátum és hegylábi breccsa 

rétegek is. A törmelékanyagot granitoid, gneisz, kvarcit, csillámpala, agyagpala, fillit, 

metahomokkő, metavulkanit adja (Fazekas, 1987; Barabás & Barabásné Stuhl, 1998; 

Árgyelán, 2004). Kora a közbetelepülő tarka, szürke, zöldesszürke rétegek ősmaradványai 

(növénymaradványok és spórák) alapján alsó-perm (Barabás & Barabásné Stuhl, 1998). A 

Mecsekben a fedője a Gyűrűfűi Riolit Formáció, mely a felszínen egy kisméretű feltárásban 

Gyűrűfű község közelében tanulmányozható. A mélyfúrások adatai szerint a Ny-Mecsek 

illetve a Máriakéménd-Bári vonulat területén vastagsága nem haladja meg a 150 m-t, ezzel 

szemben a Villányi-hegység É-i előterében jóval nagyobb vastagságban harántolták a kutató 

fúrások (pl. az Egerág-7 fúrás 831,0 m után sem ért ki belőle). Korábban a Ny-mecseki 

kifejlődést a lepelszerű megjelenés következtében egyetlen lávaömlés termékeként tekintették 

(Fülöp, 1994; Barabás & Barabásné Stuhl, 1998), bár Fazekas (1978) vizsgálatai alapján nem 

zárta ki piroklaszt eredetet sem. Ezzel szemben a Villányi hegység É-i előterében a kutató 

fúrások változatosabb színű, szövetű és genetikájú vulkáni sorozatokat tártak fel, láva, tufa, 

kürtő fácies (Barabás & Barabásné Stuhl, 1998). A formáció kőzetanyagának újra vizsgálata 

(felszíni feltárásból illetve a még elérhető fúrómag anyagból) számos új adatot szolgáltatott a 

genetikájára vonatkozólag a Ny-Mecsek területén (Varga, 2009; Szemerédi et al., 2014; 

Varga et al., 2014; Hidasi et al., 2015). A formáció kőzetanyaga lepusztulási termékként a 

fiatalabb permi, alsó-triász valamint miocén sziliciklasztos sorozatokban jelen van. A savanyú 

vulkanit összlet fölött a szintén ciklusos felépítésű Cserdi Formáció települ, maximális 

vastagsága 1000 m, ilyen vastagságban tárta fel a XV. szerkezetkutató fúrás az antiklinális 

területén. Elterjedése a Ny-Mecsekre illetve a Máriakéménd-Bári vonulatra és a Bátai 

területre korlátozódik. Uralkodóan vörösbarna, néha zöld színű polimikt konglomerátum, 

kavicsos durva és aleuritos finomszemű homokkő ritmusos váltakozásából felépített általában 

rosszul osztályozott gyengén rétegzett medenceperemi hordalékkúp összlet (Balogh & 

Barabás, 1972; Barabás & Barabásné Stuhl, 1998). törmelék anyaga uralkodóan a Gyűrűfűi 

Formációból származik, melyhez változó mennyiségű kvarc, kvarcit, metamorfit és gránit 

társul (Fazekas, 1987; Barabás & Barabásné Stuhl, 1998; Árgyelán, 2004). A Cserdi 

Formációból fokozatos átmenettel fejlődik ki a Bodai Agyagkő Formáció, melynek az 
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elterjedési területe döntően a Ny-Mecsek területére korlátozódik. A Máriakéménd-Bári 

vonulatban mélyített Máriakéménd-3 számú fúrásban harántolt 8 m vastag rétegről 

(Barabásné Stuhl, 1987-1988) a fúrómag megsemmisülése miatt nincs lehetőség 

vizsgálatokkal eldönteni, hogy valóban a BAF-hoz tartozik-e. A formáció részletes 

jellemzését, bemutatását lásd a következő fejezetekben. A permi összlet legfiatalabb és 

leginkább vizsgált és ebből következően a legismertebb tagja a Kővágószőlősi Homokkő 

Formáció. Eddigi ismereteink szerint kizárólag a Bodai Agyagkő Formációra települ, (bár a 

Ny-Mecsek ÉNy-i előterében mélyült Gálosfa-1 számú fúrás nem ért ki belőle, így ezen a 

területrészen nem ismerjük a fekvőjét), amelyből az antiklinális déli és középső részén 

fokozatos átmenettel fejlődik ki, míg az északi szárnyán éles litológiai átmenettel települ. 

Elterjedési területe a Ny-Mecsek illetve a Máriakéménd-Bári vonulat Ny-i részére 

korlátozódik. Vastagsága 150-1400 m között változik. Változatos színű (vörös, lilásvörös, 

vörösbarna, szürke, sötétszürke, zöld) konglomerátum, kavicsos homokkő, változatos 

szemnagyságú homokkő, aleurolit, agyagkő ritmusos váltakozásából álló folyóvízi összlet 

(Barabás & Barabásné Stuhl, 1998). Barabásné Stuhl (1981) részletes vizsgálatai szerint a 

formációt négy tektonikai eredetű kisciklus (A, B, C, D) építi fel, melyek határai a „D” 

kisciklus kivételével nem esnek egybe a négy jellegzetes tagozatának a határaival (Barabás & 

Barabásné Stuhl, 1998). A négy tagozat, melyek a formáció uralkodó színei alapján lettek 

elnevezve és kitűnően használhatók voltak az uránbányászathoz kapcsolódó földtani 

kutatások során: Bakonyai Tarkahomokkő, Kővágótöttösi Szürkehomokkő, Cserdi 

Vöröshomokkő és Tótvári Homokkő Tagozat. Ezek ideális esetben egymás fölött 

helyezkednek el, de egymás heteropikus fáciesei is lehetnek, sőt ismertek olyan területrészek, 

ahol a Kővágótöttösi Tagozat hiányzik. Az U-érces rétegtag a szürke és vörös homokkő 

tagozatok határzónájában kialakult redoxfrontok mentén fejlődött ki illetve ahol hiányzik a 

szürke homokkő, ott a tarka és a vörös homokkő reduktív és oxidatív rétegeinek hátárán. A 

formáció a permi üledékösszlet ősmaradványokban leggazdagabb képződménye, a változatos 

együttest phyllopoda, szenesedett növénymaradványok, kovásodott fatörzsek valamint gazdag 

palinomorfa társaság alkotja. Ezek egyértelműen igazolják a Kővágószőlősi Formáció felső-

perm korát. A formáción belül került kijelölésre a perm/triász határ a Cserkúti Vöröshomokkő 

Tagozat legfelső finomszemű záró rétegeiben, a még jelenlévő felső-permi formák mellett 

hirtelen megjelenő alsó-triászra jellemző főleg harasztfélék spórái alapján. Ezen utóbbiak 

mennyiségi arányai indokolttá tették a legfelső Tótvári Tagozat alsó-triászba való sorolását 

(Barabás-Stuhl, 1993). 
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A Mecseki-zónában a mezozoós üledékciklus (triász – középső-kréta) alsó határa, különösen 

ott, ahol a permi képződményekre települ (ilyen a Ny-Mecsek területe), nehezen ismerhető fel 

az üledékek jellegének nagyfokú hasonlósága miatt. Az üledékciklus első tagja a Jakabhegyi 

Homokkő Formáció, mely konglomerátum dominanciájú bázis rétegekkel 

(„főkonglomerátum”) induló folyóvízi ciklikus felépítésű rétegsor. Litosztatigráfiai alapon a 

formációban négy egységet különítenek el: legalsó a vörös, szürkés vörös kemény 

konglomerátum/kavicsos homokkő („jakabhegyi főkonglomerátum”), melyre a fakóvörös, 

fakólila keresztrétegzett pados homokkő települ („kavicsos homokkő”) települ, majd erre a 

„fakó homokkő” és végül a „vörös és barna aleurolit és homokkő” váltakozásos szakasz 

következik (Török, 1998). A formáció képződése (felhalmozódása) során a relief energia 

fokozatosan csökkent, a „fakó homokkő” egység alsó részén a homokkövek nagy vastagsága 

és a finomszemű rétegek közbetelepülése hullámveréses deltára utal, míg az egység felső 

szakaszán megjelenő felszaggatott agyagkavicsos rétegek már az intertidális síkság felé való 

átmenetet jelöli. A „vörös és barna aleurolit és homokkő” váltakozásos szakasz már 

jellegzetes intertidális síksági, síkparti üledékek (Parti, 1986, 1991; Török, 1998). A terület 

fokozatos süllyedésével az üledékképződés a Tiszai-egység területén átmegy tengeribe.  

A bemutatott és röviden jellemzett képződmények (formációk) litosztratigráfiai „ideális” 

rétegoszlopát a 3. ábra mutatja.  
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3. ábra: A Ny-Mecsek képződményeinek elvi rétegoszlopa (Konrád, 2013) 
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A Bodai Agyagkő Formáció elterjedési területe 

Miként az előző fejezetben leírásra került a formáció a Nyugat-Mecsek területén települ. A 

Máriakéménd-Bári vonulat nyugati részén két fúrásban írták le vékony harántolását mégpedig 

a Nagykozár-2 (1744,0-1750,3 m) illetve a Máriakéménd-3 (1600,6-1618,4 m) számú 

fúrásban (Barabásné Stuhl, 1987-1988; Barabás & Barabásné Stuhl, 1998). Sajnos ezen 

fúrások maganyaga megsemmisült, így az elindult kutatási programok során nem volt 

lehetőségünk ezen vékony rétegek részletes összehasonlító vizsgálatára, azonban az új 

szerkezeti és földtani értékelések szerint ezen vékony harántolásokat már nem tekintik Bodai 

Agyagkőnek (Barabás Andor és Barabásné Stuhl Ágnes szóbeli közlése). Mindezek 

figyelembevételével illetve az U-érc bányászathoz kapcsolódó kutatások során lemélyített 

érckutató és szerkezeti fúrások rétegsorai alapján igazolt elterjedési területe a Ny-Mecsek (4. 

és 5. ábra). A Ny-Mecsekben az elterjedési területe két szerkezetileg különböző egységre 

tagolódik, mégpedig a Ny-Mecseki Antiklinális illetve a Goricai blokk területére (4. és 5. 

ábra). 

 

4. ábra: A BAF elterjedési területe és mélységi viszonyai a Ny-Mecsek területén (Konrád, 2015) 

A színek a szintvonalak közötti mélységtartományokat jelölik. 
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Ezen adatok alapján a Bodai Agyagkő Formáció elterjedési területe meghaladja a 150 km2-t. 

A formáció mintegy 15 km2 felszíni kibúvási területe Bükkösd, Cserdi, Boda (formáció 

névadója) Bakonya községek közötti térséget foglalja magába (4. ábra). Az összlet elterjedési 

határa a Nyugat-Mecsek területén délen a Mecsekalja-vonal. Nyugaton az antiklinális 

területén az ÉÉNy-DDK csapású Bükkösdi-törés (normál vető), illetve a törés délkeleti 

oldalán a K-KÉK-re dőlő antiklinális szerkezetnek megfelelően az idősebb felső-permi 

képződmények (Cserdi Formáció) alkotják a határát0 (5. ábra). A Gorica blokk területén 

nyugati irányban a BAF fokozatosan kivékonyodik, és végül kiékelődik, a blokkban a fedő 

Kövágószőlősi Formáció, a goricai érckutató fúrások alapján, is jóval vékonyabb 

kifejlődésben ismert. Északon a Gorica-18 sz. fúrásig ismert az előfordulása, de nem kizárt, 

hogy a Gálosfa-1 sz. fúrásban megismert felső-permi rétegek alatt is megtalálható (5. ábra 

ÉÉNy-DDK-i szelvénye). Föltehetőleg ez utóbbitól északra húzódó nyugat-keleti 

irányítottságú balos oldaleltolódással is járó feltolódásig nyomozható. Az antiklinális É-i és 

ÉK-i előterében illetve a Goricai blokk déli részén keleti irányban VII. és VIII. valamint a 

XIV. szerkezetkutató fúrások alapján közel 2 km mélybe süllyed, és a fedő felső-perm és 

alsó-triász üledékek (Jakabhegyi Főkonglomerátum aljáig) vastagságváltozásai alapján 

feltételezhetjük, fokozatosan kivékonyodik, majd kiékelődik. Keleti irányban a mélybe 

süllyed, és valószínűleg a Kelet- és Nyugat-Mecseket elválasztó ÉÉNy-DDK irányú balos 

oldaleltolódás zárja le. A fedő képződmények nagy vastagsága miatt nincs rá adatunk, hogy a 

Kelet-Mecsek szinklinálisa alatt megtalálható-e. 
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5. ábra: A Bodai Agyagkő Formáció elterjedési területe a Ny-Mecsekben (Konrád, 2015) 
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Minta, mintagyűjtés 

A Bodai Agyagkő Formációt a közvetlen kutatási programok megindulása előtt 46 db 

mélyfúrás tárta fel különböző vastagságban, melyek közül 40 db volt a felszíni illetve 6 db a 

bányabeli fúrás. A legkorábbi és egyben az egyedüli, amely nem az U-bányászathoz 

kapcsolódik a Kt-1 jelű kőszénkutató fúrás (Dunai Gőzhajózási Társaság mélyítette még 

1892-ben). A MÉV, a Paksi Atomerőmű Rt., majd RHK. KHT. által finanszírozott kutatási 

programok keretében további 24 db változó mélységű, felszínről illetve az Alfa-

vágatrendszerből indított mélyfúrás tárta fel a BAF-ot különböző vastagságban. Sajnos ezen 

fúrások egyike sem fúrta át a formációt teljes vastagságában, a legvastagabb szakaszok esetén 

is vagy a fedő vagy a fekvő felőli szakasza hiányzik. A legvastagabb harántolások a BAT-4, 

BAT-5, BAF-2, Ib-4 (ezekben megvan a fedő felőli átmenet, azonban nem értek ki a BAF-

ból), a XV. szerkezetkutató (ebben ismert az alsó fekvő felőli átmeneti szakasz, átfúrta a 

fekvő Cserdi F.-t is, azonban hiányzik a legfelső fedő felőli szakasza) fúrásokban 

tanulmányozhatók. Ezek mellett az Alfa-vágatrendszerből indított Delta-3-7 és Delta-9 jelű 

fúrások tárták fel a formáció jelentősebb vastagságú szakaszait illetve maga a vágat is. (a 

feltárt szakaszok vastagságát lásd az 1. táblázatban). 

A bemutatott fúrások közül kiemelt fontosságú a BAT-4, mivel az antiklinálisnak csaknem a 

közepén helyezkedik el illetve az agyagkő összletet is jelentős vastagságban harántolta, 

azonkívül a fedő felőli átmeneti zóna is tanulmányozható benne. Hasonló fontosságú a 

Goricai blokk területén az Ib-4 jelű fúrás (2004-2005-ben mélyült). A blokk területén ez az 

egyedüli fúrás, mely jelentős vastagságban tárta fel a formációt (1. táblázat), ezáltal lehetővé 

teszi a goricai kifejlődés vizsgálatát. Sajnos a területen mélyült archív fúrások (Gorica-

6,7,9,10 és 18 jelűek) maganyaga már nem elérhető és egyébként is csak rövid szakaszait 

tárták fel a BAF-nak. A területen mélyült fúrások közül egyedül már csak a XIV. szerkezeti 

fúrás maganyaga áll rendelkezésre. A fúrások elhelyezkedését a 4. és 5. ábrán tüntettem fel.  

A fent leírtak együttesen indokolják, hogy vizsgálataim középpontjába, a BAT-4 illetve az Ib-

4 fúrás maganyagának feldolgozását tűztem ki elsődleges célomnak. A BAT-4 fúrás 

maganyagából begyűjtött 249 db minta és az ezekből elkészített vékonycsiszolatok vizsgálata 

lehetővé tette az agyagkő összlet részletes petrográfiai vizsgálatát (a makroszkóposan összes 

elkülönülő jellegzetes rétegtagból csiszolat készült). Hasonló részletességgel került 

vizsgálatra az Ib-4 fúrás agyagkő összlete is. E két fúrás részletes vizsgálata mellett a 

Rövidtávú illetve a Középtávú Kutatási Programok keretében mélyített kutató és egyéb 
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vizsgálatokhoz fúrt kisebb fúrások (pl. geotechnikai fúrások) kőzetanyaga is mintázásra került 

olyan részletességgel, ami biztosította az adott fúrások anyagának és ezáltal a megkutatott 

területrészek megfelelő részletességű jellemzését, valamint hozzájárult a formáció nagy 

radioaktivitású hulladéktároló alkalmasságát vagy nem alkalmasságát kimondó biztonsági 

értékéléséhez szükséges modellekhez. Mindezek mellett megmintáztam az archív fúrások 

közül mindazok maganyagát, amelyek még rendelkezésre álltak. A Rövidtávú Kutatási 

Program során elkészült a kibúvási terület illetve környezetének az 1: 10 000 méretarányú 

földtani újratérképezése is, mely keretében szintén nagyszámú minta begyűjtésére került sor. 

Ezen minták közül 32 db minta vizsgálatát végeztem el. A vizsgálataimból kapott eredmények 

együttesen lehetővé teszik a két elterjedési terület, Ny-Mecseki Antiklinális és Goricai blokk, 

kifejlődésének az összehasonlítását valamint a BAF csaknem egész elterjedési területén a 

formáció egységes jellemzését. Összefoglalóan az 1. táblázat mutatja be a vizsgált fúrásokat, 

az ezekben harántolt BAF szakaszok vastagságát és az elvégzett különböző vizsgálatokat. 
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Fúrás Hely 
Talp 
mélység (m) 

BAF harántolás 
vastagság (m) 

Vizsgálat 

OM XRD DTA TK NyE EM 

Ib-4 sz. fúrás Gorica blokk 708,94 214,7 50 15 10 15 15 2 

VII. szerkezeti fúrás Antiklinális 2001,0 140,2 1 - - 1 1 1 

X. szerkezeti fúrás Antiklinális 1805,5 219,3 1 1 1 1 1 2 

XIV. szerkezeti fúrás Antiklinális 2050,2 80,2 3 1 1 2 2 3 

XV. szerkezeti fúrás Antiklinális 2114,4 867,3 8 3 7 2 4 8 

4325 sz. fúrás Antiklinális 2083,4 29,7 1 - - 1 1 1 

4709/1 sz. fúrás Antiklinális 2002,8 175,7 8 - 6 1 1 1 

BAT-4 sz. fúrás Antiklinális 1200,0 660,1 249 22 1 22 23 14 

BAT-5 sz. fúrás Antiklinális 1200,3 498,5 5 - 2 3 3 5 

BAT-10 sz. fúrás Antiklinális 98,7 70,8 10 - 9 9 10 1 

BAT-12 sz. fúrás Antiklinális 50,3 25,4 2 - 1 - - - 

BAT-13 sz. fúrás Antiklinális 49,3 20,6 7 - 6 8 8 - 

BAT-14 sz. fúrás Antiklinális 95,0 69,5 1 - 12 10 12 - 

BAT-15 sz. fúrás Antiklinális 53,5 43,9 11 1 9 10 6 - 

Delta-1 sz. fúrás Alfa-1 vágat 155,9 42,40 3 - - - - 1 

Delta-2 sz. fúrás Alfa-1 vágat 65,5 27,50 4 - 5 5 2 1 

Delta-3 sz. fúrás Alfa-1 vágat 245,9 245,9 23 17 6 16 16 2 

Delta-4 sz. fúrás Alfa-1 vágat 126,2 126,20 13 12 - 12 12 - 

Delta-5 sz. fúrás Alfa-1 vágat 169,2 169,20 4 6 - 6 6 - 

Delta-6 sz. fúrás Alfa-1 vágat 150,0 150,00 1 - - - - - 

Delta-7 sz. fúrás Alfa-1 vágat 109,7 109,40 2 1 - - - - 

Delta-8 sz. fúrás Alfa-1 vágat 117,6 7,1 5 2 4 1 - - 

Delta-9 sz. fúrás Alfa-1 vágat 96,2 96,2 9 3 - 4 4 1 

Delta-10 sz. fúrás Alfa-1 vágat 81,8 81,8 3 2 - 2 3 - 

Delta-11 sz. fúrás Alfa-1 vágat 90,1 90,1 4 2 - 2 2 2 

BAF-2 sz. fúrás Antiklinális 913,6 904,5 40 40 40 40 40 - 

Bo-5 számú fúrás Antiklinális 50 36,8 6 6 - 6 6 3 

Bo-6 számú fúrás Antiklinális 100,04 82,99 8 8 - 8 8 7 

Gamma-2 sz. fúrás Antiklinális 300,5 47,5 8 - 1 1 1 - 

Gamma-3 sz. fúrás Antiklinális 201,0 101,5 2 - 1 1 1 - 

Gamma-4 sz. fúrás Antiklinális 206,0 206 2 - - 2 3 - 

EXT-3 sz. fúrás Antiklinális 16,2 16,2 1 1 - 1 - - 

Feltárások Antiklinális   32 7 34 45 43 31 

Alfa-1 vágat - - 319,00 20 1 3 5 6 10 

1. táblázat: A Goricai és a antiklinálisi blokk területén mélyült fúrások mintáiban elvégzett vizsgálatok 
mennyiségei 

OM – Petrográfiai elemzés polarizációs (Optikai) mikroszkóppal XRD – Röntgendiffrakciós vizsgálatok
 DTA  –Termikus vizsgálatok TK  – Teljes kémiai vizsgálatok NyE – Nyomelem vizsgálatok
 EM – Elektron-mikroszonda vizsgálatok 
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Vizsgálati módszerek és céljaik 

Petrográfiai vizsgálatok 

Kutató munkám során elvégeztem a „Minta, mintagyűjtés” fejezetben ismertetett 

objektumokból (fúrások, felszíni feltárások) származó minták petrográfiai (makroszkópos és 

vékonycsiszolatból történt polarizációs mikroszkópos) részletes leírást. A BAT-4 illetve az Ib-

4 fúrásokból gyűjtött minták az agyagkő összlet makroszkóposan elkülöníthető összes 

jellegzetes rétegtagját reprezentálják, míg a többi objektum esetében szintén az összes 

jellegzetes kőzettípus illetve mindazon régek előfordulnak, melyek a korábbi fúrások 

anyagában még nem kerültek felismerésre (a mintaszámokat lásd az 1. táblázatban). A 

vékonycsiszolatos vizsgálatok során meghatároztam azokat az ásványos alkotókat, amelyek 

polarizációs mikroszkópban szemcseméretük alapján még felismerhetőek és 

meghatározhatók, jellemeztem az egyes meghatározott ásványfázisokat, leírtam a vizsgált 

minták szöveti és szerkezeti jellegzetességeit. A mikroszkópos vizsgálatok eredménye alapján 

választottam ki azokat a további műszeres vizsgálati módszereket, melyek segítségével azon 

ásványfázisok minőségi és mennyiségi meghatározását is el tudtam végezni, melyek a 

mikroszkóp korlátozott felbontóképessége miatt nem voltak meghatározhatók 

vékonycsiszolatból, azonban meghatározó alkotói a formációnak, pl. agyagásványok. A 

mikroszkópi elemzések egyértelművé tették, hogy a fő ásványos alkotók (földpátok, 

karbonátok és agyagásványok) esetében ezek pontos kémiai összetételét valamint szerkezetét 

meghatározó elemzési módszerek is szükségessé váltak a képződmény pontosabb 

jellemzéséhez. Mindezen fázisanalitikai módszerek egymásra épülő, egymást kiegészítő 

alkalmazása lehetővé tette a BAF-ot felépítő kőzettípusok elkülönítését és ásvány-kőzettani, 

szöveti, szerkezeti jellemzését valamint a litoklázisokat, tektonikai zónákat kitöltő 

ásványfázisok meghatározását, szöveti jellemzését, egymáshoz viszonyított képződési 

sorrendjének a meghatározását. Az így elkülönített jellegzetes kőzettípusok teljes körű 

jellemzését a kémiai és nyomelem meghatározások.  

Műszeres vizsgálatok 

A makroszkópos tulajdonságok és a vékonycsiszolatos vizsgálatok alapján a BAF 

meghatározó ásványos alkotói az agyagásványok, karbonátok, vas-oxid fázisok, melyek 

azonosítása illetve mennyiségi arányaiknak a meghatározása röntgen-pordiffrakciós (XRD) és 

termikus (DTA) vizsgálatokkal történt. Az XRD mérések döntő többsége a korábbi kutatási 

fázisok során a MTA Földtudományi Kutatóközpont Geokémiai Kutatólaboratóriumában, 
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majd jogutódjában az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és 

Geokémiai Intézetében készültek, a vizsgálatokat végezte és értékelte Árkai Péter, Tóth Mária 

és Németh Tibor. A meghatározások teljes kőzet pormintákból valamint az eredmények 

ismeretében kiválasztott minták <2 µm-es szemcseméretű frakciójából készültek. A teljes 

kőzetminták röntgenpordiffrakciós vizsgálata az intézetben PHILIPS PW 1710 típusú 

készüléken történt 45 kV feszültséggel, 35 mA csőárammal, grafit grafit monokromátort és 

Cu Kα sugárzást alkalmazva. A minták dezorientált röntgendiffrakciós felvételeiből készültek 

félmennyiségi ásványos összetétel meghatározások a Bárdossy et al. (1980) által módosított 

Náray-Szabó Péterné – Kálmán eljárást követve. A komplex agyagásvány vizsgálatra 

kiválasztott minták agyagásványos összetételének meghatározása és jellemzése az előzetesen 

desztillált vízzel többször átmosott, diszpergált porított mintákból ülepítéssel előállított 2 µm 

alatti (agyag)frakcióból történt. Az üveglemezre ülepített szuszpenzió közel azonos 

páratartalom mellett (30-35 %) száradt, majd a megszáradt anyag került vizsgálatra. A 

duzzadó agyagásványok meghatározása 60 ºC-on 16 órán át etilén-glikollal telített mintákból 

történt. A szmektit-vermikulit megkülönböztetés a Mg-telített és glicerinnel kezelt minták (95 

ºC és 16 óra) valamint a K-mal való telítés alapján valósult meg. A Mg-, a K- és a Li-mal való 

telítés a megfelelő kloridok 1 N-os oldatával készült. A kaolinit és a klorit elkülönítése 

valamint a klorit/duzzadó agyagásvány közberétegzés kimutatása érdekében a mintákat 1 órán 

keresztül 350 illetve 550 ºC-on tartották.  

A termikus vizsgálatok a korábbi kutatási fázisok során a Magyar Állami Földtani Intézet 

termikus Laboratóriumában készültek, a vizsgálatokat végezte és értékelte Földvári Mária. A 

legújabb mérések viszont az XRD vizsgálatokhoz hasonlóan az MTA Csillagászati és 

Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézetében, elemző és értékelő 

Németh Tibor. A vizsgálatok Derivatograph Q készülékkel történtek 10 ºC/perces felfűtéssel, 

korund tégelyben, korund referencia anyagot használva. A mintákat a mérés előtt ellenőrzött 

20 % relatív páratartalom alatt tartották, a bemért mintamennyiség 100-200 mg volt. 

A vékonycsiszolatos és az XRD vizsgálatok során elkülönített földpát és karbonát ásvány 

típusok és generációk, az analcim (Goricai blokk) kémiai összetételének valamint a 

finomszemű alapanyag ásványos összetételének a megismeréséhez elektronmikroszonda 

vizsgálatok készültek az MTA Földtudományi Kutatóközpont Geokémiai 

Kutatólaboratóriumában, majd jogutódjában az MTA Csillagászati és Földtudományi 

Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézetében (elemző: Fórizs István, Nagy Géza, Dobosi 

Gábor, Sipos Péter). A vizsgálatok JEOL Superprobe 733 típusú készülékkel történtek. A 

kémiai elemzések Oxford Instruments Inca Enegry 200 típusú energiadiszperzív 
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spektrométerrel kerültek kivitelezésre A mennyiségi elemzésekhez albit, kvarc, korund, MgO, 

wollasztonit, ortoklász, hematit, szpesszartin, rutil, kalkopirit, SrBaNb4, ZrO2 és BaF2 

sztenderdeket használtunk. A mennyiségi elemzésekhez használt mérési idő 50 másodperc 

volt, a felvett spektrumok mennyiségi kiértékelését, valamint a szükséges korrekciókat az 

INCA elemzőrendszer végezte el. A méréseket 20 kV gyorsítófeszültséggel és 5 nA 

sugárárammal végeztük. A vizsgált területek, illetve fázisok dokumentálása visszaszórt 

elektronképekkel történt. 

Az agyagásványok kémiai összetételének, szerkezetének, az esetlegesen közbetelepülő 

rétegeknek, a tektonikai zónákban lejátszódó esetleges átalakulásoknak a pontosabb 

megismerésére transzmissziós elektronmikroszkópi vizsgálatok (TEM) készültek az ELTE 

Ásványtani Tanszékén (Dódony István) illetve MTA Földtudományi Kutatóközpont 

Geokémiai Kutatólaboratóriumában, majd jogutódjában az MTA Csillagászati és 

Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézetében (Németh Tibor). Ezen 

vizsgálatok eredményei alapvető fontossággal bírnak a BAF mint földtani gát 

tulajdonságainak a jellemzésében (pl. az izotópmigrációs vizsgálatok eredményeinek, a 

tektonikai zónákban megismert öngyógyuló képesség értelmezésében), a diagenetikus 

folyamatok leírásában. A TEM vizsgálatok FEI Tecnai G2 típusú 200 kV feszültségen 

működő EDAX energia diszperzív röntgensugár spektrométerrel felszerelt transzmissziós 

elektronmikroszkóppal készültek. 

Geokémiai vizsgálatok közül a teljes kémiai elemzéseket (fő oxidos alkotók) 

röntgenfluoreszcenciás módszerrel (XRF) végezték az ISD DUNAFERR Zrt. Spektrometriai 

Anyagvizsgáló Főosztályán (akkreditált laboratórium, elemző Pallósi József, Szabó Mária). 

Az elemzések ARL 8410 hullámhossz-diszperzív szekvenciális röntgenspektrométerrel, 

végablakos Rh-anódú röntgencsöves gerjesztéssel, az alacsonyenergiás tartományokban 

átfolyógázas FPC, a magasabb energiákon SC detektort használva. A röntgenspektrum 

felbontására 9 db kristály áll rendelkezésre (LiF200, LiF220, LiF420, PET, TLAP, Gr111, In 

Sb, AX-06, AX-16). A fő oxidos alkotók meghatározása 100 µm alá porított, 20 % Licowax 

C hozzáadásával homogenizált, majd 100 kN erővel 30 mm átmérőjű acélgyűrűbe préselt 

korongokból történtek. Az analitikai programok kalibrálása német (Központi Geológiai 

Intézet) és kínai (CRM Központi Kutatóintézet) standard kőzetmintákkal történt, melyek a 

komponensek széles tartományát fedik le. Az XRF mérések során az összes vas mennyiségét 

Fe2O3tot formában adták meg. A formáción belüli oxidációs-redukciós viszonyok változásának 

valamint a karbonát-tartalom megismerése érdekében ugyanazon mintákból a Magyar Állami 

Földtani Intézetben (majd jogutódjában a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben) 
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meghatározásra kerültek a ferrovas koncentráció értékei is kémiai úton (titrálás, MÁFI 11.14: 

2005 egyedi szabvány) illetve a CO2-tartalmak (térfogatméréses eljárás, MÁFI 11.1: 2001 

egyedi szabvány). Az izzítási veszteség értéket a porított minta 1050 ºC-on 2 órán át 

(súlyállandóságig) tartó kiizzításával mérték akkreditálta a MECSEKÉRC Zrt. Kémiai 

Laboratóriumában (E-G4: 1990 módszer). 

