
Prof. Dr. hc. Dr. JUHÁSZ József a Miskolci Egyetem
Hidro geológiai-Mérnökgoelógiai (1988-ig Földtan-Telep -
tani) Tanszékének iskolateremtő professzora, aki kezdetben
8 évig meghívott előadóként, majd 36 éven át másod- majd
főállású oktatóként végzett kiemelkedő oktató és kutató -
munkájával nemzetközi elismertségű tevékenységet fejtett
ki. A hazai hidrogeológiai szakterület meghatározó egyéni -
sége és professor emeritusként is aktívan járult hozzá a
Tanszék oktató–kutató munkájához. Szakmai munkájában
a hidrogeológia hazai elismertetésében elévülhetetlen
érdemeket szerzett s életének jelentős részét szakterüle té -
nek fejlesztésére, a szakmai utánpótlás nevelésére fordí totta
s teszi azt mind a mai napig. Kutatási területén kiemelkedő
eredményt ért el a vízgazdálkodás, vízkészletgazdálkodás,
vízkészletvédelem, vízminőségvédelem területén. Kezde -
mé nye zésére és szakmai irányítása mellett indult el Magyar -
országon a hidrogeológus-mérnök képzés és ma az ezen a
fontos területen dolgozó földtudományi szakemberek döntő
többsége tanítványa volt. Ugyancsak a kezdeményezése

révén módosult a Miskolci Egyetemen a mérnökgeológus
képzés, jelentősen erősítve a természettudományos alapok -
ra épülő műszaki ismeretek súlyát. A fenti két szakterület
eredményes és elismert oktatása alapozta meg az országban
elsőként, a Veszprémi Egyetemmel azonos időpontban
indított környezetmérnök-képzést. Szakmai tevékenysége,
az általa meghonosított szemlélet gyakorlatilag determi nál -
ta a környezetmérnök-képzés szemléletét, súlyponti ré-
szeit.

JUHÁSZ József 1927. november 27-én született Buda pes -
ten. A Budapesti Bencés Gimnáziumban tett érettségi után a
Budapesti Műszaki Egyetem jogelődjére nyert felvételt,
ahol 1950-ben jeles minősítésű mérnöki oklevelet szerzett.
Kandidátusi értekezését vízháztartási vizsgálatok témakör -
ben 1957-ben védte meg. 1960-ban a Budapesti Mű szaki
Egyetem rektora műszaki-doktorrá fogadta.

1976-ban védte meg a porózus kőzetek vízkészlet szá -
mítása tárgyában írt doktori dolgozatát a Magyar Tudo má -
nyos Akadémián. 1978-ban az Eötvös Loránd Tudomány -
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egye temen summa cum laude minősítéssel természet tudo -
mányi doktorrá avatták.

1950–1951 között a Közlekedési és Postaügyi Minisz -
térium XIII. Vízgazdálkodási Főosztályán a Tiszalöki
Vízlépcső előmunkálataiban, majd annak tervezésében vett
részt.

1951. május 1-től 1956 májusáig a Vízerőmű Tervező
Irodában, majd a Vízügyi Tervező Irodában dolgozott, rész -
ben a Nagymarosi Vízlépcső, a Kiskörei Vízlépcső és a
Szegedi Vízlépcső vázlattervein, részben a regionális víz -
gaz dálkodási terven, közöttük a borsodi iparvidék, a Bala -
ton környék, a Nyírség, a kelet-zalai terület hidrogeológiai,
vízbányászati feldolgozásával. Végül 1953–54-ben készült
első Országos Vízgazdálkodási Keretterv felszín alatti
vízkészlet meghatározását végezte.

1956 májusától a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat
Mér nökgeológiai Osztályán szakosztályvezető. Számos
ipar telep, község és város vízbeszerzési, vízellátási terve -
zését (pl. Komló, Sopron, Eger, Balatonfűzfő Nitrokémia
Vállalat, Fővárosi Vízművek vízbázis fejlesztése, Budapesti
Filmlaboratórium, Finomszerelvény Gyár, Bélapátfalvai
Mész- és Cementművek. Szécsény, Villány). Néhány vízkút
tervezése és művezetése, építőipari és építőanyagipari
nyers anyagkutatás, készletmeghatározás valamint mérnök -
geológiai vizsgálatok alkották további feladatát.

1959-ben, majd 1961-ben a VITUKI szakértőjeként
elké szítette hazánk rétegvízkészletének és hévízkész le -
tének felmérését.

1963–67. a VIZITERV osztályvezetője. Feladata a bős–
nagymarosi vízerőmű rendszer és a hidraulikus energia -
tározó előmunkálatinak vezetése, Nagymarosnál a Dunában
próbainjektálás, Dunakilitinél próbarésfalazás, próbainjek -
tálás tervezése és irányítása, monitoring kifejlesztése.
Foglalkozott a Tisza II. vízlépcső (Kisköre) tározóterének
mérnökgeológiai és hidrogeológiai előmunkálatával, és
irányította völgyzárógátas tározók tervezését. 

1970-ben Mongóliában előkészítette az ottani vízgaz -
dálkodási kerettervet döntően szakmai és részben logisz -
tikai vonalon.

1967–1976 között az OVH Vízkészletgazdálkodási
Központ (később Vízgazdálkodási Intézet) főtechnológusa.
Feladata főleg a hazai felszín alatti vízgazdálkodás szakmai
és tudományos koordinációja.

A Nehézipari Műszaki Egyetem (később Miskolci Egye -
tem) Földtan–Teleptani Tanszékén, majd a Hidrogeo lógiai–
Mérnökgeológiai Tanszékén 1958–1965 között meg hívott
előadó, 1966–1976 között egyetemi docens (másod állású).
1976–1998 egyetemi tanár, 1998. júniusig tanszék vezető és
intézeti igazgató. 1998-ban nyugdíjba ment, s az Egyetemi
Tanács Professor Emeritus címet adományozott neki.

Az egyetemi munka során végzett jelentősebb szakmai
tervezési munkái: Miskolc város, Veszprém város és kör -
nyé kének építésföldtani atlasza, a Gellért-hegy keleti lejtő -
jének stabilitási vizsgálatai, a II. metróvonal talajvízduz -
zasztó hatása és annak leküzdése, a IV. metróvonal hidro -
goelógiai viszonyainak elemzése, vízmű védőidomok (pl.
Sajólád, Eger, kács–sályi forráscsoport) készítése, környe -

zet védelmi feladatok, környezeti hatástanulmányok, CH-
szennyezések eltávolítása (pl. TIFO), a DUFO százhalom -
battai telepén a résfalas lezárás szakértése. 

Jentős a vízgazdálkodás területén végzett tervezői,
szak értői tevékenysége (pl. Bükk vízgazdálkodása, a Du -
nán túli-középhegység északkeleti részének 3D vízháztar -
tási mo del lezése), valamint az elmúlt években a kőolaj- és
földgáz tárolók hévíz- és gyógyvízkészletekre való hatá -
sának model lezése (Hajdúszoboszló, Zalakaros, Rába -
söm jén) terén végzett kutatása.

Paksi Atomerőmű Rt. kis és közepes aktivitású-, majd a
nagyaktivitású radioaktívhulladék-tárolójának környezeti
hatástanulmányában hidrogeológiai, mérnökgeológiai
mun ka területen végzett több éves szakértői munkát.

A szakmai tudományos közélet aktív résztvevője. Tagja
volt az UNESCO Nemzetközi Hidrológiai Programja
Magyar Nemzeti Bizottságának és a WMO Operatív Hidro -
lógiai Programja Magyar Nemzeti Bizottságának.

Évtizedeken át tagja volt az IAH ásvány- és termálvíz-
földtani bizottságának, a Nemzetközi Mérnökgeológiai
Egye sületnek, valamint a Nemzetközi Gyógyvíz és Fürdő
Szövetségnek (SITH).

A Hydrogeology Journal című USA-ban szerkesztett
nemzetközi folyóirat nemzetközi szerkesztőbizottsági tag -
nak kérték fel.

Előadója volt az 1975-ben indult UNESCO által ren -
dezett nemzetközi mérnökgeológiai továbbképző tanfo -
lyamnak. A „vízépítések mérnökgeológiája” tárgyat adta
elő s hozzá egy angol nyelvű jegyzetet készített.

1968-tól a KGST munkáján belül tagja volt a vízerőmű
albizottságának és több kiadványt szerkesztett a KGST
tagállamok szakértői által írt részanyagok alapján.

A Magyar Tudományos Akadémia munkájában 1952 óta
vett részt. Először a VI. osztály keretében. 1970-től az akkor
alakult X. osztály Kőolaj–Földgáz és Vízbányászat Tudo -
mányos Bizottság titkára volt. 1973–76 között a Bányászati
Tudományos Bizottság tagja és a Fluidumbányászati Albi -
zott ság titkára volt.

Megalakulása óta a Hidrológiai Tudományos Bizottság
és a Miskolci Akadémiai Bizottság tagja. Az Akadémia
köztestületi tagja.

1950 óta dolgozik a MTESZ tagegyesületeiben, az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületben, a
Magyarhoni Földtani Társulatban és a Magyar Hidrológiai
Társaságban. 

A Magyarhoni Földtani Társulatnak 1954 óta tagja, a
Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály alapító
tagja, 1981–1990. között elnöke, majd vezetőségi tagja volt. 

A Magyar Hidrológiai Társaságban 1952–55 között a
társaság titkára, 1974–90 között alelnök, 1990–96 között
elnök.

1969-től fennállása alatt a Földtani Tanács tagja volt.
A Hidrológiai Közlöny szerkesztőbizottsági tagja volt

1952–1996 között. Szerkesztőbizottsági tagja volt a Föld -
tani Kutatásnak.

Több szakmai-állami kitüntetés tulajdonosa: Kvassay
Jenő-díj, METESZ Díj, Vásárhelyi Pál-díj, Signum Aureum
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Universitatis, Bogdánfy Ödön-emlékérem, Szent-Györgyi
Albert-díj, valamint Miskolc város Gálffy Ignác életmű
díjasa. A Magyarhoni Földtani Társulat kitüntetései: A
MFT Emlékgyűrűje (1991), a Társulat Tiszteleti tagja
(2007), Pro Geologia Applicata Emlékérem (2015).

Dr. JUHÁSZ József a magyar hidrogeológia, vízgazdál -
kodás kiemelkedő személyisége, aki több mint 50 éven
keresztül magas elméleti szinten művelte, fejlesztette szak -
területét, mérnökként számos létesítmény, beruházás terve zé -
sében, kivitelezésében vett részt és oktatóként szakembe rek

több generációját nevelte, oktatta, s személyes példájával
hangsúlyozva az elméleti tudás és a gyakorlat, az alkalmazás
elválaszthatatlanságát.

Mindannyiunk által szeretett és tisztelt JUHÁSZ pro -
fesszor úr, mindannyiunk egykori oktatója és segítő kollé -
gája 2018. november 6-án, életének 91. évében lelkét
vissza adta teremtőjének. Tisztelői, diákjai és munkatársai
2018. november 26-án, a budapesti Szent Gellért plébánia
urnatemetőjében csendes tiszteletadással kísérték el utol -
só földi útjára
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Dr. JUHÁSZ József publikációinak jegyzéke

1951

JUHÁSZ J. 1951: Vízerőhasznosítás. — Egyetemi jegyzet Mosonyi Emil előadásai alapján, VKM. I. sz. Jegyzetsokszorosító Iroda kiadása,
Budapest.

1952

MOSONYI E., BÖRZSÖNY D., ILLE V., JUHÁSZ J., KATONA I., KERTAI E., KOVÁCS GY., LÁNG S. & PAP I. 1952: Törpe vízerőink hasznosítása.
— Hidrológiai Közlöny 32/5–6, 170–176.

1953

JUHÁSZ J. 1953: Adatok az Alföld talajvízjárásáról, különös tekintettel a folyócsatornázás duzzasztó hatására. — Vízügyi Közlemények
1953/2, 413–447.

1954

JUHÁSZ J. & KARKUS P. 1954: Nagyméretű csatornák gazdaságos méretezése. — Hidrológiai Közlöny 34/7–8, 319–325.

1955

JUHÁSZ J. 1955: Felszínalatti vízkészletünk. — Hidrológiai Közlöny 35/1–2, 21–34.

1957

JUHÁSZ J. 1957: A Tisza és Kőrösök vízhőmérsékletének összefüggése a léghőmérséklettel. — Hidrológiai Közlöny 37/4, 330–335.

1958

JUHÁSZ J. 1958: A szivárgás vizsgálata. — Hidrológiai Közlöny 38/1, 24–41.
JUHÁSZ J. & SZAKVÁRY J. 1958: A hazai vízkutatási módszerek fejlődése és alkalmazásuk. — Vízügyi Közlemények 1958/1, 29–72.
JUHÁSZ J. 1958: A Hortobágy–Berettyó-csatorna mértékadó árvízszínének meghatározása. — Vízügyi Közlemények 1958/4, 483–511.

1959

JUHÁSZ J. 1959: An investigation into percolation. — Acta Technica Academiae Scientiarum Hungaricae 24/3–4, 347–377.

1960

JUHÁSZ J. 1960: A Balatonfelvidék vízbeszerzési lehetőségei. — Hidrológiai Közlöny 40/5, 404–416.
JUHÁSZ J. 1960: A városligeti I. sz. artézi kút felújítása. — Hidrológiai Közlöny 40/6, 494–503.
JUHÁSZ J. 1960: A regionális vízgazdálkodás tervezése. — Építésügyi Szemle 1960/1, 8–13.
JUHÁSZ J. 1960: Kutak gazdaságos távolsága. — Vízügyi Közlemények 1960/1, 61–81.
JUHÁSZ J. & MARTON L. 1960: A légnyomásos vízemelés tervezése. — VARGA M., ROJKÓ E. & GABOS GY. (szerk.): FTI, 1950–1960.

Földmérő és talajvizsgáló Vállalat, Budapest, 111–136.

1961

JUHÁSZ J., JURTH F. 1961: Hidrogeológia-mélyfúrás. — OVF kiadvány, Budapest.

1962

JUHÁSZ J. 1962: Beszivárgás levegő jelenlétében. — Hidrológiai Közlöny 42/2, 114–120.
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JUHÁSZ J. 1962: Hazánk felszínalatti vízkészletére vonatkozó ismereteink. — Hidrológiai Közlöny 42/4, 283–293.
JUHÁSZ J. 1962: Az ipar- és településfejlesztés lehetősége vízgazdálkodási szemmel. — Építésügyi Szemle 1962/8, 229–235.

1963

JUHÁSZ J. 1963: Javaslat a budai meleg gyógyvizek korszerűbb feltárására. — Hidrológiai Közlöny 43/3, 225–229.
JUHÁSZ J. & KÁRPÁTI L. 1963: Vízbeszerzési lehetőségek Hosszúhetény környékén. —Hidrológiai Tájékoztató 1963. június, 43–53.

1964

JUHÁSZ J. 1964: Magyarszék környékének hidrogeológiája. — Hidrológiai Közlöny 44/2, 49–60.
JUHÁSZ J. 1964–1965: A mérnökgeológia célja és a geológusmérnök képzés. — Mérnökgeológiai Szemle 1, 1–8.
JUHÁSZ J. 1964–1965: A mérnökgeológiai térképezés módszertana. — Mérnökgeológiai Szemle 1, 49–68.

1966

JUHÁSZ J. 1966: A különböző célú létesítmények mérnökgeológiai vizsgálata. — Szakmérnöki jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 120
p.

JUHÁSZ J. 1966: Gyakorlati összefüggés a kútellenállás meghatározására. — Hidrológiai Közlöny 46/5, 220–221.
JUHÁSZ J. 1966: A szivárgó mozgás és háromfázisú szivárgás. — MTA Szivárgás és kúthidraulikai kérdései ankét, Budapest, 1966, p. 26. 
JUHÁSZ J. 1966: A konszolidáció révén kitermelhető sztatikus vízkészlet számítása. — MTA Szivárgás és kúthidraulikai kérdései ankét,

Budapest, 1966, p. 10.
JUHÁSZ J. 1966: A rugalmas és a gáznyomásos sztatikus készlet. — MTA Szivárgás és kúthidraulika kérdései ankét, Budapest, 1966. p. 8. 
JUHÁSZ J. 1966: A kitermelhető sztatikus vízhozam síkbeli megcsapolásnál. — MTA Szivárgás és kúthidraulika kérdései ankét, Budapest,

1966. p. 9.
JUHÁSZ J. & ÉLIÁS E. 1966: Az anizotrópia tényező meghatározása. — MTA Szivárgás és kúthidraulika kérdései ankét, Budapest, 1966.

p. 6. 

1967

JUHÁSZ J. 1967: Hidrogeológia. — Szakmérnöki jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 220 p.
JUHÁSZ J. 1967: Nem teljesen vízzáró szádfallal körülvett munkagödörbe szivárgó vízhozam. — Hidrológiai Közlöny 47/8, 349–356.

1968

JUHÁSZ J. 1968: Hidrogeológia II. — Szakmérnöki jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 470 p.
JUHÁSZ J. 1968: Hidrogeológia I–II. — Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 342 p.
JUHÁSZ J. 1968: Töltés alatti szivárgás vastag vízvezető réteg esetén. — Hidrológiai Közlöny 48/8, 352–360.
JUHÁSZ J. 1968: Two-Phase Seepage. — Acta Technica Academiae Scientiarum Hungaricae 60/3–4, 353–373.
JUHÁSZ J. 1968: A kétfázisú szivárgás. — A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei 40/1–4,

359–380.
JUHÁSZ J. 1968: A Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Tudományos Bizottság beszámolója. — A Magyar Tudományos Akadémia Föld-

és Bányászati Tudományok Osztályának Közleményei 2/4, 369–372.
JUHÁSZ J. 1968: A felszín alatti vizek minőségének alakulása. — Vízügyi Közlemények 1968/3, 381–400.
JUHÁSZ J. 1968: Bányavíz elleni védekezés. — Vízgazdálkodás 8/6, 168–170.

1969

JUHÁSZ J. 1969: A kitermelhető sztatikus rétegvízkészlet számítása. — Hidrológiai Közlöny 49/2, 49–60.
JUHÁSZ J. 1969: A gát alatti szivárgás néhány esete. — Hidrológiai Közlöny 49/2, 337–350.

1970

JUHÁSZ J. 1970: Vízelőfordulás, vízgazdálkodás, vízfeltárás. (II. rész 3. fejezet). — HUNYADI D. (szerk.): Közművesítés. Vízellátás,
vízelvezetés. — Műszaki Kiadó, Budapest, 499 p.

JUHÁSZ J. 1970: A Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Tudományos Bizottság beszámolója. — Geonómia és Bányászat, az MTA X.
Osztályának Közleményei 1970/4, 369–372.

JUHÁSZ J. (szerk.) 1970: Fürdőkultúra fejlesztése. — Továbbképző jegyzet 1–2. kötet, Magyar Hidrológiai Társaság Oktatási Bizottság,
Budapest, 

1971

JUHÁSZ J. 1971: Áramlástan. Felszín alatti áramlástan. — Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 352 p.

1972

JUHÁSZ J. 1972: Beszámoló Miskolc város építésföldtani térképezési munkájának eddigi munkavégzéséről. — Földtani Kutatás 15/4,
55–63.

JUHÁSZ, J. 1972: Filtracija i jeje predotorasenyis v gidrotechnicseszkih szooruzsenijah. (Szivárgás és szivárgásgátlás vízépítményeknél).
— Beulletin Posztrojannoj Komisszii SZEC po elektroenergii 3, 68–72. Moszkva.
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JUHÁSZ, J. 1972: Izmenenie beregov i zailenie vodohraniliscs. (Víztározók partjainak változása és a tározótér eliszapolódása). — Bulletin
Posztrojannoj Komisszii SZEV po elektroeenergii 3, 72–82. Moszkva.

JUHÁSZ J. 1972: A vízkivétel hatása Magyarország vízháztartására. — II. Anyag- és Energiaáramlási Ankét, Budapest 1971., Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1972, 123–130.