A nyomelem elemzések induktív csatolású plazma tömegspektrometriai (ICP MS; As, Rb, Y, 

Zr, Nb, Mo, Cs, Ritkaföldfémek, Pb, Th, U, Cd, Hf, Ta, ) illetve induktív csatolású plazma 

optikai emissziós spektrometriai (ICP OES; Ba, Sr, Co, Cr, cu, Ni, V, Zn, Li) módszerrel 

készültek Magyar Állami Földtani Intézetben (majd jogutódjában a Magyar Földtani és 

Geofizikai Intézetben) készültek, LiBO2 feltárással. Elemző: (Bertalan Éva, Besnyi Anikó és 

Horváth Zsolt):  

A BAF fáciesének (képződési körülményeinek) még pontosabb megismerése céljából a külön 

kiválasztott mintákból, melyek a formáció legjellegzetesebb kőzettípusait képviselik, bór 

meghatározásokat is készültek prompt-gamma aktivációs analízissel (PGAA). A PGAA a 

bórra az egyik legérzékenyebb analitikai módszer. Az elemzések a MTA Energiatudományi 

Kutatóközpont Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratóriumában kerültek kivitelezésre. 

Elemző: (Kasztovszky Zsolt és Gméling Katalin) 
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A Bodai Agyagkő Formáció makroszkópos jellegei 

A formáció vastagsága az elterjedési területén változó, a lemélyített kutató fúrások alapján 

700-900 m-re tehető. Sajnos eddig még egyetlen olyan mélyfúrás sem mélyült, mely a fedőből 

indulva a BAF átfúrása után a fekvőben állt volna meg. A legvastagabb harántolások esetében 

vagy a fekvő (BAT-4, BAT-5 fúrások), vagy a fedő (XV. szerkezetkutató fúrás) hiányzik. A 

2014-ben mélyített BAF-2 fúrásban, mely napjainkig az agyagkő összletet legvastagabban 

feltáró fúrás (904,5 m), a BAF legfelső szakasza szintén lepusztult, a nagy vastagság a 

tektonikai ismétlődés következménye. A felszíni elterjedési terület valamint a mélyfúrási 

adatok alapján az agyagkő összletre általánosan jellemző alap kőzetszín a vörösbarna (ld. 1. 

fotó reduktív réteget határoló agyagkő rétegek színét), melynek sötétebb árnyalatú változatai a 

fekvő Cserdi Formáció illetve a fedő Kővágószőlősi Homokkő Formáció felőli ármeneti 

zónákban jelennek meg. Eddigi ismereteink szerint az összleten belül (az eddigi adatok szerint 

a formáció felső harmadának az alján települ, pl. a BAT-4 fúrásban a fedő felőli határ 539.9 

m-ben és a reduktív réteg 848,0 és 852,0 m között helyezkedik el) egy maximálisan 4-5 m 

vastag reduktív közbetelepülés jelenik meg (egyedül a BAF-2 sz. fúrásban van két reduktív 

réteg, ami valószínűleg tektonikai rétegismétlődés), mely sötétszürke, szürkésfekete színű (1. 

fotó). 

 

1. fotó: BAF-2 számú fúrás 142.5-151.1 m között települő felső reduktív rétege 
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A réteg alsó és felső határán egyaránt a vörösbarna szín fokozatosan megy át szürkésfeketébe, 

majd a réteg fedő felőli határán a szürkésfekete szín fokozatosan megy át vörösbarnába, 

mindkét átmenet redoxfront (geokémiai határ). Hasonló sötétebb színű (reduktívabb jellegű) 

rétegek a BAF fedő és fekvő felőli átmeneti zónájában is megjelennek, sötétszürke, 

zöldesszürke, zöldes, barnásszürke, szürkésbarna rétegek formájában.  

A vörösbarna szín a formáció makroszkóposan legkönnyebben felismerhető (elkülöníthető), 

leggyakoribb és egyben legnagyobb tömegű kőzettípusára jellemző: vörösbarna színű 

agyagkő, alauritos agyagkő. Ezek az agyagkő rétegek belső rétegzettséget nem mutatnak, és 

legjellemzőbb tulajdonságuk, hogy változó mennyiségű fehér és rózsaszínes árnyalatú 

változatos méretű (tized mm-től 3-4 mm-ig) és alakú (szabálytalan amőbaszerű, közel 

szabályos négyszög, háromszög, torzult kör, szálas) póruskitöltéseket tartalmaznak (2. fotó). 

 

 

2. fotó: Póruskitöltéses agyagkő (felső kép felső minta: Delta-5 sz. fúrás 146.8-147.0 m, középső és alsó kép: 
BAF-2 sz. fúrás 204.5 m és 228.0 m) 
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Elhelyezkedésük alapján irányítatlanok. Ezeknek a póruskitöltések egyik alkotója karbonát, 

10 %-os sósav hatására erősen pezsegnek, azonban a nagyobb méretű pórusokban kézi 

nagyítóval látható, hogy a kioldódott karbonátokon túlmenően, sósavban nem oldódó 

ásványok maradnak vissza. Maga az agyagkő is erősen pezseg, ami a karbonáttartalmára utal. 

Az üde, nem mállott agyagkő kemény, kissé rideg törési felületei egyenetlenek, némileg 

kagylós törésűek. Az agyagkőben megjelennek olyan szakaszok is, melyekben a 

póruskitöltések csaknem eltűnnek, megnövekszik az aleurit frakció mennyisége és 

keményebbé, ridegebbé válik az agyagkő. Ezek szintén karbonátosak. A felszíni feltárásokban 

a mállás hatására az agyagkő kissé felpuhul, szabálytalan alakú sarkos, éles darabokra esik 

szét, aprózódik. Kőzettanilag a közbetelepülő sötétszürke, szürkésfekete reduktív réteg is 

agyagkő, azonban nem, vagy csak minimális mennyiségű, a vörösbarna agyagkőre oly 

jellemző fehér póruskitöltést tartalmaz. Ezzel szemben pirites, és az átmeneti zónáiban 

megjelenik a makroszkóposan is felismerhető kalkopirit is.  

Az uralkodó vörösbarna agyagkő, aleuritos agyagkő összlet belsejébe világosabb színű (kissé 

sárgás, szürkés, fehéres árnyalatú) és vörösbarna, változó vastagságú agyagkő rétegek 

váltakozásából álló szakaszok (réteg kötegek) települnek (3. fotó).  

 

 

3. fotó: BAF-2 számú fúrás dolomit betelepüléses rétegszakaszai (421.03 m, 440.0 m, 516.44 m) 
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A világosabb lemezek, vékony rétegek általában karbonát anyagúak (dolomitok). Az agyagkő 

rétegek, lemezek gyakran mutatnak száradási repedéses (felcserepesedő) szerkezetet. A 

különböző anyagú és színű lemezek, vékonyrétegek határa általában éles. Jellemző rétegzési 

forma a párhuzamos lemezes rétegzettség, de kissé hullámos és egyenetlen felszínű lemezek 

is megfigyelhetők. A vastagabb vörösbarna agyagkő, aleuritos agyagkő lemezekben 

megjelennek a fehér színű, az agyagkő rétegeknél bemutatott póruskitöltések is. 

A közbetelepülések másik jellegzetes típusa a szürkésbarna, barnásszürke színű a vörösbarna 

agyagkőre oly jellemző fehér póruskitöltéseket nem tartalmazó vékony rétegek. Ezek 

rendkívül kemény, rideg, jellegzetes csengő hangot adó, tömött szövetű aleurolitból, 

finomhomokos aleurolitból álló rétegek. Határaik élesek, erősen karbonátosak. 

Makroszkóposan sokszor összetéveszthetők a dolomit közbetelepülésekkel. Általában 

csillámosak, néha lemezes keresztrétegzettséget mutatnak.  

 

4. fotó: BAF-2 számú fúrás homokkő közbe betelepüléses rétegek (869.58 m, 883.48 m) 

 

A formáció alsó szakaszán megjelenésük gyakoribbá válik. A felszíni feltárásokban a 

keménységükből adódóan kipreparálódnak az agyagkő összletből.  
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A formáció alsó, a Cserdi Formáció felőli átmeneti szakszán egyre gyakoribbá válnak a 

homokkő rétegek, lemezek. Tulajdonképpen a BAF-on belül lefelé haladva az első határozott 

homokkő rétegek megjelenésétől különítjük el a dokumentálási gyakorlatban az átmeneti 

rétegösszletet. A formációra jellemző vörösbarna szín fokozatosan elhalványul, átmegy 

barnás, szürkés árnyalatba, megjelenik a zöldes színárnyalat is (az átmeneti szakaszon 

kidomborodik a reduktívabb jellege a rétegeknek). Sötétszürke, szerves anyagban gazdag 

vékony rétegek is megjelennek és ezen rétegekben pirit is megjelenik. A BAF-2 számú fúrás 

alsó átmeneti szakaszán (vörösbarna, barnásvörös, barna, szürkésbarna, barnásszürke 

agyagkő, aleuritos agyagkő, aleurolit, finom- aprószemű rétegek váltakozása) 250 m-es 

hosszban figyelhető meg a piritesedés. Az átmeneti szakaszon a törmelék anyag 

szemcsemérete a kőzetliszttől a középszemű homokig terjed, uralkodnak a finom- és 

aprószemű homokkő rétegek. A durvább törmelékanyag kisebb mennyiségben elszórva a 

finomabb szemű rétegekben vagy vékony nagy- középszemcsés homokkő réteg 

közbetelepülésekként jelenik meg. Az átmeneti rétegösszletre jellemző a csillámtartalom 

(elsősorban muszkovit) mennyiségének a megnövekedése, ami a réteglapokon dúsul. 

Egyaránt megfigyelhető a párhuzamos, flázeres, hullámfodros, íves ferderétegzés és a 

keresztrétegzés is (4. fotó).  

A BAF fedő felőli átmeneti szakaszán a vörösbarna szín szintén fokozatosan eltűnik, 

uralkodóvá válnak a reduktívabb jellegű színek (barna, szürke, zöldes árnyalatok 

megjelenése). Az ezen a szakaszon települő agyagkövek jóval puhábbak, kevésbé ridegek, 

megjelennek homokkő rétegek. Az antiklinális DK-i részén mélyített 4709/1 jelű érckutató 

fúrásban (4. és 5. ábra) a BAF és a Kővágószőlősi Formáció közötti átmeneti zónában fakó 

vörös konglomerátum, durvaszínű homokkő, kavicsos homokkő, sötétszürke aleurolit, 

agyagkő rétegek váltakoznak a BAF jellegzetes vörösbarna agyagkő rétegeivel. A különböző 

oxidációs állapotú rétegek határához réz anomália kapcsolódik, mely makroszkóposan 

malachitos és azuritos foltok, csomók alakjában jelentkezik. 

A Goricai blokkban jelentősebb vastagságban egyedül az IB-4 fúrás tárta fel az agyagkő 

összletet. A fúrás a fedő Kővágószőlősi Formáció átfúrása után 214,7 m hosszban haladt a 

BAF-ban és megállt az alsó átmeneti szakaszban (talp mélység 708,94 m). A fúrás alapján a 

blokk Ny-i részén a BAF, illetve a fedő Kővágószőlősi Formáció is jóval vékonyabb 

kifejlődésben van jelen (sajnos a terület K-i részén nincs mélyfúrás, nagyon mélyre süllyed a 

BAF, ezért nincs információnk). A fúrásban megismert agyagkő összlet a fentebb leírt 

antiklinálisra jellemző kifejlődéshez hasonló makroszkópos tulajdonságokat mutat. 

Ugyanakkor az agyagkő kissé puhább, kevésbé rideg, melyre azonban ugyanúgy jellemző a 
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nagymennyiségű póruskitöltés jelenléte. Az antiklinálisban megjelenőhöz képest kisebb 

számú dolomit közbetelepülés figyelhető meg, ezzel szemben gyakoribbak az aleurolit és 

homokkő rétegek. 

Konrád Gyula (2013) a formációt a felszíni feltárásokban illetve a fúrási harántolásokban 

észlelt makroszkópos jellegzetességek alapján négy tagozatra bontotta (3. ábra). A legalsó a 

Cserdi Formáció felőli átmeneti tagozat, az Őrházi Tagozat (reduktív színekkel jellemzett 

homokkő, aleurolit, agyagkő váltakozása). Erre települ és össze is fogazódik vele a Fűzi 

Tagozat (aleuritos agyagkő aleurolit és homokkő rétegekkel, padokkal). Ezután következik az 

úgynevezett Dombói Tagozat, vörösbarna aleuritos agyagkő, agyagkő dolomit, dolomitos 

agyagkő rétegkötegek közbetelepülésével. A fedő felőli átmeneti szakasz a Nagyvölgyi 

Tagozat, aleuritos agyagkő gyakori karbonát konkréciókkal, homokkő, konglomerátum. 
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Petrográfiai vizsgálatok eredményei 

Miként korábban leírásra került a Nyugat Mecseki Antiklinális területén a BAF egyik 

legvastagabb harántolása a BAT-4 jelű fúrásban tanulmányozható. A fedő Bakonyai 

Homokkő Tagozat átfúrása után a fúrás 660,1 m vastagságban tárta fel az agyagkő összletet 

(1. táblázat) és a Cserdi F. felőli átmeneti zónában állt le 1200,0 m talp mélységgel. Mivel a 

fúrás csaknem a teljes vastagságában feltárta a formációt és az antiklinális területén a Boda-

Büdöskúti Szerkezeti Zóna É-i tektonikailag viszonylag nyugodtabb oldalán elhelyezkedő 

blokkban mélyült (a hulladéktároló egyik potenciális befogadó területe; 4. és 5. ábra) ezt 

tekintettem az antiklinálisi alapszelvényének. Ebből kiindulva a fúrást részletesen mintáztam, 

a begyűjtött és leírt 249 db minta lehetővé tette az összes jellegzetes, jól elkülöníthető 

kőzettípus megfelelő részletességű kőzettani jellemzését. A BAT-4 fúrás mintáinak a 

vizsgálata után mintáztam meg és vizsgáltam az egymást követő kutatási fázisok során 

mélyített mélyfúrások és az Alfa-1 vágat BAF-ot feltárt szakaszait valamint, a földtani 

térképezés során a térképezést végző geológusok által begyűjtött mintákat. Az ezekből az 

objektumokból vizsgált minták darabszámát meghatározta a harántolt szakasz jellemzéséhez 

szükséges mintaszám, illetve a korábban vizsgáltaktól eltérő makroszkópos tulajdonságot 

mutató kifejlődéseket is megmintáztam. 

A Goricai blokkban egyedül az Ib-4 mélyfúrás tárta fel jelentős vastagságban a formációt, és 

mivel a korábbi archív fúrások vékony harántolási szakaszainak maganyaga megsemmisült, 

ebből adódóan az Ib-4 fúrás maganyagát vizsgáltam részletesen. Az eredményeket a 

makroszkóposan elkülöníthető kőzettípusok szerint a két területre vonatkozólag külön 

ismertetem.  

 

Nyugat-mecseki Antiklinális 

 

Vörösbarna agyagkő, aleuritos agyagkő. A BAF leggyakoribb, legnagyobb tömeget 

képviselő és egyben legjellegzetesebb kőzettípusának, mely nagymennyiségű fehér 

póruskitöltést tartalmaz, általános szöveti jellemzője az osztályozottság és a rétegzettség 

hiánya. Az agyag és kőzetliszt szemcseméretű vas-oxidos, -hidroxidos átitatódású 

alapanyagban helyezkednek el a makroszkópos leírásnál ismertetett póruskitöltések és 

elszórva jelen van durvább szemcseméretű törmelék anyag is, finomtól nagy szemű homokig 



 35

terjedő szemcsefrakció. A durvább szemű frakció önálló szemcsékként elszórva vagy apró 

csomókként, szemcsehalmazokként van jelen. A póruskitöltések alakja és mérete változatos, 

elhelyezkedésük döntően nem mutat irányítottságot, nem köthető rétegzéshez. Méretük a tized 

mm-től 2-3 mm-ig terjed. Alakjuk változatos, uralkodó a torzult, szabálytalan amőbaszerű, de 

nagyszámban megjelennek jellegzetes közel szabályos alakok is, mégpedig közel négyszög, 

háromszög, csaknem kör, nagy nyílásszögű ’V” alak, torzult illetve szabályos négyágú csillag 

alakú metszetek. (5. és 6. fotó.)  

 

5. fotó: Jellegzetes alakú póruskitöltések a vörösbarna agyagkőben. „Hopper halit” típusú kősó kristályok utáni 
albit, karbonát kitöltésű pszeudomorfózák metszetei póruskitöltéses agyagkövekben. A: BAF-2 számú fúrás 

585,86-586,28 m; B: BAF-2 számú fúrás 419,18-419,75 m. +N-os felvételek. 
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6. fotó: Jellegzetes „Hopper halit” utáni pkarbonáttal és földpátokkal kitöltött pszeudomorfóza jellegzetes torzult 
csillag alakú metszete póruskitöltéses agyagkőben. BAF-2 számú fúrás 188,97-189,21 m. +N-os felvételek. a: 

albit kristályok; kfp: K-földpát; kb: karbonát.  

Mindezek mellett gyakoriak a legnagyobb mérettel rendelkező egy irányban megnyúlt 

féregszerű alakok is, melyek lehet, hogy egymáshoz közel elhelyezkedő kisméretű pórusok 

összekapcsolódásával képződtek.  

Kőzetalkotó ásványok 

Kvarc: Törmelékes alkotó. A kvarcszemcsék között poli- és monokristályos kvarc egyaránt 

megjelenik. Szemcsemérete uralkodóan az aleurit szemcseméreti tartományba esik. A 

durvább frakciót elsősorban a finom- és aprószemű homokfrakció képviseli, azonban durvább 

szemcsék elszórva a finomszemű alapanyagban illetve a durvább szemcseméretű törmelékes 

szemcsehalmazokban, csomókban figyelhetők meg. A szemcsék gyengén vagy rosszul 

koptatottak. (7. fotó). 
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7. fotó: A: Homoklencse agyagkőben. BAF-2 számú fúrás 647,35-647,59 m. 1N-os felvétel. B: Polikristályos 
törmelékes kvarcszemcse. BAF-2 számú fúrás 813,69-814,01 m. +N-os felvétel. 

 

Földpát. A mikroszkópi vizsgálatok alapján több megjelenési formájuk különböztethető meg. 

Az egyik a törmelékes eredetű szemcsék, melyek szemcsemérete a kőzetliszt tartománytól a 

durvahomok frakcióig terjed. A kvarchoz hasonlóan elszórva illetve kisméretű homokos és 

homok lencsékben, csomókban figyelhető meg. A szemcsék rosszul koptatottak. Káliföldpát 

(mikroklin és ortoklász) és plagioklász kristályok egyaránt jelen vannak (8. fotó). 
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8. fotó: Törmelékes mikroklin szemcse. BAF-2 számú fúrás 83,04-83,35 m. +N-os felvétel. 

 

Átalakultsági fokuk változatos, jelen vannak üde, illetve változó mértékben szericitesedett 

kristályok. A legjellemzőbb átalakulás a szericitesedés, azonban megfigyelhetők a Varga 

(2009) és Varga et al. (2006) által a BAF homokkő rétegeiben (4709/1 jelű fúrás) leírt kis 

hőmérsékletű oldódás-kicsapódás mechanizmusú átalakulások, a K-földpátok belsejében albit 

képződött. is (a plagioklászok belsejében hasadási nyomvonalak mentén apró földpát kristály 

kiválások figyelhetők meg). 

Az agyagkőben a törmelékes eredetű földpát szemcsék mennyisége elenyésző a földpátok 

másik típusához viszonyítva, mely megjelenési forma a Bodai Formáció specifikuma. Ez a 

típus a változatos alakú és méretű pórusokat kitöltő ásványegyüttes jellegzetes és 

meghatározó tagja. Általában a pórusok falán helyezkednek el a táblás, léces változatos 

méretű (a méret a póros nagyságától függ), üde poliszintetikusan ikerlemezes plagioklász 

kristályok. A poliszintetikusan ikerlemezes plagioklász kristályok néha a pórusok belsejében 

is megjelennek. A pórusok jelentős részében, általában a pórusok belsejében, megjelenik egy 

másik földpát típus is, mely táblás, poliszintetikus ikerlemezességgel nem rendelkezik, és 

sokszor kezdődő szericitesedést mutat. Ezek a kristályok az ikerlemezes plagioklászoknál 
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nagyobb méretűek, az elektron-mikroszonda elemzések szerint K-földpátok. Ezen „egyszerű” 

szerkezetű pórusok mellett a Gamma-3 jelű bányafúrás 144,2-144,5 m közötti szakaszából 

származó agyagkő mintában olyan összetett gyűrűs szerkezetű pórus kitöltések is 

megfigyelhetők, melyekben a K-földpát és az albit a hagymahéjakhoz hasonló gyűrűket alkot  

(9. fotó) 

 

9. fotó: Gyűrűs albitos fészek. Gamma-3 számú fúrás 144,2-144,5 m. Gyűrűs szerkezetű „albitos fészek” 
elektron-mikroszonda felvétele (Árkai et a., 1997). A pórus közepét kalcit tölti, melyet körül vesz egy K-földpát 

gyűrű, a pórus falán ülnek az albit kristályok (sötétszürke gyűrű). 100XN. Kc: Kalcit; Kf: K-földpát.  

A BAT-4 és a BAT-5 számú fúrások alsó szakaszán jelen vannak anhidritből álló erek (ezek 

nem csak az agyagkőhöz kötődnek, hanem a többi makroszkóposan elkülönített kőzettípusban 

is), melyek a vékonycsiszolatos vizsgálatok szerint nem közvetlenül érintkeznek a befogadó 

kőzettel, hanem az ér és a kőzet fala között egy a poliszintetikusan ikres, léces plagioklász 

kristályokból álló „hártya” van jelen.  

A földpátoknak egy igen különleges megjelenési módja az egyes nagyobb méretű 

csillámlemezek hasadási síkjai közötti teret kitöltő ikerlemezes plagioklász kristályok 

megjelenése. Ez az ásványegyüttes igen jellegzetes mandulaszem alakot formál. 

Tulajdonképpen a növekedő földpát kristályok széthasítják a csillámot és a csillámlemezre 

merőlegesen vagy azzal párhuzamosan váltak ki a kőzetet átjáró oldatokból a kristályok (10. 

fotó).  
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10. fotó: Muszkovit BAF-2 számú fúrás 83,04-83,35 m. +N-os felvétel. Finomhomokos, agyagkő szöveti fotója. 
A muszkovit lemezeket a hasadási síkjai mentén szétfeszítő autigén albit kristályhalmaz. 

Karbonát.  A karbonáttartalmat igazoló sósav próba mellett a vékonycsiszolatos vizsgálatok 

is igazolták, hogy a karbonát állandó alkotó fázisa az agyagkőnek. A földpátokhoz hasonlóan 

szintén változatos megjelenési formában van jelen, öt egymástól jól elkülöníthető megjelenési 

forma különböztethető meg: 

1. Az agyagkő alapanyagának állandó ásványfázisa az aprószemcsés karbonát.  

2. A finomszemű alapanyagban nagyobb méretű elszórva megjelenő egyedi kristályok 

vagy több kristályból álló kristályhalmazok, kristálycsoportok. Ez utóbbiak mérete és 

alakja megegyezik a makroszkópos leírásnál bemutatott póruskitöltésekkel, annak azt 

a típusát képviselik, melyeket csak karbonát tölt ki. Az önálló kristályok illetve a 

kristályhalmazok kristályai nem a „szabályos” kristálymetszetekkel rendelkeznek, 

hanem a rombusz alakok torzultak, valamelyik csúcs irányában eltorzultak, az oldalaik 

íveltek (nyereg alakúak). A csúcsok irányában való gyorsabb növekedés torzult csillag 

illetve csaknem szabályos négyágú csillag alakot eredményezett. Mindezek mellett 

háromszög és torzult háromszög metszetek is megfigyelhetők (11. fotó). 
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11. fotó: BAF-2 számú fúrás 344,96-345,17 m. ’Albitfészkes agyagkő” alapanyag karbonát kristályai melyek a 
jellegzetes „Hopper halite” utáni metszeteket mutatják (számozott piros nyílak). 

 

3.  A kristályhalmazok alakja is jellegzetes: gyakoriak a torzult négyszög, torzult 

csillaghoz illetve a közel szabályos, szabályos négyágú csillaghoz hasonló metszetek 

(12. fotó). 
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12. fotó: BAT-4 számű fúrás 1132,6 m. Karbonátos agyagkő dolomit kristályainak jellegzetes torzult csillag, 
közel szabályos csillag alakú metszetei. +N-os felvétel. 

4. Az agyagkövet „pókhálószerűen” átszövő, átjáró karbonát hajszálvékony 

érrendszerben jelenik meg. Ezen érrendszert a 2. típusú karbonát kristályok alkotják 

(13. fotó). 
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13. fotó: Vörösbarna agyagkövet pókhálószerűen átszövő karbonát. BAT-4 számú fúrás 962,8m; +N. 

5. A póruskitöltések másik meghatározó ásványa a földpátok mellett a karbonát, melynek 

két megjelenési formája különíthető el. Az egyik típus a közel szabályos rombusz 

alakú kristályok (14. fotó). Ezek döntően a pórusok falán kikristályosodott 

poliszintetikusan ikerlemezes plagioklászok között jelennek meg. Kisebb számban a 

pórusok belsejében is megfigyelhetők. A karbonát másik típusa az aprószemcsés 

karbonát, mely a pórusokban a földpátok és a közel szabályos rombuszalakú 

karbonátok közötti teret tölti ki, amennyiben egyszerre jelen van a pórusokban e két 

generációs karbonát. A pórusok egy részében mindkét karbonát megjelenési forma 

megfigyelhető, de előfordul, hogy csak az egyik, jelenik meg. Ebben az esetben 

gyakoribb, hogy csak az aprószemcsés karbonát tölti ki a földpátok közötti teret. 
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14. fotó: BAT-4 számú fúrás 834,8 m; +N.Egy irányban megnyúlt szabályos rombusz átmetszetű karbonátokat 
és albitot tartalmazó póruskitöltés vörösbarna agyagkőben.  

Vas-oxid, -hidroxid. Az agyagkő rétegek döntő többségében a finomszemcsés alapanyagban 

egyenletes eloszlásban van jelen, átitatja a kőzetet. Az összlet agyagkő uralta szakaszin belül 

azonban megjelennek olyan rétegek ahol a vas-oxid, -hidroxid nem egyenletesen oszlik el, pl. 

a homokos csomókban kevésbé van jelen. (ezek makroszkóposan nem tűnnek ki a vörösbarna 

környezetükből).  

Opakásványok Az agyagkő földpátok és karbonátok uralta póruskitöltései között esetenként 

a földpátok és karbonátok között apró opakásvány szemcsék is megjelennek. Nagyobb 

számban figyelhetők meg a reduktív rétegben (makroszkóposan is felismerhetők a pirit 

kristályok) illetve azok határzónájában (itt kalkopirit szemcsék is felismerhetők) elszórva. 

Általános törmelékes alkotók a csillámok. Muszkovit és biotit egyaránt jelen van, azonban 

jóval gyakoribb a muszkovit. Szemcseméretük változó, uralkodó a kőzetliszt és a finom 

homok tartomány, mindamellett nagyobb lemezek is megjelennek. Elhelyezkedésük 

irányítottságot nem mutat. A biotit bontott, kloritosodott. A nagyobb méretű 

csillámlemezeknél gyakran megfigyelhető (szinte mindegyik vizsgált vékonycsiszolatban) a 

földpátoknál már leírt csillám - földpát alkotta ásványegyüttes (10. fotó).  
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Az agyagkövek további jellegzetes szöveti eleme, hogy gyakoriak a vas-oxid, -hidroxid 

mentes finomszemcsés karbonátból és földpátból álló lencse illetve szabálytalan alakú 

gumókból, prizmás metszetekből álló halmazok. Ezek enterolitikus szerkezeteket, vékony 

lemezeket vagy legtöbbször szabálytalan homoklencséhez hasonló törmelék halmazokat 

formálnak az agyagkőben (15. és 16. fotó). 

Vörösbarna aleuritos póruskitöltéseket nem vagy minimálisan tartalmazó agyagkő. A 

típus vékonycsiszolatban meghatározható ásványegyüttese azonos a póruskitöltéses 

agyagkőnél ismertetettel. Különbség ezen ásványok mennyiségi arányaiban és a megjelenési 

formájukban van. Ugyanakkor lényeges eltérés jelentkezik a szöveti jellemzőkben. 

Legfeltűnőbb szöveti tulajdonságuk (egyben a makroszkópos elkülönítésük alapja is) a 

póruskitöltések teljes hiánya vagy csak minimális jelenléte. Amennyiben jelen van a kisszámú 

póruskitöltés alakja, mérete, ásványos alkotói megegyezik a póruskitöltéses agyagkőével. 

Ebben a típusban kisebb mennyiségben vannak jelen a törmelékes alkotók (ritkábbak a 

homokos csomók, lencsék és az elszórt nagyobb méretű törmelék szemcsék). Az 

alapanyagban megnő az aprószemcsés karbonát mennyisége, de még feltűnőbb a 

póruskitöltéses agyagkőnél leírt 2. típusú karbonát a mennyiségének a megnövekedése, 

melyek elszórva megjelenő egyedi kristályok vagy több kristályból álló kristályhalmazok, 

kristálycsoportok (tulajdonságaik megegyeznek az ott leírtakkal). Az alapanyagban a 

finomszemcsés karbonát között a póruskitöltéses agyagkövek alapanyagához viszonyítva 

erősen megnövekedik a szürke interferencia színű igen aprószemcsés ásványhalmaznak az 

aránya (földpát vagy kvarc, ez polarizációs mikroszkópban a kis szemcseméret miatt nem 

dönthető el egyértelműen). Valószínűleg ez az ásványfázis okozza ezen kőzettípus 

keményebb, ridegebb jellegét. A következő jellegzetes szöveti tulajdonság, hogy 

megnövekszik a póruskitöltéses agyagköveknél is megjelenő vas-oxid, -hidroxid mentes 

finomszemcsés karbonátból és földpátból álló lencsék illetve szabálytalan alakú gumókból, 

prizmás metszetekből álló halmazok aránya. Ezek enterolitikus szerkezeteket, vékony 

lemezeket vagy legtöbbször szabálytalan nagyobb méretű (homok lencséhez hasonló) 

törmelék halmazokat formálnak. Ezek között megfigyelhetők a gipsz fecskefark alakú 

ikerkristályához hasonló kristálymetszetek is (16. fotó). Az ezek közötti teret szövi át a 

vörösbarna vas-oxid, -hidroxid anyagú hajszálvékony érrendszer. 
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15. fotó: Rendkívül aprószemcsés albitból és karbonátból álló gipsz vagy anhidrit kristályok, szemcsék utáni 
pszeudomorfózák halmaza. Delta-3 számú fúrás 69,4 m; 1N. 
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F 
16. fotó: Albitból és karbonátból álló gipsz kristályok utáni pszeudomorfózák albitolitban. F: a gipsz jellegzetes 

fecskefarok iker kristálya utáni pszeudomorfóza. Delta-3 számú fúrás 69,4 m; 1N. 

 

Vörösbarna agyagkő és kissé sárgás, szürkés, fehéres árnyalatú karbonát lemezek 

váltakozásából álló réteg kötegek. Ennek a típusnak jelentősebb számban való megjelenése 

a formáción belül a Konrád (2013) által elkülönített Dombói Tagozathoz köthető. A lemezek, 

vékonyrétegek vastagsága pár mm-től néhány cm-ig terjed. A vékonycsiszolatos vizsgálatok 

szerint e réteg kötegeket ugyanazon ásványfázisok alkotják, mint a póruskitöltéses és a 

póruskitöltés nélküli vörösbarna agyagkőnél leírtak. A vörösbarna lemezek szöveti jellegeik, 

ásványos összetételük szerint a vörösbarna póruskitöltéses agyagkőre hasonlítanak (minél 

vastagabbak annál inkább nagyobb az egyezés). A jellegzetes póruskitöltések szintén jelen 

vannak a már bemutatott ásvány fázisokkal. A finomszemű alapanyag karbonátos, de elszórva 

illetve kristálycsoportokat alkotva jelen vannak a nagyobb méretű karbonátok is. A 

vörösbarna színüket a finomszemcsés egyenletes eloszlású vas-oxid, -hidroxid fázisok adják. 

A törmelékes frakció szemcsemérete döntően kőzetliszt és finomhomok, csak elszórva 

figyelhetők meg durvább szemcsék (ezek inkább a vastagabb lemezekben, vékonyrétegekben 

gyakoriak). A világosabb árnyalatú lemezekben, vékonyrétegekben teljesen uralkodóvá válik 
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a karbonát, azonban a karbonát kristályok között változó mértékben jelen van a 

finomszemcsés vas-oxiddal, -hidroxiddal átitatott agyagos kőzetanyag is. Ezen lemezek színe 

a karbonát kristályok mennyiségétől függ, a legvilágosabb lemezek szinte 100 %-ban 

karbonátból állnak, míg a sötétebb árnyalatúak nagyobb mennyiségben tartalmazzák a 

vörösbarna finomszemű agyagos kőzetanyagot (ez megegyező a vörösbarna lemezek 

anyagával). A karbonátos lemezekben a karbonát kristályok egyedül állóak vagy apró, több 

kristályból álló kristályhalmazokat, kristálycsoportokat alkotnak. A kristálymetszetek illetve a 

kristályhalmazok alakja megegyezik a póruskitöltéses agyagköveknél (2. típusú karbonát) 

illetve a póruskitöltés nélküli agyagköveknél leírtakkal (14. fotó). A vörösbarna agyagkő 

lemezekben jelenlévő és a karbonát lemezeket felépítő karbonát kristályok megjelenési formái 

teljesen megegyeznek, ezzel, ami hasonló képződési módra utal.  

 

Szürkésbarna, barnásszürke fehér póruskitöltéseket nem tartalmazó aleurolit, 

finomhomokos aleurolit rétegek. A formációban általános az előfordulásuk, azonban 

gyakoribbá válnak a Fűzi Tagozatban (Konrád, 2013). Makroszkóposan sokszor 

összetéveszthetők a sötétebb árnyalatú karbonát közbetelepülésekkel. Egyik megkülönböztető 

bélyeg, hogy a karbonát betelepülések a sósav próba során kevésbé hevesen pezsegnek (ami a 

dolomitos jellegükre utal), ezzel szemben az aleurolit rétegek erősen pezsegnek, ami a 

kalcitos összetételű átitatódásukra utal. Jellegzetes tulajdonságuk az agyagkő összlet többi 

kőzettípusához viszonyított jóval nagyobb keménységük, szívósságuk (csiszolatkészítés 

közben rendkívül lassan kopnak). A vékonycsiszolat készítése közben, ahogyan egyre 

vékonyodik a kőzetszelet, tárulnak fel a jellegzetes szöveti elemeik. Kitűnően rétegzettek, 

lemezes párhuzamos és keresztrétegzettség (gyakoribb) is előfordul. A törmelékes alkotók 

szemcsemérete kőzetliszt és finomhomok. A törmelékes alkotók a lemezeken belül általában 

homogén. A lemezhatárok élesek, gyakoriak a lemezhatárokon kialakuló opakásvány torlatok 

(17. és 18. fotó). A vas-oxid, -hidroxid nem egyenletes eloszlásban van jelen, hanem 

világosabb kevésbé vasas és vas-oxidban, -hidroxid-ban gazdagabb lemezek váltogatják 

egymást. Emellett a lemezhatárok mentén vörösbarna, rozsdabarna színű hajszálvékony vas-

oxid, -hidroxid anyagú erek is megjelennek, melyek néha keresztezik a lemezességet is. A 

durvább szemcseméretű aleurit és finomhomok lemezekben a törmelék frakció anyagát kvarc, 

földpát és csillám alkotja. A szemcsék gyengén vagy rosszul koptatottak. A nagyobb méretű 

földpát kristályoknál felismerhető az átalakulás, szericitesedés. A csillámlemezek 

elhelyezkedése párhuzamos a lemezességgel. A lemezeknek, vékony rétegeknek általánosan 

jellemző tulajdonsága az aprószemcsés karbonáttal, illetve a törmelékanyag szemcseméreténél 
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kisebb vagy azt megközelítő szürke interferencia színű földpáttal való átitatódása. A 

finomszemű homokkő lemezekben a törmelékes szemcsék között elszórva üde, 

poliszintetikusan ikerlemezes plagioklász kristályok is jelen vannak, melyek felveszik a 

törmelékes kristályok közötti üres tér alakját Az aprószemcsés karbonát mellett elszórva 

nagyobb méretű szabályos rombusz alakú karbonát kristálymetszetek is megfigyelhetők. A 

karbonát és a földpát fázis azonosítására XRD, DTA és elektron-mikroszonda vizsgálatok 

készültek, melyek alapján az aprószemcsés karbonát kalcit, míg a földpát fázis albit (a 

vizsgálatok eredményeinek részletes bemutatását lásd később). Ezen közbetelepülésekből 

hiányzanak a vörösbarna agyagkő szakaszok jellegzetes megjelenését adó póruskitöltések.  

 

17. fotó: Laminált keresztrétegzett aleurolit szöveti fotója. Hematitban gazdagabb és kevésbé hematitos lemezek, 
laminák váltakozása. BAT-4 számú fúrás 998,1 m. 
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18. fotó: Laminált keresztrétegzett aleurolit szöveti fotója. A laminák határán döntően opakásványokból álló 
mini torlat figyelhető meg. BAT-4 számú fúrás 881,7 m. 

Homokkő rétegek. Az előző rétegcsoporthoz hasonlóan jelenlétük az agyagkő összleten belül 

általános, meghatározóvá válnak az Őrházi Tagozaton belül (a fekvő Cserdi Formáció felőli 

átmeneti szakasz) és gyakoribbá válnak a fedő felőli átmeneti szakaszon is, a Nagyvölgyi 

Tagozatban (Konrád, 2013). A 4709/1 jelű érckutató mélyfúrás (helyét lásd a 4. és 5. ábrán) 

harántolta a BAF olyan átmeneti zónáját a fedő Kővágószőlősi Homokkő felé, ahol a 

formáció vörösbarna póruskitöltéses agyagkő rétegei váltakoznak finomszeműtől 

durvaszeműig terjedő homokkő, kavicsos homokkő és vékony konglomerátum rétegekkel. 

Ezen rétegek részletes petrográfiai leírásának, geokémiai vizsgálatának valamint a földpátok 

ásványtani vizsgálatának eredményei Varga Andrea (2009) doktori értekezésében, illetve egy 

többszerzős publikációban kerülnek bemutatásra (Varga et al., 2006). Munkám során a 

formáció mélyebb szakaszain előforduló, valamint a fedő felőli átmeneti rétegekben települő 

homokkő rétegek petrográfiai leírását végeztem el. E változó vastagságú, de azért vékony 

rétegek, lemezek törmelékanyagának szemcsemérete finomszeműtől a közép- középszeműig 

változik, uralkodóak a finom- és aprószemű homokkő rétegek.  Durvább szemű törmelék 

elszórtan van bennük. Jellemző a párhuzamos, flázeres, hullámfodros, íves ferderétegzés és a 

keresztrétegzés is. A lemezek határán a fentebbi fejezetben ismertetett igen kisméretű torlatok 

itt is megjelennek. Ásványos összetétele megegyezik az aleurolit rétegeknél leírtakkal, a 

mennyiségi arányok viszont eltérőek. A törmelékes alkotók között uralkodó a kvarc 

(polikristályos és monokristályos változat egyaránt jelen van), a földpát (plagioklász és K-

földpát egyaránt jelen van). A csillám tartalom erősen megnövekedett, a mennyiséggel együtt 
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a mérettartomány is). Muszkovit és biotit egyaránt megfigyelhető. A biotit változó mértékben 

átalakult, kloritosodott, baueritesedett (teljesen kifakult opakásvány szemcséket tartalmazó 

lemezek gyakoriak). A csillámlemezek döntő hányada a pikkelyekkel párhuzamosan 

helyezkedik el a rétegzéssel, de gyűrtek, hajladozóak és a rétegzéssel szöget bezáróak is 

láthatók. A törmelékes földpátok szintén változó mértékben átalakultak, szericitesedés, 

agyagosodás, sok kristály belsejében aprószemcsés karbonát figyelhető meg. a törmelék 

anyag gyengén, rosszul koptatott. A változó mennyiségű vörösbarna vasas agyagásványos 

alapanyag a törmelék szemcsék közötti teret tölti ki. A rétegekre jellemző az aprószemcsés 

karbonáttal való átitatódás is.       

A vékonycsiszolatos vizsgálatok során az egész formációra vonatkoztatva az ásványos 

alkotók mellett a vizsgált mintákban a kőzettörmelék szemcséket polikristályos kvarc 

(uralkodó), átkristályosodott alapanyagú savanyú vulkanit, metamorfit, granitoid, és egy-egy 

bázikus vulkanit szemcse képviseli.  

Goricai blokk 

Vörösbarna agyagkő, aleuritos agyagkő. Az antiklinálisi kifejlődéshez (A Bodai blokkihoz) 

hasonlóan általános szöveti jellemzője az osztályozottság és a rétegzettség hiánya. Az agyag 

és kőzetliszt szemcseméretű vas-oxidos, -hidroxidos átitatódású alapanyagban helyezkednek 

el a változó méretű és alakú póruskitöltések és elszórva jelen van durvább szemcseméretű 

törmelék anyag is, finomtól nagy szemű homokig terjedő szemcsefrakcióval. A durvább 

szemű frakció önálló szemcsékként elszórva vagy apró csomókként, szemcsehalmazokként 

van jelen. A póruskitöltések alakja és mérete változatos, elhelyezkedésük döntően nem mutat 

irányítottságot, nem köthető rétegzéshez. Méretük a tized mm-től 2-3 mm-ig terjed. Alakjuk 

változatos, uralkodó a torzult, szabálytalan amőbaszerű. Viszont az antiklinálisi kifejlődésre 

oly jellemző nagyszámban megjelenő jellegzetes közel, szabályos alakok, mégpedig közel 

négyszög, háromszög, csaknem kör, nagy nyílásszögű ’V” alak, torzult illetve szabályos 

négyágú csillag alakú metszetek nem ismerhetők fel olyan biztonsággal, mint az antiklinális 

területén. 

Kőzetalkotó ásványok 

Kvarc. Törmelékes alkotó. A kvarcszemcsék között poli- és monokristályos kvarc egyaránt 

megjelenik. Szemcsemérete uralkodóan az aleurit szemcseméreti tartományba esik. A 

durvább frakciót elsősorban a finom- és aprószemű homokfrakció képviseli, azonban durvább 

szemcsék elszórva a finomszemű alapanyagban illetve a durvább szemcseméretű törmelékes 
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szemcsehalmazokban, csomókban figyelhetők meg. A szemcsék gyengén vagy rosszul 

koptatottak. 

Analcim. A póruskitöltések ásványegyüttesének meghatározó tagja. Ezekben a pórusokban 

(„analcimos fészkekben”) az analcim önállóan közel szabályos alakú kristályokban vagy 

kristálycsoportokban jelenik meg a karbonát között, általában a pórusok falán. A kristályok 

1N-lal átlátszóak, színtelenek, +N-kal izotrópok (19. fotó). Fénytörésük kicsi. A hasadási 

nyomvonalai gyengén láthatók. A mennyiségük változó, megfigyelhetők olyan pórusok, 

melyekben csak néhány analcim kristály van jelen, de előfordulnak nagyobb mennyiségű 

analcimot tartalmazó pórusok is. 

 

 

19. fotó: Analcim kristályokat (a) tartalmazó póruskitöltés („analcimos fészek”). A pátos karbonát kristályok 
között helyezkednek el az analcim kristályok (a). (Ib-4 számú fúrás 584,0 m, +N) 

 

Karbonát. A karbonát tartalmat igazoló sósav próba mellett a vékonycsiszolatos vizsgálatok 

is igazolták, hogy a karbonát állandó alkotó fázisa az agyagkőnek. Változatos megjelenési 

formában van jelen, három egymástól jól elkülöníthető megjelenési forma különböztethető 

meg: 
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a) Az agyagkő alapanyagának állandó ásványfázisa az aprószemcsés karbonát.  

b) A finomszemű alapanyagban nagyobb méretű, elszórva megjelenő egyedi kristályok 

vagy több kristályból álló kristályhalmazok, kristálycsoportok. Ez utóbbiak mérete és 

alakja megegyezik a makroszkópos leírásnál bemutatott póruskitöltésekkel, annak azt 

a típusát képviselik, melyeket csak karbonát tölt ki. Az egyedülálló kristályok illetve a 

kristály halmazok kristályai a rombusz alakhoz közelálló metszetekkel rendelkeznek. 

A kristályhalmazok alakja változatos, dominál a szabálytalan alak.  

c) A póruskitöltések makroszkóposan fehér (“analcimos fészkek”) karbonátja, melynek 

két típusa figyelhető meg. Rombusz, vagy közel rombusz alakú nagyobb méretű 

kristályok, illetve aprószemcsés vagy szabálytalan alakú táblás karbonát, mely az 

analcim és a rombusz alakú karbonát kristályok közötti teret foglalja el a pórusokban. 

Földpát. A mikroszkópi vizsgálatok alapján két megjelenési formájuk különböztethető meg. 

a) Az egyik a törmelékes eredetű szemcsék, melyek szemcsemérete a kőzetliszt 

tartománytól a durvahomok frakcióig terjed. A kvarchoz hasonlóan elszórva illetve 

kisméretű homokos és homok lencsékben, csomókban figyelhető meg. A szemcsék 

rosszul koptatottak. Káliföldpát (mikroklin és ortoklász) és plagioklász kristályok 

egyaránt jelen vannak. Átalakultsági fokuk változatos, jelen vannak üde, illetve 

változó mértékben szericitesedett kristályok.  

b) A második típus esetében elszórva megfigyelhetők szabálytalan alakú pórusok, 

melyeket üde poliszintetikusan ikerlemezes plagioklász kristályok töltenek ki. Ezek a 

pórusok különböznek az „analcimos fészkektől”, analcimot nem tartalmaznak, néha 

aprószemcsés karbonát figyelhető meg a földpát kristályok mellett.  

Vas-oxid, -hidroxid. Az agyagkő rétegek döntő többségében a finomszemcsés alapanyagban 

egyenletes eloszlásban van jelen, átitatja a kőzetet. Az összlet agyagkő uralta szakaszain belül 

azonban megjelennek olyan rétegek ahol a vas-oxid, -hidroxid nem egyenletesen oszlik el, pl. 

a homokos csomókban kevésbé van jelen. (ezek makroszkóposan nem tűnnek ki a vörösbarna 

környezetükből).  

Általános törmelékes alkotók a csillámok. Muszkovit és biotit egyaránt jelen van, azonban 

jóval gyakoribb a muszkovit. Szemcseméretük változó, uralkodó a kőzetliszt és a finom 

homok tartomány, mindamellett nagyobb lemezek is megjelennek. Elhelyezkedésük 

irányítottságot nem mutat. A biotit bontott, kloritosodott.  

 

Vörösbarna agyagkő és kissé sárgás, szürkés, fehéres árnyalatú karbonát lemezek 

váltakozásából álló réteg kötegek. Ezeknek a rétegkötegeknek a megjelenése az Ib-4 fúrás 
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BAF harántolásának a felső harmadára jellemző. Lefelé haladva fokozatosan háttérbe 

szorulnak, a fúrás 600 m alatti szakaszán egyre ritkábbá válnak, majd 647,9 m-től (az utolsó 

dolomit réteg talpa; Halász, 2011) eltűnnek. A lemezek, vékonyrétegek vastagsága pár mm-

től néhány cm-ig terjed. A vékonycsiszolatos vizsgálatok szerint e réteg kötegeket ugyanazon 

ásványfázisok alkotják, mint a póruskitöltéses típusnál leírtak. A vörösbarna lemezek szöveti 

jellegeik, ásványos összetételük szerint a vörösbarna póruskitöltéses agyagkőre hasonlítanak 

(minél vastagabbak annál inkább nagyobb az egyezés). A jellegzetes póruskitöltések szintén 

jelen vannak a már bemutatott ásvány fázisokkal („analcimos fészkek”). A finomszemű 

alapanyag karbonátos, de elszórva, illetve kristálycsoportokat alkotva jelen vannak a nagyobb 

méretű karbonátok is. A vörösbarna színüket a finomszemcsés egyenletes eloszlású vas-oxid, 

-hidroxid fázisok adják. A törmelékes frakció szemcsemérete döntően kőzetliszt és 

finomhomok, csak elszórva figyelhetők meg durvább szemcsék (ezek inkább a vastagabb 

lemezekben, vékonyrétegekben gyakoriak). A világosabb árnyalatú lemezekben, 

vékonyrétegekben teljesen uralkodóvá válik a karbonát, azonban a karbonát kristályok között 

változó mértékben jelen van a finomszemcsés vas-oxiddal, -hidroxiddal átitatott agyagos 

kőzetanyag is. Ezen lemezek színe a karbonát kristályok mennyiségétől függ, a legvilágosabb 

lemezek szinte 100 %-ban karbonátból állnak, míg a sötétebb árnyalatúak nagyobb 

mennyiségben tartalmazzák a vörösbarna finomszemű agyagos kőzetanyagot (ez megegyező a 

vörösbarna lemezek anyagával). A karbonátos lemezekben a karbonát kristályok egyedül 

állóak vagy apró, több kristályból álló kristályhalmazokat, kristálycsoportokat alkotnak.  

 

Szürkésbarna, barnásszürke fehér póruskitöltéseket nem tartalmazó aleurolit, 

finomhomokos aleurolit és finomszeműtől nagyszeműig terjedő homokkőrétegek 

váltakozása. Ezen kőzettípusok a fúrás szelvényben lefelé haladva egyre gyakoribbá válnak. 

A feltárt rétegösszlet legalsó szakaszán uralkodóvá válnak a finomtól nagyszeműig terjedő 

homokkő rétegek. Ezek közé vörös agyagkő és aleuritos agyagkő rétegek települnek. Jellemző 

a párhuzamos, flázeres, hullámfodros, íves ferderétegzés és a keresztrétegzés is. Gyakori 

jelenség a bioturbáció. A lemezek határán a fentebbi fejezetben ismertetett igen kisméretű 

torlatok itt is megjelennek. A törmelékes alkotók között uralkodó a kvarc (polikristályos és 

monokristályos változat egyaránt jelen van), a földpát (plagioklász és K-földpát egyaránt 

megfigyelhető). A csillám tartalom erősen megnövekedett, a mennyiséggel együtt a 

mérettartomány is). Muszkovit és biotit egyaránt megfigyelhető. A biotit változó mértékben 

átalakult, kloritosodott, baueritesedett (teljesen kifakult opakásvány szemcséket tartalmazó 

lemezek gyakoriak). A csillámlemezek döntő hányada a pikkelyekkel párhuzamosan 
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helyezkedik el a rétegzéssel, de gyűrtek, hajladozóak és a rétegzéssel szöget bezáróak is 

láthatók. A törmelékes földpátok szintén változó mértékben átalakultak, szericitesedés, 

agyagosodás, sok kristály belsejében aprószemcsés karbonát figyelhető meg. A törmelék 

anyag gyengén, rosszul koptatott. A rétegekre jellemző az aprószemcsés illetve pátos 

karbonáttal való átitatódás. Az „analcimos fészkek” a homokkő rétegek uralta alsó szakaszon 

fokozatosan eltüntek, a 660,55 m-ből származó mintában már nem jelennek meg. Viszont 

jelen van a törmelékes földpátok mellett egy üde poliszintetikusan ikerlemezes léces, táblás 

földpát generáció, mely a karbonáthoz hasonlóan átitatja a homokkő rétegeket. 

Szemcsemérete a homokkő törmelékes alkotóinak szemcseméretével párhuzamosan változik, 

a durvább szemű homokkövekben nő ezen földpát kristályok átlagos mérete is. A kémiai 

elemzések (magas Na2O-tartalmak, pl. 708,55 m-ben már 5,74 %), és az XRD vizsgálatok 

szerint ez a földpát generáció albit. Valószínűleg Na-metaszomatózis érte a kőzetösszletet.     

A harántolás legalsó szakaszán települő homokkő rétegekben a leggyakoribb kőzettörmelék 

szemcse egy mikrokristályos mészkő, mely elszórva aleurit és finomhomok szemcseméretű 

törmelékanyagot tartalmaz. Ezek a szemcsék közepesen koptatottak enyhén okkeros 

árnyalatúak, ami a vasa átitatódásukra utal. További kőzettörmelék szemcsék: polikristályos 

kvarc, metamorfit, granitoid, és egy-egy bázikus vulkanit szemcse képviseli.  
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Műszeres vizsgálatok eredményei 

A makroszkópos tulajdonságok (rendkívül finom szemcseméret) és a vékonycsiszolatos 

vizsgálatok egyértelműen bizonyítják, hogy a BAF meghatározó ásványos alkotói az 

agyagásványok, karbonátok, vas-oxid fázisok. Ezen alkotók mellett az összlet meghatározó 

komponense az a földpát generáció, mely változatos megjelenési formában minden 

makroszkóposan elkülöníthető kőzettípusban jelen van (alapanyagot átitatja; pórusok 

meghatározó fázisa). A finomszemű törmelékes kőzettípusok (aleurolitok, finomszemű 

homokkövek) mikroszkóppal nem azonosítható ásványszemcséinek meghatározása szintén 

fontos a BAF jellemzéséhez. Ezen alkotók azonosítására mennyiségi viszonyaiknak a 

meghatározásához, kémiai összetételük, szerkezetük megismerésére röntgen-pordiffrakciós 

(XRD), termikus (DTA), elektron-mikroszondás és transzmissziós elektronmikroszkópos 

(TEM) vizsgálatok készültek. A formáció, illetve az elkülönített kőzettípusok geokémiai 

jellemzése a teljes kőzetkémiai és nyomelemzések alapján történt. A vizsgálati módszerek 

részletes bemutatását a „Vizsgálati módszerek és céljaik” fejezetben tettem meg. Az 

eredményeket, a petrográfiai vizsgálatokhoz hasonlóan, kifejlődési területenként mutatom be, 

majd elvégzem az eredmények összehasonlítását.  

Nyugat-mecseki Antiklinális 

A nagyszámú XRD, DTA és vékonycsiszolatos vizsgálat alapján (1. táblázat) a fő kőzetalkotó 

ásványok, melyek a vizsgált minták mindegyikében kimutatásra kerültek, és változó arányai 

és mennyiségi viszonyaik alapján jelölhetők ki a formáció fő kőzettípusai: kvarc, albit, illit-

muszkovit (abszolút uralkodó agyagásvány), klorit, kalcit, dolomit, hematit (Árkai, 1994; 

Árkai, 1996; Árkai et al., 1997; Árkai et al., 1998; Földvári, 1996; 1997; 1998; Németh, 2010; 

2014a).   

A kőzetekben emellett mellékes és járulékos alkotók is előfordulnak. Ezen ásványok a fő 

alkotókhoz hasonlóan a formáció képződésekor (felhalmozódásakor) vagy a diagenezis során 

képződtek. Közöttük van olyan, amely a formáció minden kőzettípusában jelen van, és 

vannak olyanok, melyek csak a formáció egyes kőzettípusaiban találhatók (reduktív réteg, a 

fedő és fekvő felöli átmeneti rétegek, felszíni mállott zóna, tektonikai zónák): kevertréteges 

szerkezetű agyagásványok, szmektit, sziderit, kaolinit, pirit, anhidrit, gipsz, barit, káliföldpát, 

azurit, vermikulit, kalkofil elemek szulfidjai (galenit, kalkopirit, szfalerit) (Árkai, 1994; 
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Árkai, 1996; Árkai et al., 1997; Árkai et al., 1998; Földvári, 1996; 1997; 1998; Németh, 2010; 

2014a). 

A fentieken kívül elkülöníthetők a törmelékes alkotók, amelyek a vékonycsiszolatos és az 

elektron-mikroszonda vizsgálatok során kerültek kimutatásra és állandó komponensek 

mindkét elterjedési területen: plagioklász, káliföldpát, Fe-Ti-oxidok, rutil, ilmenit, cirkon, 

apatit, biotit, klorit, szericit, ensztatit (Árkai et al., 1997; Árkai et al., 1998; Németh, 2010; 

Sipos, 2014). 

A BAF ásványainak jellemzése és mennyiségi viszonyaik 

Kvarc. Törmelékes alkotó. Mennyisége széles határok között változik, egyes mintákban 

kimutatási határ alatt van, míg maximális értéke az eddigi meghatározások szerint 35%. 

Poli- és monokristályos kvarc egyaránt megjelenik. Szemcsemérete uralkodóan az aleurit 

szemcseméreti tartományba esik. A durvább frakciót elsősorban a finom- és aprószemű 

homok képviseli (néhány %). E két frakciónak a mennyisége a formációban betelepülésekként 

megjelenő homokkő rétegekben, illetve a fedő és fekvő felöli átmeneti zónákban nő meg. 

Gyengén, rosszul koptatottak. 

Albit. A Bodai Formáció specifikus ásványa. Kémiai összetétele az elektron-mikroszondás 

vizsgálatok alapján megegyezik a sztöchiometrikus albit összetételével (Árkai et al., 1997; 

Árkai et al., 1998; Németh, 2010; Sipos, 2014), lásd a 2. táblázatot. Az elszórva megjelenő, 

egyértelműen törmelékes eredetű, plagioklász szemcsék mindig tartalmaznak néhány % CaO-

ot. A megjelenési formái (lásd a petrográfiai vizsgálatok eredményeit bemutató fejezetet), a 

kőzetek szöveti jellegei, a kémiai összetétele, mennyiségi viszonyai, üde nem bontott volta, 

eloszlási viszonyai alapján autigén keletkezésű, a formáció diagenezise alatt képződött 

(Máthé, 1999; Árkai et al., 2000; Varga et al., 2006; Máthé és Varga, 2012; Máthé és Varga, 

2013). Mennyisége szintén széles határok között változik (2. táblázat). 

Az albit kizárólag a Bodai Formációra korlátozódik, sem a fekvő Cserdi Formációban, illetve 

a fedő tarka homokkőben nem mutatható ki. A Bodai Formáció fedő felőli átmeneti zónájában 

a fedő felé haladva mennyisége fokozatosan csökken, majd az utolsó néhány méteren eltűnik, 

ezután már csak törmelékes plagioklász van jelen. Hasonló tendencia figyelhető meg a Cserdi 

Formáció felőli átmeneti zónában is. 
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  1 2 3 4 5 6 

SiO2 (%) 67,17 61,06 61,65 62,42 66,78 66,50 

TiO2 (%) 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 

Al2O3 (%) 20,00 23,39 23,05 22,76 19,66 19,66 

FeO* (%) 0,25 0,15 0,06 0,35 0,09 0,03 

MnO (%) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MgO (%) 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00 

CaO (%) 0,17 4,22 3,72 3,50 0,04 0,02 

Na2O (%) 11,43 8,75 9,15 8,62 11,29 11,48 

K2O (%) 0,07 0,28 0,14 0,35 0,04 0,04 

Összeg 
(%) 

99,12 97,88 97,75 98,04 97,86 97,68 

    

Ionszámok 24 oxigénre 24 oxigénre 24 oxigénre 24 oxigénre 24 oxigénre 24 oxigénre 

    

Si 8,895 8,288 8,358 8,427 8,936 8,922 

Ti 0,000 0,002 0,000 0,001 0,000 0,000 

Al 3,122 3,742 3,683 3,622 3,101 3,109 

Fe 0,028 0,017 0,007 0,040 0,010 0,003 

Mn 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Mg 0,000 0,000 0,002 0,006 0,000 0,000 

Ca 0,024 0,614 0,540 0,506 0,006 0,003 

Na 2,935 2,303 2,405 2,257 2,929 2,986 

K 0,012 0,048 0,024 0,060 0,007 0,007 

Összeg 15,017 15,015 15,016 14,919 14,985 15,025 

* az összes vas FeO-ban 
1., 5. , 6. oszlop    autigén albit   (Delta-11. sz. fúrás 31,0-31,15 m) 
2. oszlop     törmelékes plagioklász   (Bat-4. sz. fúrás 784,8 m) 
3., 4. oszlop önálló törmelékes plagioklász szemcsék (Bat-4. sz. fúrás 784,8 m) 

2. táblázat: A pórus kitöltések autigén albit kristályainak illetve az agyagköben szórtan megjelenő 
törmelékes plagioklász szemcsék elektron-mikroszonda vizsgálati eredményei. 

A szöveti vizsgálatok alapján több megjelenési formája különíthető el: 

Az egyik megjelenési formája az alapanyagban átitatódásként jelen levő albit. 

Tulajdonképpen „cementálja” a képződményt (kötőanyag), az eredeti pórustérfogatot 

eltünteti, kitölti, vagy egészen minimálisra csökkenti. Az elektron-mikroszondás vizsgálatok 

szerint a kristályok mérete 10 m körüli. Mennyisége kőzettípusonként széles határok között 

változik.  

A póruskitöltések (“Albitos fészkek”) (jellemzőiket lásd a petrográfiai vizsgálatok 

eredményeit bemutató fejezetben) táblás, léces poliszintetikusan ikerlemezes kristályai.  
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Az agyagkövekben, de különösen a vörösbarna aleuritos póruskitöltéseket nem, vagy csak 

minimálisan tartalmazó agyagkőben megjelenő, a mikroszkópban világosabb színű, hematit 

mentes kisméretű gumók, gumó csoportok, enterolikus szerkezetek, megnyúlt sokszög, néha 

„fecskefark alakú” metszetek aprószemcsés albitja. Az elektron-mikroszondás vizsgálatok 

szerint aprószemcsés albitból és karbonátból állnak (Németh, 2010). Ezek tulajdonképpen 

korábbi evaporit ásványok (gipsz, anhidrit, kősó) utáni albitból és karbonátból álló 

pszeudomorfózák. 

Döntően anhidritből álló, erekhez kapcsolódó albit (jellemzését lásd a petrográfiai vizsgálatok 

eredményeit bemutató fejezetben).  

A homokkő rétegekben, illetve az agyagkövekben a törmelékes plagioklász kristályok 

belsejében a hasadási nyomvonalak mentén megfigyelhető diagenetikus kishőmérsékletű 

(oldódás-kicsapódás mechanizmusú) átalakulási termék. (Varga et al., 2006).  

Az albitnak egy igen különleges megjelenési módja az egyes nagyobb méretű csillámlemezek 

hasadási síkjai közötti teret kitöltő albit kristályok előfordulása.  Ezek jellemzését lásd a 

petrográfiai vizsgálatok eredményeit bemutató fejezetben).  