JUHÁSZ J. 1972: Porózus kőzetben nagy nyomáson lejátszódó szivárgásokról. — II. Anyag- és Energiaáramlási Ankét, Budapest, 1971.,
Akadémiai Kiadó, Budapest 1972, 212–238.
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2018 december közepén, egy hideg decemberi délután, a
fagyos szélben gyűlt össze a gyászoló család és a magyar
földtudomány szinte egész közössége a törökbálinti teme tő -
ben, hogy végső búcsút vegyen HORVÁTH Ferenctől, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem professzorától, az egye tem Geo fi -
zi kai és Űrtudományi Tanszékének volt veze tőjétől, a Föld -
rajz- és Földtudományi Intézet alapító igaz gatójától. A hazai
földtudomány egyik legnagyobb alak ját, az iskola te remtő
tanárt és inspiráló kollégát, vezetőt, eredeti gondol ko dású
kutatót búcsúztattuk.

Geofizikus volt, de érdeklődése, gondolkodása soha
nem állt meg a szűk szakma határainál, sőt maga feszegette
azokat. Zászlóvivője volt a közös földtudományos gondol -
kodásnak, ezen belül különösen a geológia és a geofizika
egymásrautaltságának, integrációjának. Már hallgató korá -
ban élvezte és kereste a geológusok társaságát, leste el
szak mai fogásaikat, együtt költötte néhány nótájuk szöve -
gét. Hallgatóitól soha nem fogadott el tisztán fizikai meg -
oldást; mindig elvárta a földtudományos magyarázato kat

is. „A geofizika a fizika szabatossága és a geológia szaba -
dossága”-ként fordította le a „rigor of physics with the vigor
of geology” mondást, amelyet akár élete mottójának is tart -
hatunk. Szerencsés korban élt: a nemzetközi földtudo -
mányban a lemeztektonika általános elfogadottsága épp
kutatói pályája kezdetén indult, így annak ő is részese, aktív
alakítója lehetett globális és regionális értelemben is.

1944-ben született, az akkor Magyarországhoz tartozó
Párkányban. A József Attila Gimnáziumban érettségizett,
majd az ELTE fizikus szakára iratkozott be, innen „irá -
nyította át” az akkori dékán, EGYED László geofizikusnak. A
mun kássága fő részét ismerő kollégák számára talán
meglepő, hogy tudományos diákköri munkái először az
1960-as években szintén rohamléptekkel fejlődő űrkuta -
táshoz kap csolták. FERENCZ Csabával, TARCSAI Györggyel,
ÁDÁM Józseffel és DRAHOS Dezsővel a Doppler-geodézia
hazai gyakorlatának megteremtői voltak, majd egyetemi
doktori értekezését is ebből a témából írta. Elsősorban
STEGENA Lajos hatására érdeklődése a geodinamika és a
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geotermika irányába fordul; a műholdas mérésekből meg -
becsülhető elméleti földalaknak és a Föld belsejében zajló
áramlá sok nak a kapcsolatát kutatta, és a téma első hazai
publikálója volt. A modern geodinamikai, medence fej -
lődési modellek tanulmányozója, aki elsőként alkotta meg a
Pannon-me dence kialakulásának geofizikai modelljét, és
ebből védi meg kandidátusi értekezését 1986-ban. Kuta -
tótársa ekkor már elsősorban DÖVÉNYI Péter, akivel közös
irodán — és rengeteg gondolaton, cikken — osztoznak a
Ludovika téri tanszék „oldalfolyosóján”.

A hetvenes évek közepétől az évezred végéig tart Feri
legtermékenyebb kutatói időszaka. Először Angliában,
New castle-ban, majd két időszakban is az Egyesült Álla -
mokban, az MIT-n dolgozik és épít kapcsolatokat. Utóbbi
helyen meghatározó barátságuk és szakmai kapcsolatuk
Leigh „Wiki” ROYDENnel, akivel közösen jegyzik az 1988-
as AAPG Memoir kötetet a Pannon-medence fejlődéstörté -
ne téről, melyet számos meghatározó szakcikk követ az
1990-es években. Ekkor alakul ki kapcsolatuk az am szter -
dami Vrije Universiteit majd később az Utrechti Egyetem
professzorával, Sierd CLOETINGH-gel, akivel több kötet
társszerkesztője és fontos publikációkban szerzőtársak. Az
iskolateremtő kor szak kezdete is ez: 1999-ben véd három
magyar doktori hallgatója egy időben a VU-n, és
ugyanebben az évben  ne ve zik ki egyetemi tanárrá is. Keze
alatt védi doktori érte kezését Nápolyból Marco SACCHI,
csakúgy, mint a tanszék mostani vezetője is.

Tudományos pályaíve következő szakaszában érdek -
lődése a geodinamikai gondolat eszmetörténeti fejlődése
irányába fordult. Ilyen megközelítéssel írt akadémiai dok -
tori értekezése: „A Pannon-medence dinamikája: Eszme -
tör téneti tanulmány és geofizikai szintézis” akár élet mű -
vének összefoglalása is lehetne. De nem lehet, mert más
irányú kutatásai mellett e témát is tovább, egészen haláláig
aktívan és kíváncsian művelte.

Számos publikációja közül néhány az egész hazai
földtudományban mérföldkő: két cikke jelent meg a Nature-
ben, a már említett AAPG Memoir az első, Pannon-meden cét
tárgyaló kötet. Elhunytakor HORVÁTH professzor a legtöbbet
hivatkozott szerző a magyar földtudományban (az MTMT
5400 feletti hivatkozási számot mutat). A Földtani Közlöny
általa kezdeményezett és szerkesztett 2010-es Balaton-
különszáma pedig egyik legkedvesebb kutatási területéhez, a
Balatonhoz kapcsolódó műveket kapcsolta új minőségű
ismeretegyüttessé. Halálakor is egy Balaton-monográfia, a
LÓCZY-centenárium kötetének szerkesztésén dolgozott,
immár ránk, az utódokra hagyva annak befeje zését.

Rendkívül népszerű, érdekesen tanító előadó volt.
Akkor, amikor a geofizikai tanszék sok kurzusán a végtelen
matematikai levezetések domináltak, ő inkább ezek gyakor -
lati hasznára, tágabb összefüggéseire mutatott rá, emiatt
nemcsak órái voltak látogatottak, de sokan pusztán azért is
felkerestük, hogy megértsük, a többi oktató miért megy bele
annyira valamelyik matematikai labirintusba. Bár „A
szilárd Föld fizikája” című egyetemi jegyzete akkoriban
még egyetlen kurzushoz sem kapcsolódott közvetlenül,
min denki érdeklődve forgatta, mert abban lehetett ezeket a

— másutt sokszor ki nem fejtett — összefüggéseket meg -
találni. Azokat, amelyek bemutatásával annyira inspiráló
tanár tudott lenni, hogy aztán, már a 2000-es években az új
földtudományi képzésben a „Földfizika” kurzusa immár évi
120–150 hallgató meghatározó élménye lehetett.

1996-ban habilitált, majd 2000–2009 között, egy évti -
zedig volt a Geofizikai, később Geofizikai és Űrtudományi
Tanszék vezetője. Az előzőekből is kiderülhet; vezetésével a
tanszék és tevékenysége gyökeresen megváltozott. A nagy
előd, MESKÓ Attila által lefektetett alapokra építve veze -
tésével vált a tanszék nemzetközileg is számon tartott
kutató hellyé, kutatási együttműködések partnerévé, a hall -
gatók számára nyitott oktatási helyszínné. Feri ajtaja mindig
nyitva volt mind a kollégák, mind a diákok előtt. Megszo -
kottak voltak ekkor a Leedsi Egyetemmel közös, angol
nyelvű terepgyakorlatok, a doktori hallgatócserék. Erre az
időszakra esik két nagy szervezeti változás: a kétszintű
egyetemi oktatás bevezetése és a kari szervezeti struktúra
átalakítása. Az általa vezetett szervezet mindkét változás
nyertese: a geofizikus hallgató létszám ismét az 1960-as,
1970-es éveket idézte, emellett a földrajzos, geológus és
környezetfizikus tanszékekből alakuló Földrajz- és Föld -
tudo mányi Intézet kollektívája egyértelműen őt kérte fel az
intézet első igazgatójának. A közalkalmazotti korhatárt
elér ve mondott le vezetői megbízásairól, majd — miközben
emeritus professzorrá nevezték ki — 2013-ban vonult nyug -
díjba. Ez azonban csak formalitás volt: bár kevesebbet, de
ezután is tanított, vezetett diplomamunkákat és doktori té -
mákat, kutatóként és az ipari geofizikában továbbra is aktív
maradt.

Nem véletlenül. Már az 1980-as évek elejétől bekap -
csolódott a szénhidrogén-kutatásba. Állítólag felesége, a jó
döntések felé őt mindig biztosan irányító DOMJÁN Mária
mondta: „Csinálj már valami értelmeset is”. Csinált. Me -
den cefejlődési tanulmányai a kezdetektől kivívták az olajos
közösség érdeklődését, kapcsolata az iparral, az alkalmazott
geofizikával innentől folyamatos volt. Az elsők közt kezde -
mé nyezte a vízi szeizmikus mérések hazai alkalmazását.
Kollégáival, a már említett DÖVÉNYI Péterrel és a doktori
fokozatot szintén az ő irányításával megszerző TÓTH Tamás -
sal rakták le a Geomega Kft. alapjait, amely több évtizedes
működése alatt a hazai alkalmazott geofizika egyedi
közösségévé nőtte ki magát. Az 1990-es évektől folyama -
tosan foglalkozott a Paks környéki neotektonika vizsgálatá -
val és az atomerőmű üzemeltetési biztonságának e vonatko -
zásaival. Utolsó éveiben ez a munka foglalkoztatta leg -
inkább: hozzáértése és bölcsessége segített abban, hogy e
meglehetősen átpolitizált témában is különösebb konflik -
tusok nélkül, sikerrel vezényelhette le a hazai földtudomány
egyik legnagyobb és legfontosabb kutatási projektjét.

Tevékenységét számos kitüntetéssel honorálta a szakma.
1967-ben tudományos diákköri munkájáért ELTE Eötvös
emlékérmet kapott. 1968-ban EGYED Lászlótól vehette át a
geofizikus egyesület legjobb első előadói díját, hogy később
1994-ben ugyanezen egyesület már az EGYED Lászlóról
elnevezett emlékéremmel jutalmazza. 1976-ban a Magyar
Televíziótól tudományos ismeretterjesztésért, 1977-ben a
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Központi Földtani Hivataltól kutatási tevékenységéért kap
elismerést. 1992-ben az MTA Akadémiai Díjat, 1994-ben az
ELTE, 1997-ben pedig az AAPG tudományos díját nyeri el.
1997–2001 között Széchenyi professzori ösztöndíjas. 2009-
ben az ELTE Pro Universitate-díj arany fokozatát kapja
meg. 2017-ben az MTA Eötvös József Koszorú kitüntetettje.

E sorok későbbi olvasója, aki esetleg nem ismerhette őt
személyesen, elámul e gazdag szakmai életút, a sikerek és
eredmények elolvasása közben, és nem tudhatja, mert nem
tapasztalhatta, hogy milyen is volt ő a való életben. A
„Horváth Feri”, ahogy mindenki nevezte, főnökeitől a

hallgatóiig. Egy nyitott, laza, nagyon jó humorú, a társa -
ságot és a bulikat élvező kolléga volt, akinek védjegye lehe -
tett hangos kacagása egy-egy jó poén hallatán. Szakmá -
jában a részletekre is odafigyelő, de azokban soha el nem
vesző, szigorú szakértő, aki azonban bármikor feloldódott
egy-egy viccben, vagy egy pohár jó balatoni bor mellett. Mi
leginkább így emlékszünk rá, és szívesen tesszük. Nyugodj
békében, Feri!

BADA Gábor, DOMBRÁDI Endre és TÓTH Tamás
anyagait, ötleteit is felhasználva írta: TIMÁR Gábor
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Upper Miocene sedimentation and tectonics in the Northern Imbricate Zone 
(Eastern Mecsek Mts, SW Hungary)

Abstract
The ’Northern Imbricate Zone’ along the northern edge of the Eastern Mecsek Mts, SW Hungary, are a complicated,

narrow, uplifted band of basement, partly covered by Neogene sediments. The area is heavily deformed, with young, post-
Miocene tectonic movements. Pannonian (Upper Miocene) lacustrine sediments are most widely distributed around the
village of Nagymányok. Through their investigation it is possible to reveal the Late Miocene and subsequent evolution
history. The present study concentrates on the temporary outcrops of Lake Pannon deposits created in 2015 south of
Nagymányok, accompanied with fossil collection from the individual strata. This ~120 m thick sedimentary successsion
is atypical compared to other parts of the Mecsek Mts, with relatively fine-grained, fossil-rich clays to fine sands above
the thin (<3 m), gravelly base sands of local provenance. The fauna is dominated by bivalves; however, gastropods,
ostracods and fish and plant remains have also been found. The base sands belong to the Prosodacnomya dainellii - P.
vutskitsi mollusc biozones, the finer sediments to the Congeria rhomboidea biozone. 

Through the joint interpretation of the litho- and biofacies the sedimentary environments and the age of deposition of
the sediments were identified, while the evolution of the wider surroundings was delineated by adding the tectonic
observations, borehole data and seismic sections to the previous information. Lacustrine sedimentation first started only
in the northern foreland of the mountains, accummulating offshore marls, claymarls and silts (Szák Claymarl Fm). The
time of flooding is unknown in the trough directly at the foot of the mountains due to the lack of wells and palae -
ontological data; the wide platform north of it became flooded no sooner than 8.9 Ma based on mollusc data. This was
followed by the fine sands to clays of the Alpine–Carpathian delta system (Újfalu Fm), approx. 7.3 Ma ago, as indicated
by molluscs belonging to the Prosodacnomya dainellii and P. vutskitsi littoral biozones. As no clinoforms are present on
seismic profiles, the northern foreland must have been a shallow underwater high at that time.

The Northern Imbricate Zone in the mountains were dryland during most of the Late Miocene. Sedimentation started
here approximately coevally with the arrival of the delta system at the foot of the mountains. Flooding ensued on a
dissected topography. The delta sediments with dominantly sublittoral fauna above the thin littoral base sands indicate
rapid transgression. 

Late Miocene sedimentation was accompanied by small-scale movements of strike-slip character. More important
tectonic deformations followed afterwards: strike-slip to north-vergent reverse displacements happened along the
northern master fault of the Mecsek and roughly parallel planes.

Keywords: Mecsek Mts, Northern Imbricate Zone, Upper Miocene, Pannonian, Lake Pannon, neotectonics

Összefoglalás
A Kelet-Mecsek északi peremén fekvő Északi-pikkely bonyolult felépítésű, részben neogén üledékekkel fedett

keskeny, kiemelt alaphegységi sáv. Erősen tektonizált terület fiatal, miocén utáni szerkezeti mozgásokkal. A területen a
pannóniai üledékek legnagyobb kiterjedésben Nagymányok körül találhatók meg. 2015-ben keletkezett ideiglenes
feltárá sokat dokumentáltunk üledék- és szerkezetföldtani szempontból, réteg szerinti ősmaradványgyűjtés kíséretében.
A mintegy 120 m vastag Pannon-tavi rétegsort viszonylag finomszemű, puhatestű-maradványokban gazdag agyag–
kőzetliszt–finomhomok összlet alkotja a vékony (<3 m), kavicsos durvahomok anyagú idősebb pannóniai rétegek fölött.
A faunában uralkodó kagylók mellett csiga-, kagylósrák-, hal- és növénymaradványok is előkerültek. A legidősebb
rétegek a Prosodacnomya dainellii – P. vutskitsi puhatestű zónákba, míg a finomabb szemű fedőüledékek a Congeria
rhomboidea zónába tartoznak.
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Bevezetés

A Kelet-Mecsek északi peremén fekvő Északi-pikkely
szerkezetileg az egyik legbonyolultabb terület a hegységben
(WEIN 1965). Az Északi-pikkely a Kelet-Mecsek központi
részével megegyező kőzetekből álló, ám attól neogén üle dé -
kekkel elválasztott és részben fedett, keskeny, kiemelt
alaphegységi sáv (1. ábra). Igen tektonizált terület, nagy szá -
mú szerkezeti elemmel és fiatal (posztmiocén) szerke zeti
mozgásokkal (TARI 1992, CSONTOS et al. 2002). Terüle tén a
Pannon-tavi üledékek legnagyobb kiterjedésben Nagy má -
nyok körül találhatók meg. Míg a Nyugat-Mecsekben vagy
a Mórágyi-rög környékén a közelmúltban részletesen vizs -
gálták a pannóniai képződményeket őslénytani, réteg tani és
tektonikai szempontból is a Pannon-tóra vonatkozó, a közel -
múltban kialakult fejlődéstörténeti kép (MAGYAR 2010)
felhasználásával (pl. CZICZER 2014; SEBE et al. 2013, 2015;
SZTANÓ et al. 2015), addig az Északi-pikkely felső-miocén
üledékeivel utoljára KLEB (1973) foglalkozott részletesen.
Jelen munka apropóját az adja, hogy 2015-ben egy mészkő -

bánya nyitásához kapcsolódó földmunkáknak köszönhető -
en több ideiglenes feltárás keletkezett Nagymá nyoktól dél -
re. A felszínre bukkant pannóniai rétegsor me cse ki vi szony -
lat ban nagy vastagságúnak számít, ősmarad vá nyok ban gaz -
dag, és eltér a hegységperemen megszokott durva homokos
összletektől. A munka célja a friss és a közelükben található
régebbi feltárások dokumentálása és értelmezése volt a tá -
gabb földtani környezet keretében, képet adva ezzel a terület
pannóniai fejlődéstörténetéről.

Vizsgált terület

Nagymányok környékén a földtani megkutatottság főleg
a szénbányászatnak köszönhető (WEIN 1965). A falutól dél -
re közel 100 évig működött mélyművelésű szénbánya, jelen -
leg egy mészkőbánya üzemel. Az alaphegységet mezo zoos
kőzetek alkotják: triász karbonátok, alsó-jura szenes összlet
és a fedő mészmárgás rétegsor (VADÁSZ 1935, HÁMOR 1966,
HÁMOR et al. 1968) (1. ábra). Ezek kis terü leten van nak
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A pannóniai üledékképződés kezdetben csak az északi előtérben indult meg, nyílttavi, agyagmárgás–aleuritos
rétegsor formájában (Száki Agyagmárga). Őslénytani vizsgálatok hiányában az elöntés kezdetének időpontját a Mecsek
előtt húzódó keskeny árokban nem ismerjük; a tőle északra húzódó széles hát elöntése puhatestű adatok alapján 8,9 M év
után történt. Ezt az északról érkező, alp–kárpáti eredetű deltarendszer finomhomok–agyag hordalékának felhal mo -
zódása váltotta fel (Újfalui Formáció), a Prosodacnomya dainellii és P. vutskitsi litorális molluszkazónába tartozó
puhatestűek szerint ~7,3 millió évvel ezelőtt. A szeizmikus geometria alapján az északi előtér ekkor sekély vízzel borított
hátság lehetett, míg az Északi-pikkely szárazulat volt. Itt az üledékképződés a deltarendszernek a Mecsek északi pere -
mé hez történő érkezésével megközelítőleg egyidőben kezdődött meg. Az elöntés tagolt domborzatú térszínt ért. A helyi,
me cseki forrásból származó, partközelben lerakódott vékony kavicsos homokrétegek után következő, jórészt szublito -
rális faunájú deltaüledékek következtek. A pannóniai üledékképződés során kisebb léptékű eltolódásos moz gások
zajlottak. Erősebb tektonikai hatások annak lezárulása után érték a területet: a hegység északi peremvetője és vele közel
párhuzamos sík(ok) mentén eltolódásos–feltolódásos szerkezeti mozgások történtek.

Kulcsszavak: felső-miocén, neotektonika, Pannon-tó

1. ábra. A) A vizsgált feltárások és fúrások a térképen. B) Áttekintő ábra a terület és a bemutatott szeizmikus
szelvény (6. ábra) helyzetéről

Figure 1. A) The investigated outcrops and boreholes on the map. B) The overview map shows the location of the

study area and the seismic section



felszínen, a terület nagy részét a rájuk települő pannó niai
(felső-miocén) üledékek borítják, a legtöbb he lyen kvarter
— rendszerint lösz és lejtőtörmelék — fedővel. A szűk vizs -
gálati területen a pannóniainál idősebb miocént csak egy
vékony, erősen bontott, tektonikusan becsípett riolit tufa
kép viseli, melyet HÁMOR (1970) az „alsó riolittu fához”
sorolt, azaz alsó-miocénnek tekintett. Kevesebb mint 1 km-
re, a Völgység-patak vízválasztójának déli oldalán, Hidas
felé azonban már nagy kiterjedésben találhatók meg az alsó-
és középső-miocén üledékek.