 

Illit-muszkovit. A formáció kőzettípusainak az albit mellett a másik meghatározó 

komponense. Mennyisége tág határok között változik a formációt felépítő külömböző 

kőzettípusoknak megfelelően. Szerkezetének és kémiai összetételének tisztázása végett 

transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatok készültek. Az antiklinális területén a felszíni 

mállási folyamatoknak kitett agyagkő illetve különböző mélységtartományokból származó 

minták is vizsgálatra kerültek (pl. Alfa-1 vágat 260,3 m, illetve a vágatból indított Delta-11 

jelű fúrás 39,78-40,20 m-es mintája, melyek 1100 m mélységből származnak, a BAF-2 számú 

fúrás 585,86-586,48 m és 725,0-725,9 m mélységből származó mintái). A vizsgálatok a 

felszíni feltárás mintáinál azt mutatják, hogy az agyagásványok mérete nem haladja meg az 

egy mikrométert, vastagságuk a tíz nanométert. Szerkezetüket tekintve a vizsgált szemcsék 

illit-szmektit keveréknek bizonyultak, melyet megerősítettek a kémiai elemzések is (Dódony, 

1996). A feltárás két felső mintájában (erősebben mállottak) az agyagásványok szmektit 

komponense jórészt interlaminárisan telített (Na, K, Ca, kationok és az ezeket körülvevő 

hidrátburkok) így a krisztallitok rétegvastagsága nagyobb, míg a harmadik mintában az 

elemzett szemcsék szmektit tartalma nagyrészt H-formájú (Dódony, 1996). A H-forma akkor 

keletkezik, amikor a rétegközi kationok oxónium ionra (H3O
+) cserélődnek (általában savas 

közegben). Száraz körülmények között a hidrát tartalom és így a kristályok rétegvastagsága is 
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csökken, a rétegközi kation minőségétől függően, különösen a H-forma veszti el könnyen a 

vizét.  

Az Alfa-1 vágat mintájában (260,3 m) az agyagásványok zöme tized mikrométeres méretű, 

szabálytalan alakúak vagy léces termetűek. Kémiai összetételük heterogén, az esetek 

többségében illit-szmektit, a szmektit szintén H-forma azaz interlamináris kationja H3O
+. A 

Delta-11 számú fúrásból származó mintában az illit lemezek uralkodó mérete kb. 30 nm és az 

Al mellett Mg-ot és Fe-at tartalmaznak (Dódony, 1996).  

A BAF-2 számú fúrás két mintájában az illit változó kémiai összetételű, Al-, Mg- és Fe-

tartalmú és az ideálisnál kevesebb káliumot tartalmaz (Németh, 2014b). A krisztallitok 

rendkívül kis szemcseméretűek és nagyon vékony kristályok, melyek relatíve több vizet 

tartalmaznak. 

 

Klorit. az illit-muszkovit mellett a formáció másik meghatározó rétegszilikátja. Mennyiségi 

arányai széles határok között mozognak. A leggyakoribb értéke 5-15 % közé esik. 

Mennyisége erősen megnövekedik a formáció reduktív rétegében (Delta-9, BAT-4 és BAF-2 

számú fúrások harántolták, valamint felszíni feltárásokban is tanulmányozható), emellett a 

fedő Bakonyai Homokkő Tagozat felőli átmeneti határzónában. Mennyiségének növekedése 

ezeken a szakaszokon a képződési környezetek reduktívabb jellegével lehet kapcsolatban. Ezt 

megerősíteni látszik az a tény is, hogy amelyik mintákban kloritot nem mutattak ki a 

fázisanalitikai vizsgálatok, az FeO értéke a legalacsonyabb (ezek a legoxidatívabb minták). 

Kémiai összetétele a TEM vizsgálatok és a termikus elemzések adatai szerint Mg-ban gazdag, 

mellette a FeO tartalma is jelentős (Németh, 2014b; Földvári, 1996, 1997, 1998).  

 

Kevertréteges szerkezetű agyagásvány. Az Rtg-diffrakciós vizsgálatok szerint uralkodóan 

klorit-szmektit. A felszíni mállott mintákban (minél mállottabb a minta annál nagyobb 

mennyiségben), illetve a tektonikus zónák mintáiban mindig kimutatásra került (Árkai et al, 

1997, Árkai et al., 1998). 

 

Szmektit (montmorillonit). A termikus vizsgálatok minden esetben jelezték, hogy jelen van 

a formáció kőzettípusaiban (Földvári, 1996, 1997, 1998). Az üde, nem mállott mintákban 

mennyisége néhány %, míg a bontott felszíni mintákban mennyisége megnövekszik. Az XRD 

vizsgálatok ritkábban érzékelték a jelenlétét, azonban a mállott mintákban már ez a 

fázisanalitikai módszer is egyértelműen kimutatta (Árkai et al., 1997; Árkai et al., 1998). A 

termikus elemzések eredményeit igazolta az elektronmikroszkópos vizsgálat is, ami a kémiai 
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összetételére is szolgált adatokkal. A kémiai elemzések szerint Na2O, MgO és FeO tartalma 

szinte minden elemzett minta estében kimutatható (Dódony, 1996). A termikus elemzések 

értékelésénél Földvári Mária is megemlíti az illitek FeO és MgO tartalmát amelyet az 

elektronmikroszkópos vizsgálatok igazoltak, melyek szerint ezeket a komponenseket az 

agyagásvány fázisok szmektit része hordozza (Dódony, 1996). 

Felthetőleg a szmektit (duzzadó komponens) felelős a vékonycsiszolat készítés közben 

gyakran tapasztalt jelenségért, hogy a műgyantával felragasztott mintadarab 1 mm körüli 

vastagságnál összetörte az üveglemezt, melyre fel volt ragasztva. Az üvegtörés szinte minden 

esetben a legnagyobb agyagtartalmú “albit fészkes” agyagköveknél következett be. 

 

Karbonátok. A fázisanalitikai vizsgálatok a minták döntő többségében mind a kalcitot, mind 

a dolomitot kimutatták. Megjelenési formáikat a vékonycsiszolatos vizsgálatok eredményeit 

bemutató fejezetben részletesen leírtam. Kémiai összetételükben rendkívül változatosak. Az 

alapanyag karbonátja az aleurolitok, homokkövek és agyagkövek esetében az elektron-

mikroszondás vizsgálatok szerint kalcit, kismennyiségű Mn-tartalommal. Az albitos 

póruskitöltések aprószemcsés karbonátja kalcit, minimális vastartalommal, míg a táblás 

karbonátok Mg-tartalmú kalcitok, a rombusz alakú kristályok Mg-tartalmú kalcitok vagy 

dolomitok. Az alapanyagban, illetve a póruskitöltésekben megjelenő dolomitok esetében az 

elektron-mikroszondás elemzések szerint a Mn mellett a Fe beépülése is jelentős (Fórizs, 

1994, Árkai et al., 1997; Árkai et al., 1998).  

 

Hematit. A BAF mindegyik kőzettípusában jelen van 5-10% közötti mennyiségben. A 

formáció vörösbarna színe tőle származik. Az elektronmikroszkópos vizsgálat szerint az 

agyagásvány kristályok méretével összevethető a hematit lemezek mérete (10-100 nm), és 

összetételükben a Ti is jelen van (Németh, 2014b; Dódony, 1996). Eloszlása nem minden 

kőzettípusban egyenletes, ez legszembetűnőbben dolomit és az “igazi” aleurolit rétegekben 

látszik. 

 

Káliföldpát. A formáció állandó ásványos alkotója. Két megjelenési formája van:  

Törmelékes alkotó. Mindegyik kőzettípusban megjelenik elszórva. Mikroklin (8, fotó) és 

ortoklász egyaránt jelen van. A törmelékes földpátok sok esetben mutatják a kezdődő 

átalakulás jeleit (elsősorban agyagosodás, szericitesedés). A 4709/1 számú fúrás homokkő 

rétegeinek vizsgálatakor Varga (2009) és Varga et al. (2006) kimutatták a K-földpátok kis 

hőmérsékletű (oldódás-kicsapódás mechanizmusú) diagenetikus albitosodását. A BAF-2 
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számú fúrás mintáinak vékonycsiszolatos vizsgálatakor az elszórtan megjelenő K-földpát 

szemcsék között hasonlóan albitosodott kristályokat találtam, az albitosodást az elektron- 

mikroszondás vizsgálatok is megerősítették (Sipos, 2014). Általában rosszul koptatottak. 

Másodlagos keletkezésű (autigén) káliföldpát. Az „albit fészkes” agyagkövek 

póruskitöltéseiben gyakran megjelenő ásvány (6. és 9. fotó). Általában a pórusok belső részét 

töltik ki a táblás kristályok. Az elektron-mikroszondás vizsgálatok (Árkai et al., 1997; Árkai 

et al., 1998; Dobosi, 2010; Sipos, 2014) szerint kémiai összetétele megfelel a 

sztöchiometrikus K-földpát összetételnek.  Az egyszerű szerkezetű albitos fészkek mellett a 

Gamma-3 számú fúrás 144,2 - 144,5 méterközéből származó mintában az “albitos fészkek” 

vizsgálata során jelentkeztek olyan fészkek, melyeknek gyűrűs, gömbhéjas szerkezetük van 

(9. fotó). Az ásványfázisok elemzésekor derült ki, hogy ezeket a gyűrűs szerkezeteket a 

következő ásványok építik fel: a belső magot szabálytalan alakú kalcit adja), benne néhány 

anhidrit szemcse, ezt körülveszi egy káliföldpátból és kalcit kristályokból álló gyűrű, melyet 

egy albit + Mg-tartalmú kalcitgyűrű szegélyez (Árkai et al., 1997). A káliföldpát héjban apró 

barit kristályok is megjelennek.  

A sztöchiometrikus összetétel és a szöveti viszonyok megerősítik a káliföldpát autigén 

képződését.  

 

Sziderit. A röntgendiffrakciós vizsgálatok mutatták ki a vizsgált minták kis hányadában 1-2 

%-os maximális mennyiségben (Árkai, 1996; Árkai et al., 1997, 1998). Elsősorban az Alfa-1 

vágatból indított fúrások mintáiban fordul elő, pl. a Delta-1, -5, -7 jelű fúrásokban.  

 

Rutil. Törmelékes frakció. A formáció titántartalma csaknem teljes egészében hozzá 

kapcsolódik. Az aleurolitok mini torlatainak meghatározó alkotója.  

 

Kaolinit. A fázisanalitikai vizsgálatok során kisszámú mintában került kimutatásra, általában 

nyomnyi mennyiségben. Azonban néhány mintában néhány %-ot meghaladó értéket jeleztek 

az Rtg-diffrakciós meghatározások (Árkai, 1996; Árkai et al., 1997, 1998). Mennyiségével 

kitűnik a Delta-9 számú fúrás reduktív rétegének a mintája (83,2 m), amelyben a kaolinit 10 

%-ban van jelen. A termikus vizsgálatok a Delta-2 számú fúrásban jelezték a jelenlétét a fedő 

homokkő felé kissé növekvő tendenciát mutatva (Földvári, 1997).  

 

Pirit. A formáció közbetelepülő reduktív rétegiben (BAT-4, Delta-9, BAF-2 számú fúrások 

felszíni feltárások) szabad szemmel is megfigyelhető. A réduktív rétegből származó 
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mintákban, a fázisanalitikai vizsgálatok szerint, mennyisége eléri az 1-2 tömeg %-ot (Németh, 

2014a; Földvári, 1997). A 2014-ben mélyített BAF-2 számú fúrásban két reduktív réteg 

települ emellett az alsó 200 m-es szakasza is pirites. A pirit megjelenése általánosan jellemző 

a formáció alján található úgynevezett átmeneti rétegekben is.  

 

Anhidrit, gipsz. Az elektron-mikroszondás és a vékonysziszolatos vizsgálatok is több esetben 

jelezték a kalcium-szulfát fázis jelenlétét az “albitos fészkekben”. A két ásvány a formáció 

fáciesének értelmezésében nyújt segítséget (ld. később). 

 

Barit. Az antiklinális területén a formáció kőzettípusaiban mindig (nyomnyi mennyiségben, < 

1 %) jelen levő komponens (az agyagkövekben gyakoribb). Az elektron-mikroszondás 

vizsgálatok az összes megelemzett mintában kimutatták a kőzetalapanyagában illetve az 

“albitos fészkekben” (ezekben gyakrabban) egyaránt. Úgy tűnik, hogy csak minimális 

hányada törmelékes eredetű, az “albitos fészekben” a fészket kitöltő ásványokkal együtt 

képződött. Az elektron-mikroszondás elemzések szerint mindig tartalmaz Sr-ot változó 

mennyiségben (Árkai et al, 1997, Árkai et al., 1998; Dobosi, 2010; Sipos, 2014).  

 

Azurit. A bodai aleurolit és a fedő bakonyai homokkő közvetlen határzónájában 

makroszkóposan is megfigyelhető egy vékony rétegben. Ez a szint mindegyik olyan fúrásban 

és felszíni feltárásban tanulmányozható, ahol a két képződmény konkordánsan települ 

egymásra. Feltehetőleg elsődleges réz-szulfidok átalakulási terméke.  

 

Vermikulit. Az 2014-ben mélyített BAF-2 számú fúrás mintáiból mutatta ki az XRD 

vizsgálat maximum 3 tömeg %-ban (Németh, 2014a). Hasonlóan nyomnyi mennyiségben 

jelentkezik a BAT-4 fúrás néhány mintájában (Árkai, 1994). 

 

Muszkovit. A formáció törmelékes frakciójának meghatározó komponense.  

 

Törmelékes plagioklász. Szintén állandó törmelékes alkotó. Az elektron-mikroszondás 

elemzések szerint kémiai összetételük különbözik az autigén albittól, mindig tartalmaznak Ca-

ot (Árkai et al, 1997, Árkai et al., 1998; Dobosi, 2010; Sipos, 2014).  

 

Fe-, Ti-oxidok, magnetit, ilmenit, cirkon, apatit, biotit, klorit, ensztatit. Törmelékes 

eredetű ásványok, melyek mindig jelen vannak minimális mennyiségben (az ensztatitot csak 
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egy mintában találtuk meg; Árkai et al., 1998). Az aleurolitokban és a homokkövekben mini 

torlatokat alkotva dúsulnak. 

 

Kalkofil elemek szulfidjai (galenit, kalkopirit, szfalerit). Az “albitfészkes agyagkövek” 

mintáinak némelyikében az “albitos fészkekben” a mikroszkópos vizsgálatok apró 

opakásvány kristályokat mutattak ki. Ezen szemcséknek (BAT-4 sz. f. 562,5 m) az elektron-

mikroszondás elemzése a következő fázisokat határozta meg: galenit, Se-tartalmú galenit, 

kalkopirit, szfalerit (Fórizs, 1994). Nagyobb mennyiségű kalkopirit található a közbetelepüló 

reduktív rétegek redoxfront jellegű határzónájában, pl. Delta-9 számú fúrás reduktív 

rétegének az átmeneti zónájában szabad szemmel is látszanak a kalkopirit szemcsék 

A fő alkotókon (kvarc, albit, illit-muszkovit, klorit, karbonátok, hematit) kívül bemutatott 

ásványfázisok mellékes alkotói a BAF-nak. 

Goricai blokk 

A vékonycsiszolatos és a különböző műszeres vizsgálatok az Ib-4 fúrás mintáibam a 

következő ásványfázisok jelenlétét igazolták. Fő kőzetalkotó ásványok: kvarc, agyagásványok 

(abszolút uralkodó az illit-muszkovit (mellette klorit, kevertréteges agyagásvány és szmektit 

került kimutatásra), albit, analcim, karbonátok (kalcit, dolomit) és hematit. A mellékes és 

akcesszórikus ásványok: plagioklász, K-földpát, muszkovit, biotit, Fe-, Ti-oxidok, magnetit, 

ilmenit, cirkon, apatit, klorit (3. táblázat).  
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Ib-4 498,65-498,7 m k 30 9 54 1 k k k k k 7 k k 

Ib-4 498,65-498,75 m k 20 7 15 k k k k 2 55 <1 k k 

Ib-4 505,25-505,35 m k 18 9 35 3 k k k 2 28 5 k k 

Ib-4 510,84-510,90 m k k 10 75 2 k k k 12 k k k k 

Ib-4 527,1-527,36 m 12 13 8 40 2 k k k 14 4 6 k k 

Ib-4 538,7-538,8 m 16 28 7 32 2 k k k 10 ny 5 k k 

Ib-4 553,24-553,64 m 18 14 11 35 1 k k 2 10 2 7 k k 

Ib-4 560,54-560,64 m 20 3 16 40 3 k k k 10 <1 8 k k 

Ib-4 569,8-569,9 m 23 11 12 33 2 k k 2 9 1 7 k k 

Ib-4 598,20-598,40 m 12 12 20 27 4 k 4 3 10 k 4 1 3 

Ib-4 599,27-599,48 m 8 17 20 24 3 k 6 5 10 k 3 1 3 

Ib-4 600,59-600,8 m 8 16 27 24 4 k k 3 10 k 4 1 3 

 Ib-4 600,87-601,87 m 9 16 25 23 4 k k 3 14 k 3 1 2 

Ib-4 602,74-602,94 m 10 14 20 28 4 k k 2 13 k 5 1 3 

Ib-4 603,62-603,82 m 11 15 23 26 4 k k 3 10 k 4 1 3 

Ib-4 604,44-604,64 m 10 15 22 25 3 k 4 5 9 k 4 1 2 

Ib-4 605,44-605,94 m 4 17 28 24 3 k 5 3 10 k 3 1 2 

Ib-4 606,27-606,47 m 10 13 23 26 3 k 4 4 9 k 4 1 3 

Ib-4 607,18-607,38 m 11 14 21 26 4 k 4 3 9 k 4 1 3 

Ib-4 608,34-608,54 m 9 15 23 24 4 k 4 3 11 k 4 1 2 

* szmektit-dús 

k - kimutatási határérték alatt  

ny - nyomnyi mennyiség  

3. táblázat: Az Ib-4 fúrás mintáinak ásványos összetétele  

Az ásványok jellemzése és mennyiségi viszonyaik 

 

Kvarc. Törmelékes alkotó. Mennyisége széles határok között változik, egyes mintákban 

kimutatási határ alatt van, míg maximális értéke az eddigi meghatározások szerint 28 %. 

Mennyisége az alsó homokkő dominanciájú szakaszon megnövekszik. Poli- és 

monokristályos kvarc egyaránt megjelenik. Szemcsemérete az agyagkövekben uralkodóan az 

aleurit szemcseméreti tartományba esik, míg a homokkő rétegekben finom- és aprószemű. Az 

agyagkőben elszórva durvább frakció is megfigyelhető, elsősorban a finom- és aprószemű 

homok. Gyengén, rosszul koptatottak. 

Albit. Az összlet egyik specifikus ásványa. A vizsgálatok szerint már a fedő felőli 

határzónától néhány méterre megjelenik (5-6 %), a fúrás talpa felé haladva mennyisége 

fokozatosan növekszik (560,0 méterben eléri a 16 %-ot), majd 600,0 méterben már 

meghaladja a 20 %-t (Tóth és Árkai, 2005; Maros et al., 2010). Ez a megemelkedett 
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mennyiség van jelen az alsó homokkő dominanciájú szakaszon. Kémiai összetétele az 

elektron-mikroszondás vizsgálatok alapján megegyezik a sztöchiometrikus albit összetételével 

(Tóth és Árkai, 2005). A megjelenési formái alapanyagban átitatódás (uralkodó megjelenési 

mód), különösen feltűnő a homokkő rétegekben, és az agyagkövekben elszórva megjelenő 

szabálytalan alakú póruskitöltések, melyek csak poliszintetikusan ikerlemezes albit 

kristályokból állnak.  A kőzetek szöveti jellegei, a kémiai összetétele, mennyiségi viszonyai, 

üde nem bontott volta, eloszlási viszonyai alapján autigén keletkezésű. Kizárólag a Bodai 

Formációra korlátozódik, a fedő tarka homokkőben nem mutatható ki.  

Agyagásványok. A műszeres vizsgálatok szerint abszolút uralkodó az illit-muszkovit fázis. 

Mennyisége tág határok között változik (3. táblázat). A legmagasabb értékekkel a fedő felőli 

átmeneti zónában van jelen, a közvetlen határon 72 %, míg 510,84 m-ből származó mintában 

75 %. Az analcimos agyagkövekben aránya 20 és 40 % közöt változik, lefelé haladva 

mennyisége lecsökken a 25 5 körüli értékre. Az alsó hömokköves szakaszon még kisebb a 

mennyisége. Szerkezetének és kémiai összetételének tisztázása végett transzmissziós 

elektronmikroszkópos vizsgálatok készültek.  

A Goricai blokk déli határzónájában (5. ábra) mélyült XIV. szerkezeti fúrás mintájában az 

agyagásványok méretük és morfológiájuk alapján két csoportra oszthatók: néhány tíz nm 

laterális kiterjedésű szabálytalan szemcsék agregációjával létrejövő halmaz, illetve 

mikrométeres méretet is elérő idiomorf hatszög alakú kristályok csoportja. A kisméretű 

szabálytalan körvonalú szemcsék kémiai összetétele közel 1:1 arányú illit–szmektit 

keveréknek bizonyult, ahol a szmektit zömmel dioktaéderes és az interlamináris kationja 

főként oxónium (H3O
+). Az idiomorf agyagásványok a muszkovitéhoz közeli összetételű 

illitek (Dódony, 1996): 

 

6,89{KAl2[AlSi3O10(OH)2]} 

Na0,22(Mg2,08Ti0,15Al0,3Fe0,48)(Fe1,14Si2,86O10(OH)2) 

A Goricai Blokk területén mélyített Ib-4 számú fúrás két mintája közül az egyik a BAF fedő 

felőli átmeneti zónájából való (510,5-510,6 m), míg a másik „normál” analcimos-albitos 

agyagkő (540,32-540,37 m). Az átmeneti zónából származó minta agyagban rendkívül 

gazdag, illit-tartalma 71 %, ezzel szemben a 2. minta „csak” 51 % illitet tartalmaz. A 

nagyfelbontású TEM vizsgálatok szerint a mintában az illit szemcsék vastagsága ritkán éri el 

a 10 réteget, rendszerint 5-6 nanométeresek és jelentős a víztartalmuk, mely rétegközi H3O
+-

ként van jelen). Két típusuk került kimutatásra, mégpedig a 2M és az 1M. Az előbbi Fe és Mg 

mentes míg az utóbbi Fe- és Mg-tartalmú. A vizsgálatokat végző Németh Tibor kiemelte, 
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hogy az 1M politípiájú illit a BAF-ban mindig tartalmaz Fe-at és Mg-ot. Az Ib-4 fúrás 

mélyebb szakaszáról származó analcimos-albitos mintában 3 illit fázis jelentkezett: 

1. 50-100 nm méretű vékony K-hiányos (3,5 atom %) szabálytalan illitlemezek változó 

Mg- (6-10 atom %) és Fe- (3-6 atom %) tartalommal. A Si/Al arány 1,98-2,15 között 

változik, ami hasonló a kismennyiségű duzzadó komponenst tartalmazó illit/szmektit 

kevert réteges agyagásványhoz. 

2. nagy lemezes (átmérőjük 250 nm, vastagságuk 10-20 nm) illit kristályok csillámszerű 

diffrakciós képpel, melyek a c-tengely szerint rendezettek. A Si/Al arányuk kicsi (1,6), 

míg K-tartalmuk magas (7,6 atom százalék). 

3. A 2. típussal megegyező méretű illit kristályok, azonban a c-tengely szerint 

rendezetlen szerkezetűek. K-tartalmuk kisebb (4,4 atom százalék), azonban magasabb 

a Mg- (5 atom százalék) és a Fe- (10 atom százalék) tartalmuk és a Si/Al arányuk 

(1,82). 

Klorit. Az illit-muszkovit mellett a vizsgált minták csaknem mindegyikében kimutatásra 

került (1-4 %, 3. táblázat).  

Kevertréteges szerkezetű agyagásvány. Az Rtg-diffrakciós vizsgálatok szerint uralkodóan 

illit-szmektit.  

Szmektit (montmorillonit). A termikus és az XRD vizsgálatok minden esetben jelezték, 

hogy jelen van a formáció kőzettípusaiban (Maros et al., 2010).  

Karbonátok. A fázisanalitikai vizsgálatok szerint a karbonát a fúrás által feltárt teljes 

szakaszon jelen van. A kalcit a fedő felőli átmeneti zóna legfelső pár méterében hiányzik, 

598,65 m-től már végig jelen van a feltárt szakaszon, mennyisége erősen megnövekszik az 

alsó homokkő dominanciájú szakaszon (ezt igazolja a 708,55 m-es minta magas CaO értéke, 

5. táblázat). Ezen a szakaszon a vékonycsiszolatos vizsgálatok szerint a kalcit jelentős 

hányada kötőanyag (a másik rész a törmelékes karbonát szemcsékhez kötődik), az albittal 

együtt cementálja a homokkövet. A dolomit mennyisége az analcim megjelenésével erősen 

lecsökken, majd eltűnik. Az alsó homokköves szakaszon nincs jelen, ezt igazolja a 708,55 m-

ből származó homokkő minta kémiai összetétele, a MgO értéke kisebb, mint 0,15 % (5. 

táblázat). Viszont az összlet felső 10 m-es szakaszán dolomit rétegeket is alkot. Megjelenési 

formáikat a vékonycsiszolatos vizsgálatok eredményeit bemutató fejezetben részletesen 

leírtam. Az elektron-mikroszonda vizsgálatok szerint az analcimos fészkek karbonátja 

uralkodóan kalcit, de Mn-tartalmú dolomit is megjelenik (Tóth és Árkai, 2005).  

Hematit. Állandó alkotó, mennyisége 3-9 % között változik, legmagasabb értékei a fedő 

felőli határzóna agyagköveiben illetve az analcimos agyagkövekben jelentkeznek. Az alsó 
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homokköves szakaszon mennyisége lecsökken 2 % alá. A formáció vörösbarna színe tőle 

származik.  

Káliföldpát. Csak törmelékes szemcseként van jelen elszórva. Mikroklin és ortoklász 

egyaránt jelen van. Sok szemcse mutatja a kezdődő átalakulás jeleit (elsősorban agyagosodás, 

szericitesedés). Általában rosszul koptatottak. 

Muszkovit. A formáció törmelékes frakciójának meghatározó komponense. szemcsemérete 

széles határok között változik, kőzetliszt-aprószemű homok mérettartomány. Mennyisége 

megemelkedik a homokkő és aleurolit rétegekben.  

Törmelékes plagioklász. Szintén állandó törmelékes alkotó. Sok szemcse mutatja a kezdődő 

átalakulás jeleit (elsősorban agyagosodás, szericitesedés). Általában rosszul koptatottak. A 

kezdődő átalakulása miatt jól elkülöníthető az alsó homokköves szakasz homokkő rétegeiben 

a szemcseközi térben a Na-metaszomatózis eredményeként képződött üde nem bontott 

autigén albit kristályoktól. 

Rutil. Törmelékes alkotó, 1 % körüli mennyiségével (Maros et al., 2010) kiemelkedik a többi 

nehézásvány közül (3. táblázat). A formáció titántartalma csaknem teljes egészében hozzá 

kapcsolódik.  

Opakásványok, ilmenit, cirkon, apatit, biotit, klorit. Törmelékes eredetű ásványok, melyek 

mindig jelen vannak minimális mennyiségben.  
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Goricai Blokk és a Nyugat-Mecseki Antiklinális kifejlődés ásványos 
összetételének az összehasonlítása 

A két kifejlődés között az ásványos összetételben a leglényegesebb különbség az analcimnak 

a jelenléte a Goricai Blokkban, ezzel szemben az antiklinális reületén egyetlen vizsgált 

mintában sem került kimutatásra. Az antiklinális területén állandó komponensként jelenlévő 

autigén eredetű K-földpát a vizsgálatok szerint hiányzik a Goricai blokk területén. A dolomit 

az antiklinális területén állandó komponens, ezzel szemben a goricai területen az Ib-4 fúrás 

mintáinak vizsgálata szerint számottevő megjelenése csak a fedő felőli határzónára 

korlátozódik. Az analcim megjelenésével mennyisége minimálisra csökken vagy a műszeres 

vizsgálatok kimutatási határértéke alatti mennyiségben van jelen. Az alsó homokkő 

dominanciájú szakaszon nincs jelen, a homokkövek karbonát cementjét kalcit adja. Ezek az 

ásványos összetételbeli különbségek a kifejlődés képződési környezetében lévő 

különbségekre vezethető vissza.  
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A BAF (fő) kőzettípusai az ásványos összetétel és a szöveti jellegek apján 

Nyugat-mecseki Antiklinális  

A fő kőzetalkotó ásványok - agyagásványok (elsősorban az illit-muszkovit és a klorit), albit, 

kvarc, karbonátok (kalcit, dolomit), hematit – mennyiségi viszonyai, illetve a szöveti 

jellegzetességek alapján a következő kőzettípusok váltakozása építi fel a Bodai Agyagkő 

Formációt az antikilinális területén (Bodai blokk): 

Albitos (“albitfészkes” agyagkő): A formáció szabad szemmel egyik legjobban felismerhető, 

a többi kőzettípustól elkülöníthető kőzete (2. fotó). A petrográfiai vizsgálatok eredményeit 

bemutató fejezetben ismertetett “ albitfészek” típusok mindegyike megjelenik egy mintán 

belül, ezek szabad szemmel fehér, enyhén rózsaszínes fehér színű pöttyöknek, szálas 

képleteknek, pontszerűnek és szabálytalan amőbaszerű képleteknek látszanak. Ez a kőzettípus 

uralkodóan nem mutat rétegzettséget, ennek megfelelően az albitfészkek elhelyezkedése 

uralkodóan nem irányított. Esetenként azonban irányítottság megfigyelhető (ez különösen a 

szálas alakú fészkeknél feltűnő) ilyenkor a fészkek elhelyezkedése a kőzet rétegzési irányával 

esik egybe (különösen jól megfigyelhető a rétegzés a közbetelepülő dolomit rétegek 

közelében).  

Ásványos összetétele a következőképpen jellemezhető: legnagyobb mennyiségben az 

agyagásványok vannak jelen, összmennyiségük általában 40-50% között van. Uralkodó 

agyagásvány az illit-muszkovit, mellette klorit még a meghatározó fázis. A termikus 

vizsgálatok minden esetben kimutattak néhány % montmorillonitot, a diffrakciós vizsgálatok 

is kimutattak némely mintában (nem mállottban) szmektitet és több mintában kevertréteges 

szerkezetű agyagásványt, mely uralkodóan klorit-szmektit átmenet. Ezen agyagásványokon 

kívül a röntgendiffrakciós vizsgálatok kaolinitet mutattak ki nyomokban, illetve néhány %-

ban. Egy mintában (Delta-9 sz. f. 83,2 m, reduktív réteg) megnövekszik  a mennyisége, és 

eléri a 10%-ot. A BAF-2 számú fúrás mintáiban 1-3 % vermikulitt is megjelenik.  

A két meghatározó agyagásvány mennyiségi arányait vizsgálva e kőzettípuson belül az illit-

muszkovit és a klorit eloszlása alapján két alcsoport jelölhető ki:  

a, Mindkét rétegszilikát jelen van (az illit-muszkovit mindig jóval meghaladja a 

kloritot). 

b, Hiányzik a klorit ennek az alcsoportnak a mintáiból (pl. EXT-6 sz. f. 1,35 m, 

Delta-4 sz. f. 70,7 m, Delta-3 sz. f. 154,2 m) és jelentősen megnövekszik az illit-

muszkovit mennyisége.  
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Az “albitfészkes” agyagkövekben az autigén albitnak a mennyisége mindig kisebb, mint az 

agyagásványoké. Az albit jelentős hányada a különböző típusú “albitos fészkekben” jelenik 

meg. Mennyisége 40% alatti, legáltalánosabb 20 és 35% közötti érték. 

Kvarctartalmuk (törmelékes frakció) döntően 5 és 15% között változik (néha lehet magasabb 

pl. Delta-4 sz. f. 70,7 m), leggyakoribb érték az 5-10% közötti. Szemcsemérete uralkodóan 

aleurit, kisebb mennyiségben finom- és aprószemű homok, csak elszórtan jelennek meg 

durvább szemcsék. Eloszlása uralkodóan egyenletes, de megfigyelhetők a 

vékonycsiszolatokban apró sávok, csomók, foltok, melyekben feldúsul a törmelék, közöttük a 

kvarc mennyisége. 