A vizsgált területen az alaphegység eróziós felszínére
legfeljebb néhány méter vastag limonitos, éretlen, kavi -
csos durvahomok, majd „kék agyag” települ, amely fauná -
ja alap ján pannóniai korú. Ezen rétegek molluszkái val
rész le tesen LŐRENTHEY Imre (1890, 1893) foglalkozott;
1890-es munká já ban a környék általános földtani felépí -
tését is ismer tette.

Módszerek 

Jelen munka során lehetőség nyílt LŐRENTHEY réteg so -
rának pontos üledékföldtani leírására és fölfelé történő
kiegé szítésére. A vizsgált 2 km2-es területen 10 feltárást —
útbevágásokat, bányát és természetes kibúvásokat — írtunk
le (I. táblázat). Ezek többsége friss, de LŐRENTHEY (1890,
1893) feltárásai is köztük voltak.

A munka legfontosabb része az ideiglenes feltárások
leírása volt. Az üledékes bélyegek megfigyelése és az ős -
marad ványok gyűjtése rétegekre lebontva történt. A feltá -
rások részletes dokumentációja KOVÁCS (2017) munká -
jában olvasható. A fosszíliák preparálását a PTE TTK
Föld tani és Meteorológiai Tanszékén végeztük, a konzer -
válás polivinil-butirállal történt. A gyűjtött ősmarad vá -
nyok az MTM Növénytárában és Őslénytani és Földtani
Tárában lettek elhelyezve, leltári számuk HNHM-PBO
2016.4.2., HNHM-PBO 2018.366.2., INV 2018.161-2018.
205. és VER 2018.1890-1893. Az egyik kagyló az MTM
Bakonyi Termé szettudományi Múzeumának gyűjte mé -
nyé ből származik, leltári száma 2016.8.3. A mikro pale on -
to lógiai mintákat H2O2-vel kezeltük. Az eredmé nyek tá -
gabb környezetbe illesztéséhez tanulmányoztuk a kör -
nyék beli szeizmikus ref lexiós szelvényeket és a köze lükbe
eső fúrási rétegsorokat.

A pannóniai rétegsor

A vizsgált feltárásokat korrelálva az alaphegység fölött
egy 25 m vastag folyamatos rétegsort lehetett össze illesz -
teni (2. ábra). A 8. feltárás rétegtanilag jóval a többi fölött
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I. táblázat. A feltárások elhelyezkedése

Table I. Location of the outcrops

2. ábra. A terület pannóniai rétegsorai és azok korrelációja az alaphegység
felett. Utóbbi magassági ábrázolása a pannóniai képződményekhez képest nem
méretarányos

Figure 2. Sedimentary logs of the study area with the positions of the individual out -

crops. Basement topography is not to scale with Pannonian sediment thicknesses



helyezkedik el, köztük az Nm–VIII fúrás és a dőlésadatok
alapján ~60 m üledék nem vizsgálható. A kapcsolatot a két
szakasz között a Nm–VIII jelenti, ami 118 m pannóniai
üledéket tárt fel.

A folyamatosan leírható pannóniai rétegsor három egy -
ségből áll. A középső-triász mészkőre szögdiszkordan ci -
ával max. 3 m kavicsos durvahomok települ, amire finom -
szemű homokrétegek következnek 15–17 m vastagságban.
A rétegsor egy kb. 6 m vastagságú pelit összlettel zárul.

Jellemző litofáciesek és értelmezésük

A rétegsorban hat jellemző kőzettípust lehetett elkülö -
níteni (3. ábra). Ezeket lentről felfelé haladva ismertetjük.
Rétegsorbeli elhelyezkedésüket a 2. ábra mutatja.

Kavicsos durvahomok

Szerkezetmentes, rosszul osztályozott üledék, a pannó -
niai üledékek bázisát képezi (3. ábra, A). Közvetlen a
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3. ábra. Jellemző litofáciesek a feltárások számaival
A) Kavicsos durvahomok Lymnocardium schmidti egy teknőjének kőbelével (6.), B) vályúsan keresztrétegzett finomhomok szin -
szediment vetőkkel és azok sztereogramjával (3.), C) agyaggal kitöltött, 1 cm átmérőjű horizontális járatok a kőzetlisztes agyagréteg
talpán (3.), D) finomszemű homokréteg összehalmozott Congeria rhomboideák kőbeleivel (3.), E) kúszó keresztlemezes finomszemű
homok (8.), F) keresztlemezes finomhomok agyaglepellel kiemelve (8.) 

Figure 3. Typical sedimentary structures in the investigated outcrops

A) pebbly sand, with a Lymnocardium schmidti mould B) trough cross-bedding in sand with synsedimentary faults, C)1 cm diameter horizontal

burrows in the bottom of silt/clay layers, D) very fine grained sand with Congeria rhomboideamoulds, E) climbing cross-laminated sand, F) cross-

laminated sand with a clay drape



középső-triász mészkőre (Lapisi és Zuhányai Mészkő For -
máció) települ. A mészkőbánya felső szintjének (10. fel -
tárás) nagy, letisztított kőzetfelszínén megfigyelhető, hogy a
mészkő karrosodott, és a karsztos mélyedésekbe azonnal a
pannóniai homok települ. A homok anyaga földpát, kvarc és
gránittörmelék, a szemcsék alig koptatottak. Kötőanyaga
kar bonát, illetve limonit. Maximális vastagsága 3 m. Sok
kagylóteknő-lenyomat és -kőbél található benne.

A földpátgazdag, alig koptatott, éretlen kőzetanyag arra
utal, hogy keveset szállítódott, közvetlen közelről lepusz -
tuló anyagról van szó. A gránittörmelék alapján a forrás kő -
zet az innen néhány száz méterre délre ma is megtalálható
alsó-miocén Szászvári Formáció. A szemcseméret és a
molluszkák megtartása alapján erősen mozgatott vízben
rakódott le.

Gipszhomokréteg a Pannon-tóban

A durvahomokban található kavicsok közt a mészkő -
bánya (9., 10. feltárás) északi részén, a tektonikai adatok c.
fejezetben tárgyalt nagy feltolódás északi előterében egy
különleges kőzettípus is előfordult (4. ábra). A jellemzően
<5 cm nagyságú, jól koptatott, fekete kavicsok porózusak,

puhák, kézzel morzsolhatók és nagyon könnyűek, úsznak a
vízen. Szerkezetük nem mutat irányítottságot, pórusaik
izometrikusak, 0,1–1 mm átmérőjűek. A fekete anyag
H2O2-ra füstölve pezseg, azaz Mn-oxid-vegyület. Sztereo -
mik rosz kóp alatt a pórusok egy részében láthatóvá válik
egy kristá lyos szemcse vagy annak maradéka. Vékony -
csiszo latban a kristályok gipsznek bizonyultak optikai
tulajdon ságaik alapj án: szálas-rostos megjelenés, hasadási
nyom vona lak, kicsi kettőstörés, elsőrendű szürke interfe -
ren cia szín. A mészkőbányában dolgozó gépkezelő elmon -
dása szerint ugyanez az anyag valamivel mélyebben a
durva homokban egy 10–15 cm vastag, folyamatos réteg
for má jában is előfordult; ottjártunkkor sajnos ezt már le -
termelték. A ma porózus anyag tehát eredetileg egy gipsz -

homokréteg lehetett, amit Mn- és Fe-oxid cementált ho -
mok kővé. Ké sőbb a homokszemcsék nagy része kioldódott,
a homok kő nek a cementje maradt meg, maga a gipszhomok
csak nyo mokban.

Vályúsan keresztrétegzett finomszemű 
homok

Világos sárgásbarna, jól osztályozott, finomszemű ho-
mok (3. ábra, B). A szemcseanyag az összes homokban
kvarc és muszkovit, a kötőanyag karbonát. A vályúk köteg -
vastagsága 10–25 cm. A rétegsor legmagasabb szakaszán
néhány m széles és kb. fél m mély csatornakitöltéseként is
megjelenik ugyancsak keresztrétegzett homokba vágódva,
ahol a csatorna alját 2–8 cm hosszú szürke agyag kavi csok -
ból álló réteg béleli. Molluszkák elszórtan találhatók benne.
A szemcseanyag alapján érett, messziről szállítódott üledék,
ami a csendes áramlási tartományban rakódott le, az áramló
közeg vastagsága minimum 1,75 m lehetett.

Bioturbált, molluszkatörmelékes 
finomszemű homok

A legelterjedtebb litofácies, világos sárgásbarna, jól
osztályozott finomhomok. A rétegsor alsó részén elszórtan
apró (<8 mm) kvarc- és tűzkőkavicsok vannak benne. Né-
hány helyen gyengén látszik az elsődleges szerkezet (vályús
keresztrétegzés) maradványa, de ezt a bioturbáció eltünteti.
Sok molluszka héjtöredéket és lenyomatot tartal maz, emel -
lett halmaradványok és két növénylenyomat is előkerült. Az
életnyomok tengeri beosztása BABINSZKI et al. (2003) alap -
ján a Pannon-tóra is alkalmazható, így az 1–2 cm átmérőjű
vertikális járatok a Skolithos ichnofáciesbe tartoz nak. Ez
szintén érett, messziről szállítódott üledék, de az alsóbb
részeken a közeli térszínek lepusztuló anyaga is keveredett
hozzá.

Szerkezet nélküli kőzetlisztes 
agyag

Világos kékesszürke, kagylós elválású kőzet. Réteg tal -
pán kb. 1 cm átmérőjű, kacskaringós horizontális járatok
van nak (3. ábra, C). Az üledékben sok ép csiga és dupla -
teknős kagyló található. Az ősmaradványok szórtan, jellem -
ző irányítottság nélkül őrződtek meg. Ez az üledék nyugodt,
vízmozgásmentes időszakot jelez, amit a puhatestűek meg -
tartása és fajösszetétele (l. alább) is alátámaszt. Az élet -
nyomok a Cruziana ichnofáciesbe sorolhatóak.

Összehalmozott molluszkákat tartalmazó,
finomszemű homok

Ez a kőzettípus egyetlen rétegben figyelhető meg a 3.
feltárás felső szakaszán, a kőzetlisztes agyagrétegek között
(3. ábra, D). Rengeteg nagy méretű kagylókőbél fordul elő
a réteg ben összehalmozva, jellemzően domború oldalukkal
felfe lé. Elsődleges üledékszerkezet a bioturbáció miatt nem
látszik, azonban az összemosott héjak alapján egy pillanat -
szerű behordási eseményre, például egy vihar üledékére
következ tethetünk.
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4. ábra. Fekete, porózus, Mn-oxid anyagú, eredetileg gipszhomokot is tartal -
mazó kavics a durvahomokban. A) a kavicsos homok makroszkópos képe; B)
kavics közelképe; egyes üregekben még látható a gipsz anyagú homokszemcse
maradványa; C) vékonycsiszolat (keresztezett nikolok közt)

Figure 4. Black, porous pebble (made of MnO) in the very coarse sand, which

originally also contained gypsum sand. A) macroscopic view of the pebbly sand; B)

close up photo of the pebble; tbe gypsum sand residue is still visible in some of the

cavities; C) cross section (×N).



Kúszó keresztlemezes, finomszemű homok

Ez a jól osztályozott finomhomok (3. ábra, E) csak a
rétegsor legmagasabb szakaszán fordult elő (8. feltárás).
Ősmaradvány nem került elő belőle. A keresztlemezesség
asszimetrikus, azaz a szerkezet áramlási fodrokhoz tarto -
zik.A kúszás pedig folyamatosan utánpótlódó homokot
szállító áramlásra utal. Ezeket néhol agyaglepel fedi (3.
ábra, F), ami az áramlás megszűnését jelzi.

Ősmaradványok

A vizsgált feltárásokból több mint 150 makrofosszíliát
gyűjtöttünk Ezek túlnyomórészt puhatestűek, de előkerült
halcsigolya, -pikkely, úszósugártüske és otolith, valamint
néhány levéllenyomat is (I. tábla). Az egyes taxonok lito -
fácies szerinti eloszlását a II. táblázat mutatja be.

A kavicsos durvahomokban kevés, nagy méretű faj van
nagy egyedszámmal képviselve. Az üledékből összehalmo -
zott kőbelek, lenyomatok és héjtöredékek kerültek elő. A L.
schmidti és a C. rhomboidea mind a litorális, mind a szub -
litorális övben megtalálható, míg a Dreissena auricularis
egyértelműen litorális forma (JUHÁSZ & MAGYAR 1993;
MAGYAR 1995). LŐRENTHEY (1893) HOFMANN gyűjtéséből
olyan tipikus litorális fajokat is határozott innen, mint a
Lym nocardium arpadense (a leírása alapján valószínűleg L.
diprosopum) és a Congeria balatonica.

A finomszemű homokban változatosabbá válik a fauna,
a litorális Dreissenomya intermedia mellett megjelenik a
szublitorális környezetre jellemző Lymnocardium szaboi, L.
stevanovici és Paradacna okrugici. A rétegekben a puha -
testűek elszórtan fordulnak elő, jellemzően kisebb méretűek
és vékony héjjal rendelkeznek. Megtartásuk változatos,

héjtöredékek és kőbelek mellett kétteknős példányok is
előkerültek. A táblázatban felsorolt fajok a korábban felde -
rített ökológiai igények (MAGYAR 2010) alapján kisebb ener -
giájú, nyugodtabb környezethez alkalmazkodtak. Ősmarad -
ványok főképp a bioturbált homokokból kerültek elő. 

Az aleurit–agyag rétegeiből szintén elszórtan kerültek
elő az ősmaradványok. Itt a Prosodacnomya sp. és a Dreis -
sena auricularis kivételével a szublitorális zónára (vagy a
litorális és szublitorális zónákra együttesen) jellem ző fajok
találhatók. A kagylók túlnyomó többsége két teknővel őrző -
dött meg. Az általunk is megtalált fajokon túl LŐRENTHEY

(1890, 1893) számos tipikusan szublitorális fajt sorol fel az
agyagból: Congeria croatica, C. zagrabiensis, Lymnocar -
dium cristagalli, L. majeri, „Pontalmyra” otio phora, Valen -
ciennius reussi.

LŐRENTHEY (1893) az összes üledéktípusból összevonva
38 puhatestű taxont sorolt fel Nagymányokról. Az általunk
azonosított formák közül csak a Pisidium sp. nem szerepel a
listáján (a mi Paradacna sp.-ként jelölt formánk azonos
lehet LŐRENTHEY „Limnocardium nov. form.” taxonjával).
Érdekes, hogy a korhatározás szempontjából fontos Pro so -
dac nomya nemzetségből ő is csak egyetlen töredéket talált
(nála „Limnocardium semisulcatum”). 

A puhatestű maradványok alapján biosztratigráfiailag a
kavicsos durvahomok (amennyiben LŐRENTHEY diagnózisa
helyes, és valóban L. diprosopumot tartalmaz) legvalószí -
nűbben a Prosodacnomya dainellii litorális puhatestű zóná -
ba tartozik, míg a fedőjében feltárt finomabb szemű
üledéksor a Congeria rhomboidea szublitorális biozónába
sorolható (sensu MAGYAR & GEARY 2012). Az utóbbiban
talált egyetlen Prosodacnomya teknő áthalmozással kerül -
hetett a litorális övből a szublitorálisba. Megtartása nem
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II. táblázat. Az előkerült ősmaradványok gyakoriság szerint rendezve

Table II. Fossils of the study area



tette lehe tővé a pontos határozást, de a példány vagy a. dai -
nellii, vagy a. vutskitsi fajhoz tartozik. A rétegsor bázisán
lévő durvahomok vékony, és üledékfolytonossággal települ
rá a finomhomok–agyag rétegsor, ezért nem indokolt fel -
tételezni, hogy a két képződmény kora lényegileg külön -
bözne. A vizsgált rétegsor kora így legvalószínűbben 7,5 és
7,0 M év közé tehető, de ennél fiatalabb miocén kor sem
zárható ki teljesen.

LŐRENTHEY (1890) említ kisemlősfogakat Nagymá -
nyok ról, amelyek esetleg segíthetnének a kor pontosí tá sá -
ban. Sajnos ezek a maradványok ma nem találhatók meg
sem a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytárá -
ban, sem a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat földtani
gyűjteményében.

A makrofosszíliák gyűjtésén kívül mikropaleontológiai
vizsgálatokat is végeztünk. A minták helyét a 2. ábrán jelöl -
tük. Az előforduló mikrofosszíliákat gyakorisági sorrend -
ben a 3. táblázat tartalmazza.

A szerkezetmentes, kőzetlisztes agyagrétegből vett 1.
mintából rendkívül szegényes és rossz megtartású ostra -
coda fauna került elő. A Candona (Caspiolla) para bal -
canica KR. és a Candona (Caspiolla) sp. néhány sérült
félteknője alkotta az együttest. Ez a közel monospecifikus
összetétel, továbbá a kisebb juvenilis példányok hiánya
arra enged következtetni, hogy a szegényes együttes
allochton. 

Az ostracodák mellett még kevés szivacstűtöredék,
átkristályosodott radiolaria példány is előfordult. Ennek
alap ján az üledékképződés során a felszínen lévő idősebb
képződmények anyaga is belekerült a vizsgált rétegsorunk
kőzetanyagába.

Szárazföld közelségét jelzi, hogy a kőzetanyag hidro -
gén-peroxidos kezelése után több, különböző forrás -
anyagú kavics (2–5 mm) is előkerült az iszapolási mara -
dékból. 

A szintén szerkezetmentes, kőzetlisztes agyagból, de
felsőbb szakaszról vett 2. minta jó megtartású és diverz
ostracoda együttest tartalmazott. Az együttesben dominál -
tak a Candona genus tagjai (az együttes 99%-a), melyek egy
kivételével sima, vékony, megnyúlt teknőjű formák, melyek
nagyobb mélységek lakói (HOFMAN 1966). Az egyetlen
kivétel a Candona (Reticulocandona) orientalis KRSTIĆ faj,

amely egy vastagfalú, díszített forma és feltehetően a
litorális zónából került nagyobb vízmély ségbe (SZUROMINÉ

KORECZ 1991).
A Candonákon kívül csak két egyéb genust (Cypria

tocorjescui HANGANU, Loxoconcha alitera KRSTIĆ) talál -
tunk, azokat is nagyon alacsony példányszámban. Korábbi
vizsgálataink szerint (SZUROMINÉ KORECZ 1991) a Cypria
tocorjescui HANGANU és a Candona (Hasta candona) sub -
genusba tartozó fajok a sekélyebb vizek (< 15 m) lakói
lehettek.

Az együttesben számos juvenilis egyedet figyeltünk
meg, ami az asszociáció autochton jellegét bizonyítja (RUIZ

et al. 2003). Nagyon kevés a kettős teknőjű példány, ami
nem túl gyors üledékképződésre utal (HOLMES 2001).

A tipikus parti, litorális genusok (Cyprideis, Hemi cythe -
ria, Amnicythere, Loxoconcha) szinte teljes hiánya mé -
lyebb vízi, szublitorális vízmélységre utal (BOOMER et al.
2005). 

A 3. minta finomszemű homokjában viszonylag jó
megtartású (finomhomokkal kitöltött félteknők) és diverz
ostracoda faunát válogattunk ki. Az asszociáció nagy
hason lóságot mutatott a korábban ismertetett 2. minta
(aleurit, agyag) együtteséhez: mindkettőben a Candonák
(elsősor ban a Caspiolla- és Hastacandona-félék) domi -
náltak, a Cando nákon kívül csak néhány Cypria tocor -
jescui HANGANU és Leptocythere (Amnicythere) sp. pél -
dányt találtunk. A juvenilis egyedek jelenléte itt is igazolta
az együttes autochton jellegét (RUIZ et al. 2003). Az ostra -
coda teknőknek csak kisebb hányada volt kettős teknő, ami
nem túl gyors sebességű üledékképződésre utal (HOLMES

2001).
Az ostracoda együttes leggyakoribb fajának (Candona

(Caspiolla) parabalcanica KRSTIĆ) sótartalomigényét
mio-mezohalinnak (3–9 ezrelék) tartjuk (SZUROMINÉ

KORECZ 1991), ezért feltételezzük, hogy az egykori üledék -
gyűjtő vize is az említett két érték között ingadoz hatott.
Édesvízi–oligohalin (0–3 ezrelék) sótartalomigényű taxont
(például: Ilyocypris, Candona [Candona] stb.) nem talál -
tunk. 

Az ostracoda együttes tagjainak nagyobb részét KRSTIC

(1968, 1972a, b) írta le a Pannon-medence szerbiai részé nek
„felső-pontusi” képződményeiből.
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III. táblázat. A 3. feltárásból leírt mikrofauna

Table III. Microfauna of the outcrop no. 3



A rétegsor értelmezése

A rétegsor a kőzetkifejlődések és ősmaradvány-tartalom
együttes figyelembe vételével értelmezhető.

A rétegsorban sekélyvízi, és hullámbázis alatti, nyugodt
környezet üledéktípusai fordulnak elő. Az alsó, folyama to -
san vizs gálható részen fokozatos szemcseméret-csök ke nés
figyel hető meg. A durvahomok litorális üledék, a közel ről
szár mazó törmelékanyag gyenge átmozgatásával kelet -
kezett, a terület víz alá kerülését jelzi.

A gipszhomok megjelenése a rétegsor alján sekély,
bepárlódó, valamilyen szinten sós vízre utal. Míg a badeni
és szarmata emeletekben nem ritka az evaporitok előfor du -
lása, köztük gipszé, illetve anhidrité sem (pl. SELMECZI et al.
2012), a Pannon-tóban nem sok helyről ismerjük jelenlétét.
Rudabánya idős pannóniai mocsári agyagjaiban rózsákban
vagy változó vastagságú kötegekben figyeltük meg. A Ba -
kony DK-i előterében JÁMBOR (1980, 75. o.) ír le gipsz -
kiválásokat az Ősi Tarkaagyag repedéseiben, képződésüket
az — egyébként is sekély — üledékgyűjtő kiszáradásához
köti. Térben és időben a legközelebbi gipszelőfordulást
BARABÁS András (2010) írta le a Somberek–2 fúrásból a
szarmata és pannóniai képződmények határáról. A 1,5 cm
vastag gipszréteget az eredeti fúrásleírás a szarmata össz -
lethez sorolja; az előzőekkel ellentétben mélyvízi üledékek
között található. A nagymányoki előfordulás új helyszínt ad
hozzá az eddig ismertekhez, és a vízszint többszöri moz -
gásáról tanúskodik. Hogy a gipszhomok eredetileg homok
méretű szemcsékként vált-e ki, vagy egy korábbi, akár
agyaggal vegyes réteg eróziójával keletkezett, az nem el -
dönt hető. A szemcsék nem vagy alig koptatott volta min -
den esetre igen rövid idejű mozgatásra utal. A gipsz ho mok -
rétegeket leülepedésük után Mn- és Fe-oxid-ásványok ce -
men tálták. Egyes rétegek, amelyek gyorsan betemetődtek,
megmaradtak; másokat a Pannon-tó hullámverése felszag -
gatott, ezek koptatott kavicsok formájában őrződtek meg a
partközeli üledékben. Az, hogy ennyire puha kőzetanyag a
hullámveréses övben megmaradhatott, gyors betemetődésre
utal, a vízszint, illetve a partvonal nem sokáig lehetett stabil.

Az ezt követő finomhomok, majd kőzetlisztes agyag-
rétegek faunájukkal együtt az erózióbázis szintjének lát -
szólagos emelkedését és az egyensúlyi partprofil eltoló -
dását jelzik. A vályús keresztrétegzett és bioturbált homo -
kok a deltatorkolatok üledékei lehetnek. A finomhomok
már messziről szállított, érett üledék, a Pannon-tavat ÉNy-
ról feltöltő deltarendszer üledékeként értelmezhető (Újfalui
Formáció). Felhalmozódási üteme gyors lehetett, az élő -
világnak nem mindig volt ideje birtokba venni és átkeverni,
ilyenkor megmaradt az eredeti üledékszerkezet. A sekély
vizet szintén jelzik a litorális kagylófajok, a szárazföld kö -
zelségét pedig a ritkán megjelenő kvarckavicsok. A finom -
homokot fedő kékes agyag megjelenéséig a legalacso nyab -
ban elhelyezkedő, 1–2–3. sz. feltárásokban jóval vasta gabb
rétegsor rakódott le, mint a többi helyszínen (2. ábra), ez
arra mutat, hogy a tó tagolt domborzatú területet öntött el. A
kékesszürke, kőzetlisztes agyag deltasíksági öblökben
rakód hatott le, a hullámbázis és viharhullámbázis között. Itt

is megfigyelhetők hirtelen üledékbehordással járó ese -
mények, pl. viharok nyomai az agyagba települő finom -
homokréteg formájában, amelyben litorális és szublitorális
kagylófajok különálló, általában domború oldalával fölfelé
elhelyezkedő teknői figyelhetők meg sűrűn egymás mellett.
Ezek az üledékek a deltasíkság alsó részére jellemzőek, ahol
a vízborítás állandó volt. A rétegsor felsőbb részéről a Nm–
VIII fúrás hiányos dokumentációja miatt nem vonhatók le
további, pl. a vízmélység változására vonatkozó, következ -
tetések.

Tektonikai adatok

A vizsgált feltárásokban több tektonikai esemény
nyomait sikerült megfigyelni. A 3. feltárás keresztré teg -
zett finomszemű homokrétegeiben fölfelé elhaló, szin -
szedi ment vetők láthatók (3. ábra, B). Ezek meredeksé -
gük, valamint az egymás mellett megfigyelhető, néhány cm-
es, látszólagos normál és feltolódásos elvetések jelenléte
miatt alapvetően eltolódások lehetnek.

A szerkezeti elemek egy másik csoportja az új mészkő -
bányában (9–10. feltárás) tárult fel. Itt számos párhuzamos,
déli dőlésű vető látható a triász mészkő meredeken dőlő
réteglapjai mentén, és más irányú vetősíkok is megfigyel -
hetők. A síkokon változatos irányú karcok láthatók, tehát
többször reaktiválódtak; nagyobbik részük ferde vagy víz -
szintes. A vetők közül a legnagyobb a bánya északi részén
található, 180/75° dőlésű, és oldalirányban több mint 100 m
hosszan követhető (5. ábra). E sík mentén a triász mészkő
észak felé a pannóniai rétegekre tolódott, a két összlet között
a sík mentén 0,5–1 m vastagságban erősen nyírt, világos -
szürke, nagy földpátszemcséket tartalmazó agyag látható. A
feltolódás két oldalán, a bánya alsó és fölső szintjén azonos
rétegsor, triász mészkőre települő pannóniai homok és
agyag található. Ezek magasságkülönbsége alapján a függő -
leges elvetés mértéke 13–16 m, és biztosra vehető, hogy a
vető legalább a pannóniai összlet lerakódása után (7,5 M év)
aktív volt.

A vető menti agyag azonosítható LŐRENTHEY (1890, 47. o.)
„riolit-kaolin”-jával, illetve a HÁMOR et al. (1968, 20. o.) és
HÁMOR (1970, 47. o.) által leírt, erősen mállott, alsó-mio cén -
nek tartott riolittufával. A szénbánya vágataiban szá mos he -
lyen és a felszínen is észlelték ezt a képződményt és legalább
két sávban térképezték a jelenlétét, mindig vetőhöz kapcso -
lód va: a triász és jura összlet tektonikus érintkezése („pikkely -
határ”) mentén több m vastagságban, valamint ettől északra, a
triász karbonátokon belül. A karbonáton belüli sáv oldal irány -
ban 1 km-nél, a triász-jura határon lévő (LŐRENTHEY 1890) 1,5
km-nél nagyobb távon követhető. A vető függőleges kiterje -
dése is jelentős: a most a mészkőbá nyában 220–230 m tszf.
magasságban észlelt becsípett riolittufát a közvetlen alatta
húzódó Rezső-táróban 157 m tszf. magasságban dokumen -
tálták (HÁMOR et al. 1968, HÁMOR 1970). Ez legalább 80 m
függőleges irányú el mozdulást jelent a riolittufa keletkezése
óta. Mivel a pannó niai képződmények talpának függőleges
elvetése 20 m alatti, a mozgás jelentős része a késő-miocén

KOVÁCS Á. et al.: Pannóniai üledékképződés és szerkezeti mozgások az Északi-pikkely (Kelet-Mecsek) területén334



előtt kellett hogy végbemenjen. A triász és jura képződ mé nye -
ket elvá lasztó vető dőlése csapás mentén változik — nyu gat ról
kelet re a délies 70°-os dőlés 65°-os északira vált (HÁMOR et al.
1966) —, ami az eltolódások jellemzője. Mindezen adatok
fényében megállapítható, hogy egy jelentős vető zóna húzódik
keresztül K–Ny-ias irányban a területen, amely a kora- és/vagy
középső-miocénben feltolódásos és jelentős horizontális
komponenssel működött. Korábbi elemzések (CSONTOS et al.
2002) a kora-miocénre re konst ru álnak transzpressziót, ez
alap ján a Nagymányokon tapasz talt mozgások a kora-miocén
végén, a tufaszórás után történ hettek. A késő-miocén üledék -
képződés után ezek a vetők újultak fel, ismét feltoló dásos
összetevővel. Fentiek megerősítik TARI (1992) transzpressziós
modelljét az Észa ki-pikkely miocén–posztmiocén szerkezet -
alakulásáról.

A bányában feltárt feltolódásokhoz hasonló helyzetű az
Északi-pikkely peremvetője, amely Nagymányoknál a falu
déli részén fut keresztül (HÁMOR et al. 1966; 1. ábra). A
Nagy mányok K–8 és K–9 fúrások (1. ábra) közvetlen a
peremvető előtt (attól északra) fúrtak 300 m pannóniai
üledéket. A mészkőbánya feltárása azt mutatja, hogy a terü -
let posztpannóniai emelkedése nem csak a peremvető men -
tén zajlott, hanem vele párhuzamos, kisebb vetőágak is
hozzájárultak.

A harmadik jelenség a rétegek dőléséhez kapcsolódik,
azok kivétel nélkül északias irányúak 5–15° dőlésszöggel
(1. ábra). Mivel deltaüledékek legfeljebb 5° dőléssel rakód -
nak le (MAGYAR et al. 2013), és a rétegek dőlése között nagy
eltérés nem volt, ezért ebből egy egységes posztpannóniai
billenés is feltételezhető. Ez a billenés létrejöhetett akár az
előbb ismertetett feltolódásos mozgások hatására is, azaz
lehet velük egykorú.

Szeizmikus szelvények és fúrások

A feltárások tágabb környezetben való elhelyezéséhez,
illetve a hegységi és előtéri fejlődéstörténet összehasonlítá -

sához az északi előteret ábrázoló szeizmikus szelvényeket
használtuk fel. Az elérhető szelvények közel párhuzamos
lefutásúak voltak és nagyon hasonló földtani jellegeket
mutatnak. Közülük a legjellemzőbbet mutatjuk be, amely -
nek közelében megtalálhatók voltak a szelvény értelme -
zéséhez felhasználható, dokumentált, akár alaphegységet
ért fúrások (6. ábra).

Pannóniai üledékképződés kezdetben csak a Mecsek
lábánál húzódó árokszerű medencében zajlott. A pannóniai
feküt fúrások hiányában itt nem ismerjük. A Mázaszászvár
K–3 fúrás alapján szürke, csillámos agyagmárgarétegek
rakódtak le összesen több mint 380 m vastagságban. Az
összletet nyílttavi képződményként értelmezhetjük és a Száki
Agyagmárga Formációba soroljuk. A medence feltöltődése
után a magasabban fekvő, a Györe–1 fúrás rétegsora alapján
alaphegységi kőzetekből álló területek is fokozatosan víz
alá kerültek. Ebben a fúrásban a pannóniai rétegsor vékony
(7,2 m) kavicsos homokrétegekkel indult (KLEB 1973). A
rálapolódások fölötti reflexiók már végig követhetők a szel -
vényen. A lerakódott üledék a Györe–1 megőrzött magmin -
tái alapján viszonylag homogén, sötét szürke agyagmárga,
gazdag molluszkafaunával. A fúrás idősebb szakaszában
előforduló puhatestűek (így például Congeria ungulacap -
rae, C. zagrabiensis, Paradacna okru gici) azt mutatják, hogy
a széles, alaphegységi kőzetek ből álló hátság teljes elöntése a
Congeria praerhomboidea biokron (sensu MAGYAR & GEARY

2012) idején vagy az után, legkorábban 8,9 millió éve
történt. A 6. ábra kék szaggatott vonala mentén sűrűsödnek
a reflexiók, az Mz–3 fúrás földtani naplója és a Györe–1
maganyaga alapján e fölött agyagmárga és finomhomok
rétegei váltakoznak. Ezt az összletet az Újfalui Formációba
soroljuk és sekély delta üledékként értelmezzük. A lejtő -
reflexiók hiányát a kis víz mélység okozhatja. Az Újfalui
Formációba, azaz az alp–kárpáti hegységkeretből érkező
delta üledékeihez való sorolást alátámasztják a Györe–1
nehézásvány-vizsgálatai, amelyek ebből a szakaszból alpi
típusú metamorf kőzetek ásványait mutatták ki (SCHWÁB

1960). A Györe–1 fúrásban 245 m mélységben előforduló
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5. ábra. A feltolódás látképe ÉK-ről (A) és a kapcsolat a pannóniai durvahomokkal (B)

Figure 5. Panoramic view of the reverse fault from NE (A) and the contact with the Pannonian very coarse sand (B)



Prosodacnomya dainellii és az ugyanitt és e fölött szá-
mos helyen előforduló Proso dac nomya vutskitsi alapján
(SCHWÁB 1960) a deltasíksági üledéksor lerakódása a.
dainellii litorális molluszka biokron végétől, kb. 7,3 M év
után történt. 

A szelvény DK-i végén található vető mentén a Mecsek
alaphegységi blokkja az előtéri üledékekre tolódott. Az
előtéri árokban a reflexiók vastagsága nem változik a vető
felé, ez alátámasztja a feltolódás posztpannóniai voltát. A
Györe–1 fúrástól északra látható vető a szelvényen meg -
jelenő normál elvetés mellett meredeksége alapján alapve -
tően eltolódásos. Ebből a vetőből csak rövid szakasz látszik
egyértelműen, a szelvény fölső részén nem látható, hogy a
vető elvégződik-e a pannóniai üledékekben. Emiatt nem
állapítható meg, hogy valamikor az üledékképződés során
vagy azt követően működött, de a széthúzásos komponens
miatt valószínűbb az első lehetőség.

Fejlődéstörténet

A feltárások, fúrások és szeizmikus szelvények segítsé gé -
vel rekonstruálható a terület késő-miocén fejlődéstörté nete.

Nagymányok környékén a pannóniai üledékképződés
kezdetben csak az északi előtérben indult meg: a Pannon-tó
először az Északi-pikkely északi lábánál húzódó, néhány
km széles árkot, majd attól északra az alig tagolt alap -
hegységi hátat öntötte el. Vizében nyílttavi, agyagmárgás–
aleuritos rétegsor rakódott le (Száki Agyagmárga). Őslény -
tani vizsgálatok hiányában a transzgresszió kezdetének idő -
pontját nem ismerjük; az árokban a nyíltvízi üledékfelhal -
mozódás rendszerint lassú üteme (MAGYAR et al. 2004) és az
üledéksor nagy vastagsága alapján a terület akár a pannóniai
korszak nagy részében víz alatt lehetett. Az ároktól északra
húzódó széles hát elöntése 8,9 M év után történt.

A nyílttavi üledékképződést később felváltotta az észak -
ról érkező, alp–kárpáti eredetű deltarendszer hordalékának
felhalmozódása (Újfalui F.). Ez az északi előtér lapos hátán
7,3 M év körül történhetett meg. A delta érkezésének korá -
ról a tágabb környezetben is rendelkezünk adattal. Nagymá -
nyok tól valamivel nyugatra, az Északi-pikkely közvetlen
előterében, Vázsnok és Kisvaszar mellett az Újfalui For -
mációba sorolható rétegsorok faunája a Prosodacnomya
dainellii litorális molluszkazónába tartozott (HORVÁTH et al.
2008), tehát az összlet keletkezési ideje 7,3–7,5 millió évre
tehető. A deltarétegsorok a gyors ütemű üledékbehordás
miatt egy adott helyen függőleges szelvényben gyakorla -
tilag — a biosztratigráfiai felbontás lehetőségeit figyelembe
véve — egykorúnak vehetők (MAGYAR 2010), így ezt a két
kort a hegység közvetlen északi előterében a teljes Újfalui
Formációra kiterjeszthetjük. Ez összhangban van azzal,
hogy a Pannon-tó selfpereme 8 millió évvel ezelőtt a Ka -
postól valamivel északra helyezkedett még el (SZTANÓ et al.
2013, MAGYAR et al. 2013, TÖRŐ et al. 2012). A klinoformok
hiánya kis vízmélységre utal, a terület sekély vízzel borított
hátság lehetett (hasonlóan a Mecsek nyugati előteréhez, l.
SZTANÓ et al. 2015).
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Az Északi-pikkely alaphegységi blokkján a fiatal Pan -
non-tavi rétegsor közvetlenül a triász mészkőre települ,
azaz a terület a pannóniai korszak korai szakaszában szára -
zulat volt. Itt az üledékképződés a deltarendszernek a
Mecsek lábához történő érkezésével egyidőben, vagy na -
gyon kevés sel előtte kezdődött meg. Gyors transz gresszió
hatására kezdetben a Kállai Kavics Formációba sorolható
éretlen durvahomok rakódott le sekélyvízi, partközeli kör -
nye zetben. Anyaga helyi lepusztulástermék, a közelben
megta lálható alsó-miocén Szászvári For mációból szár -
maz tatható. Ezt a törmeléket gyorsan követték a delta -
rendszer üledékei (Újfalui F.). A delták által kezdetben le -
rakott üledékekhez a környező magasabb térszínek anyaga
is keveredett. A foko zatos vízszintemel kedéssel ez egyre
kevésbé jelentkezett, de a Mecsekből az itt látható pannó -
niai rétegsor teljes alsó szakaszának lerakódása során végig
szállítódott helyi le pusztulás ter mék, melyet a rétegekben
előforduló kavics anyag bizonyít. Ez lehetett a kiemelt
területek anyaga, vagy a korábban lerakott litorális üledé -
kek áthalmozódása is. 

A pannóniai üledékképződés során kisebb léptékű elto -
lódásos mozgások nyomait látjuk feltárásban, és vélhetőleg
ugyanilyen korú a szeizmikus szelvényen látható normál -
vető is. A szeizmikus szelvényen ugyanakkor nem látszik,
hogy a Mecsek északi határát alkotó fő vetőzóna aktív lett
volna.

A miocén üledékképződés legvégén, vagy annak lezáru -
lása után erősebb tektonikai hatások érték a területet. Az
Északi-pikkely alaphegységi tömbje az északi előtérre
tolódott; a vetőzóna meredeksége alapján valószínűleg elto -
lódásos összetevővel is rendelkezett. A peremvetővel közel
párhuzamos sík(ok) mentén a hegység belsőbb részében is

történtek hasonló jellegű, kisebb elvetést okozó mozgások.
Úgy tűnik, hogy a posztmiocén tektonikai események a te -
rületen alapvetően eltolódásos–feltolódásos nyírózóná ban
mentek végbe, hasonlóan TARI (1992) modelljéhez, illetve a
szomszédos Bonyhádi-medencében korábban leírtakhoz
(WÓRUM & HÁMORI 2010). A feltárások réteg dőlései alapján
a pannóniai rétegsor egységesen kibillent észak felé; a
billenés akár az előbb felsorolt vetők aktivi tásához is kap -
csolódhat, időbeli viszonyuk a rendelkezésre álló adatok
alapján nem tisztázható pontosan. 

Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozunk SZTANÓ Orsolyának a konzultá -
ciókért, valamint HABLY Lillának a növénymaradvány,
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tanulmány az MTA–MTM–ELTE Paleontológiai Kutató -
csoport 273. közleménye.