A „petrográfiai vizsgálatok eredményei” fejezetben bemutatott karbonát típusok jelen vannak, 

méghozzás a minták döntő többségében 10% alatti mennyiségben. Általában a kalcit nagyobb 

mennyiségben fordul elő, mint a dolomit. A karbonátoknak egy jelentős része az “albitos 

fészkekben” található, a többi a kőzetben. Azokban a mintákban, melyekben megnövekedett a 

dolomit aránya, magában a kőzetben is megjelennek önálló nagyobb méretű rombuszalakú 

kristályok, illetve ezekből álló kristálycsoportok. Néhány mintában nyomnyi mennyiségű 

sziderit is kimutatásra került. Az “albitfészkes” agyagkőnek a legmagasabb a hematit tartalma 

is (7-10%). A felszíni szerkezetkutató és sekélyfúrások, Alfa-1 vágat és a belőle indított 

bányafúrások, valamint a felszíni feltárások kőzetanyagának tanulmányozása egyértelműen 

kimutatta, hogy az “albitfészkes” agyagkő, mely mindig rendelkezik 5-10% közötti 

törmelékes kvarctartalommal, a Bodai Formáció leggyakoribb és legnagyobb tömegű 

kőzettípusa. 

Albitolit. Az ásványos összetételben az autigén albitnak a mennyisége eléri, illetve 

meghaladja az 50%-ot, ezért ezt a kőzettípust “albitolitnak” kell neveznünk.. Jellemzője a 

kismennyiségű törmelékes kvarc- (10%-nál kevesebb) és az alacsony agyagásvány-tartalom 

(kevesebb, mint 25%). Mindkét meghatározó rétegszilikát típus jelen van, az illit-muszkovit 

nagyobb mennyiségben, mint a klorit. A karbonátok elérik a 10%-ot és mind a kalcit mind a 

dolomit megjelenik. A hematit mennyisége 5-6%. A vékonycsiszolatos és az elektron-

mikroszonda vizsgálatok, illetve a makroszkópos megfigyelések szerint “albitfészek” csak 

elvétve jelenik meg, az autigén albitnak csaknem 100%-a a kőzetben átitatódásként van jelen. 

Rétegzettséget nem mutat a kőzet. Gyakoriak vas-oxid, -hidroxid-mentes finomszemcsés 

karbonátból és földpátból álló lencsék, illetve szabálytalan alakú gumókból, prizmás 

metszetekből álló halmazok, melyek enterolitikus szerkezeteket, vékony lemezeket vagy 

legtöbbször szabálytalan nagyobb méretű (homok lencséhez hasonló) törmelék halmazokat 
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formálnak. A formáción belül leginkább a vörösbarna aleuritos póruskitöltéseket nem, vagy 

minimálisan tartalmazó agyagkővel azonosítható.  

„Igazi aleurolit”, melyet magas kvarc- (25% feletti) és albit- (35% feletti, de meghaladhatja 

az 50 %-ot is), alacsony rétegszilikát tartalom (10% körüli, mindkét meghatározó rétegszilikát 

jelen van, de uralkodó az illit-muszkovit) jellemzi. Karbonátok közül inkább a kalcit van jelen 

(10% körüli értékkel), a dolomit minimális mennyiségben fordul elő, vagy nem mutatható ki. 

A hematit szintén kevés (mintegy 5%). A vékonycsiszolatos és elektron-mikroszonda 

vizsgálatok szerint “albitos fészek” csak elvétve figyelhető meg, az autigén albit és a kalcit 

átitatja a kőzetet, kötőanyagként vannak jelen. Az albit kristályok mérete 10 m körüli. A 

kvarc szemcsék mérete döntően a kőzetliszt és a finomhomok szemcseméreti tartományt 

képviseli. 

A törmelékes muszkovittartalma is ennek a kőzettípusnak a legnagyobb és az egyéb 

törmelékes alkotók is nagyobb mennyiségben jelennek meg, a nehézásványok torlatokban 

feldúsulnak. Ezen kőzettípusnak az ásványos összetétel mellett a szövete a legjellemzőbb 

elkülönítő bélyege. Mindig lemezesen rétegzett (párhuzamos és keresztrétegzés egyaránt 

előfordul). A lemezek vastagsága 0,5 mm-től néhány cm-ig változik. A törmelék anyag 

szemcsenagysága aprószemű homok és aleurolit között változik (uralkodó az aleurolit és a 

finomszemű homok). A lemezek között is megfigyelhető szemcseméretbeli különbség, 

finomabb és durvább lemezek váltogatják egymást.  

Az „igazi aleurolit” a formáción belül betelepülésként van jelen. Barnásszürke színű, kemény, 

tömör kőzet. Szöveti jellegei (lemezes rétegzés) nem ismerhető fel legtöbbször, csak 

vékonycsiszolat készítésekor tárul fel, amikor már elég vékony a kőzetlemez, ezért 

makroszkóposan a felismerésük is nehéz. A kőzet felületén könnyebben felismerhetők, mivel 

a mállási folyamatok kihangsúlyozzák a rétegzést, így a felszíni mintáknál gyakrabban 

kimutatásra került. A formáción belül ez a kőzettípus önálló fáciest képvisel. 

A formációra oly jellemző dolomit közbetelepülések, ezek vastagsága néhány mm-től 

néhány cm-g változik. Ezeknek a dolomit mellett a másik meghatározó ásványuk az autigén 

albit, melynek mennyisége néha meghaladja a dolomitét (pl. SC-3 sz. f. 9,2 m). Esetenként 

azonban elemzésre került olyan dolomit közbetelepülés is, melyben csak minimális az albit 

mennyisége (BAT-4 sz. f. 1040,9 m). Az autigén albit szintén átitatódásként van jelen, 

“albitos fészek” csak elvétve figyelhető meg. Kis mennyiségben került kimutatásra a dolomit 

mintákban a rétegszilikát (általában mindkét meghatározó rétegszilikát típus jelen van, az illit-

muszkovit aránya nagyobb, mint a klorité), a törmelékes kvarc és a hematit is (5% alatt). 

Minimális mennyiségben kalcit mindig megjelenik.  
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A dolomit közbetelepülések általában laminált rétegzést mutatnak, (1 vagy 2 jellegzetes 

szöveti fotó15). Barnásszürke színűek, az albitos átitatódás miatt kemények. Legjellemzőbb 

makroszkópos tulajdonságuk a színük és lemezes szerkezetük mellett a felcserepesedés. A 

karbonátos lemezekben a karbonát kristályok egyedül állóak vagy apró, több kristályból álló 

kristályhalmazokat, kristálycsoportokat alkotnak. A kristálymetszetek, illetve a 

kristályhalmazok alakja megegyezik a póruskitöltéses agyagköveknél (2. típusú karbonát) 

illetve a póruskitöltés nélküli agyagköveknél leírtakkal, nyereg alakú kristályok, torzult vagy 

szabályos csillag alak.  

Homokkő közbetelepülések. Jelenlétük az agyagkő összleten belül általános, meghatározóvá 

válnak az Őrházi Tagozaton belül és gyakoribbak a fedő felőli átmeneti szakaszon is. A 

homokkő rétegek részletes petrográfiai leírásának, geokémiai vizsgálatának valamint a 

földpátok ásványtani vizsgálatának eredményei Varga Andrea (2009) doktori értekezésében, 

illetve egy többszerzős publikációban kerültek bemutatásra (Varga et al., 2006).  Doktori 

munkám során a formáció mélyebb szakaszain előforduló, valamint a fedő felőli átmeneti 

rétegekben települő homokkő rétegek petrográfiai leírását végeztem el. E változó vastagságú, 

de azért vékony rétegek, lemezek törmelékanyagának szemcsemérete a finomszemű homoktól 

a középszeműig változik, uralkodóak a finom- és aprószemű homokkő rétegek.  Durvább 

szemű törmelék csak elszórtan van bennük. Jellemző a párhuzamos, flázeres, hullámfodros, 

íves ferderétegzés és a keresztrétegzés is. A lemezek határán a fentebbi fejezetben ismertetett 

igen kisméretű torlatok itt is megjelennek. Ásványos összetétele megegyezik az aleurolit 

rétegeknél leírtakkal, a mennyiségi arányok viszont eltérőek. A törmelékes alkotók között 

uralkodó a kvarc (polikristályos és monokristályos változat egyaránt jelen van), a földpát 

(plagioklász és K-földpát mindkettő előfordul). A csillám tartalom erősen megnövekszik. 

muszkovit és biotit egyaránt megfigyelhető. A biotit változó mértékben átalakult, 

kloritosodott, baueritesedett (teljesen kifakult opakásvány szemcséket tartalmazó lemezek 

gyakoriak). A csillámlemezek döntő hányada párhuzamosan helyezkedik el a rétegzéssel, de 

gyűrtek, hajladozóak és a rétegzéssel szöget bezáróak is láthatók. A törmelékes földpátok 

szintén változó mértékben átalakultak, szericitesedés, agyagosodás, sok kristály belsejében 

aprószemcsés karbonát figyelhető meg. A törmelék anyag gyengén, rosszul koptatott. A 

változó mennyiségű vörösbarna vasas agyagásványos alapanyag a törmelék szemcsék közötti 

teret tölti ki. A rétegekre jellemző az aprószemcsés karbonáttal, illetve a formáción belül 

települő rétegekre az albittal való átitatódás is.  

 



 74

Minta 
kvarc    
[%] 

albit     
[%] 

illit-
muszkovit  

[%] 

klorit  
[%] 

kaolinit  
[%] 

kevert-
réteges 
szerk. 

+a.ásv*

szmektit  
[%] 

kalcit    
[%] 

dolomit  
[%] 

hematit  
[%] 

Delta-3. 69,4-69,5 m 3 59 14 8 k k k 4 6 6 

Delta-4. 53,2-53,5 m 5 39 38 k k k k 5 6 7 

XIV. 2041,0-2041,3 m 14 16 39 5 k k k 2 14 8 

Delta-4. 17,8-18,0 m 10 26 32 5 k k k 6 11 8 

Delta-4. 33,4-33,6 m 12 55 7 4 k k k 5 13 4 

Bat-4. 1169,2 m 27 13 33 14 k k k 3 5 5 

Delta-3. 39,7-40,55 m 12 37 25 13 k k k 6 k 7 

Delta-3. 113,9-114,4 m 10 39 27 11 k k 1 3 3 7 

K-75/2. felsz.feltárás 25 45 9 2 k k 4 10 k 5 

K-23/1. felsz.feltárás 10 18 42 k k 15 k 7 k 8 

K-120/2. felsz.feltárás 30 42 8 1 k k 4 11 2 3 

Delta-3. 14,7 m 2 33 8 4 k k k 4 45 4 

Delta-3. 72,60 m 10 40 27 7 k k k 4 4 8 

Delta-3. 83,60 m 7 42 23 10 k k k 2 10 6 

Delta-3. 154,20 m 16 26 37 k k k k 8 6 6 

Delta-3. 197,9 m 12 25 41 9 k k k 3 2 8 

Delta-3. 227,7 m 9 32 31 12 k k k 5 4 7 

Delta-3. 235,05 m 6 41 20 10 k k 7 6 5 5 

Delta-5. 20,85 m 7 27 36 9 k k k 6 7 8 

Delta-5. 59,0 m 9 23 45 5 k 3 k 5 2 8 

Delta-5. 24,81 m 6 30 33 7 k 4 k 6 6 8 

Delta-5. 146,8 m 7 36 29 9 k k k 6 4 9 

Delta-9. 79,58 m 8 30 38 6 k k k 4 5 9 

Delta-9. 20,43 m 9 23 40 6 k k k 7 7 8 

Delta-3. 22,45 m 10 33 36 8 k k k 5 1 8 

Delta-9. 83,2 m 12 27 25 18 10 3 k 3 1 k 

Delta-10. 13,15 m 14 50 10 5 k k k 11 4 6 

Delta-3. 178,85 m 8 43 23 10 k k k 9 k 7 

Delta-3. 48,35 m 11 30 32 7 3 k k 5 3 9 

Delta-5. 84,3 m 8 22 37 3 1 k k 4 18 8 

Delta-5. 100,4 m 10 40 32 6 k k k 2 2 8 

Delta-4. 3,0 m 6 43 24 8 k k k 6 5 7 

Delta-4. 9,23 m 6 40 31 8 1 k k 3 3 9 

Delta-4. 25,6 m 6 32 33 10 1 k k 7 3 9 

Delta-4. 34,79 m 6 36 34 5 k k k 6 4 9 

Delta-4. 50,12 m 11 50 25 1 k k k 3 5 6 

Delta-4. 55,92 m 5 39 38 k k k k 4 5 9 

Delta-4. 59,79 m 5 42 28 7 1 k k 3 7 8 

Delta-4. 70,7 m 23 22 44 k k k k 4 1 7 

Delta-4. 88,9 m 4 35 26 7 k k k 6 15 7 

Delta-11. 97,95 m 6 32 31 10 k k k 5 7 8 

Delta-11. 40,2 m 5 33 42 k k k k 5 6 9 

4. táblázat: Az antiklinálisi blokk területén mélyült fúrások és felszíni feltárások mintáinak ásványos 
összetétele XRD vizsgálatok alapján 

k - kimutatási határérték alatt  
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Goricai blokk 

A Goricai blokk területén az antiklinálisi területre jellemző fő ásványos alkotók mellett az 

analcim jelenik meg fő komponensként. Ennek következtében a fő kőzettípusok 

elkülönítésénél meghatározó szerepe van. Az Ib-4 fúrás kőzetanyagának vizsgálatai szerint az 

analcim nincs jelen a fedő felőli átmeneti zónában, illetve eltűnik az alsó homokkő 

dominanciájú alsó szakaszon. Ezek alapján a következőkben leírt fő kőzettípusok alkotják a 

BAF goricai kifejlődését. 

Vörösbarna színű analcimos („analcim fészkes”) agyagkő. Ez megfelel az antiklinálisi 

terület albitos („albit fészkes”) agyagkövének. Az analcim átitatja az alapanyagot, illetve a 

póruskitöltésekben a karbonát mellett jelenik meg közel szabályos, színtelen kristályokként. 

Az analcim mennyisége a rétegsorban lefelé a fúrás talpa felé megjelenése után fokozatosan 

növekszik, maximális értékét 587,0 méter körül éri el (569,8-569,9 m-ből vizsgált minta 20 % 

analcimot tartalmaz), az 598,2-és 608,54 m közötti 10,0 méteres szakasz már átlagosan 10 % 

analcim-tartalommal rendelkezik, majd az alsó homokköves szakaszon már eltűnik. Az 

autigén albit mennyisége viszont folyamatosan nő a fúrás talp felé, a fúrás talp közeléből 

vizsgált 708,55 m-ből vett homokkő mintában már 5,74 % a Na2O koncentrációja.       

Az antiklinálisi kifejlődésihez hasonló dolomit lemezek a rétegsor felső szakaszára 

jellemzők. 

Aleurolit és homokkő rétegek. A fúrás alsó szakaszán megjelenő ezen rétegekből eltűnik az 

analcim, ezzel szemben magasabb az albit- és a karbonát (kalcit) tartalmuk. Mindkét ásvány 

átitatja az aleorolit és homokkő rétegeket.  A nagy albit-tartalom valamint az albit megjelenési 

formája (a törmelék szemcsék közötti teret töltik ki az üde poliszintetikusan ikerlemezes 

változó méretű albit kristályok) Na-metaszomatózist bizonyít. 
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Tektonikai zónák, litoklázisok ásványai 

 

A formáció vizsgálata során kiemelten kezeltem a litoklázisok, tektonikai zónák kitöltő 

ásvány együtteseinek, kőzeteinek a vizsgálatát, mivel ezek migrációs útvonalak lehetnek a 

radionukleidokra vonatkozólag. A litoklázisokban, tektonikai zónákban megjelenő ásvány 

fázisok azonosításához vékonycsiszolatos, XRD, termikus és elektron-mikroszonda 

vizsgálatokat végeztem.  

A fázisanalitikai vizsgálatok a következő ásványokat mutatták ki: karbonátok (kalcit, dolomit, 

ankerit), kvarc, barit, anhidrit, albit, klorit, szulfidok (pirit, kalkopirit, galenit, szfalerit, bornit, 

kovellin, kalkozin) cölesztin, agyagásványok. 

 

A litoklázisok, tektonikai zónák a kitöltések ásványos összetétele alapján a következőképpen 

csoportosíthatók: 

1. Azon tektonikai zónák, melyeket a formáció, tektonikai hatásra összezúzott, saját 

kőzettípusai töltenek ki. Ezekben a zónákban fluidumáramlás az esetek többségében 

nem történt, vagy ha volt is, csak minimális mértékű. Ezekben a zónákban a 

nagymérvű tektonikai igénybevétel a kőzetek erőteljes töredezettségében, 

felmorzsolódásában nyilvánul meg. Ezen zónák vastagsága változó.  

A vizsgálatok összefoglalásaként megállapítható, hogy a vetőzónákban agyagásvány–

degradáció ment végbe, kevertréteges szerkezetű agyagásvány (főleg klorit/szmektit) és 

szmektit képződött. E duzzadóképes agyagásványok képződése, mennyiségét tekintve kis 

intenzitású volt, a teljes kőzetminták közül csak az Alfa-1 vágat 378,4 m (tektonikus zóna, 

jobb oldali közvetlen érintkezés) mintában mutatható ki. A vizsgálatok szerint a klorit alakul 

át klorit/szmektit kevertréteges agyagásvánnyá illetve szmektitté. Hasonló folyamatok 

játszódtak le a felszíni feltárásokban a mállás hatására. 

 

2. A kitöltések leggyakoribb csoportját a kalcitos erek adják. Vastagságuk a 

tizedmilliméterestől az 5-10 cm-esig terjed. Leggyakoribb a tizedmilliméterestől a 0,5 

cm-ig terjedő tartomány. A vastagabbak sokszor több rétegűek és gyakran az aleurolit 

apró, szabálytalan alakú darabjait tartalmazzák. A “rétegek” gyakran különböző 

színűek (fehér és rózsaszín. Ezek a jelenségek többszörös oldatvándorlásra utalhatnak. 

A legvastagabb kitöltések tulajdonképpen hidrobreccsák, rétegzést nem mutatnak, az 

aleurolit kisebb-nagyobb szabálytalan alakú darabjait tartalmazzák, gyakran üregesek, 
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pátos kalcit tölti ki őket,. Ezen kitöltések színe uralkodóan fehér, néha rózsaszínes 

árnyalattal.  

3. A kitöltések harmadik csoportját a barit-kvarc dominanciájú ásványegyüttesek 

alkotják. Legjobban az Alfa-1 vágatban illetve a belőle indított fúrásokban 

tanulmányozhatók (pl. Alfa-1 vágat 230,5 m, 443,0 m, Gamma-2 sz. f., Delta-11 sz. f. 

31,0-31,15 m). A két uralkodó ásvány mellett a vizsgálatok a következő 

ásványfázisokat mutatták ki: kalcit (mindig jelen van), dolomit, albit (ezek a nagyobb 

mennyiségben megjelenő fázisok), klorit, anhidrit, Cu-szulfidok (kalkopirit, bornit, 

kovellin). Az utóbbi ásványokat az elektron-mikroszonda vizsgálatok  mutatták ki 

(Fórizs, 1994). A klorit (Delta-11 sz. fúrás 31.0-31,15 m) összetételének 

meghatározására szintén elektron-mikroszonda elemzések készültek. Ez alapján a 

klorit brunsvigitnek adódott (Fe-dús klorit), mely a hidrotermális erekben gyakori 

ásvány. Ez az ásványtársaság alacsony hőmérsékletű hidrotermás eredetre utal. Ezen 

társasággal mutat rokonságot a BAT-4 sz. f. 1195,7 m-ben megfigyelhető vékony ér 

ásványegyüttese, amely uralkodóan Mn–tartalmú kalcitból áll, emellett még benne 

pirit, galenit, kalkopirit, vas dús szfalerit és klorit kristályok vannak (Fórizs,1994).  

4. Anhidrit dominanciájú kitöltések, melyekhez kalcit és albit társul nagyobb 

mennyiségben. Az elektron-mikroszonda vizsgálatok, ezenkívül Sr-dús baritot is 

kimutattak minimális mennyiségben pl. a BAT-4 sz. f. 1040,9 m mintájában (Fórizs, 

1994). Ezen erek esetében az albit mindig a kőzet és az anhidrit ér között alkot egy 

vékony sávot. Ezen típusú erek a BAT-4 és 5 számú fúrások alsó szakaszára 

jellemzőek. 

A goricai blokk területén az anhidrit dominanciájú erek nem ismertek, itt uralkodók a kalcitos 

kitöltésűek.  
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Geokémiai vizsgálatok eredményeinek a bemutatása 

 

Munkám során a goricai kifejlődésre helyeztem a fő hangsúlyt, mivel az Ib-4 fúrás 

lemélyítése előtti fúrások BAF harántolásaiból nem készültek teljes kémiai és nyomelem 

vizsgálatok, ebből kifolyólag geokémiai értékelés sem áll rendelkezésre. A goricai összlet 

vizsgálata mellett elvégeztem a korábban az antiklinális blokk területén lefúrt BAT-4, Delta-

3, Delta-11 számú fúrások néhány mintájának illetve a 2014-ben mélyült BAF-2 számú fúrás 

40 db mintájának vizsgálatát és geokémiai értékelését. Ezen minták mai modern 

módszerekkel történt elemzése (teljes kémiai vizsgálat XRF, nyomelem vizsgálat ICP OES és 

ICP MS módszerekkel) lehetővé teszi a korábbi kutatási programok eredményeinek a 

felülvizsgálatát, validálását is. A külön-külön történő értékelés után összehasonlítom a két 

kifejlődési területet, majd az eredményeimet összevetettem Varga Andrea (2009) doktori 

értekezésében valamint Varga et al., (2006) publikációjában bemutatott eredményekkel.  

A vizsgált minták kémiai osztályozását Herron (1988) széleskörűen használt megkülönböztető 

diagramja segítségével végeztem el. Herron (1988) log(SiO2/Al2O3) – log(Fe2O3/K2O) 

diagramja a sziliciklasztos kőzetek vas-tartalmára helyez nagyobb hangsúlyt, ezáltal a kőzetek 

Fe-gazdag változatainak (pl. Fe-gazdag agyag, Fe-gazdag homok) az elkülönítését is lehetővé 

teszi Pettijohn et al. (1972) log(SiO2/Al2O3) – log(Na2O/K2O) diagramjához képest.  A 

geokémiai adatok (fő oxidos alkotók és nyomelemek) értelmezéséhez, a két kifejlődési terület 

összehasonlításához a szakirodalomban széleskörűen használt referencia adatok közül a 

PAAS („post-Archean Australian average shale”, azaz az archaikum utáni ausztrál agyagpala 

átlagos összetétele) illetve Rudnick és Gao (2003) kontinentális kéreg összetételi referencia 

adatait használtam.  

Fő kőzetalkotó komponensek 

Goricai blokk 

Herron (1988) log(SiO2/Al2O3) – log(Fe2O3/K2O) diagramján (6. ábra) az Ib-4 fúrás 

analcimos agyagkő mintái a pélit mezőben csoportosulnak. A minták többsége egy szűk 

csoporton belül helyezkedik el. A csoporttól távolabb eső két minta magasabb Al2O3 és K2O 

tartalommal rendelkezik, ami a magasabb illit-tartalomnak köszönhető. E két minta a BAF 

fedő homokkő felőli átmeneti zónájából származik, 510,84 m és 540,32 m mélységből. A két 

képződmény határzónájában a legmagasabb az illit mennyisége. Egy minta, mégpedig a 

708,55 m-ből származó, a vas-gazdag homok mezőbe esik. A minta a vékonycsiszolatos 
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vizsgálat szerint finom-aprószemű homokkő, melyet kalcit, illetve albit cementál. A 

törmelékes alkotók között jelen van egy poliszintetikusan ikerlemezes, üde táblás, léces 

kristályokból álló földpát generáció. A magas Na2O-tartalom (5,74 %) bizonyítja e földpátok 

albit voltát. Ezzel összhangban igen alacsony a K2O koncentrációja (<0,2 %), ami a K-földpát 

és az illit hiányára utal. A petrográfiai, az ásványos összetétel és a teljes kémiai vizsgálatok 

együttesen bizonyítják, hogy a formációt a Goricai blokk területén Na-metaszomatózis érte.  

 

 

6. ábra: Az Ib-4 számú fúrás (Goricai blokk) BAF mintáinak kémiai osztályozása Herron (1988) alapján. 

 

Az Ib-4 fúrás mintáinak főelem dúsulási tényezői a fedő felőli határzóna, illetve a fúrás talp 

mélysége közeléből származó homokkő minta kivételével hasonlóak. A PAAS-hez (Taylor & 

McLennan, 1985, McLennan, 2001) (7. ábra) viszonyítva a BAF goricai kifejlődését kismérvű 

SiO2 és TiO2 szegényedés jellemzi (dúsulási tényezőjük egynél kisebb). Ugyanakkor a MnO, 

MgO, CaO, Na2O, K2O és P2O5 tekintetében változó mértékű dúsulás figyelhető meg. A 

gazdagodás mértéke szembetűnőbb a CaO és a Na2O esetében. Az Fe2O3 egyhez közeli 

dúsulási tényezővel rendelkezik. A fedő felőli határzónát képviselő minta (510,5m, 16,32 m-

rel van mélyebben a két összlet határzónájától) Na2O-, K2O- és P2O5-tartalmában tér el a többi 
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agyagkő jellegű mintától. Ez összhangban az ásványos összetételével, nem tartalmaz 

analcimot, megemelkedett az illit-tartalma és a többi mintához képest magasabb lehet az 

apatit-tartalma is. A Na2O dúsulási tényezője 1, ami azt jelenti, hogy megegyezik a PAAS 

értékével, a K2O- és P2O5 viszont jelentős gazdagodást mutat. Az analcimos agyagkövektől 

leginkább az alsó homokkő dominanciájú szakaszt képviselő 708,55 m-es homokkő minta 

különbözik. A PAAS-hez és a többi mintához viszonyítva magasabb a SiO2, a MnO, a P2O5, 

feltűnően dúsul a CaO és Na2O, ezzel szemben az Fe2O3 kismérvű, míg a MgO és a K2O 

határozott szegényedést mutat. Ez ásványos összetételre lefordítva azt jelenti, hogy a 

homokkő ásványfázisai közül hiányzik, vagy minimális mennyiségben van jelen az illit és a 

klorit valamint a dolomit, viszont erősen megemelkedett a kalcit és az albit mennyisége. A 

homokköves szakaszt kalcitos átitatódás és Na-metaszomatózis érte. A MnO a kalcitban van 

jelen.  

 

7. ábra: Az Ib-4 fúrás BAF mintáinak PAAS (Taylor & McLennan 1985: McLennan 2001) összetételhez 
viszonyított főelem dúsulási tényezői (Ex*) 

 

A felső kontinentális kéreg (FKK) átlagos összetételéhez Rudnick és Gao (2003) hasonlítva 

megállapítható, hogy az analcimos agyagkövek egymáshoz hasonló lefutású görbékkel 

rendelkeznek (8. ábra). Az FKK-hoz viszonyítva a SiO2 és a CaO mennyiségében változó 
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mértékű, de határozott szegényedés, míg az Fe2O3, a MnO, a MgO, a Na2O és a K2O 

mennyiségében különböző mértékű, de határozott dúsulás mutatható ki. A TiO2 és az Al2O3 és 

a P2O5 koncentrációja hasonló az FKK-hez vagy kismérvű gazdagodást tükröz.  

Ismét szembetűnő a határzóna mintája, a SiO2 az Al2O3, értéke hasonló az analcimos 

agyagkövekéhez, a TiO2 és a MnO már szegényedést mutat mind az agyagkövekhez mind az 

FKK-hoz viszonyítva is, a MnO, a MgO és a CaO magasabb az agyagkövekétől, a Na2O 

jelentős mérvű szegényedést, míg a K2O és a P2O5 jelentős nagyságú dúsulást mutat az 

agyagkövekhez és az FKK-hoz képest is. Érdekes módon a határzónától távolabb 

elhelyezkedő 540,32 m-ből származó minta is hasonlóan viselkedik a MgO, CaO, Na2O, K2O 

és P2O5 tekintetében, bár nem olyan mértékűek az eltérések, mint a határzónához közelebbi 

mintánál. 

Legfeltűnőbb viselkedést ismét az alsó szakasz homokkő mintája mutatja. A SiO2-ot illetően 

az agyagkövektől eltérően kisebb mérvű szegényedést mutat az FKK-hoz képest, viszont a 

TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO és K2O esetén már jelentős mértékűt. A MnO, CaO és K2O 

koncetrációja viszont nagymérvű gazdagodást jelez az FKK-hoz hasonlítva. A P2O5 a felső 

kontinentális kéreg átlagértékével megegyező. 

8. ábra: Az Ib-4 fúrás BAF mintáinak felső kontinentális kéreg (Rudnick & Gao 2003) 
összetételre normált főelem koncentrációja 
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Nyugat-mecseki antiklinális 

Az antiklinális területéről vizsgált minták közül a póruskitöltéses („albit fészkes”) agyagkő 

minták a pélit mezőben helyezkednek el (9. ábra). A BAT-4 fúrás fedő felőli határzónájából 

származó minta (540,1 m) alacsonyabb SiO2, magasabb Al2O3 és K2O és alacsony Fe2O3 

koncentrációkat mutat, ennek következtében a póruskitöltéses agyagkövektől („albit fészkes” 

agyagkövek) távol helyezkedik el, eltolódik a wacke mező felé. Ez a kémiai jelleg 

összhangban van az ásványos összetételével, jelentős illit-tartalom, nincs jelen autigén albit, 

kissé lecsökkent törmelékanyag (kvarc). A BAT-4 fúrás aleurolit mintái szintén eltávolodnak 

az agyagkövektől (1192,8 m és 881,7 m). Az agyagkövekhez képest nagyobb SiO2, kissé 

kisebb Al2O3, átlagos (1192,8 m) és igen kis (881,7 m) K2O és kis Fe2O3 mennyiséget 

mutatnak. A 1192,8 m-es mintának 3,31 tömeg % a Na2O-tartalma (ez hasonló az albit 

fészkes agyagkövek értékeihez), ezzel szemben a 881,7 m-es minta igen magas Na2O-

tartalommal (7,39 tömeg %.) rendelkezik. A két aleurolit minta ásványos összetételében az 

autigén albit- és az illit-tartalomban van lényeges különbség. A jóval albitosabb aleurolit 

(881,7 m-es minta) a wacke mezőben helyezkedik el, míg a kevésbé albitos, de agyagosabb 

(illitesebb) aleurolit a pélit/wacke határon. A két minta vas-tartalma is különböző, az 

albitosabb minta kevesebb vasat tartalmaz. A vas-oxid tartalmakban lévő különbségek is 

szerepet játszanak a két aleurolit típus elkülönülésében. A BAF-2 fúrás mintái közül a BAT-4 

fúrás mintáihoz hasonlóan az aleurolit minták különülnek el az agyagkövektől, azonban nem a 

wacke mező felé, hanem a Fe-gazdag pélit mezőben, illetve annak határán helyezkednek el. 

Az agyagkövekhez képest ezeket a mintákat nagyobb SiO2, kissé kisebb Al2O3, igen kis K2O, 

kis Fe2O3 és igen nagy Na2O koncentrációk jellemzik. A BAT-4 fúrás aleurolitjától (881,7 m) 

a jelentősebb Fe2O3-tartalmukban különböznek, a BAF-2 fúrás aleurolitjai a nagyobb vas 

tartalmúak. A vizsgált aleurolit minták elhelyezkedése jól mutatja a Herron diagram vas-

tartalomra való fokozott érzékenységét. A BAT-4 fúrás dolomit mintája (1040,9 m) szintén 

nem különül el az agyagkövektől. A diagram által használt mind a négy komponens kicsi (kis 

K2O, Al2O3, Fe2O3 és SiO2 koncentráció) és az albit mennyisége is minimális, ebből kifolyólag 

egyik komponens sem tolja el az összetételét valamelyik mező felé. A diagram a jellegéből 

adódóan nem alkalmas a karbonátok osztályozására.  

A mindkét kifejlődési területen a kémiai jellegükben hasonló aleurolit minták (nagy SiO2, kis 

K2O és Fe2O3 koncentráció, az Al2O3 értéke sem kicsi a rendkívül nagy albit-tartalom miatt) 

különülnek el az agyagkő csoporttól. A hematitban gazdagabb minták kerültek át a Fe-gazdag 
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pélit mezőbe (BAF-2 fúrás mintái), míg a hematitban szegényebbek a wacke mező felé 

tolódnak el, illetve kerülnek bele. 

 

9. ábra: A BAT-4, Delta-3, Delta-11 számú fúrások (Antiklinálisi blokk) BAF mintáinak kémiai osztályozása 
Herron (1988) alapján. 

 

A petrográfiai és az ásványos alkotók mennyiségi arányai alapján elkülönített kőzettípusok 

egyértelműen elkülönülnek a főelem dúsulási tényezők alapján. A leggyakoribb albitos („albit 

fészkes”) agyagkövek dúsulási tényezői hasonlóak egymáshoz (10. ábra). A SiO2, TiO2 

dúsulási tényezői egy körüliek (kismérvű szegényedést és gazdagodást egyaránt mutatnak), az 

Fe2O3, a MnO és a K2O hasonlóan viselkedik, azonban a szegényedés és gazdagodás felé való 

eltérésük kissé nagyobb mérvű, mint a SiO2, TiO2 esetén. A PAAS-hez viszonyítva a MgO, 

CaO, Na2O és P2O5 mennyiségében minden esetben jelentős dúsulás mutatható ki. A dolomit 

közbetelepülést képviselő minta (1040,9 m) hasonló, 1 körüli Fe2O3 és K2O dúsulási 

tényezővel rendelkezik, viszont a MnO, MgO, CaO koncetrációja a PAAS-hez képest 

nagyságrendű gazdagodást jelez. A dolomitos kőzettípus ásványos összetételéből hiányzik a 

kvarc, a Ti (törmelékes rutil) és vas (hematit) ásványok, valamint a dolomit rétegektől 

eltérően ebből a mintából az albit, és az illit is hiányzik. Az aleurolit (a 881,7 m-es minta) 
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SiO2, TiO2, Fe2O3, MnO, MgO és P2O5 dúsulási tényezője egy körüli, viszont a CaO és 

különösen a Na2O határozott mérvű dúsulást, míg a K2O szegényedést mutat. Az albitolit 

(Delta-3 számú fúrás 69,4 m-es mintája) a SiO2, TiO2, Fe2O3, MnO, MgO és P2O5 

tekintetében az agyagkövekhez hasonlóan viselkedik (egy körüli dúsulási tényező), ezzel 

szemben a CaO és a Na2O nagymérvű gazdagodást, míg a K2O szegényedést mutat. A 

reduktív réteg (BAT-4 számú fúrás 849,6 m) hasonlóan az agyagkövekhez egy közeli dúsulási 

faktorral rendelkezik a SiO2, a TiO2 és a K2O esetében. Az Fe2O3, a MnO, a MgO, CaO, a 

Na2O és a P2O5 mennyiségében változó mértékű, de határozott dúsulás mutatható ki. A fedő 

felőli határzóna mintája (BAT-4 számú fúrás 540,1 m) esetében a SiO2, a TiO2, Fe2O3, a 

MnO, Na2O esetében egy körüli dúsulási tényezővel rendelkezik, míg a MgO, a CaO, a K2O 

és a P2O5 gazdagodást mutat.  

10. ábra: A BAT-4, Delta-3, Delta-11 fúrások BAF mintáinak PAAS (Taylor & McLennan 1985: McLennan 
2001) összetételhez viszonyított főelem dúsulási tényezői (Ex*) 

 

A BAF-2 számú fúrás mintái közül (11. ábra) az albitos agyagkövek dúsulási tényezői a SiO2, 

a TiO2 esetében 1 körüli értékek, illetve csak minimális gazdagodást jeleznek. Az Fe2O3 

koncentrációi kismérvű dúsulásra utalnak. A MnO mennyiségei szintén egy körüli értékkel 

rendelkeznek, azonban kismérvű dúsulás és szegényedés egyaránt megfigyelhető. A MgO, 

CaO, Na2O, K2O és P2O5 PAAS-hoz viszonyítva változó mértékű, de határozott gazdagodásra 
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engednek következtetni. Az alsó homokköves átmeneti szakasz (Őrházi Tagozat) homokkő 

rétegei közé települő reduktívabb jellegű agyagkövek (843,66 és 876,1 m-es minták) viszont a 

Na2O tekintetében már szegényedést mutatnak. Az agyagkövektől legszembetűnőbb eltérést 

ismét az aleurolit rétegek mutatják (203,7, 508,44, 605,5, 700,85 és 770,03 m-es minták, 

színes görbék)) a legmagasabb dúsulási faktorokkal a MnO, a CaO és a Na2O rendelkezik. Az 

albitolitok a magas Na2O dúsulási tényezőjükkel tűnnek ki (pl. 266,83 m-es minta).  

 

11. ábra: A BAF-2 fúrás BAF mintáinak PAAS (Taylor & McLennan 1985: McLennan 2001) összetételhez 
viszonyított főelem dúsulási tényezői (Ex*) 

 

A felső kontinentális kéreghez viszonyítva a SiO2 minden kőzettípusnál szegényedést, ezzel 

szemben a TiO2 határozott dúsulást mutat (12 és 13. ábra). Az Al2O3 esetében az értékek egy 

körüliek, kismérvű gazdagodás és szegényedés egyaránt előfordul. A reduktív réteg 

összhangban a kémiai jellegével a legalacsonyabb Fe2O3 értéket mutatja, egyedül mutat 

szegényedést az FKK-hoz képest, az összes többi minta változó mérvű Fe-gazdagodást jelez. 

A MnO egyaránt mutat jelentős mérvű dúsulást és szegényedést is. A MgO az aleuritok egy 

részének kivételével (605,5, 700,85 m-es minták) változó mértékű gazdagodást mutat, 

legmagasabb értékkel a reduktív réteg rendelkezik (151,62 m). A CaO a MnO-hoz hasonlóan 

viselkedik, az aleuritok dúsúlást mutatnak, míg az agyagkövek 1 közeli értékűek, illetve kissé 
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szegényednek. A Na2O az agyagkövek esetében 1 közeli értékkel rendelkeznek vagy változó 

mérvű szegényedést mutatnak. Az aleurolitok és az albitolitok viszont egyértelműen Na-ban 

dúsulnak. Ezzel ellentétesen viselkedik a K2O, az aleuritok szegényedést, míg az agyagkövek 

változó mértékű gazdagodást jeleznek. A P2O5 változó mértékű, azonban határozott dúsulást 

mutat minden kőzettípus esetén. 

 

12. ábra: A BAT-4, Delta-3, Delta-11 fúrások BAF mintáinak felső kontinentális kéreg (Rudnick & Gao 2003) 
összetételre normált főelem koncentrációja 
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13. ábra: A BAF-2 fúrás BAF mintáinak felső kontinentális kéreg (Rudnick & Gao 2003) összetételre normált 
főelem koncentrációja 

 

Nyomelem összetétel jellemzői  

Goricai blokk 

A nagy ionrádiuszú litofil nyomelemek (Rb, Sr, Ba) és a rokon geokémiai viselkedésű Pb 

dúsulási viszonyaiban jelentős különbségek jelentkeznek (14. ábra). A PAAS-hoz viszonyítva 

a Rb csaknem minden esetben dúsul, illetve egy körüli értékkel van jelen. A Sr-ot egy körüli 

érték, illetve minimális gazdagodás jellemzi. A Ba ellentétesen viselkedik, mint a Rb, egy 

körüli értékeket illetve kismérvű szegényedést mutat. Az ólom viszont minden mintában 

gazdagodik. A nagy térerejű nyomelemek (Zr, Hf, Nb, Ta valamint a Th és az U) közül a Th 

minimális dúsulással jellemezhető, míg a Zr kismérvű szegényedéssel. A Hf, Nb és a Ta egy 

körüli dúsulási tényezővel rendelkezik. A redox viszonyokra kifejezetten érzékeny U 

kismérvű szegényedést mutat. Az Y minden mintában kismérvű gazdagodással jellemezhető. 

Az átmeneti fémek (V, Cr, Co, Ni, Zn) közül a V változó mértékű dúsulást mutat, míg a Cr és 

a Co egy körüli értékkel rendelkezik, azaz hasonló a PAAS-hoz, néhány mintában a Co 

minimális gazdagodást is mutat. A Ni ezzel szemben kissé szegényedik, a Zn viszont 
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gazdagodik. Az alsó homokkő dominanciájú szakaszt képviselő homokkő mintát alapvetően 

eltérő viselkedés jellemzi az analcimos agyagkövekhez képest. Az U, a Nb és a Ta az 

agyagkövekhez hasonlóan viselkedik, az U kismérvű szegényedést mutat, míg a Nb és a Ta 

egy közeli értékkel bír. A nagy ionrádiuszú nyomelemek közül a Sr, de különösen a Ba 

rendkívüli dúsulást mutat, ezzel szemben az Pb kismérvű szegényedést. Az Pb-hoz hasonló 

módon viselkedik a Th is. Az analcimos agyagkövekhez és a PAAS-hoz viszonyítva a Zr és a 

Hf gazdagodást mutat. Az Y az agyagkövekhez képest nagyobb mérvű dúsulást jelez. Az 

átmeneti fémek egységesen szegényednek a PAAS-hoz és az agyagkövekhez viszonyítva, a 

Zn felé haladva nő a szegényedés mértéke. 

14. ábra: Az Ib-4 fúrás BAF mintáinak PAAS (Taylor & McLennan 1985: McLennan 2001) 
összetételhez viszonyított nyomelem dúsulási tényezői (Ex*) 

 

A felső kontinentális kéreghez viszonyítva az analcimos agyagkövek nagyobb mérvű dúsulást 

mutatnak a Rb esetében, mint a PAAS-hoz viszonyítva (15. ábra). Az analcimos 

agyagkövekben a Sr és a Ba FKK összetételre normált koncentrációja egynél kisebb (azaz 

enyhe szegényedést), ezzel szemben az Pb határozott dúsulást mutat. A nagy térerejű elemek 

közül a Th enyhe gazdagodással, az U, a Zr és a Hf pedig enyhe szegényedéssel jellemezhető. 

A Nb és a Ta egy körüli értékkel jelentkezik, ami az FKK-val való egyezésre utal. Az Y az 

FKK-hoz viszonyítva dúsul. Az átmeneti fémek egységesen viselkednek, a V határozott 
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dúsulást, a Zn kisebb mértékű dúsulást, viszont a Ni minimális szegényedést mutat. A Cr és a 

Co egy körüli értékkel rendelkezik, vagyis a FKK-val megegyező koncentrációban vannak 

jelen. 

A homokkő minta a Ba és az Y kivételével mindegyik elem setében szegényedést (Rb, Pb, 

Th, U, Nb, Ta, V, Cr, Co, Ni, Zn) vagy egy körüli értéket (Sr, Zr, Hf) mutat az FKK-hoz 

viszonyítva.  

 

15. ábra: Az Ib-4 fúrás BAF mintáinak felső kontinentális kéreg (Rudnick & Gao 2003) összetételre normált 
nyomelem összetétele 

 

Az Ib-4 fúrás analcimos agyagköveinek kondritra normált ritkaföldfém-eloszlása (Taylor és 

MLennan, 1985; McLennan, 1989) frakcionált, határozott Eu-anomáliával (16. ábra). Az 

analcimos agyagkövekben a PAAS-hez viszonyítva a Sm-tól kezdődően egyértelmű dúsulást 

figyelhetünk meg (5. táblázat). 
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Minták 
származási 

helye 

Ib-4 
510,50 

Ib-4 
540,32 

Ib-4 
598,21 

Ib-4 
599,29 

Ib-4 
600,50 

Ib-4 
600,98 

Ib-4 
602,88 

Ib-4 
603,55 

Ib-4 
604,44 

Ib-4 
605,66 

Ib-4 
606,21 

Ib-4 
607,21 

Ib-4 
608,54 

Ib-4 
708,55 

Ib-4 
708,55 

PAAS FKK 

SiO2 48,90 45,90 52,40 54,60 54,20 54,30 51,50 54,70 53,60 56,50 52,90 52,50 53,00 59,60 75,700 62,80 66,60 

TiO2 0,62 0,68 0,70 0,72 0,71 0,70 0,66 0,67 0,69 0,73 0,70 0,70 0,69 0,44 0,540 1,00 0,64 

Al2O3 16,90 17,30 16,60 16,00 15,80 15,70 16,30 15,70 16,10 15,80 16,10 16,20 16,10 9,82 12,200 18,90 15,30 

Fe2O3tot 6,11 6,84 6,50 5,69 5,59 5,31 6,34 5,71 6,09 4,82 5,68 6,24 5,95 1,14 1,620 6,50 4,54 

MnO 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14 0,12 0,10 0,11 0,12 0,12 0,12 0,17 0,006 0,11 0,10 

MgO 4,55 4,37 3,64 3,44 3,79 3,71 3,89 3,55 3,96 3,32 3,93 4,13 3,78 <0,15 <0,15 2,20 2,48 

CaO 4,04 5,29 2,47 2,61 2,80 3,28 3,13 2,71 2,33 2,63 2,80 2,70 2,82 11,50 <0,03 1,30 3,59 

Na2O 0,99 2,66 3,84 3,75 3,91 4,03 3,53 3,85 3,70 4,02 3,79 3,52 3,79 5,74 6,910 1,20 3,30 

K2O 6,49 5,34 3,71 3,44 3,04 2,72 3,23 3,21 3,47 2,98 3,41 3,41 3,22 <0,2 <0,2 3,70 2,80 

P2O5 0,38 0,23 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,16 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,16 0,15 

Rb 236,00 217,00 157,00 142,00 129,00 123,00 162,00 137,00 145,00 130,00 143,00 153,00 150,00 5,63 5,720 160,00 82,00 

Sr 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 210 200,00 320,00 

Ba 0,04 0,05 0,05 0,06 0,08 0,05 0,04 0,04 0,04 0,06 0,05 0,05 0,06 1,33 14409 650,00 628,00 

Pb 31,10 37,50 59,60 55,20 51,60 46,00 47,20 43,20 44,40 37,10 42,50 44,20 43,30 8,36 8,190 20,00 17,00 

Th 14,70 15,50 14,80 14,30 13,70 13,50 15,60 13,80 13,90 15,60 14,90 15,20 14,60 5,22 5,630 14,60 10,50 

U 1,70 1,84 1,80 1,81 1,75 1,74 1,67 1,71 1,65 2,01 1,87 1,81 1,69 1,19 1,290 3,10 2,70 

Zr 93,30 102,00 77,80 86,90 97,50 109,00 104,00 99,50 97,90 111,00 103,00 99,90 93,50 172,00 210,000 210,00 193,00 

Hf 4,05 5,26 - - 18,10 16,20 13,10 9,59 9,39 8,52 6,51 5,99 5,06 5,58 6,070 5,00 5,30 

Nb 12,80 16,00 15,00 15,50 14,60 14,30 14,20 13,40 14,50 15,70 13,70 13,90 13,80 7,25 8,860 18,00 12,00 

Ta 1,09 1,27 1,21 1,28 1,11 1,18 1,12 1,11 1,29 1,29 1,20 1,21 1,20 0,62 0,740 1,28 0,90 

Y 33,50 43,00 28,00 27,70 28,00 29,10 30,20 28,90 28,30 30,50 30,40 30,90 31,60 33,60 11,900 27,00 21,00 

V 112,00 127,00 109,00 102,00 117,00 142,00 106,00 97,20 116,00 - 250,00 167,00 99,60 48,60 50,900 140,00 97,00 

Cr 73,10 93,20 92,00 95,70 94,60 76,70 80,80 70,90 75,00 85,30 83,50 83,30 81,50 20,60 25,300 100,00 92,00 

Co 19,60 21,70 82,20 131,00 94,90 70,80 39,20 37,30 43,80 92,90 70,00 79,40 127,00 2,77 2,880 20,00 17,30 

Ni 36,70 42,20 46,90 43,40 45,70 37,40 39,90 39,10 39,10 37,40 44,30 39,70 37,60 2,77 0,964 60,00 47,00 

Zn 111,00 131,00 112,00 113,00 132,00 131,00 116,00 110,00 122,00 111,00 136,00 132,00 120,00 6,53 5,940 85,00 67,00 

La 33,60 39,40 37,00 35,70 35,30 35,20 37,30 35,20 36,20 37,80 37,60 38,80 38,40 22,50 10,300 38,20 31,00 

Ce 68,70 74,30 74,00 70,90 72,80 71,60 77,10 71,60 72,70 74,00 75,30 79,70 79,70 44,70 20,500 79,60 63,00 

Pr 8,57 9,52 8,83 8,46 8,62 8,83 8,90 8,57 8,71 9,07 9,04 9,37 9,41 5,26 2,240 8,83 7,10 
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Minták 
származási 

helye 

Ib-4 
510,50 

Ib-4 
540,32 

Ib-4 
598,21 

Ib-4 
599,29 

Ib-4 
600,50 

Ib-4 
600,98 

Ib-4 
602,88 

Ib-4 
603,55 

Ib-4 
604,44 

Ib-4 
605,66 

Ib-4 
606,21 

Ib-4 
607,21 

Ib-4 
608,54 

Ib-4 
708,55 

Ib-4 
708,55 

PAAS FKK 

Nd 33,70 36,10 34,10 32,70 32,80 33,80 34,90 32,60 32,90 34,90 35,20 35,40 35,80 20,30 7,800 33,90 27,00 

Sm 7,43 7,67 7,12 6,68 6,85 7,18 7,47 6,83 7,10 7,31 7,14 7,45 7,57 4,39 1,460 5,55 4,70 

Eu 1,40 1,87 1,28 1,26 1,27 1,30 1,24 1,20 1,24 1,30 1,29 1,34 1,35 3,45 2,560 1,08 1,00 

Gd 5,28 5,59 5,36 5,23 5,31 5,32 5,34 5,09 5,16 5,41 5,48 5,67 5,65 3,48 1,070 4,66 4,00 

Tb 0,99 1,00 0,95 0,95 0,96 1,03 1,00 0,97 0,97 1,04 1,01 1,06 1,09 0,67 0,200 0,77 0,70 

Dy 5,48 5,73 5,54 5,42 5,35 5,70 5,83 5,37 5,45 5,80 6,00 6,13 6,19 3,83 1,630 4,68 3,90 

Ho 1,09 1,13 1,09 1,06 1,08 1,09 1,14 1,12 1,09 1,18 1,14 1,21 1,16 0,80 0,370 0,99 0,83 

Er 2,98 3,14 2,99 2,88 3,03 3,17 3,17 3,00 3,00 3,18 3,18 3,27 3,27 2,07 1,180 2,85 2,30 

Tm 0,46 0,49 0,47 0,46 0,48 0,49 0,50 0,45 0,47 0,46 0,49 0,50 0,53 0,32 0,210 0,41 0,30 

Yb 2,76 2,92 2,78 2,77 2,88 2,94 3,09 2,92 2,95 3,06 3,04 3,23 3,19 1,92 1,380 2,82 2,00 

Lu 0,42 0,42 0,37 0,40 0,45 0,42 0,45 0,44 0,43 0,44 0,45 0,45 0,47 0,30 0,220 0,43 0,31 

ΣRFF 172,86 189,28 181,88 174,87 177,18 178,07 187,43 175,36 178,37 184,95 186,36 193,58 193,78 113,99 51,120 184,77 148,14 

LaN/YbN 8,23 9,12 8,99 8,71 8,28 8,09 8,16 8,15 8,29 8,35 8,36 8,12 8,13 7,92 5,04 9,15 10,47 

LaN/SmN 2,85 3,23 3,27 3,36 3,24 3,09 3,14 3,24 3,21 3,25 3,31 3,28 3,19 3,23 4,44 4,33 4,15 

GdN/YbN 1,55 1,55 1,56 1,53 1,49 1,47 1,40 1,41 1,42 1,43 1,46 1,42 1,44 1,47 0,63 1,34 1,62 

Eu/Eu* 0,68 0,87 0,63 0,65 0,64 0,64 0,60 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 2,70 6,26 0,65 0,70 

Li 95,70 119,00 - - - - - - - - - - - <1 - - - 

5. táblázat: Az Ib-4 fúrás mintáinak kémiai összetétele (főelemek %; nyomelemek g/t) 
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A La és a Nd a PAAS-hez hasonló (megegyező) koncentrációban van jelen, a Ce viszont 

minimális szegényedést mutat, míg a Pr minimális dúsulást. A felső kontinentális kéreghez 

viszonyítva az analcimos agyagkövek mindegyik ritkaföldfém esetén határozott gazdagodást 

mutatnak (5. táblázat). Az agyagkövek (magukba foglalva a fedő felőli átmeneti zóna 

agyagkövét is, mely a minimum 172,86 g/t értékekkel rendelkezik) össz ritkaföldfém tartalma 

172,86 és 193, 78 g/t között változik (5. táblázat), amely közrefogja a PAAS-ra jellemző 

értéket, azaz a PAAS-hez hasonló. A ritkaföldfémek frakcionációját jelző kondritra normált 

LaN/YbN hányados érték 8,1 és 9,11 között változik. A PAAS esetén ez az érték 9,17, azaz az 

agyagkövek esetén a frakcionáció mértéke hasonló a PAAS-hez. A könnyű ritkaföldfémek 

frakcionációja vagyis a LaN/SmN hányados 2,84-3,36 valamivel kisebb, a nehéz lantanidáké 

(GdN/YbN = 1,40-1,56) nagyobb, mint a PAAS-ra jellemző értékek (4,27 illetve 1,36). Az 

Eu/Eu* hányados (0,59-0,87) hasonló, vagyis a negatív Eu-anomália mértéke hasonló a 

PAAS ritkaföldfém eloszlására jellemző értékhez (0,66). 

Az alsó homokkő dominanciájú szakaszt képviselő homokkő minta az agyagkő mintákhoz 

képest feltűnően más viselkedést mutat. A homokkövet karbonát és autigén albit cementálja. 

A teljes homokkő minta Eu értéke duplája az agyagkövekének és a PAAS-ra jellemző 

értéknek, míg a FKK kéregre jellemző koncentrációnak a 3,5-szerese (5. táblázat). A 

kondritra normált eloszlása ritkaföldfém eloszlása frakcionált, határozott pozitív Eu-

anomáliával. Az agyagköveket viszont határozott negatív Eu anomália jellemzi. Az Eu a 

PAAS-hez és az FKK-hez képest is dúsulást mutat, míg a többi ritkaföldfém szegényedést. A 

minta elemzését elvégeztük a minta kisavazása után is, az eredmények azt mutatják, hogy a 

ritkaföldfémek koncentrációjának bizonyos része a karbonáthoz kötődik a mintában, a 

karbonát cementhez vagy a nagyobb mennyiségben jelen lévő törmelékes karbonát 

szemcsékhez. Viszont a két referencia értékhez viszonyítva az Eu még mindig dúsulást mutat 

a savazás után is, 2,56 g/t (5. táblázat). Ez azt jelenti, hogy az ásványos alkotók között van 

egy olyan ásvány, mely magasabb Eu koncentrációval rendelkezik.  
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16. ábra: Az Ib-4 fúrás BAF mintáinak kondritra (Taylor & McLennan 1985: McLennan 1989) normált 
ritkaföldfém eloszlása 

 

Antiklinális területe (Boda Blokk) 

Az albitos agyagkövek (póruskitöltéses agyagkövek) a nagyszámú minta alapján (BAF-2, 

BAT4, Delta-3 és Delta-11 számú fúrás mintái; 17. és 20. ábra) a PAAS-hoz viszonyítva 

gazdagabbak Rb-, Pb-, Th-, U-, Y-, V-, Co-ban és Zn-ben (6. táblázat). A dúsulás mértéke 

változó, a Rb és a Zn esetében egyértelmű, míg a többi elemnél egy körüli értékek is 

megjelennek. A szervesanyagot és piritet tartalmazó reduktív réteg (BAT-4 sz. f. 849,6m és 

BAF-2 sz. f. 151,62 m; 8. táblázat) jelentős mérvű dúsulást mutat az U, az Pb és a Zn 

tekintetében. A Sr dúsulási tényező értéke egy körüli, de gazdagodást és szegényedést 

egyaránt mutat a PAAS-hoz viszonyítva. A nagy ionrádiuszú nyomelemek közül a Ba 

egyértelmű szegényedéssel jellemezhető. A Zr, Hf, Nb és Ta egységesen viselkedik, egy 

körüli értékek jellemzik őket döntően, a Zr a minták egy részében kismérvű szegényedést, 

míg a Hf a minták egy részében mindkét irányba eltolódhat (szegényedés, dúsulás). Az 

átmeneti fémek közül a Cr-ot inkább szegényedés, a Ni-t egyértelmű szegényedés jellemzi, 

míg a Co inkább kismérvű dúsulást mutat.  
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Az aleurolit minták (pl. Bat-4 881,7 m, BAF-2 605,5 m) PAAS-hez viszonyítva a Rb, a Th, 

Cr, Co, Ni, Zn esetében szegényedést, míg a Sr, Ba, Pb, U gazdagodást mutat. A Zr, Hf, Nb, 

Ta, Y és a V egy körüli értékkel rendelkezik. Az albitolit minta (Delta-3 sz. f. 69,4 m) a 

PAAS-hez viszonyítva a Rb, Sr, Zr, Cr, Ni szegényedést mutat, a Ba, Pb, Th, U, Y,V és Zn 

gazdagodást, a Hf, Nb, Ta, Co egy körüli értékkel bír. A karbonát közbetelepülés (Bat-4 

1040,9 m) a PAAS-hez viszonyítva a Sr, Ba, Pb, U, Y, V, Co és Zn esetén gazdagodást, a Ta 

esetén egyértelmű szegényedést, míg a Th, Nb, Cr egy körüli értéket mutat (17. ábra). 

Az antiklinálisi kifejlődés albitos agyagkövei a FKK összetételéhez viszonyítva Rb, Pb, Th, 

U, Zn dúsulást, míg a Sr és Ni esetében határozott szegényedést mutatnak (18. és 21. ábra). A 

Zr, Hf, Nb, Ta, Y (inkább kissé dúsul), V (az Y-hoz hasonlóan viselkedik), Cr, Co a felső 

kontinentális kéreg összetételével hasonló koncentrációval rendelkezik. Karbonát a Sr, Ba és 

Zn esetén határozott dúsulást, a Rb, U, Pb, Th, Nb, Ta, Cr, Ni pedig egyértelmű szegényedést 

jelez, az Y, V, Co egy körüli értékkel van jelen. A reduktív réteg a PASS-hez (17. ábra, 

narancs vonal) és az FKK-hez viszonyítva is (18. ábra narancs vonal) egyértelmű U és Pb 

dúsulással bír, a többi elem az agyagkő mintákkal megegyezően viselkedik. Az aleurolit az 

átmeneti fémeknél és a Rb-nál, Th-nál szegényedést, ezzel szemben Sr és Ba gazdagodát 

mutat a PAAS-hez viszonyítva (17. ábra, citromsárga vonal). Az FKK-hez képest a Sr pozitív 

anomáliája eltűnik, viszont a Zr és a Hf is szegényedést mutat (18. ábra, citromsárga vonal). 

Az albitolit egyedül a PAAS-hez viszonyítva mutat Rb szegényedést, a többi elem hasonlóan 

viselkedik, mint az agyagköveknél (17. ábra, kék vonal). Az FKK-hez hasonlítva az albitolit 

viselkedése teljesen megegyezik az agyagkövekével (18. ábra, Delta-3 69,4 m). A 19., 20. és 

21. ábrán megjelenő Pb és Zn pozitív anomáliák a minták reduktív jellegéből adódó kalkofil 

elem dúsulásokat jelzik. 

Az antiklinálisi fúrás minták kondritra normált ritkaföldfém-eloszlása (Taylor és MLennan, 

1985; McLennan, 1989) frakcionált, határozott Eu-anomáliával (19. és 22. ábra; 7. táblázat). 

A karbonát (Bat-4 1040,9 m) minta kivételével, mely pozitív Eu-anomáliával bír, mindegyik 

negatív Eu-anomáliát mutat. Az antiklinális terület mintái a goricai mintákhoz hasonló 

viselkedést mutat. A dolomit réteg a pozitív Eu-anomáliájával a goricai blokk alsó 

homokköves szakasz homokkő mintájával mutat hasonlóságot.  

Összefoglalásként megállapítható, hogy a két kifejlődési terület geokémiai jellegei 

megegyezőek. Az egyes elemek esetén tapasztalt anomáliák az albitosodáshoz. a 

karbonátosodáshoz illetve az oxidációs-redukciós körülményekben bekövetkező 

változásokhoz köthetők. Az eredmények mindkét terület esetében hasonló lepusztulási 
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területet, felzikus átlagos összetételű lehordási terület, igazolnak. Az eredmények 

összhangban vannak Varga Andrea (2009) eredményeivel. 