Földtani Közlöny 148/4 (2018) 337

Irodalom — References

BABINSZKI E., SZTANÓ O. & MAGYARI Á. 2003: Epizodikus üledékképződés a Pannon-tó Kállai-öblében: a Kállai Homok nyomfosszíliái
és szedimentológiai bélyegei — Földtani Közlöny 133/3, 363–382.

BARABÁS A. 2010: A délkelet-dunántúli hidrogenetikus uránérctelepek földtani környezete és összehasonlító értékelésük. — Doktori
értekezés, Pécsi Tudományegyetem, 170 p.

BOOMER, I., VON GRAFENSTEIN, F. GUICHARD, F. & BIEDA, S. 2005: Modern and Holocene sublittoral ostracod assemblages (Crustacea)
from the Caspian Sea: a unique brackish, deep-water environment. — Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 225, 173–
186. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2004.10.023

CZICZER I. 2014: Pannóniai korú puhatestű faunák a Mórágyi-rögön és délkeleti előterében: rétegtani, környezeti és ősföldrajzi értékelés.
— Doktori értekezés, SZTE Földtani és Őslénytani Tanszék, Szeged. https://doi.org/10.14232/phd.2349 

CSONTOS, L., BENKOVICS, L., BERGERAT, F., MANSY, J-L. & WÓRUM, G. 2002: Tertiary deformation history from seismic section stufy and
fault analysis in a former European Tethyan margin (the Mecsek–Villány area, SW Hungary). — Tectonophysics 357/1–4, 81–102.
https://doi.org/10.1016/S0040-1951(02)00363-3

HÁMOR G. 1966: Újabb adatok a Mecsek hegység szerkezetföldtani felépítéséhez. — Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az
1964. évről, 193–206.

HÁMOR G. 1970: A kelet-mecseki miocén. — Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve 53/1, 1–371.
HÁMOR G., NAGY E. & FÖLDI M. 1968: Magyarázó a Mecsek hegység földtani térképéhez, 10 000-es sorozat, Nagymányok. — MÁFI

kiadvány, Budapest, 40 p.
HÁMOR G., NAGY E. & FÖLDI M. 1972: Magyarország földtani térképe, 10 000-es sorozat, Nagymányok. — MÁFI kiadvány, Budapest.
HOFMAN, E. A. 1966: Ekologija sovremennik i novokaspiskij ostracod Kaspiskovo morja. — Izd. Nauka, Moskva 249–294. Moskva.
HOLMES, J. A. 2001: Ostracoda. — In: SMOL, J. P., BIRKS, H. J. & LAST. H. J. (eds): Tracking environmental change using lake sediments,

Vol. 4: Zoological Indicators. — Kluwer Acad. Publisher, Dordrecht, 125–151. https://doi.org/10.1007/0-306-47671-1_7



KOVÁCS Á. et al.: Pannóniai üledékképződés és szerkezeti mozgások az Északi-pikkely (Kelet-Mecsek) területén338

HORVÁTH J., CZICZER I. & UHRIN A. 2008: Pannóniai puhatestű fauna a Vázsnoki és Kisvaszari feltárásokból. — In: HABLY L., VÖRÖS A.,
PÁLFY J. & BOSNAKOFF M. (szerk.): 11. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Szögliget. Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető.
Magyarhoni Földtani Társulat, 14–15.

JÁMBOR Á. 1980: A Dunántúli-középhegység pannóniai képződményei. — Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve 62, 243 p.
JUHÁSZ Gy. & MAGYAR I 1993: A pannóniai (s.l.) litofáciesek és molluszka-biofáciesek jellemzése és korrelációja az Alföldön. Review

and correlation of the Late Neogene (Pannonian s.l.) lithofacies and mollusc biofacies in the Great Plain, eastern Hungary. —
Földtani Közlöny 122, 167–194.

KLEB B. 1973: A mecseki pannon földtana. — Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve 53/3, 750–943.
KOVÁCS Á. 2017: A Nagymányok környéki pannóniai üledékek vizsgálata. — OTDK dolgozat, Pécsi Tudományegyetem, 45 p.
KRSTIČ, N. 1968: Pontian Ostracods from Eatern Serbia: Candona and Cypria. — Vesnik Zavoda za Geol i Geofiz. Izt. Series A., 26, 243–

251. 
KRSTIČ, N. 1972a: Rod Candona (Ostracoda) iz kongeriskih slojeva juznog dela pannonskog basena. — Srpska akad. nauka i um. Pos.

izd., knjiga CDL. 39, 2–145. Beograd.
KRSTIČ, N. 1972b: Ostracodi kongeriskih slojeva: X. Loxoconcha. — Bull. Mus. Hist. Nat.(A) 27, 243–258. Beograd.
LŐRENTHEY I. 1890: A nagymányoki (Tolna m.) pontusi emelet és faunája. — Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve 9, 33–48.
LŐRENTHEY I. 1893: A szegszárdi, nagy-mányoki és árpádi felső-pontusi lerakodások és faunájok. — Magyar Királyi Földtani Intézet

Évkönyve 10/4, Budapest.
MAGYAR, I. 1995: Late Miocene mollusc biostratigraphy in the eastern part of the Pannonian basin (Tiszántúl, Hungary). — Geologica

Carpathica 46, 29–36.
MAGYAR I. 2010: A Pannon-medence ősföldrajza és környezeti rekonstrukciója a késő miocénben. — Geolitera kiadó, Szeged, 140 p.
MAGYAR, I. & GEARY, D. 2012: Biostratigraphy in a late Neogene Caspian-Type Lacustrine Basin: Lake Pannon, Hungary. — AAPG

Memoir 95, 255–264.
MAGYAR I., JUHÁSZ Gy., SZUROMI-KORECZ A. & SÜTŐ-SZENTAI M. 2004: A pannóniai Tótkomlósi Mészmárga Tagozat kifejlődése és kora

a Battonya–pusztaföldvári-hátság környezetében. — Földtani Közlöny 134, 521–540.
MAGYAR, I., RADIVOJEVIĆ, D., SZTANÓ O., SYNAK, R., UJSZÁSZI K. & PÓCSIK M. 2013: Progradation of the paleo-Danube shelf margin

across the Pannonian Basin during the Late Miocene and Early Pliocene. — Global and Planetary Change 103, 168–173.
https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2012.06.007 

RUIZ, F., GONZALES-REGALADO, M. L., MUNOZ, J. M., PENDON, J. G., RODRIGUEZ-RAMIREZ, A., CACARES, L. & RODRIGEZ VIDAL, J. 2003:
Population age structure techniques and ostracods: applications in coastal hydrodynamics and paleoenvironmental analysis. —
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 199, 51–69. https://doi.org/10.1016/S0031-0182(03)00485-1

SCHWÁB M. 1960: Györe-1. távlati kutatófúrás. — Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 1957–58-ról, 323–335.
SEBE K., KONRÁD GY. & MAGYAR I. 2013: A legmagasabban fekvő mecseki pannon-tavi üledékek helyzete és kora. — Földtani Közlöny

143/1, 67–72.
SEBE K., MAGYAR I., CSILLAG G. & SZTANÓ O. 2015: A mecseki pannóniai üledékek rétegtana: új adatok, eredmények és kérdések. —

Tisia konferencia kiadványa, 72–76.
SELMECZI, I., LANTOS, M., BOHN-HAVAS, M., NAGYMAROSY, A. & SZEGŐ, É. 2012: Correlation of bio- and magnetostratigraphy of Bade -

ni an sequences from western and northern Hungary. — Geologica Carpathica 63/3, 219–232. https://doi.org/10.2478/v10096-012-
0019-1 

SZTANÓ O., MAGYAR I., SZÓNOKY M., LANTOS M., MÜLLER., LENKEY L., KATONA L. & CSILLAG G. 2013: A Tihanyi Formáció a Balaton
környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés. — Földtani Közlöny 143/1, 73–98.

SZTANÓ, O., SEBE, K., CSILLAG, G. & MAGYAR, I. 2015: Turbidites as indicators of paleotopography, Upper Miocene Lake Pannon,
Western Mecsek Mountains (Hungary). — Geologica Carpathica 66/4, 331–344. https://doi.org/10.1515/geoca-2015-0029 

SZUROMINÉ KORECZ A. 1991: A DK-dunántúli pannóniai s.l. ostracoda fauna vizsgálatának eredményei (The Pannonian s.l. ostracod fauna
from SE Transdanubia — in Hungarian) — PhD thesis, Eötvös Loránd University, Department of Paleontology, Budapest, 231 p.

TARI, G. 1992: Late neogene transpression in the Northern Thrust zone, Mecsek mts., Hungary. — Eötvös University, Department of
Geology, Budapest, 165–187.

TÖRŐ B., SZTANÓ O. & FODOR L. 2012: Aljzatmorfológia és aktív deformáció által befolyásolt pannóniai lejtőépülés Észak-Somogyban
(Inherited and syndepositional structural control on the evolution of the slope of Lake Pannon, Northern Somogy, Hungary). —
Földtani Közlöny 142/4, 339–356.

VADÁSZ E. 1935: A Mecsekhegység. — Magyar Tájak Földtani Leírása, Magyar Királyi Földtani Intézet, Budapest, 180 p.
WEIN GY. 1965: Az „Északi Pikkely” a Mecsek hegységben. — Bányászati Lapok 6, 402–411.
WÓRUM G. & HÁMORI Z. 2010: A BAF-kutatás szempontjából releváns, a MOL Rt. által készített archív szeizmikus szelvények újra -

feldolgozása. — Kutatási jelentés (BAF10-H.1.2/1), Mecsekérc Zrt. Adattár, 83 p.

Kézirat beérkezett: 2018. 05. 31.



Földtani Közlöny 148/4 (2018) 339

I. tábla — Plate I.

A pannóniai összlet ősmaradványai.
Fossils of the Pannonian sediments.

A) Lymnocardium schmidti (3; INV 2018.183.), 
B–D) L. szaboi (3; INV 2018.169-170.), 
E–F) L. stevanovici (3/9; INV 2018.167/2016.8.3.), 
G) L. banaticum (9; INV 2018.201.),
H–I) L. ferrugineum (9; INV 2018.198.), 
J) Prosodacnomya sp. (3; INV 2018.174.), 
K) Paradacna okrugici (3; INV 2018.176.), 
L–M) Congeria rhomboidea (3; INV 2018.161-162.), 
N) Dreissenomya intermedia (3; INV 2018.166.), 
O) Dreissena auricularis (9; INV 2018.190.),
P) Pisidium sp. (3; INV 2018.178.), 
Q) Zagrabica sp. (3; INV 2018.180.), 
R) Alnus cecropiifolia (3; HNHM-PBO 2018.366.2.), 
S) Celtis sp. (3; HNHM-PBO 2016.4.2.), 
T) Umbrina cirrhosoides otolith (3; VER 2018.1893.). 

Az aránymértékek mindenütt 1 cm-nek felelnek meg, zárójelben dőlt betűvel a feltárás száma, ahonnan az ősmaradvány előkerült és
a leltári számuk. Scale: 1 cm.
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Kovadúsulásos és alumíniumdúsulásos mállási és üledékképződési 
folyamatok a kora-albai folyamán a Csehbányai-medencében
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18220 Balatonalmádi, Móra u. 5. knauer.gellai upcmail.hu
2 ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, andrea.mindszenty@gmail.com

Early Albian subaerial exposure related weathering processes resulting in the concentration 
of alumina and — alternatively — of silica (Csehbánya Basin, Transdanubian Range, Hungary)

Abstract
The tectonically controlled uplift affecting various sectors of the Csehbánya Basin in early Aptian times seems to

have been very inhomogeneous. As a result, individual, tectonically controlled blocks show very different denudation
histories reflected by the basal layers of the Albian cover sequence (Tés Clay-Marl Formation) postdating the uplift-cum-
erosion event. At places where the Tés Fm is underlain by Jurasssic to Aptian formations these basal layers developed in
the form of the clastic.Kepekő Member rich in chert fragments. At other places where the immediate bedrock of the Tés
Fm is Late Triassic limestone or limestone with intercalated dolomitic layers, at the unconformity surface there are often
bauxites or Al-rich clays belonging to the Alsópere Bauxite Formation. This suggests that the pre-Tés Fm. relief must
have been highly variegated. Therefore both the depositional and the early diagenetic environments of the Alsópere
Bauxite Fm and the clastic, cherty Kepekő Member could have been quite different. The differences may reflect different
climates and/or different paleoenvironmental conditions. On the other hand since they both belong to one and the same
major regional unconformity they have also some characters in common. These are: (1) the mostly local source
material,(2) the predominantly oxidized nature of the sediment, (3) the abundance of “slack-water” microfacies, (4)
sphericity, roundness and sorting of the coarse detrital material. However, unlike the bauxite, the material of the Kepekő
Member is obviously of local origin. It is essentially an in situ dissolution residue without any signs of transport-related
concentration/separation of even the chert fragments. Limestone-fragments in the bauxite on the other hand must have
been added to the fine-grained sediment in the course of some transport/redeposition, to the distance of which we have no
clue. The original source of the prebauxitic material is not known, either. Had it been of local origin it could not have been
of the same age as the cherty Kepekő Member since the climatic and/or hydrologic conditions favourable for
bauxitisation are substantially different from those favouring the accumulation of the silica-rich sediments, particularly
because the latter show even some  degree of silica mobilization and reprecipitation.

Keywords: silica-rich sediments, Kepekő Member (Tés Fm), Alsópere Bauxite Fm, Early Albian hiatus, heteropic facies

Összefoglalás
A Csehbányai-medencében a kora-albai kiemelkedés eltérő eredménnyel járt a terület egyes részei között, s a Tési

Formációval kezdődő újabb üledékképződés ezt rögzítette is. Ahol a Tési Formáció a jura–apti rétegsor valamelyik
tagjára települ, a formáció bázisán gyakori a Kepekői Tagozat, amely lényegében törmelékes jellegű kovakőzetekből
áll. Ahol viszont a fekü felső-triász mészkő, előfordul bauxitos vagy Al-dús képződmény, amely az Alsóperei Bauxit
Formációhoz sorolható. Mindez azt jelzi, hogy a medence területén változatos erősségű tektonikai folyamatok zaj -
lottak, eredményükként pedig változatos domborzat keletkezett. Az Alsóperei Formáció és a tűzkőtörmelékes összlet
(Kepekői Tagozat) felhalmozódási és diagenetikus  feltételei eltérőek, de vannak hasonlóságok is. A hasonlóság a
helyi eredetű kőzetanyag szerepében, az uralkodó oxidatív jellegben, a pangó vízi mikrofáciesek előfordulásában, a
durva törme lékanyag alaki és osztályozottsági jellegeiben mutatkozik. A Kepekői Tagozat anyaga azonban sokkal
nagyobb arányban helyi, mint a bauxité, ráadásul legnagyobbrészt reziduális, voltaképp oldási maradék jellegű. A
bauxitban lévő mészkőtörmelék nyilván klaszt, a bauxit kiindulási kőzet(ei)nek eredeti jellege pedig ez idő szerint
nem állapítható meg. 

Tárgyszavak: kovagazdag üledék, Kepekői Tagozat (Tési Formáció), Alsóperei Bauxit F., heteropikus, kora-albai üledékhézag
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A Csehbányai-medence határai 

és földtani felépítése

A Csehbányai-medencét (1. ábra) Ny-ról egy jelentős
törés hatá rolja, amely nagyjából a Hölgy-kő–Köves-tető–
Kő-domb nyugati peremére esik. ÉNy felől a Pápavár–Gát-
hegy tömbje határolja. ÉÉK-i határát a Bakonybél fölött
emel kedő Tönkölös-hegy tövében Somhegypuszta felé futó
törés egy rövid szakasza adja. Itt nagyjából DNy-i irányá -
ban, kissé bizonytalanul követhető, mígnem eléri a Hajag-
hegy csoport É-i sarkát, ahol, a hegycsoport tövében dél
majd délkelet felé tart. A medence délről nyitott.  

A medence csaknem teljes területét befedi a lösz és a
folyóvízi oligocén Csatkai Formáció. Alatta helyenként, az
eocén Szőci Mészkő egyenetlen, karsztos felszínére tele -
pülve következik az Iharkúti Formáció. Ez lényegében
konglomerátumból és agyagkőzetekből álló, lokális kép -
ződmény, amelynek egyik jellegzetessége, hogy a konglo -
merátum a centrum közelében nagyrészt Szőci Mészkőből
áll, onnan távolodva pedig egyre nagyobb hányada exogén
anyag, miközben az eocén mészkőtörmelék mérete egyre
csökken. Az agyagban kréta és eocén nannoplanktont
mutattak ki (BÁLDINÉ BEKE M., szóbeli közlése). Az eocént
a medence nagy részén viszonylag vékony, kavicsos, ho mo -
kos, agyagos, szenes Darvastói For máció, valamint a Szőci
Mészkő képviseli. Utóbbiban rendkívül sok a milio linás
mészkő, annyira, hogy a területtől NyDNy-ra ismert tago -
zatok közül csak a legfelső, Nyirádi Mészkő Tagozatot lehet

rendszeresen azonosítani. Ez alatt a kőzet tani tekintetben az
oligocén rétegekre emlékeztető felső-kréta Csehbányai
Formáció következik, fölül, középen vagy alsó részében az
Ajkai Kőszén többnyire vékony nyelveivel, betelepü lései -
vel. A kőzettani összetétel változá saiból kiol vasható ősföld -
rajzi kép alapján megerősíthető, egyben kissé módosítható
az az elmélet, mely szerint a medence elkülö nülése már a
késő-krétában elkezdődött (JOCHA-EDELÉNYI 1988, KNAUER

& SIMON 1992, 5–8. ábra).
A tektonikai képet elsősorban a nagyjából ÉÉNy–DDK

csapású, törések szabják meg, melyek mentén vízszintes
elmozdulások és feltolódások is történtek (POCSAI &

CSONTOS 2006). Fontos az a törésnyaláb, amely az aljzat
teljesen eltérő felépítésű részeit választja el. Ny-on a felső-
triász Fődolomit (később az 5. ábrán bemutatott földtani
térképváz la tunkon már kívül, attól Ny-ra), keleten pedig a
Dachsteini Mészkőtől a „középső”-kréta Pénzeskúti Már gá -
ig terjedő, korántsem megszakítás nélküli rétegsor talál -
ható. Ez utób biból legjobban az albai összletet ismerjük
(vizsgálatainkat elsősorban erre összpontosítottuk). 

A Pénzeskúti Márga, albai feküjével együtt, a Bb–15, Bbt–
9 és a Cseh–5 jelű fúrásban eredeti települési helyzet ben volt,
utóbbi kettőben abban a ritkább kifejlődésben, amelyben a
Zirci Formáció Gajavölgyi Tagozatára települ (GELLAI 1986a,
b és GELLAI 1987c–e). Nem írták le belőle a Nánai Tagozatot
sem, ez a típus az ÉK-i Bakonyban is előfordul. Ennek ellenére
lehet, hogy helyzete — tekto nikus hatásra — látszólagos. A
Bb–15 jelű fúrásban a fekü a Zirci Formáció Eperkéshegyi
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1. ábra. A Csehbányai-medence a Dunántúli-középhegységben a fúrásjel szerinti csoportok elhelyezkedésével 

Figure 1. The Csehbánya Basin in the Transdanubian RangeRange, with the villages, roads and the symbols of the studied
boreholes indicated



Mészkő Tagozata. A Cseh–29-ből 1,6 m-es, becsípődött
szakasza ismert. A Bbt–6 és –8 ebben állt le.

A Zirci Mészkő minden tagozata kimutatható, legtel -
jesebben a Cseh–5 jelű fúrás tárta föl (CSERNÁKNÉ & CSOBÓ

1967a): a Gajavölgyi Tago zat, alján a Kőriserdei Réteg taggal,
majd a Mesterhajagi Tagozat, végül az Eperkéshegyi Tagozat,
mely a Tési For má ció Tímárpusztai Rétagtagjára települ.
Mesterhajagi Mészkövet még a Bb–23 és Bbt–9 fúrás tárt fel.
Az Eper késhegyi Tagozat ezen kívül a Bb–17, –23, Cseh–8, –
12, –13 jelű fúrásokban, az intraalbai lepusztulás folytán
többnyire csak néhány m vastagságban, valamint — tekto -
nikus hely zetben — a Cseh–29 fúrásban fordul elő. A Cseh–8
fúrásban a formáció Úrkúti Mészkő Tagozata — 40,0 m
vastagság ban — az Eperkéshegyi Tagozatra települ (CSERNÁK -
NÉ & CSOBÓ 1967b). A Bb–15 rétegsorában a leírás alapján
nem dönthető el, hogy az Eper késhegyi vagy az Úrkúti
Tagozatba tartozó mészkövet fúrták-e át. Utóbbit viszont —
liász mészkő feküvel — a Cseh–29 is feltárta. A tagozat még a
Cseh–12 fúrás réteg sorában is megtalálható.

Figyelemre méltóak a nem mészkő anyagú betele pülé -
sek, amelyek máshol ismeretlenek. A Cseh–5 jelű fúrásban
a Gajavölgyi Tagozaton belül 0,5 m mészmárga volt. Ezt az
előfordulást azonban számos bizonytalanság terheli. A Bb–
23 fúrás viszont a Mesterhajagi és az Eperkéshegyi Tagozat
között harántolt mintegy 9 m vastag vörös agyag – homokkő
rétegcsoportot. A Tési Formációt a kutatás számos fúrásban
megtalálta (GELLAI et al. 1987, 1993), szokásos kifejlő -
désben (agyag / tarka agyag, mész kő és homokkő, valamint
ezek keverékei, illetve átme netei, faunával, némi flórával
vagy anélkül). Ezek közül a gyakori záróképződmény, a
Tímárpusztai Mészkő Rétegtag a Cseh–8 fúrásban is
kimutatható. Ez alatt közvetlenül a Hárskútról már ismert
kőszénösszlet, majd a formáció szokásos kőzetei települ -
nek. Valamennyi vizsgált szelvény ben, a tektonikusan
becsípett szakaszok kivételével (Cseh–11; CSERNÁKNÉ

1969), észleltek tengeri eredetű üledéket. A Cseh–1 és –5
rétegoszlopának alsó harmadánál rövid szakaszt, a Cseh–8
és –10 jelű fúrásokban felül, jóval hosszabb (a Cseh–8 pl. 25
m) szakaszt. Nagyon fontos a plank ton jelen léte, ami ezen a
területen a legjelentősebb a hegység ben; a formáció egészé -
nek fácieseloszlása É felé sejtet nyílttengeri kapcsolatot.

A „középső”-krétát ezen túl a Tatai Mészkő Formáció
képviseli, amelynek mind a crinoideás típusát, mind hajagi,
mésziszaprögös, pszeudo-ooidos változatát kimutatták. A
Bb–15, –18, –23, –35, Cseh–1, –5, –8, –12 és Szg–10
fúrásokban volt még meg a 2. ábrából kiolvashatók mellett.
Az alsó-kréta–malm rétegsort (Sümegi Márga, Mogyorós -
dombi Formáció, Szentivánhegyi Mészkő, Pálihálási Mész -
kő) az Szg–10 fúrás harántolta. A Cseh–29 rétegso rában
tektonikus helyzetben Sümegi és Mogyorósdombi Formá -
ció is volt, utóbbit a Cseh–8 és az Ik–2307 fúrás is kimutatta.
Folyamatos jura rétegsort, illetve arra jellemző formációt a
Cseh–1, –5, –12, –27, –29 és az Ik–2160 fúrásban találunk,
bár a Cseh–1-ben áthalmozott törmelék formájában. A
malm képződményt a Cseh–5 rétegsorában mindössze 4,6
m Szentivánhegyi Mészkő képviseli, melyet valószínűleg
törés választ el a folyamatos domeri–callovi rétegsortól

(Tűz kö vesárki, Eplényi, Lókúti Formáció). Dogger
képződményt ezen túl a Cseh–12 és az Szg–10 fúrás tárt fel.
Mindhárom szelvény medence-„középi” kifejlődést jelez,
akárcsak a liászban a Cseh–27 és –29 szinte fauna mentes
Isztiméri Mészkő rétegsora. Ezekhez csatlakozik köz vet -
lenül az Ik–2160, amelynek szegényes, de változatos faunája
van. Ez a képződmény ékelődik be két nyelvvel a Cseh–27
említett szakaszába. Liászt még a Bb–14 fúrás is tartalmaz. 

Problémafelvetés

Régóta ismert az Északi-Bakonyban a Tési (Agyag -
márga) Formáció bázisán egy tűzkőtörmelékes–kovalisztes
képződmény (KNAUER 1972a, pp. 120–121, 1972b p. 93),
melynek feküje többnyire a Tatai Mészkő. Előfordul
Pénzesgyőr–Zirc környékén is, hasonló települési helyzet -
ben. A Déli-Bakonyban — Úrkút és Padragkút térségében
— ugyancsak ismert egy hasonló képződmény, kissé elütő
települési helyzetben, amely minden bizonnyal azonos vele
(KNAUER 1973). Ennek feküjében dogger és liász tűzköves
mészkő van. CSÁSZÁR (1986) mindezeket a kifejlődéseket a
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2. ábra. A Tési Formációt harántolt fúrások a Csehbányai-medencében (a
Szentgál Szg–10 feltüntetésével) 
1–2. A Kepekői Tagozatot harántolt fúrás; részletesen vizsgált, ill. leírásból ismert, 3.
Feltételezett Kepekői Tagozatot harántolt fúrás, 4–5. Az Alsóperei Bauxit Formációt, ill.
odasorolt képződményt harántolt fúrás, 6. a fúrásban a Tési Formáció közvetlenül
Dachsteini Mészkőre települ, 7. a fúrásban a Csehbányai Formáció közvetlenül Tatai
Mészkőre, jura képződményre vagy Dachsteini Mészkőre települ, 8. afúrásban a Tési
Formáció mindkét határa tektonikus, 9. a fúrásban a Tési Formáció alatt települő Tatai?
Mészkőben 1,9 m vastag, hasadékkitöltő Alsóperei Bauxit (mészkő tör melékes, pizoidos
bauxitos agyag) volt.

Figure 2. Boreholes having penetrated the Tés Fm in the Csehbánya Basin
(Szentgál Szg–10 borehole is also indicated)
1–2. Boreholes with Kepekő Member; studied in details or known from archive core-
descriptions, 3. borehole with presumed Kepekő Member, 4–5. boreholes with Alsópere
Bauxite Fm, 6. in the borehole the Tés Fm directly overlying the Dachstein Fm, 7. in the
borehole the Csehbánya Fm directly overlying the Aptian Tata Limestone Fm, Jurassic
formations or the Dachstein Fm, 8. in the borehole both contacts of the Tés Fm are tectonic, 9.
below the Tés Fm, within the footwall limestone, 1.9 m Alsópere Bauxite was observed as a
fissure filling, consisting of pisoidic, bauxitic clay mixed with limestone debris



Tési Formá ció részének tekintette és közetrétegtanilag is
definiálta (Kepekői Tagozat). A tűzkőtörmelékes képződ -
mény a Csehbányai-medencében korábban csak a DK-i ré szen
mé lyült Szentgál Szg–10 rétegsorában volt — feltéte le sen —
kimutatható, 330,8–349,9 m között. Fölötte, nagy jából 324 m-
től, az alsó-oligocén Iharkúti Formációba sorolható, középső-
eocén mészkő törmelékéből és agyag ból álló sza kasz települ
334,0 m-ig. E rétegekben senonra utaló elemek is voltak
(JUHÁSZ 1987), ami elég gya kori ebben a formáció ban. Ez alatt
változatos tűzkőlisztes–tűzkőtörmelékes kőzet található rész -
ben a Tatai Mészkövön, részben annak hasadé kaiban (MÉSZÁROS

1971). Ezért nem zárható ki, hogy a kovás rétegcsoport a
Kepekői Tagozathoz tartozik.

A medence más részein MÉSZÁROS J. bauxit, bauxitos
agyag, vörös agyag megjelöléssel összevontan kezelte mind
a tűzkőlisztes rétegeket, mind az esetleg az Alsóperei Bauxit
Formációhoz vehető, mészkőtörmelékes vörös agyag és
vörös aleurit rétegcsoportokat (MÉSZÁROS 1980).

A Tési Formáció alaprétegeinek litofácies eloszlásáról
CSÁSZÁR & CSEREKLEI (1982) szerkesztett és 200 000-es
léptékben publikált térképet. Az 1986-ban kezdődött bauxit
előkutatás a Tési Formáció elterjedésében csak DNy-on és
ÉK-en hozott lényeges változást — növelve a területet. A
„tarka agyag” és a „konglomerátum–kavics–tűzkőtörme -
lék” fáciesterület határát tekintve viszont É-on gyökeresen
megváltoztatta a kutatólétesítmények híján erősen inter -
polált képet. (Itt jegyezzük meg, hogy a térképszerkesztés
során a vörös agyagot nem vették figyelembe, csak a rá -
következő réteget ábrázolták (CSÁSZÁR & CSEREKLEI 1982).
Eleinte mi is bizonytalanok voltunk, de mivel néhány utólag
előkerült vörös minta finom tűzkőlisztes, tűzkő homokos
képződménynek bizonyult, a törmelék pedig nem mindig
mészkő benne, úgy gondoljuk ezt is a tagozat részeként kell
kezelni.)

Az említett, 1986. évi bauxit előkutatás számos idevágó
új adatot hozott. Ezek ismeretében, munkánk során elvé -
geztük a bázisképződmények részletesebb vizsgálatát,
melynek eredményeit megkíséreljük a korábbi adatokkal
együttesen értelmezni.

A bázisképződmények litofácies 

vizsgálata

A Tési Agyagmárga alatt helyezkedik el az Alsóperei
Bauxit Formáció is. Mivel az Alsóperei Bauxit és a tűzkő -
törmelékes összlet felhalmozódási feltételei és diagenezise
nyilvánvalóan eltérőek (hiszen a bauxitképződés a kovasav
kioldódását, a tűzkőtörmelék felhalmozódása ezzel szem -
ben, annak immobilitását felételezi), a különbségek feltá -
rása érdekes lehet. Ezért a tűzkő törmelékes képződmény
jellegeit az ugyancsak a Csehbányai-medencében folyt elő -
kutatás keretében föl fedezett albai fedős bauxit litológiai és
ásványtani jelle geivel is egybevetettük.

A tűzkőtörmelékes–kovalisztes rétegsorok 1986. évi
vizsgálatával a Bauxitkutató Vállalat munkatársai mellett
BOGNÁR L. (röntgen) és MINDSZENTY A. (vékonycsiszolat)

foglalkozott (BOGNÁR & MINDSZENTY 1986). Vizsgálataink
alapján megkíséreltük pontosítani a képződmény lito fá cies
képét. A Bakonybél Bb–15 és az Iharkút Ik–2160 réteg sorának
finomabb szemű szakaszaiból választottuk a mintá kat. Ez a
mintasorozat egymáshoz nagyon hasonló, uralkodó an vörös -
tarka, változó mértékben tűzkő törmelékes, vasas–agyagos,
foltokban ková val cementált keverékkőzeteket foglal magába,
több-kevesebb kőzetliszt és homok méretű kvarc szem csével.
A Bb–15 Tatai Mész kőre települő szelvényének alján törme -
lékes glaukonit rögöcskéket is találtak. Lényeges a különbség a
tűzkő és a vasas–agyagos mátrix arányában (ezzel össze füg -
gésben a kötőanyag uralkodóan vasasabb vagy kovásabb
voltában), valamint a tűzkőtörmelék méretében (GELLAI et al.
1993)

Eredmények

Bb–15 fúrás 

A harántolt terresztrikum részletes vizsgálata megerő -
sítette feltételes megállapításainkat. (A képződményeket a
fotótábla 1., 2., 3, 4. képén láthatjuk.) A hegylábi tör -
melékkúp szétterülő finomtörmelékes fáciesébe illeszkedő
időszakos tavi üledék rövid távon áthalmozott „agyag -
kavicsait” megtaláltuk e szelvény alján. Ilyen kavicsot,
amely ránézésre bauxitkavicsnak is tűnhet, a Bb–23 fúrás
344,2–350,0 m közötti szakaszából is említenek. Ebbe a
feltételezett fáciesképbe illenek az átmeneti pangóvízi
környezetre utaló piritesedési jelenségek, valamint az, hogy
az ural kodóan osztályozatlan, gyakran kaotikus szövetű
kőze tek között itt-ott finoman rétegzett, slíres, olykor
finoman gradált szakaszok is megjelennek. Leírásában PAPP

(1987a) 116,4 m körül 45 fokos rétegzettséget említ.
Bár a tűzkőtörmelékes, tűzkőlisztes szakaszokban itt is

nagyon ritka a karbonáttörmelék, egy-egy vékony szakasz
durva (cm átmérőjű) tűzkőtörmeléket és kevés kvarc szem csét
tartalmazó finomszemcsés kalkarenit, melyet néhol karbonát,
másutt kova vagy vasásvány cementál. A tűzkő darabok szö -
vete (karbonátos litoklasztok, ősma rad ványok és itt-ott felis -
merhető radiolaria vázelemek, szivacstűk, melyeket átkris -
tályo sodott kova cementál) arra utal, hogy karbonátos üledék
diagenetikus tűzkőgumóiból vagy tűzkő lencséiből származ -
hatnak. A mészkődarabok zömmel pátit–mikropátit szöve -
tűek. A törmelék együttest kevés glau konit és vörösagyag rög
egészíti ki. Ez a törmelék uralkodóan a közvetlen kör nyezet
prealbai kőze teiből, elsősorban a Tatai Mészkőből származik.
Ezt bizo nyítják az erősen kovás kőzetben is felismerhető
crinoidea vázelemek és más marad ványok, a glaukonit és
többé-kevésbé a kvarc is. Tudjuk, hogy a Tatai Formációban
alig van tiszta tűzkő, inkább kovával többé-kevésbé átitatott
lepényszerű alak zatok fordulnak elő, amelyből sok likacsos
tűzkődarab s a kőzetliszt méretű tűzkőtörmelék könnyen
kiszabadulhatott. A kvarc egy része, a kvarcit és részben vagy
egészben a csil lám is távolabbi, márgás, vagy nem karbo nátos
háttér te rületről is érkezhetett, a legfinomabb szem nagyság
szélfútta is lehet.
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A Bb–15 rétegsorának vizsgált része BOGNÁR & MIND -
SZENTY 1986, GELLAI 1986a, b):

51,8–110,0 Tési Formáció s. str. Bázis: barnásszürke
agyagmárga.

–122,4 Kepekői Tagozat. Lásd: I. táblázat.
–148,4 Tatai Mészkő Formáció.

Ik–2160 fúrás 

A fúrásból származó képződményt a fotótáblán az 5. kép
ábrázolja. A szelvényrészlet legalsó mintája uralkodóan
agya gos–vasas, pelitomorf, benne a finom tűzkőtörmelék
csak slírekben dúsul fel. Felette a tűzkőtörmelék föl -
szaporodik és eldurvul: durvahomok, ill. aprókavics méretű
éles, szögletes, felületükön helyenként korróziós nyomokat
mutató tűzkődarabok jelennek meg. A szelvény közepén az
anyag kifejezetten intraklasztos szövetűvé válik, a tűzkő -
törmelékhez vele azonos, vagy egy nagyságrenddel na -
gyobb méretű, vasas–kovás(?)–agyagos törmelékanyag —
agyagkavics — keveredik. A kisebb-nagyobb, 300–400 µm
átmérőjű intraklasztok finoman sávozottak (nagyrészt
szemcseméret-változás miatti sávosság), nagy nagyítással
igen finom, átkristályosodott agyagásvány-pikkelyes szer -
ke ze tet mutatnak. Akadnak egészen vasdús (opak), csupán
vörösen áttetsző, intraklaszt jellegű törmelékdarabkák is.
Az agyagklasztok anyaga nagyon hasonlít a szelvény egyes
mintáinak finom pelites mátrixához. A finom tűzkőtör -
melék uralkodóan radiolaria, ill. kovaszivacs-vázelemekből
áll — a nagyobb darabok radiolarit, ill. spongiolit jellegűek.
A tűzkő erőteljesen átkristályosodott (a röntgenfelvételek
nagy mennyiségű kristályos kvarcot jeleznek). A kvarc tör -
melék túlnyomó többségében víztiszta, homogén belsejű;
kifejezetten alárendeltek a mozaik szerkezetű vagy a

hullámos kioltású szemcsék (1-2 db). Viszonylag gyakori a
többé-kevésbé mállott, egyértelműen detritális csillám -
pikkely. A szelvényrészlet felső szakaszából 2–10 mm-es
„bauxit”-kavicsokat írtak le, amelyek, mint kiderült, vasas
kovalisztből állnak (GELLAI 1987f).

Az alapanyag finompikkelyes agyagásványa a rönt -
gennel megvizsgált mélységközökben (a szelvény bázisán)
montmorillonit–illites, kevés és csak kérdőjeles kaolinit–
klorit típusú agyagásvánnyal. A szelvény felső részén hatá -
rozottan megjelenik a kaolinit. Ellenőrzésre vár, hogy vajon
ez általában is jellemző-e erre a képződményre. Allitot —
bár a vizsgálatot végző Fémkut laborral kifejezetten
kerestettük — nem lehetett kimutatni, az Al-Si mellett min -
dig voltak K-, Mg-, Ca-kationok, önálló Al-fázis nem került
elő. A színeződésért felelős vastartalom kisebb része
?goethitként, ill. hematitként, feltehetően nagyobb része
„híg” („dilut”) színezőanyagként van jelen.

A fentiekben részletezett alkotóelemekből álló keverék -
kőzetre a törmelékes elegyrészek kaotikus „elrendeződése”
jellemző; a tűzkőtörmelék rosszul osztályozott, rosszul
koptatott, sőt éles. A kvarctörmelék jobban osztályozott és
keménységéhez képest valamivel jobban koptatott (leg -
alábbis a homok mérettartományban). Nagyobb kvarcszem -
csét más szelvényben sem láttunk ebben a képződményben.
Egészében az üledék határozottan rosszul osztályozott,
éretlen benyomást kelt.

Mindezek azt az egyébként földtani szempontból eleve
logikus elgondolást támasztják alá, hogy az anyag poligene -
tikus eredetű: a tűzkőtörmelék helyi, közeli lepusztulási ter -
mék, de csak a durvábbszemcsés spongiolit, illetve a radio -
larit aprózódásából származik, a finomszemcsés minden
bizonnyal ezen ősmaradványokban gazdag karbo nátos kő -
ze tek mállásából. Együttes előfordulásuk pedig azt bizo -
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I. táblázat. A Bb–15 jelű fúrás anyagvizsgálati eredményei

Table I. Chemical analysis results of  the samples of borehole Bb–15 



nyítja, hogy az itt másodlagosan felhalmozódott tűzkő nem
egy és ugyanazon mikrofáciesből pusztult le (poli ge -
netikus). A kvarc és az alapanyag finom (minden bizonnyal
detritális, legfeljebb részben diagenetikusan át ala kult illit–
montmorillonit) agyagásványa távolabbi és más kőzettani
összetételű forrásból érkezett.

Az Ik–2160 fúrás rétegsorának vizsgált része:
231,0–248,6 m Tési Formáció s. str.: agyag, márga és

kevés mészkő váltakozása.
–265,2 Kepekői Tagozat: tűzkőtörmelékes agyag. Lásd:

II. táblázat. 

–268,8 liász mészkő agyagos törmeléke (tektonizált zó -
na?).

–289,9 Isztiméri Mészkő Formáció (PAPP 1987b).

További vizsgált rétegsorszakaszok

A medencében még a Bb–17 (149,3–159,7; 10,4 m), Bb–
18 (147,4–160,9; 13,5 m), Bb–23 (340,8–350,0 m; 9,2 m) és
a Bb–35 (155,6–165,0; 9,4 m harántolta a képződményt.
Meglepő a kovás képződmény egyenletes vastagsága.

Bb–17 (GELLAI 1986c)

147,2–148,0 Tési Formáció s. str.: tarka agyagmárga.
–148,2 „dolomittörmelékes”, jól kerekített „bauxit kavi -

csos” vörös, vörösbarna agyag.
–149,0 agyag (karottázs alapján).
–149,5/b tarka agyag.
–159,7 Kepekői Tagozat: karottázs szerint helyesbítve.