 

97. ábra: A BAT-4, Delta-3, Delta-11 fúrások BAF mintáinak PAAS (Taylor & McLennan 1985: McLennan 
2001) összetételhez viszonyított nyomelem dúsulási tényezői (Ex*) 
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Minták 
származási 

helye 

Bat-4 
540,10 

Bat-4 
562,60 

Bat-4 
607,30 

Bat-4 
695,90 

Bat-4 
820,50 

Bat-4 
849,60 

Bat-4 
881,7 

Bat-4 
906,60 

Bat-4 
974,50 

Bat-4 
1002,60 

Bat-4 
1106,80 

Bat-4 
1192,80 

Bat-4 
1040,90 

Delta-11 
39,78 

Delta-3 
69,4 

PAAS FKK 

SiO2 46,20 50,00 49 47,00 47,60 51,8 58,60 47,20 51,3 47,80 50,80 59,3 17,70 48,80 52,80 62,80 66,60 

TiO2 0,77 0,65 0,629 0,65 0,62 0,605 0,56 0,64 0,695 0,68 0,77 0,885 0,24 0,63 0,66 1,00 0,64 

Al2O3 19,20 17,60 17,5 17,70 17,00 16,2 14,00 168,00 165 17,30 16,60 16,5 6,17 17,00 16,70 18,90 15,30 

Fe2O3tot 3,48 5,80 5,61 5,87 4,61 1,43 1,98 5,65 4,34 5,86 4,76 3,4 2,52 6,20 5,90 6,50 4,54 

MnO 0,08 0,09 0,096 0,09 0,12 0,117 0,14 0,14 0,097 0,10 0,08 0,032 0,77 0,16 0,12 0,11 0,10 

MgO 6,49 4,22 3,93 4,19 4,29 6,79 1,03 4,11 4,18 3,99 3,97 3,46 13,70 2,84 2,74 2,20 2,48 

CaO 2,68 3,67 4,94 5,21 5,31 3,76 6,88 5,68 4,48 5,36 4,85 0,827 20,40 5,26 3,92 1,30 3,59 

Na2O 0,95 2,15 3,420 3,76 2,62 3,380 7,39 2,83 3,600 2,78 2,14 3,310 0,88 4,25 7,31 1,20 3,30 

K2O 6,03 5,23 4,39 4,88 5,68 2,74 0,79 5,29 4,11 5,32 5,26 4,77 1,39 4,76 2,11 3,70 2,80 

P2O5 0,30 0,37 0,302 0,34 0,36 <0,15 <0,15 0,37 0,225 0,28 0,30 0,262 <0,15 0,28 0,19 0,16 0,15 

Rb 234 222 198 218 236 109 27,1 242,0 167 227 233 188 61,50 228,0 81,8 - - 

Sr 159,60 201,60 218,40 285,60 193,20 142,80 319,20 218,40 176,40 184,80 168,00 117,60 2041,20 201,60 159,60 160,00 82,00 

Ba 420,65 483,30 268,50 268,5 277,45 196,9 1253 411,7 456,45 322,2 447,5 581,75 19779,5 250,6 572,8 200,00 320,00 

Pb 20,2 35,4 30,0 33,9 38,9 49,4 20,6 30,8 27,7 33,1 18,9 35,4 12,4 44,7 37,1 650,00 628,00 

Th 21,20 19,90 17,7 17,00 17,50 12,1 8,26 15,70 15,1 15,20 15,90 16,1 6,03 16,20 15,30 20,00 17,00 

U 7,23 5,00 6,31 3,87 3,82 34,9 2,85 4,31 4,07 3,60 3,40 4,84 1,77 3,80 4,59 14,60 10,50 

Zr 152,0 142,0 146,0 125,0 121,0 145,0 108,0 111,0 134,0 114,0 94,8 141,0 33,1 129,0 138,0 3,10 2,70 

Hf 11,70 10,30 9,19 8,45 7,10 6,25 4,13 5,92 5,81 3,79 10,30 7,95 1,66 4,92 4,40 210,00 193,00 

Nb 17,10 15,10 14,9 15,20 15,00 14,6 11,30 13,90 14,7 15,70 15,90 17,5 5,71 16,30 17,00 5,00 5,30 

Ta 1,37 1,26 1,240 1,23 1,20 1,180 0,87 1,13 1,200 1,24 1,37 1,420 <0,25 1,34 1,32 18,00 12,00 

Y 34,40 33,00 31,8 39,50 35,60 25,9 27,50 48,80 32,8 31,30 72,30 32,1 19,80 58,30 34,60 1,28 0,90 

V 154 158 144 161 139 156 104 144 161 141 118 118 82,6 159 156 27,00 21,00 

Cr 80,30 77,80 67,5 80,10 76,00 67,2 48,00 82,70 47,9 80,50 80,20 87,6 35,40 80,90 80,30 140,00 97,00 

Co 20,20 19,00 20,100 19,40 19,60 12,000 6,61 21,00 21,500 20,20 21,20 23,000 17,90 16,40 20,50 100,00 92,00 

Ni 44,80 38,80 39,7 38,10 38,60 35,4 9,97 42,10 38,4 46,30 41,00 46 23,90 38,20 43,40 20,00 17,30 

Zn 117,00 100,00 98,30 114,00 120,00 249,00 25,60 102,00 114,00 105,00 88,30 100,00 88,50 77,60 85,10 60,00 47,00 

La 46,50 44,40 40,8 38,40 39,70 32,3 22,00 39,00 38,1 40,50 41,50 37,5 14,10 40,60 38,00 85,00 67,00 

Ce 96,20 89,00 84,700 72,70 79,30 66,200 48,20 75,60 78,600 77,50 80,40 74,700 28,80 82,30 74,90 38,20 31,00 

Pr 11,60 10,70 10,2 9,41 9,80 7,71 6,05 9,55 9,34 9,44 10,00 9,28 3,61 9,92 9,30 79,60 63,00 
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Minták 
származási 

helye 

Bat-4 
540,10 

Bat-4 
562,60 

Bat-4 
607,30 

Bat-4 
695,90 

Bat-4 
820,50 

Bat-4 
849,60 

Bat-4 
881,7 

Bat-4 
906,60 

Bat-4 
974,50 

Bat-4 
1002,60 

Bat-4 
1106,80 

Bat-4 
1192,80 

Bat-4 
1040,90 

Delta-11 
39,78 

Delta-3 
69,4 

PAAS FKK 

Nd 43,70 40,90 37,7 35,60 38,20 28,8 24,50 36,70 35,9 36,00 38,30 35,2 14,70 37,40 35,80 8,83 7,10 

Sm 8,97 8,48 8,190 7,34 8,14 5,920 5,47 7,62 7,430 7,50 8,20 7,440 3,61 7,85 7,33 33,90 27,00 

Eu 1,68 1,40 1,33 1,66 1,50 1,01 1,27 2,25 1,41 1,27 3,23 1,5 3,16 2,56 1,46 5,55 4,70 

Gd 6,56 6,23 6,050 5,43 5,80 4,210 4,02 5,50 5,460 5,30 5,89 5,410 2,76 5,77 5,37 1,08 1,00 

Tb 1,21 1,1 1,11 0,98 1,08 0,79 0,78 1 1,04 0,97 1,12 0,96 0,53 1,09 0,99 4,66 4,00 

Dy 6,57 6,16 6,06 5,64 5,92 4,41 4,21 5,56 5,67 5,54 6,05 5,31 3,11 5,82 5,61 0,77 0,70 

Ho 1,32 1,29 1,220 1,16 1,22 0,930 0,86 1,12 1,180 1,16 1,24 1,080 0,56 1,22 1,15 4,68 3,90 

Er 3,53 3,29 3,25 3,00 3,21 2,51 2,25 3,02 3,18 3,03 3,34 2,8 1,54 3,31 3,06 0,99 0,83 

Tm 0,55 0,52 0,52 0,47 0,52 0,38 0,35 0,48 0,49 0,48 0,53 0,46 0,24 0,51 0,49 2,85 2,30 

Yb 3,26 3,08 3,070 2,83 3,02 2,480 1,97 2,78 2,920 2,88 3,18 2,600 1,47 3,04 2,96 0,41 0,30 

Lu 0,51 0,47 0,47 0,42 0,47 0,4 0,29 0,45 0,45 0,46 0,48 0,41 0,24 0,47 0,44 2,82 2,00 

ΣRFF 232,16 217,02 204,67 185,04 197,88 158,05 122,22 190,63 191,17 192,03 203,46 184,65 78,43 201,86 186,86 0,43 0,31 

LaN/YbN 9,64 9,74 8,98 9,17 8,88 8,80 7,55 9,48 8,82 9,50 8,82 9,75 6,48 9,02 8,68 - - 

LaN/SmN 3,26 3,30 3,14 3,29 3,07 3,43 2,53 3,22 3,23 3,40 3,19 3,17 2,46 3,26 3,26 - - 

GdN/YbN 1,63 1,64 1,60 1,56 1,56 1,38 1,65 1,60 1,52 1,49 1,50 1,69 1,52 1,54 1,47 - - 

Eu/Eu* 0,66928 0,58862 0,5774 0,80354 0,66713 0,61825 0,82765 1,06211 0,67651 0,61558 1,42032 0,72253 3,05933 1,16242 0,71115 - - 

Li 95,70 96,70 97,70 98,70 99,70 100,70 101,70 102,70 103,70 104,70 105,70 106,70 107,70 108,70 109,70 - - 

 

6. táblázat: A Bat-4, Delta-11 és Delta-3 fúrások mintáinak kémiai összetétele (főelemek %; nyomelemek g/t) 
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Minták származási helye (m) La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu ΣRFF LaN/YbN LaN/SmN GdN/YbN Eu/Eu* 

10,21-10,41  37,8 72,7 9,07 35,9 7,46 1,23 5,8 1,01 5,44 1,09 3,03 0,46 2,83 0,4 184,22 9,03 3,19 1,66 0,57 
43,20-43,40 39,7 80,9 9,53 37,1 7,7 1,22 5,95 1 5,48 1,10 3,12 0,46 2,86 0,42 196,54 9,38 3,25 1,69 0,55 
83,04-83,35 37,4 76,4 9 35,2 7,3 1,19 5,71 0,99 5,21 1,06 2,92 0,43 2,69 0,39 185,89 9,40 3,22 1,72 0,56 

119,56-119,68 37,7 76,2 9,07 36,6 7,67 1,28 6,1 1,03 5,670 1,18 3,35 0,49 3,04 0,45 189,83 8,38 3,09 1,63 0,57 
151,62-152,12 25,8 57,7 6,73 26 5,35 0,84 4,05 0,68 3,72 0,77 2,22 0,33 2,11 0,31 136,61 8,26 3,04 1,56 0,55 
188,97-189,21 35,3 65,6 8,61 34,1 7,13 1,16 5,75 0,99 5,52 1,11 3,18 0,47 2,98 0,45 172,35 8,00 3,12 1,56 0,55 
203,70-203,22 27,8 55,6 6,76 26,8 5,64 0,93 4,49 0,79 4,4 0,91 2,57 0,38 2,37 0,35 139,79 7,93 3,10 1,54 0,56 
266,83-266,52 34,4 68,8 8,43 33,5 7,04 1,17 5,61 0,98 5,51 1,12 3,21 0,48 2,98 0,44 173,67 7,80 3,08 1,53 0,57 
284,75-284,95 37,8 74,4 9,17 36,6 7,65 1,24 5,93 1,03 5,9 1,22 3,45 0,51 3,22 0,49 188,61 7,93 3,11 1,49 0,56 
315,48-315,65 37,6 77 9,12 36,6 7,66 1,34 6,14 1,05 5,97 1,19 3,46 0,51 3,28 0,5 191,42 7,75 3,09 1,52 0,60 
344,96-345,17 35,4 70,2 8,55 34 7,11 1,13 5,49 0,92 5,17 1,05 3,07 0,45 2,87 0.42 175,41 8,34 3,13 1,55 0,55 
369,76-369,96 34,6 67 8,11 32,5 6,78 1,08 5,27 0,89 4,70 0,95 2,68 0,4 2,48 0,38 167,82 9,43 3,21 1,72 0,55 

385,04-385,27 36,3 70,3 8,54 34,2 6,99 1,21 5,57 0,95 5 1,02 2,87 0,43 2,65 0,38 176,41 9,26 3,27 1,70 0,59 
419,18-419,72 35,4 70,2 8,44 33,2 6,74 1,13 5,51 0,92 5 1,01 2,79 0,42 2,61 0,39 173,76 9,17 3,31 1,71 0,57 

429,24-429,39 38,2 78,7 9,19 36,6 7,84 1,3 6,09 1,04 5,84 1,17 3,35 0,49 3,13 0,48 193,42 8,25 3,07 1,58 0,57 

454,62-455,00 40,3 78 9,74 38,3 7,96 1,31 6,29 1,11 6,12 1,25 3,49 0,5 3,32 0,51 198,2 8,20 3,19 1,54 0,57 

480,11-481,06 35 71,7 8,5 33,4 6,86 1,31 5,54 0,92 5,07 1,04 2,93 0,43 2,7 0,4 175,8 8,76 3,21 1,66 0,65 

508,44-508,60 47,6 96,2 11,6 45,8 9,57 1,58 7,61 1,36 7,51 1,54 4,45 0,67 4,24 0,66 240,39 7,59 3,13 1,45 0,57 

515,06-515,97 38,6 74,9 9,35 37 7,61 1,27 6 1,01 5,5 1,10 3,19 0,47 2,9 0,42 189,32 8,99 3,19 1,68 0,57 

529,76-529,93 40,3 80 9,87 39,5 8,15 1,32 5,57 1,04 5,98 1,24 3,49 0,52 3,39 0,53 200,9 8,03 3,11 1,33 0,60 

565,61-565,89 38,1 78 9,21 37 7,79 1,23 5,48 1,03 5,91 1,21 3,41 0,51 3,26 0,5 192,64 7,90 3,08 1,36 0,58 

585,86-586,48 38,4 77,6 9,25 37,1 7,78 1,29 6,04 1,06 5,8 1,18 3,28 0,49 2,98 0,45 192,7 8,71 3,11 1,64 0,58 

605,50-605,64 30,6 63 7,28 29,6 6,17 1,21 4,43 0,81 4,92 1,04 2,97 0,44 2,88 0,44 155,79 7,18 3,12 1,25 0,71 

625,34-625,49 37,1 73,6 8,88 35,7 7,54 1,19 4,99 0,95 5,62 1,17 3,27 0,48 3,02 0,45 183,96 8,30 3,10 1,34 0,59 

647,35-647,59 36 73,3 8,72 35 7,32 1,25 5,83 0,99 5,57 1,12 3,22 0,48 2,9 0,44 182,14 8,39 3,10 1,63 0,58 

667,78-668,46 39,9 80,9 9,68 39 8,38 1,32 5,77 1,07 6,17 1,27 3,51 0,52 3,38 0,53 201,4 7,98 3,00 1,38 0,58 

700,85-700,98 38,2 77,2 9,22 36,9 7,78 1,26 5,31 1,01 5,77 1,17 3,34 0,5 3,21 0,51 191,38 8,04 3,09 1,34 0,60 

725,00-725,90 35,1 66,8 8,42 33,5 6,84 1,13 5,29 0,95 5,12 1,03 2,91 0,43 2,66 0,4 170,58 8,92 3,23 1,61 0,57 

740,43-740,59 34,5 69 8,4 34,2 7,08 1,18 5,03 0,95 5,47 1,10 3,09 0,46 2,88 0,44 173,78 8,09 3,07 1,42 0,60 
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Minták származási helye (m) La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu ΣRFF LaN/YbN LaN/SmN GdN/YbN Eu/Eu* 

770,03-770,21 28,2 56,8 6,97 28 6,05 1,14 4,17 0,78 4,76 1,01 2,89 0,43 2,68 0,4 144,28 7,11 2,93 1,26 0,69 

791,15-792,06 34,8 69,5 8,54 33,8 6,97 1,16 5,53 0,96 5,26 1,09 3,06 0,45 2,83 0,42 174,37 8,31 3,14 1,58 0,57 

813,69-814,01 33,1 66,5 7,99 32,4 6,72 1,08 4,71 0,87 5,15 1,06 3,02 0,44 2,82 0,43 166,29 7,93 3,10 1,35 0,59 

828,75-828,88 35,1 70,9 8,57 34,6 7,47 1,22 5,1 0,94 5,52 1,14 3,25 0,48 3 0,44 177,73 7,91 2,96 1,38 0,60 

843,66-843,88 36,6 73,3 8,88 35,5 7,35 1,18 5,13 0,97 5,5 1,12 3,29 0,49 3,06 0,46 182,83 8,08 3,13 1,36 0,59 

876,10-876,33 36,5 72,6 8,81 34,9 7,22 1,19 5,77 0,98 5,5 1,14 3,26 0,5 3,21 0,47 182,05 7,68 3,18 1,46 0,56 

908,38-908,66 34,5 69,7 8,46 34,3 7,25 1,25 5,88 1,04 5,99 1,23 3,49 0,52 3,29 0,49 177,39 7,09 3,00 1,45 0,59 

324,52-324,71 37,9 74,3 9,16 36,6 7,62 1,23 5,22 1 5,8 1,18 3,27 0,47 2,97 0,44 187,16 8,62 3,13 1,42 0,60 

440,85-440,95 38,6 76,8 9,16 36,8 7,77 1,27 5,32 0,97 5,78 1,17 3,39 0,49 3,06 0,46 191,04 8,52 3,13 1,41 0,60 

542,02-542,15 37,4 77,8 9 36 7,57 1,23 5,22 0,98 5,65 1,15 3,36 0,49 3,01 0,45 189,31 8,40 3,11 1,41 0,60 

678,36-678,49 36,7 73,3 8,86 35,5 7,49 1,17 5,19 0,96 5,68 1,16 3,42 0,49 3,11 0,46 183,49 7,97 3,08 1,35 0,57 
PAAS 38,20 79,60 8,83 33,90 5,55 1,08 4,66 0,77 4,68 0,99 2,85 0,41 2,82 0,43           

FKK 31,00 63,00 7,10 27,00 4,70 1,00 4,00 0,70 3,90 0,83 2,30 0,30 2,00 0,31           

7. táblázat: A BAF-2 fúrás mintáinak  ritkaföldfém összetétele (g/t)
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Minták származási 
helye (m) 

Co Ni Zn Pb Ba Sr Rb Zr Hf Nb Ta Th U Cr V Y 

10,21-10,41  20,3 35,8 114 26,9 310 93,7 153 122 4,32 14,8 1,33 15,1 2.40 78,9 112 28 
43,20-43,40 21,5 44,4 101 27,5 226 138 203 139 4,1 16 1,27 14,2 2,42 83,7 129 30,3 
83,04-83,35 21,4 42,6 124 47,5 269 216 167 128 3,74 14,2 1,09 13,4 2.39 79,2 123 28,8 

119,56-119,68 17,3 42,1 115 27,3 291 150 173 116 3,47 14,3 1,17 15,8 2,88 76,3 122 27,5 
151,62-152,12 17 35 111 30,4 220 188 99,8 119 3,44 13,3 1,01 9,69 15,3 65,5 131 21,7 
188,97-189,21 15,7 41,6 107 25,8 316 261 176 117 3,63 13,5 1,11 15,4 2,4 83,5 137 26,6 
203,70-203,22 7,29 15,5 37,2 14,9 156 132 33,9 128 3,46 13,4 1,10 10,5 3,5 42,4 92,8 22,1 
266,83-266,52 15,3 34,7 87,5 23,3 350 201 114 133 3,86 13,7 1,14 14,7 2,45 62 114 26,3 
284,75-284,95 17,9 43,1 112 25,4 398 229 185 140 3,7 14,7 1,20 16,4 2,77 71,3 120 28,6 
315,48-315,65 18,7 40,9 110 28,3 445 174 132 133 3,5 14,1 1,18 15,7 3,05 64,3 118 29,1 
344,96-345,17 18 43,20 121,00 23,7 290 199 189 137 3,78 14,1 1,12 15,5 3,67 78,9 130 25,8 
369,76-369,96 19,7 48,5 134 18,3 271 271 250 126 3,83 14,3 1,05 13,3 3,17 97,4 145 26,4 

385,04-385,27 22,6 43,2 130 20,4 438 261 192 135 3,65 14,7 1,05 12,9 3,94 91,2 125 28,7 

419,18-419,72 22,1 49,8 128 21,6 429 275 205 117 3,43 14,5 1,09 13,4 4,37 88,3 122 28,3 

429,24-429,39 17,8 42,2 107 25,8 406 254 207 122 3,38 14,4 1,29 17,3 6,79 96,9 134 28,9 

454,62-455,00 20,2 44,9 120 26,1 440 258 199 137 3,55 15,3 1,29 17,7 7,39 82,8 114 29,8 

480,11-481,06 24,4 52 115 19,8 648 218 167 128 3,51 14,9 1,13 13,1 3,75 93,5 147 28,3 

508,44-508,60 22,8 49 166 87,9 261 175 81,9 191 5,2 21,9 1,74 20 5,46 91,5 164 37,8 

515,06-515,97 22 47,8 124 27 426 233 225 139 3,77 15,7 1,22 15,6 3,48 98,5 119 28,9 

529,76-529,93 18 46,9 119 29,9 314 202 233 128 4,78 15,6 1,32 18,2 5,45 87,8 127 29,8 

565,61-565,89 17,8 46,4 144 246 231 100 158 129 3,86 15,4 1,33 16,8 4,82 82,6 122 28,4 

585,86-586,48 22,8 48 139 26 409 174 190 143 5,49 15,9 1,17 14,4 4,32 93 137 30,2 

605,50-605,64 11,5 27,8 50,6 46,5 766 135 33,3 165 4,35 15,3 1,24 12,8 4,22 60,5 94,9 25,1 

625,34-625,49 18,2 48 118 22,9 241 93,1 235 128 3,5 15,3 1,29 17,2 5,16 96,2 135 26,2 

647,35-647,59 19,9 51,8 111 18,7 375 130 176 140 4,11 15,8 1,15 13,6 3,6 103 141 29 

667,78-668,46 16,3 39,2 118 26,4 279 155 216 138 2,65 15,9 1,36 18,2 3,13 76,1 120 30,4 

700,85-700,98 16,6 38,8 103 19,8 220 104 202 139 3,68 14,3 1,19 16,3 3,06 70,3 128 28,5 

725,00-725,90 19,3 51,3 124 16,5 324 166 152 127 3,41 14,4 1,03 12,5 2,36 79,6 120 27,9 

770,03-770,21 14,5 54,7 69,9 47,5 603 298 44,8 139 3,64 12,3 0,99 11,2 2,68 103 122 24,4 

791,15-792,06 21,5 43,1 159 19,3 352 169 200 129 3,88 13,4 1,02 13,6 2,48 79,1 116 26,8 
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Minták származási 
helye (m) 

Co Ni Zn Pb Ba Sr Rb Zr Hf Nb Ta Th U Cr V Y 

813,69-814,01 15,5 39,2 105 19,8 340 145 193 123 3,32 13,4 1,10 14,3 2,79 65,7 116 25,5 

828,75-828,88 21,6 54,5 113 17,7 260 106 165 115 2,82 14,3 1,12 13,6 3,14 88,6 133 27,2 

843,66-843,88 19,5 47,6 108 20,3 230 108 230 123 3,37 13,7 1,13 15,2 3,24 90,1 144 26,5 

876,10-876,33 19,3 57,2 653 12,4 250 104 292 133 3,71 14,7 1,12 14 3,74 102 131 27,8 

908,38-908,66 23,6 47,6 105 21 272 97,2 204 142 4,01 15,5 1,19 12,9 3,79 80,5 114 29,6 

324,52-324,71 16,3 46,6 111 23,9 243 255 193 133 3,33 14,7 1,18 16,4 3,17 65,3 118 27,4 

440,85-440,95 18,2 43,4 111 24,9 438 277 192 129 3,39 15,9 1,30 16,3 6,47 79 124 28,4 

542,02-542,15 18,4 44,8 113 23,4 341 171 191 129 3,35 15 1,25 15,5 5,52 86,1 141 27,7 

678,36-678,49 18,2 37,2 109 16 296 109 182 139 3,82 17,8 1,32 15,3 3,18 83,8 144 28,1 

8. táblázat: A BAF-2 fúrás mintáinak  nyomelem összetétele (g/t) 
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18. ábra: A BAT-4, Delta-3, Delta-11 fúrások BAF mintáinak felső kontinentális kéreg (Rudnick & Gao 2003) 
összetételre normált nyomelem összetétele 

 

10. ábra: A BAT-4, Delta-3, Delta-11 fúrások BAF mintáinak kondritra (Taylor & McLennan 1985: McLennan 
1989) normált ritkaföldfém eloszlása 
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20. ábra: A BAF-2 fúrás BAF mintáinak PAAS (Taylor & McLennan 1985: McLennan 2001) összetételhez 
viszonyított nyomelem dúsulási tényezői (Ex*) 

11. ábra: A BAF-2 fúrás BAF mintáinak felső kontinentális kéreg (Rudnick & Gao 2003) összetételre normált 
nyomelem összetétele 
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12. ábra: A BAF-2 fúrás BAF mintáinak kondritra (Taylor & McLennan 1985: McLennan 1989) normált 
ritkaföldfém eloszlása 
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Képződési környezet 

A két kifejlődési terület BAF-jának ásványos összetételében lévő különbségek, a 

vastagságviszonyok jelentős eltérése, a szöveti jellemzők a képződési környezetek eltérő 

jellegét feltételezi. Az ásványos összetételben a legfontosabb különbség, hogy a Goricai 

blokkból vizsgált Ib-4 fúrás által feltárt BAF kifejlődés jelentős mennyiségű analcimot 

tartalmaz (max. 23 %), ezzel szemben az antiklinális területéről tanulmányozott minták között 

egyetlen egyben sem sikerült kimutatni jelenlétét a vékonycsiszolatos és a műszeres 

vizsgálatok során. Az autigén albit mindkét kifejlődési területen jelen van. Az Ib-4 fúrásban 

az albit már a fedő felőli határzónától néhány méterre megjelenik (5-6 %), a fúrás talpa felé 

haladva mennyisége fokozatosan növekszik (560,0 méterben eléri a 16 %-ot), majd 600,0 

méterben már meghaladja a 20 %-t (Tóth és Árkai, 2005; Maros et al., 2010). Ez a 

megemelkedett mennyiség van jelen az alsó homokkő dominanciájú szakaszon. A fúrásban az 

analcim kb. 520,0 m mélységben jelenik meg, az 527,2-527,36 méterközből való minta már 

12 %-nyit tartalmaz, mennyisége lefelé fokozatosan növekszik, 569,8 m-ben 23 %-ot ér el, e 

mélységtartományban van a maximális értéke (Tóth és Árkai, 2005). 598,2 és 608,54 m 

között mennyisége 10 % körüli értékre csökken (Maros et al., 2010), az alsó homokkő 

dominanciájú szakaszon pedig már nincs jelen. Az antiklinális területén szintén mindenhol 

megjelenő autigén ásvány a K-földpát, ezzel szemben az Ib-4 fúrás mintáiban nem került 

kimutatásra. Ami a BAF vastagsági viszonyait illeti, az antiklinális területén a mélyfúrási 

adatok szerint a BAF vastagsága 700-900 m, ezzel szemben a Goricai Blokk területén 

maximális vastagsága mindössze 350 m körüli lehet (az Ib-4 fúrás a fedő határtól való 153,2 

m távolságra, azaz 647,44 m-ben, elérte az alsó átmeneti zónát képviselő Őrházi Tagozatot, és 

abban állt le 708,57 m-ben). A szöveti jellemzőkben a legfontosabb különbség, hogy az 

„analcim fészkes” agyagkövek póruskitöltéseinek vékonycsiszolatban látható metszeteire 

inkább jellemző a szabálytalan alak, míg az antiklinálisi kifejlődésben határozottan 

felismerhetők a közel, szabályos alakok, mégpedig közel négyszög, háromszög, csaknem kör, 

nagy nyílásszögű ’V” alak, torzult illetve szabályos négyágú csillag alakú metszetek, azaz az 

úgynevezett „Hopper halitra” jellemző metszetformák. A fent vázolt alapvető eltérések 

alapján, a két területen a BAF képződési környezete eltérő volt, és ez a következőképpen 

vázolható. 

 



 106

Goricai blokk 

A Goricai blokk kifejlődésére leginkább hasonlító ősi analógia a Remy és Ferrell (1989) által 

feldolgozott eocén korú Green River Formáció (Déli Középső-Uinta medence, Utah, USA) 

analcimos szegély tavi iszapköveinek képződési modellje. A döntően vörös és zöld 

iszapkövekből álló sorozatban a vörös iszapkövek nagyobb mennyiségben tartalmazzák az 

analcimot (14 %), mint a zöld iszapkövek (7 %). Ezen kőzetek mellett jelen vannak 

homokkövek, mészkövek és dolomitok is, melyek nem vagy csak minimális analcimot 

tartalmaznak. Az analcim döntően az alapanyagban átitatódásként van jelen, de kis 

mennyisége póruskitöltésként is megfigyelhető. A szabálytalan alakú és változó méretű (0,4-

0,8 mm) pórusok falán ülnek az izometrikus, tiszta, csaknem izotróp analcim kristályok. Az 

üregek közepét, illetve az analcim kristályok közötti teret kalcit tölti ki. Az ásványtani 

vizsgálatok szerint az iszapkövek az analcimon kívül kvarcból, plagioklászból, káliföldpátból, 

agyagásványokból és karbonátokból (kalcit, dolomit) állnak. A vörös kőzetek hematitot is 

tartalmaznak. Vulkáni tufa anyagot nem mutattak ki. A vörös és zöld agyagkövek 

agyagásványait az illit és az illit /szmektit uralja. Ezek mellett a vörös iszapkövek 

kismennyiségű kloritot (1 %) és szmektitet (5 %), míg a zöldek kaolinitet (4 %), kloritot (5 %) 

és szmektitet (12 %) tartalmaznak. Az elektron-mikroszondás és az XRD vizsgálatok szerint 

az analcim SI/AL aránya 2,1 és 2,3 között változik. A vörös iszapkövek ásványos összetétele 

kitűnő egyezést mutat a goricai blokk vörösbarna analcimos agyagköveivel. Az Ib- fúrás 

agyagköveinek meghatározó ásványai a kvarc, agyagásványok, analcim, albit, karbonátok, 

hematit (3. táblázat). Az agyagásvány összetétel szintén nagyon hasonló, abszolút uralkodó az 

illit, mellette kevés klorit, kevertréteges szerkezetű agyagásvány (illit/szmektit) van jelen 

(Tóth és Árkai, 2005; Maros et al., 2010). Az Uinta tó iszapköveiből hiányzik az autigén albit 

és dolomit is jelen van, a goricai analcimos agyagkövek viszont dolomit mentesek. 

Különbségek az agyagásványok és a kvarc mennyiségi arányaiban vannak is jelentkeznek, a 

goricai agyagkövek kvarcban szegényebbek viszont agyagban gazdagabbak (eleve finomabb 

szemű üledékként halmozódtak fel. A goricai analcimos agyagkő az analcim kristályok 

elektron-mikroszonda vizsgálatokkal meghatározott Si/Al arány 2,36-2,48 között változik, 

ezek az értékek szintén nagyon hasonlóak az Uinta tó iszapköveiből Remy és Ferrel (1989) 

által közöltekkel.   

Remy és Ferrel (1989) az analcim eredetére a törmelékes agyagok átalakulásából való 

származást bizonyítja. Azon bizonyítékok alapján, hogy az iszapkövekben az egyetlen zeolit 

az analcim és nincs jelen olyan mennyiségű vulkáni üveg, amely szükséges lenne a 
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kimutatható mennyiségű analcim képződéséhez elvetik azt a legáltalánosabban elfogadott 

képződési módot, mely szerint az analcim szilikát üveg + sós alkáli tóvíz → elő ásvány 

(általában egy alkáli zeolit) + sós alkáli tóvíz → analcim reakció során képződött. A szerzők 

szerint az analcim a vizsgált területen sós alkáli fluidumokkal kapcsolatban lévő agyagokból 

képződött. Ezt bizonyítja a képződött analcim alacsony SiO2-tartalma (alacsony Si/Al arány), 

valamint az iszapkövek viszonylag leszűkült agyagásvány együttese (illit-illit/szektit). 

Ráadásul a vörös és zöld iszapkövek különböző agyagásvány sorozattal rendelkeznek, ahogy 

fentebb részleteztem. Az Uinta-tó az analcim gazdag iszapkövek leülepedéskor sós alkálikus 

volt. Ezt bizonyítja az édesvizi ősmaradványok hiánya, a dolomit mint, ásvány általános 

jelenléte és a szinerézis repedések jelenléte. Az Uinta-tó sós alkáli vizei elősegítették az 

agyagok és más ásványok átalakulását, ami felszabadította az Al-ot és a Si-ot, ezáltal 

elősegítette az analcim képződést. A szükséges Na-ot a tó sós vize biztosította. A tó közepes 

sós és alkáli voltát igazolja az a két tény, hogy nem találtak kősót vagy más evaporit ásványt, 

illetve az analcim nem alakult át K-földpáttá, ugyanis erősen sós és alkáli környezetben az 

analcim átalakul K-földpáttá. Mivel az Uintató nem rendelkezett lefolyással a mélysége és 

feltehetően a kiterjedése ciklikusan változott, ezáltal a partvonala folyamatosan oszcillált, így 

a tó alacsony vízállásánál feltáródtak a tavi és folyó mellékágak közötti környezeti részek.  Ez 

kiterjedt iszapsíkságok képződéséhez vezetett. A feltáródott finomszemű üledék felszínén 

végbemenő intenzív párolgás következtében párolgási feláramlás (evaporative pumping) 

alakult ki, ami az üledékek kapilláris rendszerén történő fluidum feláramlást idéz elő. Ha erre 

hosszú idő áll rendelkezésre, a feláramlás következtében sós vízt alakul ki az üledéken belül, 

és a felszínen egy kivirágzó kérget hoz létre. Az így képződő Na-Mg-karbonátos sósvíz 

elősegítette az analcim képződését a törmelékes agyagok és talán más ásványok 

átalakulásának révén, amihez hozzájárult a nagymennyiségű nátrium felszabadulása is. A 

vastartalmú ásványok átalakulása szolgáltatta az iszapkövet vörösre festő hematitot. Az Uinta-

tó szegélypartján feltáródott zöld iszapkövek a fenti reakciók által alakultak át vörös 

színűekké, miközben az agyagásvány átalakulása során nagyobb mennyiségű analcim 

képződött. Remy és Ferrel (1989) szerint a következő átalakulási folyamat játszódott le: 

törmelékes agyagok + a párolgási feláramlással létrehozott Na+Mg-os sósvíz + vas-tartalmú 

ásványok  + oxigén → analcim + vas-oxid. 

Azt, hogy a fent vázolt modell a goricai terület kifejlődésére is elfogadható, a következő 

bizonyítékok igazolják:  
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 Az analcim hasonló megjelenési módjai, vagyis az alapanyag átitatódása és a 
póruskitöltésekben való hasonló megjelenése. Emellet az analcim meghatározó 
hányada szintén az alapanyagban van jelen.  

 A hasonló agyagásvány összetétel, egyeduralkodó az illit, minimális a szmektit (2 %) 
és klorit mennyisége (2-4 %) (Tóth és Árkai, 2005; Maros et al., 2010).  

 A vörösbarna színű analcimos agyagkő hasonló ásványos összetétele: kvarc, 
földpátok, agyagásványok (egyeduralkodó az illit), karbonátok (dolomit, kalcit), 
hematit. 

 A zöld eredetileg a jelenleginél reduktívabb agyagkő eredeti jelenlétére a goricai 
kifejlődésben még elszórtan megjelenő zöld, szürkészöld foltok utalnak.  

 Az, hogy az analcim nem alakult át K-földpáttá azt bizonyítja, hogy a területen 
kialakultt sóstó csak közepesen sós alkáli jellegű volt.  

 Nincs nyoma más evaporit ásványoknak, a póruskitöltések döntően szabálytalan 
alakúak, nem mutatják a „Hopper halitra” oly jellegzetes metszeteket. 

 Vulkáni anyag hiánya. 
Ezek alapján a goricai kifejlődés képződési környezetét a következőképpen vázolhatjuk fel. A 

zárt medence közepén létezett egy lefolyástalan közepesen sós alkáli tó, melynek mélysége és 

kiterjedése folyamatosan változott a nedvesebb és szárazabb időszakoknak megfelelően. A 

tavat nagy kiterjedésű iszapsíkság vette körül, melyen az Uinta-tónál finomabb szemű, 

nagyobb agyagtartamú, kevesebb törmelék anyagot tartalmazó aleuritos agyagkövek 

halmozódtak fel. Az elöntési fázisok alatt képződött reduktív agyagkövek a kiszáradáskor a 

felszínre kerültek. Amennyiben megfelelő idő állt rendelkezésre, a reduktív agyagkövek a 

fentebb vázolt folyamatok és végbement reakciók eredményeképpen átalakultak, eltűnt az 

agyagásványok jelentős része, illetve nagyrészt illitté alakult, és analcim képződött. Az 

összletet később, feltehetően már a diagenezis során Na-metaszomatózis érte. 

 

Nyugat-Mecseki Antiklinális (Bodai Blokk) 

Az előző fejezetben a Goricai blokk esetében bemutatott ásványos összetételbeli különbségek 

(miszerint a goricai kifejlődésben analcim fordul elő és hiányzik az autigén K-földpát, viszont 

az antiklinális területén hiányzik az analcim és a póruskitöltések állandó tagja az autigén K-

foldpát) mellett a két kifejlődési terület képződési körülményeinek elkülönítésében döntő 

szerepe van a szöveti tulajdonságoknak. A szöveti jellemzőkben a legfontosabb különbség, 

hogy az „analcim fészkes” agyagkövek póruskitöltéseinek vékonycsiszolatban látható 

metszeteire inkább jellemző a szabálytalan alak, míg az antiklinálisi kifejlődésben 

határozottan felismerhetők a közel, szabályos alakok, mégpedig közel négyszög, háromszög, 

csaknem kör, nagy nyílásszögű ’V” alakú, torzult illetve szabályos négyágú csillag alakú 
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metszetek, azaz az úgynevezett „Hopper halitra” jellemző metszetformák. Különösen szép, 

szabályos csillagalakok figyelhetők meg a BAT-4 fúrás 1132,6 m-ből származó mintájában 

(12. fotó). Az antiklinálisi BAF dolomit közbetelepüléses szakaszainak dolomit rétegeit, 

lemezeit alkotó dolomit kristályok metszetei, kristálycsoportok alakjai szintén a „Hopper 

halitra” jellemző metszetformákat mutatják. Ezzel szemben a goricai blokbban, az Ib-4 fúrás 

dolomit rétegeit felépítő dolomit kristályok esetén azonban ezek a formák nem ismerhetők fel.  

Az antiklinálisi kifejlődés agyagköveiben és albitolit rétegeiben szintén gyakoriak a vas-oxid, 

-hidroxid-mentes finomszemcsés karbonátból és albitból álló, szulfát ásványok utáni 

pszeudomorfózák. Ezek lencséket, szabálytalan alakú gumókat, prizmás metszetekből álló 

halmazokat, enterolitikus szerkezeteket, vagy legtöbbször szabálytalan alakú, nagyobb méretű 

(homok lencséhez hasonló) törmelék halmazokat formálnak. Ezek között megfigyelhetők a 

gipsz fecskefark alakú ikerkristályához hasonló kristálymetszetei is (16. fotó). Az Ib-4 fúrás 

vizsgált mintáiban hasonló szerkezetek csak nagyon ritkán ismerhetők fel. Mindezek 

együttesen indokolják az antiklinálisi kifejlődésnek a goricaitól eltérő képződési 

környezetének a feltételezését, mely a következőképpen vázolható fel.  

A póruskitöltések illetve a dolomit rétegek dolomit kristályainak valamint az agyagkövek 

elszórtan megjelenő, vagy kristálycsoportokat alkotó dolomit kristályainak fentebb is említett 

jellegzetes alakjai, metszetei egyértelműen azonosíthatók a 23. és 24. ábrán látható 

úgynevezett „Hopper halit” kősó kristályok különböző irányú metszeteivel (Máthé és Varga, 

2012). Hasonló „Hopper Halite” metszeteket ismertet Llewellyn (1968) az angliai 

Leicestershireben lévő triász korú Keuper Márgából. A képződési környezetnek sóstavi playat 

tételez fel.  

A póruskitöltések („albitos fészkek”) valamint a dolomit krisztályok alakjai, metszetei 

valamint a szulfát utáni pszeudomorfózák jelenléte, továbbá az agyagkövek, albitolitok, 

dolomit rétegek, lemezek, aleurolitok szöveti viszonyai egyértelműen utalnak az antiklinálisi 

kifejlődés képződési viszonyaira és az eredetileg felhalmozódott kőzettípusokra. Ezek szerint 

a BAF antiklinálisi kifejlődése kontinens belseji zárt lefolyástalan medencében elhelyezkedő 

sekély vizű sós tavi szulfátos környezetben (playa tó, playa iszapsíkság) halmozódott fel. Egy 

ilyen szárazföld belseji playanak a keresztmetszetét láthatjuk a 25. ábrán. A zárt lefolyástalan 

medence mélypontján helyezkedik el a kifolyással nem rendelkező sóstó, melynek a mélysége 

és kiterjedése periodikusan változik. A csapadékosabb időszak alatt a víz mélysége és a tó 

kiterjedése növekszik, míg a szárazabb időszak alatt vízmélység csökken és a tó 

összehúzódik, miáltal a korábban elöntött területek szárazra kerülnek és kiszáradnak. A tavat 

egy változó kiterjedésű sós iszapsíkság veszi körbe, majd a medence szélei felé helyezkedik el 
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a száraz iszapsíkság, homok síkság, homok dűnék öve és végül a medence peremén az 

alluviális síkság, törmelékkúp.  

 

 

23. ábra: Üledékből kipreparált „Hopper halit” kősó kristály. 

 

 

24. ábra: „Hopper halit” kősó kristály jellegzetes metszetei (Warren, 2006). 

Ezen playa rendszeren belül Lowenstein és Hardie (1985) a playa fejlődésében három 

egymáshoz szorosan köthető és egymást követő felhalmozódási vagy fejlődési szakaszt 

különít el (26. ábra). Az első fázis (fejlődési szakasz) az „elöntési fázis”, mely során a 

vízutánpótlás révén a tó mélyül, felszíne kiterjed és elönti a  korábban kiszáradt sós 

iszapsíkságot. Attól függően, hogy mekkora volt a beáramló víz mennyisége, a víz a száraz 

iszapsíkságot is elöntheti. A tó vize ekkor a jelentős mennyiségű édesvíz utánpótlás 

következtében brakkvízzé hígul. A kiterjedt, kevésbé sós tóvíz feloldja a korábban képződött 
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kősó rétegeket, kérgeket illetve az iszapsíkság finomszemű üledékeiben képződött 

„kiszorításos” (displacive ) kősó kristályokat, kristályhalmazokat. (Ezek mutatják a jellegzetes 

„Hopper halite” alakot.) Ekkor képződnek a visszaoldódásos evaporit felszínek. Ehhez a 

fázishoz kötődnek a sziliciklasztos üledékeknek a felhalmozódásai, agyagok, aleuritok, 

homokok a tóban illetve a partvidékén. 

A második fázis a „párolgási koncentrálódási fázis”. A jelentős párolgás következtében (az 

elpárolgott víz mennyisége meghaladja a víz utánpótlódásának mértékét, ennek következtében 

a tó fokozatosan visszahúzódik és/vagy a tó víze egyre töményebb lesz. A sós iszapsíkságon a 

kapilláris rendszeren felemelkedő talajvizek szintén egyre töményebbé válnak, és a kősóra 

való telítettség mértékének elérésekor kiválnak a laza iszap pórusaiban a jellegzetes 

kiszorításos növekedésű „Hopper halite” kristályok, illetve a felszíneken kősó és szulfát 

kérgek képződnek. Az összehúzódó és egyre sósabb vízű tóban képződnek a rétegzett kősó 

rétegek. 

A harmadik fázis a „kiszáradási periódus”, melynek során a tó kiszárad, az aljzatára 

lerakódott finomszemcsés iszap szárazra kerül, kialakul a mélyre hatoló repedésrendszer. Az 

iszapsíkságon ekkor még képződhetnek kősó kiválások az iszap pórusaiban.  

A következő, nedvesebb éghajlati perióduskor ismét megemelkedik a tó vizszintje, területe 

kiterjed, vagyis a tó az első fejlődési szakaszába kerül, majd a folyamat ismétlődik, vagyis a 

fent vázolt fejlődési szakaszok periódikusan ismétlődnek Bebison és Goldstein (2000). A 

perm korú Opeche Pala (Williston-medence, É-Dakota, USA) rétegzett kősóból, vörös 

agyagkőből, aleurolitból és homokkőből álló üledékösszletének képződését a fenti fázisokkal 

jellemzett zárt medencében elhelyezkedő sóstó-playa üledékképződési környezetbe helyezi. 

A BAF antiklinálisi kifejlődésének képződését a fentebb bemutatott jellemzői alapján hasonló 

kontinens belseji zárt lefolyástalan medencében elhelyezkedő sóstó és hozzá kapcsolódó sós 

iszapsíkság, száraz iszapsíkság rendszerben képzelhetjük el. A középső-permre kialakult zárt 

lefolyástalan medence alaphegységi környezetét granitoidok és metamorfitok, illetve az alsó-

perm korú Gyűrűfűi Riolit Formáció láva és összesült piroklasztit kőzetegyüttese adta. Az 

ilyen kőzettani összetételű háttér terület mállása szilicium gazdag Ca-Na-HCO3 összetételű 

vizeket szolgáltat (Warren, 2010), melyek a tó felé áramolva töményednek, és az elsődleges 

karbonátok kicsapódása (Mg-tartalmú kalcit a homok síkságon) után szulfáttal keveredve 

kialakul egy Ca, Mg, Na tartalmú kloridos, szulfátos víz. Ebben a sóstó-playa rendszerben a 

4709/1 számú fúrásban feltárt homokkő és konglomerátum rétegek képviselik a medence 

peremi allúviális síkság üledékeit. Ezen üledékek részletes vizsgálatának eredményeit Varga 

(2009) doktori értekezésében mutatja be.  A BAF homokkő rétegeinek képződése az allúviális 
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síksághoz, illetve a tó partvidékéhez kapcsolható. Az aleurolitok a jellegzetes szöveti 

elemeikkel (laminált keresztrétegzés, hullámos rétegzés) szintén az összehúzódó és kiterjedő 

tó partvidékéhez köthető. A BAF legnagyobb tömegű és legjellegzetesebb kőzettípusa (albitos 

agyagkő) döntően a sós iszapsíkságon, kisebb mértékben a száraz iszapsíkságon és magában a 

tóban képződött. A sós iszapsíkságon, a „párolgási koncetrálódási fázis” és „kiszáradási fázis” 

alatt képződtek a mai „albitos fészkek” helyén a „Hopper halite” kősó kristályok és 

kristálycsoportok. A tó kiszáradása idején képződtek a kősó és szulfát rétegek, lemezek, 

kérgek a jellegzetes száradási repedésekkel. Az elöntési fázis idején a felhalmozódott kősó és 

szulfát rétegek feloldódtak, az iszapsíkság üledékeiből kioldódtak a kősó és szulfát ásványok. 

Ezek helyét tölti ki a jelenlegi póruskitöltések ásvány együttese (albit, karbonátok, K-földpát). 

A kősót helyettesítő dolomit kristályok megőrizték az eredeti kősó kristályok alakját, illetve 

az agyagkövekben a pórusokat - alakjuk alapján - egykor kősó kristályok töltötték ki. A mai 

kőzettípusok az eredeti kőzetekből az evaporit ásványok visszaoldódása után, amely 

szolgáltatta a nagymennyiségű Na-ot, albitosodási és karbonátosodási folyamatok 

eredményeként képződtek. Az eredeti agyagásványok illitté alakultak illetve a felesleges 

kálium biztosította a későbbi képződésű autigén K-földpát kiválását az agyagkövek „albitos 

fészkeiben”. Hasonló képződési környezeteket és képződményeket ismertetett Paik et al. 

(2007) és Paik és Kim (2006) Korea felső-kréta Jindong Formációjából.  A Goricai tó kevésbé 

sós volt, amit az ásványos összetétel bizonyít (kősó hiány), kevesebbszer jutott el a végső 

kiszáradás állapotába. Ezzel szemben az „antiklinálisi” jóval sósabb volt, amit a periódikusan 

ismétlődő só réteg kiválások bizonyítanak. Ezek hiányoztak a goricai területről. 
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13. ábra: Sóstó és az őt körülvevő playa sikság keresztmetszeti szelvénye (Lowenstein és Hardie, 1985) 

 

 

26. ábra: Sóstó és az őt körülvevő playa sikság rendszer fejlődési fázisai 
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Összefoglaló következtetések 

A legutóbbi huszonöt év magyarországi földtani kutatásainak sorában kiemelt helyet 

elfoglaló, a magyarországi nagyaktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére szolgáló 

mélygeológiai tároló befogadására kijelölt képződmény, a Bodai Agyagkő Formáció (korábbi 

neve Bodai Aleurolit Formáció) ásvány-kőzettani geokémiai vizsgálatának legfontosabb 

eredményei a következők. 

 

1. Az antiklinális kifejlődési területén (Boda blokk) a mélyfúrások maganyagának, Alfa-1 

vágattal feltárt BAF szakasz részletes petrográfiai vizsgálatával igazoltam az albit autigén 

képződését és először írtam le a változatos megjelenési formáit, melyek a következők: 

● Az alapanyagot átitató aprószemcsés albit, mely változó mennyiségben a formáció 

összes kőzettípusában jelen van. 

● A vörösbarna agyagkő rétegek változatos alakú és méretű pórusait kitöltő ásvány 

együttes meghatározó tagja.  

● A BAT-4 és a BAT-5 számú fúrások alsó szakaszán megjelenő anhidrit erek 

poliszintetikusan ikres, léces albit kristályokból álló „hártyával” érintkeznek a BAF 

különböző kőzettípusaival.  

● A nagyobb méretű csillámlemezek hasadási síkjai között megjelenő autigén albit.  

2. Az antiklinális területén először mutattam ki az autigén albit mellett az autigén K-földpát 

jelenlétét is a vörösbarna póruskitöltéses agyagkövek pórusaiban, mely a szöveti jellegek 

alapján fiatalabb az albitnál.  

A szöveti bélyegek alapján az albit és a K-földpát képződés a korai diagenetikus folyamatok 

eredménye. A póruskitöltések szöveti viszonyai alapján a K-földpát későbbi képződésű. Az 

illitesedés befejeződése után a visszamaradt K-ból kristályosodott a K-földpát a pórusok 

közepén. A nagy albit-tartalom szolgáltatja a formáció igen kedvező bányászati 

tulajdonságait.   

3. Az Ib-4 mélyfúrás maganyagán elvégzett részletes petrográfiai, ásványtani és geokémiai 

vizsgálatok alapján meghatároztam a BAF goricai blokki kifejlődésének ásványos 

összetételét, kőzettani és geokémiai jellegzetességeit. A fő ásványos alkotók: agyagásványok 

(uralkodó az illit/muszkovit, emellett klorit szintén állandóan jelen lévő rétegszilikát), kvarc, 

albit, analcim, karbonátok (uralkodó a kalcit, a dolomit csak közbetelepülésekben van jelen 

nagyobb mennyiségben, ezek a közbetelepülések a kifejlődés legfelső szakaszára jellemzők), 

hematit. Az analcim a fedő felőli kb. 25,0 m-es átmeneti zónából hiányzik (ez jellemző az 
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albitra is), a középső kb. 140 m-es szakaszon jelen van (max. értéke 15-20 tömeg %), majd az 

alsó homokkő uralta szakaszon eltűnik. Az albit-tartalom lefelé haladva fokozatosan 

növekszik, az alsó homokkő uralta szakaszon mennyisége eléri a 30-40 %-ot, amit a kémiai 

elemzések is jól jeleznek. Ezek az adatok a goricai kifejlődésben Na-metaszomatózist 

bizonyítanak.  

4. Elvégeztem a két kifejlődési terület BAF összletének az összehasonlítását. Az ásványos 

összetételben a legfontosabb különbség, hogy az antiklinális területén a BAF ásványos 

összetételéből hiányzik az analcim, ezzel szemben ez a Goricai blokk területén a BAF egyik 

meghatározó komponense. Az analcimnak két megjelenési formája van: 

● Az alapanyagot átitató aprószemcsés analcim. 

● A póruskitöltések önálló, közel szabályos alakú kristályai vagy kristálycsoportjai a 

pórusok falán.  

A másik lényeges különbség, hogy a Goricai blokkban hiányzik az autigén K-földpát, míg az 

antiklinális területén a vörösbarna agyagkövek póruskitöltő ásvány együttesének jellemző 

tagja. A dolomit, mint ásvány fázis jóval alárendeltebb a Goricai blokk területén, sokkal 

ritkábbak a dolomit közbetelepülések, különösen feltűnő az analcimos agyagkövekben való 

hiánya vagy minimális jelenléte. Az alsó homokkő dominanciájú szakaszból szintén hiányzik, 

a homokkövek kötőanyaga kalcit és albit. A 3. és 4. pontban összefoglalt eredmények felvetik 

annak a lehetőségét, hogy a BAF két kifejlődése nem ugyanazon sekély sóstóhoz köthető.   

5. A petrográfiai jellegek és a fő ásványos alkotók (agyagásványok, kvarc, albit, karbonátok 

és a hematit) mennyiségi arányai alapján a formációt felépítő alábbi fő kőzettípusokat 

különítettem el. 

Nyugat-mecseki Antiklinális: 

Vörösbarna póruskitöltéses (“Albitfészkes”, a gyakorlatban használt jelző) agyagkő, amely 

formáció szabad szemmel egyik legjobban felismerhető, a többi kőzettípustól elkülöníthető 

leggyakoribb kőzete.  

Albitolit. Legfontosabb jellemzője az 50 %-ot meghaladó autigén albit-tartalom. A 

vékonycsiszolatos és az elektron-mikroszonda vizsgálatok szerint albitos póruskitöltés csak 

elvétve jelenik meg, az autigén albitnak csaknem 100%-a a kőzetben átitatódásként van jelen. 

„Igazi aleurolit”. Albitos póruskitöltés csak elvétve figyelhető meg, az autigén, nagyon 

finomszemcsés albit valamint a kalcit átitatja a kőzetet, kötőanyagként van jelen. Ezen 

kőzettípusnak az ásványos összetétel mellett a szövete a legjellemzőbb elkülönítő bélyege. 

Mindig lemezesen rétegzett (párhuzamos és keresztrétegzés). A lemezhatárokon igen 

kisméretű nehézásvány torlatok figyelhetők meg.  
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Dolomit közbetelepülések, melyek a formáció teljes kifejlődésében jellemzően előfordulnak. 

A dolomit mellett széles határok között változó autigén albitot is tartalmaznak. Legjellemzőbb 

makroszkópos tulajdonságuk a színük és lemezes szerkezetük mellett a felcserepesedés.  

Homokkő közbetelepülések. A formáció egészére jellemzőek, azonban gyakoriságuk erősen 

megnövekszik a fekvő Cserdi Formáció felőli átmeneti zónában (Őrházi Tagozat). 

Szemcseméretük finomtól kőzépszeműig változik. Jellemző a párhuzamos, flázeres, 

hullámfodros, íves ferderétegzés és a keresztrétegzés is. A lemezek határán igen kisméretű 

torlatok itt is megjelennek.  

Goricai blokk 

A BAF goricai kifejlődését hasonló kőzettípusok építik fel, mint az antiklinális blokkban 

megjelenők. Uralkodó a vörösbarna póruskitöltéses (“analcimfészkes”, a gyakorlatban 

használt jelző) agyagkő. A formáció szabad szemmel egyik legjobban felismerhető, a többi 

kőzettípustól elkülöníthető kőzete. Benne a goricai kifejlődéshez képest jóval ritkábbak a 

dolomit közbetelepülések. Nem különíthető el az albitolit mint kőzettípus, viszont erősen 

megnövekedik az aleurolitok és finomtól nagyszeműig terjedő homokkő rétegek aránya. Az 

alsó átmeneti szakasz homokkövei analcimot nem tartalmaznak, ezzel szemben erősen 

megnövekedik az autigén albit mennyisége, mely átitatja a kőzetet. Az elkülönített 

kőzettípusok, többlépcsős összetett diagenetikus folyamatok eredményeként alakultak ki. Az 

antiklinális területén az eredeti kőzettípusok (sótartalmú agyagkövek, aleurolitok, kősó 

rétegek, lemezek, szulfát anyagú kérgek, lemezek), az evaporitok kioldódása, majd 

helyettesítése albit és dolomit által, albitosodási és dolomitosodási folyamaton estek át. 

6. Kimutattam, hogy az antiklinális területén az agyagkövekre oly jellemző póruskitöltések 

kősó kristályok utáni albittal, karbonátokkal és K-földpáttal kitöltött pszeudomorfózák. A 

Goricai blokk területén a póruskitöltő analcim az agyagkő szabálytalan alakú pórusaiban 

foglal helyet. Az antiklinálisi kifejlődésben gyakori hematit mentes finomszemcsés karbonát 

és albit anyagú lencse, illetve szabálytalan alakú gumókból, prizmás metszetekből álló 

halmazok gipsz vagy anhidrit utáni pszeudomorfózák. A dolomit közbetelepülések dolomit 

kristályai a jellegzetes alakjuk (nyereg alakú kristályok, csúcsok irányában torzult 

romboéderek, torzult illetve szabályos csillag alak) alapján szintén kősó utáni 

pszeudomorfózák. Ezek a jellegzetes szöveti elemek egyértelmű bizonyítékai a kősó és szulfát 

rétegek képződésének, majd visszaoldódásának, és jelzik a terület szemiarid-arid éghajlatát.  

 

A kőzettani (pl. az agyagkövek pórusai, a dolomit rétegek dolomit kristályai kősó utáni 

pszeudomorfózák, gipsz, anhidrit utáni albit és karbonát anyagú pszeudomorfózák, száradási 
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repedések), ásványtani (pl. analcim, a pszeudomorfózák által bizonyított kősó, gipsz 

jelenléte), geokémiai (pl. magas B, és Na2O-tartalmak) jellemzők egyértelműen bizonyítják a 

Bodai Agyagkő Formáció következőkben vázolt képződési környezetét. A BAF kontinens 

belseji zárt, lefolyástalan medencében lévő sekély vizű sós tavi szulfátos környezetben (playa 

tó, playa iszapsíkság) halmozódott fel szemiarid-arid éghajlaton. A két terület ásványos 

összetételében lévő különbségek utalhatnak egy olyan medencére, melyben több sós tó is 

létezett. A Goricai blokk területén a tó kevésbé sós alkáli volt, nem képződtek jelentősebb 

kősó rétegek. Az analcim az agyagásványok feloldódása során képződtek. Ősi analógiája a 

Green River Formáció szegélytavi iszapköveinek képződési környezete. Mai analógiái a 

Földön: pl. a Thar-sivatag, és a Lewis-tó Ausztráliában. Az antiklinális területén ezzel 

szemben a BAF jóval sósabb szulfátos kémiájú tó-playa rendszerben felhalmozódott üledék 

összlet lehetett kősó és szulfát rétegekkel. Kijelenthető, hogy ez a környezet nem egyezik meg 

a mai kelet-afrikai alkáli jellegű sóstavakkal (pl. Nátron-tó). Az összlet nagy vastagsága a 

medence fokozatos süllyedését jelzi. A fentebbi tulajdonságok alátámasztják, hogy a szöveti 

jellegzetességek és az ásványos alkotók és azok mennyiségi arányai alapján elkülönített 

jelenlegi kőzettípusok összetett többlépcsős diagenetikus (többségében korai) és talajosodási 

folyamatok eredménye. A kősó gipsz és anhidrit rétegek, kérgek visszaoldódtak, és helyükön 

sok esetben az eredeti alakjukat megőrizve dolomit kristályok képződtek, valamint a 

póruskitöltésekben albitból és karbonátból álló pszeudomorfózák alakultak ki. A BAF 

kőzettani, ásványtani és geokémiai tulajdonságai alapján bemutatott képződési környezet, 

paleoklíma jól illeszkedik a Roscher és Schneider (2006) által felvázolt Közép-Európa permi 

ősföldrajzi és éghajlati viszonyaiba, melyek óceánoktól távol elhelyezkedő arid-szemiarid 

éghajlatú lefolyástalan medencék voltak.  
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Összefoglalás 

Munkámban a legutóbbi huszonöt év magyarországi földtani kutatásainak sorában kiemelt 

helyet elfoglaló Bodai Agyagkő Formáció (potenciális befogadó képződménye a 

magyarországi nagyaktivitású radioaktív hulladékok mélygeológiai tárolójának) másvány-

kőzettani, geokémiai jellegének, ezen jellemzők alapján képződési környezetének (fácies, 

éghajlat), valamint a korai és késő diagenetikus átalakulási folyamatainak leírását végeztem 

el. Eredményeim alapján a következő megállapítások tehetők: 

 A kőzettani, szöveti (az agyagkövek pórusai, a dolomit rétegek dolomit kristályai kősó 

utáni pszeudomorfózák, gipsz, anhidrit utáni albit és karbonát anyagú 

pszeudomorfózák, száradási repedések), ásványtani (analcim, a pszeudomorfózák által 

bizonyított kősó, gipsz képződése), geokémiai (magas B-, és Na2O-tartalom) 

jellemzők egyértelműen bizonyítják a Bodai Agyagkő Formáció (BAF) képződési 

környezetét, ami kontinens belseji zárt, lefolyástalan medencében lévő sekély vizű 

szulfátos sós tavi környezetben (playa tó, playa iszapsíkság) történt szemiarid-arid 

éghajlaton.  

 A goricai (analcim-tartalom, autigén K-földpát hiány) és az antiklinálisi (analcim 

hiány, autigén K-földpát jelenléte, a dolomit nagyobb mennyisége) kifejlődés 

ásványos összetételében lévő különbségek egy olyan medencére utalhatnak, melyben 

egyidejűleg vagy közel egyidejűleg több sós tó is létezett.  

 A szöveti jellegzetességek és a jelenlegi fő ásványos alkotók (illit-muszkovit, autigén 

albit, kvarc, kalcit, dolomit és hematit, emellett a Goricai blokkban analcim) és azok 

mennyiségi arányai alapján elkülönített jelenlegi kőzettípusok („albit fészkes” 

agyagkő, albitolit, „igazi aleurolit”, dolomit, homokkő, illetve a goricai blokkban 

“analcim fészkes” agyagkő, dolomit, aleurolit, albitos homokkő) többfázisú 

diagenetikus (főleg korai) és talajosodási folyamatok eredményeként alakultak ki.  

 Ennek a képződési környezetnek a mai analógiái a Földön a Lewis-tó Ausztráliában, 

valamint a Thar-sivatagban tanulmányozhatók,.ugyanakkor nem azonos a mai kelet-

afrikai alkáli jellegű sóstavakéval (pl. Nátron-tó). 

 A BAF kőzettani, ásványtani és geokémiai tulajdonságai alapján bemutatott 

óceánoktól távol fekvő arid-szemiarid éghajlatú lefolyástalan medencék képződési 

környezete valamint paleoklímája jól illeszkedik az eddig ismert közép-európai 

területek permi ősföldrajzi és éghajlati viszonyaiba. 
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Summary 

Results of mineralogical, petrological and geochemical investigation of Boda Claystone 

Formation  

In my thesis I described the mineralogical, petrographical, geochemical nature and based on these 

formation conditions (facies, climate) as well as the early and late diagenetic transformation 

processes of the Boda Claystone Formation which has a privileged spot in the last twenty-five 

years of Hungarian geological researches. Based on my findings the following statements can be 

made: 

- The petrographical, textural (the pores of claystones, dolomite chrystals of dolomit layers 

are pseudomorphisms halite, after gypsum and anhydrite pseudomorphisms consisting 

albite and carbonate, drying cracks), mineralogical (analcime, halite and gypsum 

formation proved by pseudomorphisms), geochemical (high B-, and Na2O content) 

features prove clearly the formation environment of the Claystone Formation of Boda 

(BCF), which happened in the shallow sulphate salt lacustrine environment (playa lake, 

playa mud plains) in the continent’s inner, closed basin with a semi-arid-arid climate. 

- The differences of the mineral composition found in the Gorica (analcime content, lack of 

authigenic K-feldspar) and the anticline (lack of analcime, authigenic K-feldspar presence, 

the larger amount of the dolomite) facies’ can imply a basin, in which there existed some 

salt lakes simultaneously. 

- Textural characteristics and the present main mineral components (illite, muscovite, 

authigenic albite, quartz, calcite, dolomite, hematite and analcime in the Gorica block)  

and present rock types distinguished by main mineral quantity rates “albite cavities” 

claystone, albitolite, “real aleurolite”, dolomite, sandstone, and in the Gorica block 

“analcime cavities” claystone, dolomite, aleurolite, albitic sandstone) were formed as a 

result of complex, multistage diagenetic (mainly early) and soil formation processes. 

- The today analogies of this formation environment can be studied on Earth in the Lewis-

lake in Australia, and in the Thar desert, but they are not the same as today East-African 

salt lakes with alkaline nature (e.g. Natron lake). 

- The formation environment and the paleoclimate of the closed basins with arid-semi-arid 

climate far from the oceans presented based on the petrographical, mineral and 

geochemical features of BCF fit well in the Permian palaeogeographic and paleoclimate 

relations of the known Middle-European areas. 

 