Lásd: III. táblázat.
–185,6 Tatai Mészkő Formáció

Bb–18

144,7–147,4 Tési Formáció s. str.: tarka agyagmárga.
–160,9 Kepekői Tagozat. Lásd: IV. táblázat.
–191,0 Tatai Mészkő Formáció

Bb–23 (3. ábra)

337,8–340,8 Tési Formáció s. str.: agyagmárga.
–342,6 vörösagyag (Tési Formáció?).
–350,0 Kepekői Tagozat. Lásd: V. táblázat.
–381,0 Tatai Mészkő Formáció.

Bb–35

151,6–155,6 Tési Formáció sárga agyag.
–156,0 Tési Formáció (?) piros agyag.
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III. táblázat. A Bb–17 jelű fúrás anyagvizsgálati eredményei

Table III. Chemical analysis results of  the samples of borehole Bb–17

IV. táblázat. A Bb–18 jelű fúrás anyagvizsgálati eredményei

Table IV. Chemical analysis results of  the samples of borehole Bb–18

V. táblázat. A Bb–23 jelű fúrás anyagvizsgálati eredményei

Table V. Chemical analysis results of  the samples of borehole Bb–23

II. táblázat. A Ik–2160 jelű fúrás anyagvizsgálati eredményei

Table II. Chemical analysis results of  the samples of borehole Ik–2160



–165,0 Kepekői Tagozat Lásd: VI. táblázat.
–179,0 Tatai Mészkő Formáció.
A terület DK-i szegélyén, az Szg–10 fúrásban — az

elemzés szerint — 332,0–341,3 m között van a kovás
összlet, amely „allitos agyag” megnevezéssel 353,8 m-g
még folytatódhatott. Fedőjében a 324,0–327,7 m közötti,
pontosan megállapíthatatlan mélységtől 334,0-ig az Ihar -
kúti Formáció települ (GAÁL 1987). A 331,6–332,0 és
333,0–333,1 m mélységközben ugyanis áthalmozott eocén
mikrofaunát, közte koptatott Nummulites perforatust, talál -
tak; alul a környezetével egyező színű agyagos aleuritban,
fölül okkersárgás zöld agyagban. 

A területen az alábbi néhány fúrásban, amely harántolta a
Tési Formációt, a fekü vagy az Alsóperei Bauxit For má ció -
hoz sorolható képződmény, vagy a Tatai Mészkő Formáció,
ill. idősebb mezozoos kőzet (GELLAI 1987a, b, c–e). 

Bb–16

A s. str. Tési Formáció alján, kb. 219 m-től mészkő tör -
melékes vörös agyag, majd 221,5 m-ig tarka agyagmárga
települ (GELLAI & NÉMETH 1986). Alatta 221,7 m-ig vörös
agyag, 222,1 m-ig tűzkő liszttel kevert vörös agyag követ -
kezik (Lásd: VII. táblázat).

–223,1 kissé meszes, vörös agyagos Tatai Mészkő tör -
meléke, görgeteg.

–249,5 Tatai Mészkő Formáció.

Cseh–12 

300,5–314,5 Tési Formáció bázis (?): világosszürke márga.
–317,1 keverék kőzet (Tési Formáció + Kepekői

Tagozat). Lásd: VIII. táblázat.
–420,7 Tatai Mészkő Formáció.
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VI. táblázat. A Bb–35 jelű fúrás anyagvizsgálati eredményei

Table VI. Chemical compositions of the borehole Bb–35

3. ábra. A Bb–23 jelű fúrás vörös homokkő és agyag rétegcsoport a Zirci
Mészkőben
Jelmagyarázat: 1. Pénzeskúti F., 2. Mesterhajagi Mészkő T., 3. vörös rétegcsoport: agyag,
4. vörös rétegcsoport: agyagos homokkő, 5. vörös rétegcsoport: homokkő, 6.
Eperkéshegyi Mészkő T., 7. dőlés, 8. diszkordáns rátelepülés

Figure 3. Lithological column of the red limestone and clay bed group of the Zirc
Limestone in the borehole  B–23
legend: 1. Pénzeskút Fm, 2. Mesterhajag Limestone Mb, 3–5. red bed group 3.  clay, 4.  clayey
sandstone, 5. sandstone, 6. Eperkéshegy Limestone Mb, 7. dip, 8. discordance

VII. táblázat. A Bb–16 jelű fúrás anyagvizsgálati eredményei

Table VII. Chemical analysis results of  the samples of borehole Bb–16



Cseh–1

A Tési Formáció alja (322,3–322,9 m) mészkőkavicsos
agyagmárga, szürke, foltos, de Al-dús agyagnak tekinthető
(Alsóperei Formáció?). Ellene szól, hogy a fekü a Tatai
Formáció.

Cseh–5

A s. str. Tési Formáció alatt, 338,6–341,3 m-ig vörös -
tarka, meszes–homokos agyagot harántolt, amelyben 1–3
cm-es mészkőkavicsok mellett bauxit pizolitszemcséket
írtak le. Ez alatt még 1,8 m agyagos mészkő szakasz volt
(Tunyokhegyi Rétegtag). Feküje a  Tatai Mészkő Formáció.

Cseh–8

Tési Formáció bázis (429,2–432,2 m) tarka agyag, fekü
je a Tatai Mészkő Formáció.

Cseh–10

Tési Formáció alsó szakasza 347,4–349,7 mészkő gör -
geteg,

–353,5 mészkőtörmelékes és görgeteges meszes agyag,
Formáció

–354,6 agyagmárga,
–357,1 mészkőtörmelék,
–358,1 mészkőtörmelékes homokos agyag,
–361,8 mészkő,
–358,6 homokkő,
–368,1 Tatai? Mészkő,
–369,9 kevert kőzet: M = 0,79, Al2O3 14,4%, SiO2

19,7%, Fe2O3 12,3%, TiO2 0,2%, izz. veszt. 27,2%, CaO
17,6%, MgO 1,9%. Fekü: Tatai? Mészkő Formáció. (A
kérdőjeles azonosítást 4 vékonycsiszolat alapján végeztük,
amelyek finomszemcsés alapanyagban szórtan crinoidea
vázelem-töredékeket és nyéltagot tartalmaztak.)

Cseh–11

A terepi leírás szerint az 59,0–114,5 m közötti rétegsor a
senon Csehbányai Formációba tartozik. Az 1983-as felül -
vizsgálat során azonban a 108,3 m alatti szakasz in kább a
Tési Formációhoz sorolható. Feküje a Dachsteini Mészkő.

Cseh–13

Tési Formáció bázis (290,7–291,1 m) agyag, aleurit,
fekü: Mogyorósdombi Formáció. 

Ik–2237

A s. str. Tési Formáció alatt, 233,6–243,2 m között vörös

agyagot, ez alatt 246,6-ig vörös–barnásvörös tarka agyagot
írtak le. Mindez liász mészkőre települ.

Ik–2238

A s. str. Csehbányai Formáció alatt, 368,0–382,4 m
között, dolomitkavicsos vörös agyagot írtak le, amely a
vizsgálatok (GELLAI & NÉMETH 1987) szerint a Kösseni
Formációra települ. 

Ik–2311

Ugyancsak felülvizsgálták a Csehbányai Formációt
(NÉMETH 1989), amelyben a karottázs szerint 302–310 m
között, az addigi egyhangúságot megtörve, változatos
homok–márga össze tételű kőzetek váltakozását észlelték.
Ez esetleg a Cseh bányai Formáció bázis-rétegcsoportja. De
lehet, hogy csak a 350,2–363,2 m közötti rétegcsoport
tartozik a Tési Formá cióba, amelyben helyenként munieriás
mészkő lemezeket találtak, s az albai korszakot igazoló
palinológiai adatok is születtek. 

Igaz, hogy Munieriák a senonban is előfordulnak, de
erről a területről még nem ismertük őket. A magkihozatal itt
mindössze 2,4 m volt, a karottázs 352,5-től mészkő görge te -
ges agyagot jelez. Kérdéses a fekü, törési zónára gyanakod -
hatunk: 4 m dolomit alatt a talpig 6 m dolomit tömelékes
agyagot fúrtak. (Érdemes megjegyezni, hogy az Ajkai
Formáció befogazódó nyelve lehet a 295,0–298,0 m közti,
296,2-ig sötét fakószürke, alatta kőszenes agyag márga
rétegcsoport.)

Cseh–29

A nagy presenon törés (vízszintes eltolódás?) zónájába
esik, amely elhatárolja a medence Ny-i, dolomitfekvős
részét a keletitől, ahol a Tési Formáció települ a Tatai
Mészkőtől a Dachsteini Mészkőig terjedő rétegsor vala -
me lyik tagjára. 

Ebben a rétegsorban is megvan a Tési For máció, de
alatta még a Zirci Mészkő különféle tagozatai találhatók,
tektonikus helyzetben (4. ábra). A liász aljzat fölött az
Úrkúti Mészkő Tagozat következik (318,0–346,3 m).

A Cseh–27 jelű fúrás vizsgálata 

A vizsgált képződmény az I. tábla 6. képén látható. A
Tési Formáció bázisán kimutatható a Tunyokhegyi Mészkő
Rétegtag (karottázs: 408,3–410,3 m). Fölötte 406,8-tól nagy
szervesanyag-tartalmú, agyagos kőzet települ (ELEK é.n.),
az e fölötti agyagmárga, mészmárga, mészkő rétegcsopor t 
ban még két Al-dús réteg van: 402,5–402,9, 406,0–406,5
(SCHOLTZ É. szóbeli közlése).

A bauxitösszlet a karottázs alapján 410,3–417,0 m között
települ, a terepi leírás szerint a bauxitban végig sok bauxit -
kavics van (HORVÁTH 1969). Mészkő vagy tűzkő extra klasz -
tot nem említenek. Szövetileg és agyagásványait tekintve is
meglehetősen éretlen, de kétségkívül boehmites bauxitnak
minősül. A szöveti éretlenséget az ooidok ala csony szeg -
regációs foka és az Al-ásványok egyöntetűen alacsony
kristályossági foka jelzi. Az éretlenséggel össz hangban az
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VIII. táblázat. A Cseh–12 jelű fúrás anyagvizsgálati eredményei

Table VIII. Chemical analysis results of  the samples of borehole Cseh–12



agyagásvány nem egyértelműen kaolinit, ha nem 2:1 típusú,
Al és Si mellett alkáli-, vagy alkáli föld fém-kationokat is
tartalmazó (kaolinit)–szmektit átmenet, ill. klorit. Mindez
összhangban van a vegyi összetétellel is (IX. táblázat).

Az alapanyag megjelenése, valamint annak az ooidokhoz
való viszonya (repedésmenti, ill. határfelületi fakó agyag -
bevonatok) azt jelzik, hogy az anyag képződését, felhal mo -
zódását követően diagenetikus, esetleg késői diagén–epigén
szakaszban minden bizonnyal legalább egyszeri, de lehet,
hogy többszörös redox változássoro zaton esett át. Az ooidok
belsejében dúsuló mangán -oxid fázis (litioforit) arra utal, hogy
a korai diagenezis (ooidképződés) során a viszonyok még
egyértelműen oxidatívak lehettek, ellenkező esetben a Mn az
üledékből kilúgozódhatott volna, nem dúsult volna föl az
ooidokban. Az ehhez képest későbbi, viszonylag reduktív
hatás a már többé-kevésbé konszolidált ooidokat nem érint -
hette annyira intenzíven, mint az elfakuló alapanyagot — ezért
nem távozhatott a Mn az ooidokból. De az átlag MnO2-
tartalom 0,90%-ról (410,9–411,9) az összlet aljáig 3,34%-ra
nő, sőt hasadékkitöltő anyagban 4,00%. Ez azt jelzi, hogy az
ooidképződés után még az alapanyagban elég sok Mn maradt,
ami aztán mobilizálódott és a szelvény alján dúsult fel.

A Mn karsztbauxitokban szokatlan koncentrálódását a
környezet karsztosodó kőzeteinek finom diszperz, primer
Mn-tartalmával magyarázhatjuk: az oxidatív fáciesben
karsz tosodó Mn-dús liász mészkő felszínén a karsztosodás
végeredményeként visszamaradó Mn-vegyületek elke -
vered hettek a bauxitosodó üledékkel, a Mn-dús, oxidatív
környezetben lezajlott korai diagenezis pedig Mn-dús ooi -
dokat eredményezett. Az ehhez képest minden bizonnyal
utólagos vastalanodás magyarázatául a fedő rétegsor lera -
kódását közvetlenül megelőző általános talajvízszint-
emelkedés látszik elfogadhatónak.

Általános karsztbauxit-geológiai szempontból jelentős,
hogy a diagén Mn-dúsulás itt egyértelműen bizonyítja, hogy
a fekü kőzetösszetétele alapvető hatással van a mállási
közeg kémiai jellegére: a fekü oldási maradéka, ha csekély
is, de hozzájárul a felhalmozódó bauxit anyagához és be -
folyá solja a diagenezis végtermékeinek kémiai összeté telét.

Érdekes, hogy a vizsgált tűzkőtörmelékes rétegso rok -
ban nem volt érdemi Mn-menyiség. A leírások néhol
említenek Mn-os festődést, az ilyen szakaszokból azonban
nem állt rendelkezésre elemzési adat. Tapasztalat, hogy az
ilyenként leírt színeződést többnyire nem Mn okozza. Annyi
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4. ábra. A Cseh–29 fúrás diszlokált szakasza
1. Csehbányai F., 2. Pénzeskúti Márga, 3–8: Zirci Méskő: 3. Gajavölgyi Mészkő T., 4.
Kőriserdei Mészkő T., 5. „orbitolinás mészkő”, 6. „mikrofaunás mészkő”, 7. Úrkúti
Mészkő T., 8. Eperkéshegyi Mészkő T., 9. Sümegi Mészkő F., 10. Liász mészkő, 11.
Hasadékkitöltő mészkő, 12. Feltolódási zóna vörös agyaggal, 13. Diszkordáns rátelepülés,
14. Törés, agyagsávval, tektonikus breccsával

Figure 4.Dislocation zone of borehole Cseh–29

1. Csehbánya Fm, 2. Pénzeskút Marl Fm, 3–8. Zirc Limestone: 3. Gajavölgy
Limestone Mb, Kőriserdő Limestone Mb, 5. Limestone with Orbitolinas, 6.
Limestone with microfauna, 7. Úrkút Limestone Mb, 8. Eperkéshegy Limestone
Mb, 9. Sümeg Limestone, 10. Liassic limestone, 11. Fissure filling limestone, 12.
Overtrust zone with red clay, 13. Discordance, 14. Trust with fissure filling clay and
tectonic breccia

IX. táblázat. A Cseh–27 jelű fúrás anyagvizsgálati eredményei

Table IX. Chemical analysis results of  the samples of borehole Cseh–27



kimondható, hogy a Mn általában hiányzik ebből a kép -
ződményből, még a vasdús kifejlődésekből is.

A bauxitanyag általános éretlensége, a szmektit típusú
agyagásványok jelenléte arra figyelmeztet, hogy a bauxit -
üledék kiinduló anyagának eredeti származását kutatva
nemcsak a feküből ismert viszonylag tiszta (legfeljebb Mn-
dús) mészköveket, hanem más, elsősorban agyagos–márgás
kőzeteket (agyagos mészkő, fillit stb.), vagy akár eolikus
piroklaszt-anyagot is figyelembe lehet venni. Ezért részle -
tesen megvizsgáltuk a bauxitban található extraklasztokat.

Az iszapolási maradék törmelékszemcséket magába
foglaló hányada alig kifejezhetően csekély (0,004%), minő -
ségileg azonban figyelemre méltóan változatos. Kvar cot, mik -
ro klint, pertites káliföldpátot, plagioklászt, apatitot, disztént,
zöld amfibolt és meglepően nagyszámú, optikai tulajdonságai
alapján ?titanitnak mutatkozó szemcsét sikerült azonosítani
benne (MINDSZENTY et al. 1991) Azono sítottak magmás kőzet -
törmeléket, csillámos–földpátos kőzettörmelék-darabot, ke -
vés mészkőrögöcskét és néhány, optikai módszerekkel köze -
lebbről már nem azonosítható ?krómit-, esetleg ?rutil szemcsét
is. E szemcsék a 0,1–0,2 mm közötti frakcióban dúsultak. A
<0,1 mm frakcióból az extraklasztok mágneses szeparátorral
való dúsítása mód szertani nehézségek miatt nem volt meg -
oldható, a rutin jellegű mikroszkópos ellenőrzés szerint az
anyag a felso roltak mellett néhány prizmás termetű, vagy
törmelékes cirkont(?) is tartalmaz.

Az extraklaszt asszociáció változatos összetétele arra
mutat, hogy a kora-albai tektonikai fázis eredményeként a
távoli környezetben nemcsak az idős karbonátos kőzetek és
az alaphegység metaszediment része, hanem esetleg mé -
lyebb kristályos kőzetek is a lepusztulási felszínre kerültek,
s finomtörmelékes anyaguk a bauxithoz keveredett. A tör -
melékes ásványok között egyértelműen piroklaszt-ere detű
szemcse nem volt.

Nem találhatók meg a bauxitszelvényben a közvet len (ebb)
környezetből származó tűzkő-, kvarc-, kovás mészkő-, csil -
lám töredékek, és hiányzik az Alsóperén gyakori mész kő tör -
melék is. A csehbányai bauxitszelvény anyaga, bár első fokon
oxidatív diagenezisről tanúskodik, nem olyan mértékben érett
telepből származik, mint a senon-fedős szintekből ismert
bauxitok. Ooidjai nem érik el azt a szegregációs fokot sem,
ame lyet az alsóperei előfordulás egyik-másik mintájából meg -
ismertünk. Mindenesetre az itteni szelvény eredeti tele pülé -
sűnek látszik, míg az alsó perei terület eddig vizsgált (SZÁNTAI

1983) bauxitmintáinak váltakozva oxidatív és reduktív felhal -
mozódási, ill. dia genetikus körülményeket tükröző litofáciese,
törmelék tartalma, valamint a telep térbeli megjelenése amel -
lett szól, hogy az alsóperei telep, vagy legalábbis annak
jelentős része, kora-albai áthalmozás terméke. 

Az extra- és intraklasztok 

áttekintése

A vörös agyag és aleurit képződmény mészkőtör me -
lékes kifejlődése látszólag analóg a tűzkőtörmelékkel, de
lehetséges, hogy ez a törmelékképződés nem az első

denudációs periódus végét, hanem a Tési Formáció ingresz -
szóját megelőző mozgásokat jelzi, mivel ez a kifejlődés má -
sodlagosan áthalmozott lehet, méghozzá kevésbé kiegyen -
lített térszínen, ahol volt lehetőség mészkőtörmelék képző -
désére és hozzákeveredésére. A feltételesen az Alsóperei
Bauxit Formációba tartozó, a Cseh–27 fúrás által harántolt
rétegsor ezzel szemben sem mészkő-, sem tűzkőtörmeléket
nem tartalmaz.

A Kepekői Tagozat anyaga sokkal nagyobb arányban
helyi, mint a bauxité, ráadásul legnagyobbrészt reziduális,
oldási maradék jellegű. Tisztán mechanikai aprózódásból
eredő összetevője — a ritkán előforduló mészkőtörmeléken
kívül — nincs, hiszen még az ép, szögletes tűzkőtörmelék
sem preparálódhatott ki mechanikusan a rövid szállítási
távolságon.

Következésképp, lerakódása kezdetén a távolabbi háttér
klímája nem kedvezett a kaolinitképződésnek, amely csak
az Ik–2160 fúrás rétegsorának felső részén jelenik meg. 

A bauxitban lévő mészkőtörmelék nyilván klaszt,
csekély mennyiségű, de rendkívül változatos törmelékes
ásványai minden bizonnyal távoli forrásterületről származ -
nak, a prebauxitos anyag eredeti jellege pedig ez idő szerint
nem állapítható meg. Még ha, a Kepekői Tagozathoz
hasonlóan, részben helyi reziduális eredetű anyagot is
tartalmaz, a bauxitosodáshoz szükséges éghajlati, vízké mi -
ai feltételek biztosan merőben mások voltak, mint amilye -
nek a csak gyenge és részleges kovamobilizációt mutató
kovás összlet képződését megengedő feltételek. 

A „klaszt”-ként említett karbonátos kőzettörmelék
számtalan szemcséjén felismerhető a Dachsteini Mészkő
valamelyik szövettípusa, sőt a jellegzetes felső-triász fora -
mi niferák sem ritkák. A vizsgált anyagban egyébként olyan
szövetet is találtunk, amely szórtan mészkőtörmelékes,
bauxittal átszőtt mikropátitnak minősíthető.

Diszkusszió

Úgy tűnik, hogy a két képződmény elterjedési területe
között (5. ábra) mindenképpen nagy domborzati különb -
ségeknek kellett létezniük. Az Alsóperei Bauxit felső-nori–
raeti–(leg-)alsó-liász képződményekre települ, képződése
előtt a sine muri–apti kőzeteknek le kellett pusztulniuk, vagyis
kiemel tebb, tagoltabb térszínre kell gondolnunk melynek
létrejötte s ennek következtében az erózió, POCSAI & CSONTOS

(2006) szerint már a Tatai Mészkő lerakódása előtt/alatt
megindul hatott. A jelek szerint a mozgások kora-albai
felélénkülése a térszíni különbségeket és az erózió mértékét
tovább fokozta. Az anyagvizsgálatok összhangban vannak
azzal, hogy a lepusztulás egy gyen gébb kora-apti és egy
erőteljesebb kora-albai denudációs szakaszban történhetett. A
bauxitanyag, amely eredetileg talán a kiemeltebb helyzetben
feltáródott Dachsteini Mészkő felszínén képződött, a
fölerősödő erózió hatására és kőzettörmelékkel keverten
halmozódott át viszonylag alacsonyabb térszínre és korai
diagenezise a talajvízszint közelében fejeződött be. A kovás
összlet ezzel szemben, feltételezésünk szerint, már eleve ala -
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csonyabb egykori térszíni helyzetben, többnyire a legfiatalabb
prealbai formációra települt, amely nyilván a levetett rögök -
ben, a denudációnak kevésbé kitett részeken maradt meg s ez a
helyzet nem kedvezett a kova teljes kioldó dásának sem.

Ami a leülepedés környezetét, ill. az anyagszolgáltató
háttér klimatikus–domborzati viszonyait illeti, az alábbi
következtetéseket kockáztatjuk meg: A kaolinit úgyszólván
teljes hiánya, az agyagásvány-együttes illit–montmoril loni -
tos összetétele a mállási háttérben — legalábbis az összlet
felhalmozódásának kezdetén — vagy kevésbé nedves klí -
mát, vagy ugyan nedves, de a mállástermékek azonnali
leöb lítéséhez vezető tagolt domborzat feltételezését engedi
meg. Mindkét feltevéssel egybevág az üledék kevéssé
kilúgozott (kovadús) volta, és a kvarc-, ill. a tűzkőtörmelék
kevés kivételtől eltekintve ép, vagy nem túlzottan korrodált
körvonala, felülete.

A leülepedés környezetét a kezdeti jelentős domborzati
különbségekkel összhangban, hegylábi síkságra kifutó idő -
szakos vízfolyások (záporpatakok) viszonylag jól átszel -
lőzött időszakos tavacskáiban, enyhén lúgos vízben feltéte -
lezzük. Bizonyítékok: a ferri-vas jelentős szerepe és a mont -
morillonit jelenléte. Összevágnak ezzel a feltételezés sel az
említett kőzettani jellegek is.

Úgy véljük, fölvázolható egy sematikus modell, mely -

ben az intenzív denudáció (1) során mechanikai kőzet tör -
me lék tartósan nem maradt meg területünkön. A karszto -
sodás szerepe az erózió csöndesülő szakaszában (2) növe -
kedett meg. Később bekövetkezett egy stádium (3), amelyet
újra intenzívebb relief-energia jellemez, s melynek során
bauxit- és mészkőtörmelék együttes összehalmo zódása is
végbement.

Kérdés, hogy a kőzettani és térszíni különbségek ele -
gen dő lehetőséget adtak-e a kétféle képződmény egyidejű
keletkezéséhez. Ha nem, az időbeli különb ség hogyan értel -
mez hető, azaz melyik az idősebb és melyik a fiatalabb
összlet?

Ha elfogadjuk a vázolt fejlődésmenetet, akkor logi kus,
hogy a durvább törmelékanyagot tartalmazó, kovás össz -
letet idősebbnek kell tartsuk, mint az eredetileg pelitomorf,
csak diagenetikus alakos elemeket tartalmazó bauxitot. E
mellett látszik szólni az is, hogy a kovás összlet bauxit tör -
meléket nem, kaolinitet is legfeljebb felső részén tartalmaz.
Ahol a s. str Tési Formáció települ rá, ott e kettő között a ha -
tár nagyon éles. 

Végül nyilvánvaló, hogy a fejlődésmenet fokozatosan jut
el az (1) stádiumtól a (2)-ig. A tűzkőtörmelék–kovaliszt
képződése és felhalmozódása már a folyamat elején lehet -
séges volt. Eközben az erősödő oldódás, karsztosodás révén
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5. ábra. A Tési F. aljzata és az aljzatra közvetlenül települő kifejlődés elterjedése
1. Tatai Mészkő F. (apti) 2. Tési Agyagmárga F., Kepekői Tagozata a CSÁSZÁR & CSEREKLEI (1982) féle térképen 3. A
Kepekői T. kiterjesztése az új kutatás révén.,4 -6. idősebb feküképződmények:, 4. Dachsteini Mészkő F. és/vagy
Kardosréti Mészkő F., 5. Jura képződmények, 6. Jura-neokom képződmények. , 7. s. str Tési Agyagmárga F. elterjedési
határa, 8. Kitöltött kör:  mélyfúrások  Császár-Csereklei térképe szerint, Üres kör: későbbi fúrások, 9. szerkezet-
megszabó törések, 10: jelentős törések (bizonyított, ill. helyük feltételezett)

Figure 5. Substratum of the Tés Formation, combined with the areal extension of its basal lithofacies
1. Tata Limestone F (Aptian) 2. Kepekő member of the Tés Formation (as shown by the map of Császár and Csereklei) 3.
Additionla areas with the  occurrence of the Kepekő member identified by the present study. 4 – 6. Older bedrock formations:
4. Dachstein Limestone and/or Kardosrét Limestone, 5 Jurassic formations in general, 6- Jurassic to Neocomian ,7. Boundary
of the extent of the Tés Formation, 8. black circles: boreholes according to CSÁSZÁR & CSEREKLEI ’s map (1982), empty circles:
boreholes drilled later 9. major faults, 10. significant faults (proved/supposed)



az ellenálló kovaanyagú törmelék uralkodóvá vált és felhal -
mozódott a hegylábi vagy intramontán tökéletlen síkság
mélyebb részein. Bauxitképződés azonban csak a tiszta
mészkő aljzatú területrészek kialakulása után indulhatott,
kissé magasabb térszínen, ahová a tűzkőtörmelék nem
juthatott el.

Következtetések

Nagy (minden bizonnyal tektonikus okokra vissza -
vezethető) domborzati különbségek voltak a két kép ződmény
elterjedési területe között. Az Alsóperei Bauxit felső-nori —
raeti — (leg)alsó-liász képződményekre települ, képződése
előtt a sinemuri–apti kőzeteknek le kellett pusztul niuk, vagyis
felhalmozódásának idején a térszín kiemelt és tagolt volt. A
POCSAI & CSONTOS 2006 által felvázolt szerkezetfejlődésnek
megfelelően, ill. annak folytatásaként a lepusztulás egy
gyengébb — kora-apti — és egy erőteljesebb — kora-albai —
denudációs szakaszban történt. 

A kovás összlet többnyire a legfiatalabb prealbai formá -
cióra települ, amely nyilván a mélyebb helyzetű rögökben, a
denudációnak kevésbé kitett részeken maradt meg. Lera -
kódása kezdetén a távolabbi háttér klímája nem kedvezett a
kaolinit képződéséhez szükséges ferrallitos mállásnak, hiszen
ilyen típusú mállástermék (bauxitos agyag) lepusztulásából
származó anyag csak a szelvények felső részén jelenik meg.

A bauxit törmelékes ásványtársulása — kevés ada -
tunkból úgy tűnik — lényegesen gazdagabb a kovás képződ -
ményekénél. Következésképp a bauxitosodott anyaghoz a
fekü oldási maradéka mellett egyéb lepusztulási termékek is
hozzájárulhattak.

Az alternatív megoldást, miszerint az összes kvarc is és
az agyagásvány is helyben reszedimentált — karbonát -
kőzetekből akcesszóriaként származó — lenne, a neokom
és és apti kőzetek részletes és erre koncentráló szedimen -
tológiai vizsgálata bizonyíthatná vagy cáfolhatná. Elgon -

dol kodtató, hogy a kvarc mellett, amely a Sümegi Már gából
és a Tatai Mészkőből is származhatna, az ugyancsak abból
eredő tűzkő-típusok, valamint glaukonit nem volt fellelhető
ebben a liászra (Isztiméri Mészkő F.) települő szelvényben

A s. str. Tési F. alatti albai képződmények egymáshoz
való viszonyának megítélése korántsem végleges. A vizs -
gálatoknak nem is ez volt a fő célja, hanem a képződési hely
és a képződéskor fennállt térszín jellegeinek, és a földtani,
geokémiai stb. viszonyoknak a megvilágítása. Az elmon -
dottak talán felvillantottak néhány lehetőséget e kérdések
megválaszolására.

Anélkül, hogy minden távolabbról származó, némely -
kor látszólag ellentmondó adatot szemügyre vennénk,
megemlítjük, hogy a hárskúti Gyk–1 és –2 jelű régi bauxit -
kutató fúrás szelvényében GÖBEL (1957) 2,5 m téglavörös,
erősen agyagos, vaskonkréciós és -pizolitos, bemosott tűz -
kő gumós „bauxitot”, ill. 0,7 m sötét vörös barna, mészkő -
törmelékes és -kavicsos „bauxitot” írt le, melyre az egyik
fúrásban 1,0 m vastag, „tűzkőgumó anyagú kavics”-ot
tartalmazó sárga, alul vörös agyag települ. Mindezt barre -
minek tartotta, tehát nem sorolta az akkor aptinak tekintett
Tési Formációba. A „bauxit” azonban valójában agyagos,
vasas kovaliszt lehet (KNAUER 1988). Ha a kavics kifejezést
szó szerint vesszük, márpedig ez GÖBEL esetében valószínű,
azonos sága a tűzkötörmelékes képződménnyel nem nyil -
ván való, egyike lehet a Tési Formáció bázisán előforduló
egyéb törmelék tartalmú kőzeteknek. Lehetséges azonban,
hogy a nagy vonalú terepi leírásban a „kavics” egyszerűen
többé-kevés bé koptatott törmeléket jelentett, s az egész ré -
teg csoport a Kepekői Tagozathoz sorolható. Végül nem zár -
ható ki, hogy a fedő kavicsos agyag egy nagyobb energiájú
lehordási szakaszhoz kapcsolódik.

Meg kell említenünk, hogy a Déli-Bakonyban a Kab-
hegy nyugati előterében, az Északi-Bakonyban pedig
Pénzes győr–Zirc térségében is ismert — fúrásban és fel -
színen — a Kepekői Tagozat (Szinonima: Tündérmajori
Tagozat.)
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1–2. Bb–15, 114,2 m 1N, Tűzkő, kalcit anyagú Echinodermata váztöredékekkel (apti?) (1. 1N, 2. +N) — Bb–15, 114,2 m. Chert with Echinoid fragments (Tata
Formation?) (1. 1N, 2. +N)
3–4. Bb–15, 112,2 tűzkő, kvarc, csillám, váztöredékek és laminált agyagklasztok vasoxidos matrixban (záporpatak-üledék) (3. 1N, (4. +N) — Bb-15, 111,2 m. Detrital
grains of chert, quartz and mica with shell-fragments and laminated clay-clasts all embedded In iron-oxide-rich matrix (possible ephemeral flood deposit) (3. 1N, 4. +N)
5. Ik–2160 257,6–260,0 m. Szögletes, vörösbarna vasas agyag-klasztok és ugyancsak szögletes tűzkő-töredék, finom aleuritos-agyagos, csillámos, kvarctörmelékes
matrixban +N. — Ik–2160 257,6–260,0 m. Red-russet, angular, iron-rich clay-clasts with likewise angular chert clasts embedded in fine micaceous silty-clayey matrx rich
in quartz grains
6. Cseh–27  425,9–126,9 m. Primitiv gömbszemcsék fakó vörös bauxitos-agyagos matrixban 1N — Cseh–27  425,9–126,9 m.  Primitive roundgrains and roundgrain-
fragments in pale-coloured bauxitic-clayey matrix

I. tábla — Table I
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Expanded Provenance Analysis (EPAn) of Clastic Deposites
Five-part coordinated analysis of clastic rocks

Abstract
It is well known that clastic rocks have great economical and scientific importance as for example may represent

hydrocarbon- and water reservoires and remnants of totally eroded mountain belts. The precise mineralogical-
petrological determination (petrography) of their detrital grains and identification of their source area are important
research direction for both areas. Traditionally, two main trends have been developed for the provenance examination of
unconsolidated clastic sequences: Pebble petrography, which performs the macroscopic determination and thin-section
examination of the   individual pebbles larger than a few centimetres and the heavy mineral analyses, which targets the
sand fraction. Both methods have serious deficiencies. To eliminate some of these deficiencies, the fine-grained pebble
examination (FPE) method has been introduced into the petrographic examinations in the last few years. However it has
not resolved the problem to unequivocally link different heavy minerals to source rock types. The aim of this paper is to
present a grain determination procedure that allows to identify the source rock types of clastic deposites with improved
accuracy, by reducing the uncertainity that would arise from using one or the other method separately. Our approach - the
Expanded Provenance Analysis (EPAn) - is a combined procedure of five different grain/clast determination methods.
These include both, previously utilised techniques and one that is proposed herein for the first time. This paper describes
and evaluates the EPAn approach.

Key words: provenance, petrography, pebble, sand, thin-section, heavy minerals

Összefoglalás
Közismert, hogy a törmelékes kőzetek, mint például szénhidrogén-, vagy víztároló képződmények, és mint eltűnt

hegységek lepusztulási maradékai komoly gazdasági és tudományos jelentőséggel bírnak. Törmelékszemcséinek pontos
ásvány-kőzettani és geokémiai és forrásterületük azonosítása mindkét terület számára fontos kutatási irányt jelenthet.
Laza törmelékes rétegsorok forrásterület-vizsgálatára hagyományosan két fő irányzat alakult ki: a nagyobb méretű
kavicsok petrográfiája, amellyel az egyedi, néhány cm-nél nagyobb méretű kavicsok makroszkópos, terepi és vékony -
csiszolatos vizsgálatát végezzük, valamint a nehézásvány vizsgálat, amely a rétegek homokméretű ásványszemcséinek
meghatározásával foglalkozik. Mindkét módszernek komoly hiányosságai vannak. Ezek egy részének kiküszöbölésére
az utóbbi években bevezették a beágyazott szemcsecsiszolatos vizsgálati módszert, de a nehézásványok biztos kőzethez
rendelhetősége így sem oldódott meg. Ezzel a munkánkkal az a célunk, hogy egy olyan vizsgálatsort mutassunk be,
amely laza üledékes rétegsoroknak az eddigieknél sokkal pontosabb és biztosabb forrás meghatározását teszi lehetővé,
és amelynek segítségével kiküszöbölhetők a korábban alkalmazott módszerek egyedi hiányosságai. Az általunk komp -
lex eredetvizsgálatnak (KEVi) nevezett módszer olyan ötelemes szemcseelemző vizsgálatsor, amely az eddig
hagyományosan és újabban használt, valamint ebben a cikkben használt újonnan bemutatott vizsgálatokat együttesen,
összehangoltan tartalmazza. Jelen cikkben részletesen bemutatjuk a „KEVi” módszer egyes elemeinek vizsgálati
leírását, alkalmazhatósági feltételeit, előnyeit és hátrányait, valamint a vizsgálatsorban betölthető szerepét és hasznát. A
dolgozat végén a „KEVi” módszer értékelését is összefoglaljuk.

Kulcsszavak: forrásterület, petrográfia, kavics, homok, vékonycsiszolat, nehézásvány
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Bevezetés

A recens folyóvízi hordalékok kavicsainak vizsgálata és
származási helyük felkutatása már a kőkorszak emberének
is egyik fő tevékenysége volt. Az üledékes kőzetek forrás -
területének modern kori tudományos kutatása azonban csak
a 19. században kezdődött el. LUDWIG (1874), MEUNIER

(1877) és MICHEL LÉVY (1878) recens tengerparti és folyó -
vízi eredetű homokok, míg THÜRACH (1884) különböző
homokkövek nehéz ásványainak mikroszkópos megfigye lé -
sével igyekeztek meghatározni azok lehetséges forrásterü -
leteit.

Az üledékes rétegek és rétegsorok törmelékanyagának
forrásterület-elemzése a 20. század során egyre elterjed teb -
bé vált és a mai napig fontos kutatási terület mind az alkal -
mazott, mind az alapkutatásban. Az üledékes összle tek tör -
melékanyagának ásványtani és kőzettani vizs gála tá val u -
gya nis megismerhető többek között a forrás terü let lepusz -
tulás-története, amely segítheti az adott le pusz tulási terület
földtani felépítésének, földtani és tekto nikai fejlő dés -
történetének jobb megismerését (pl. DICKINSON & SUZEK

1979, HAUGHTON et al. 1991, PRESTON et al. 1998, PEARCE et
al. 1999, ANDERSSON et al. 2004, HEINS & KAIRO 2007, NIE

et al. 2012, BARNARD et al. 2013, ZAID 2013, WRAY & JEANS

2014).
A technológia és a műszeres analitika fejlődésével új

utak nyíltak meg a forrásterület-elemzés előtt. Az egyes
homokméretű szemcsék mikroszkópos–mikromorfológiai
(SEM, CL) vizsgálatával az alak, szín és belső szerkezet,
mint például a zónásság és törések változatosságát hasz -
nálják ki (pl. LIHOU & MANGE-RAJETZKY 1996, SEYEDOLALI

et al. 1997, DUNKL et al. 2001). A detritális homokszemcsék
ásványkémiai és radiometrikus vizsgálatához többek között
elektronmikroszondás, ionmikroszondás, LA-ICP-MS
vizs  gála tokat, illetve U-Pb, U-Pb(He), hasadvány nyom
valamint 40Ar/39Ar korhatározást végeznek, amelyek ponto -
sabban, más oldalról teszik lehetővé a lehetséges forrás -
kőzetek vagy forrásterületek azonosítását. Ezzel együtt más
kutatók a lepusztulási terület kőzettani felépítését az üle -
dékes kőzetek geokémiai vizsgálatával is megpróbálják
azo nosítani (pl. PRESTON et al. 1998, PEARCE et al. 1999,
ANDERSSON et al. 2004, SABAOU et al. 2009, MONTILLA et al.
2013, WRAY & JEANS 2014). Egyes szerzők például bizonyos
kémiai elemek teljes kőzetben mért mennyiségéből, azok
arányaiból, valamint a jellemző izotóparányokból következ -
tettek a lepusztulási terület összetételére és jellegére (pl.
GARVER et al. 1996, BOCK et al. 2000).

A különböző vizsgálati módszerek alkalmazása során
nagy számban keletkezett adatok feldolgozását egyre in -
kább matematikai statisztikai módszerekkel végzik. A le -
pusz tu lási területet számítógépes modellezéssel próbálják
behatá rol ni és jellemezni (WELTJE 2002, 2004; HOFMANN et
al. 2008, 2013; MARSCHALLINGER & HOFMANN 2010).
WELTJE megalkotta az üledékes kőzettanban alkalmazott
három szög diagramok mintájára az ún. petrográfiai adat koc -
kát (PDC), amelynek előnye, hogy egyszerre három tengely
mentén, három különböző értéket tud kezelni és ábrázolni

(WELTJE 2004, 2012). Ezek a módszerek alkalmasak folyó -
vízi rendszerekben a különböző forráskőzetek térbeli elter -
jedésének és mennyiségének megállapítására, vagy a forrás -
területen történő erózió és exhumáció mértékének meghatá -
ro zására (WELTJE & VON EYNATTEN 2004).

A mállás-szállítás-leülepedés-diagenezis folyamatának
rekonstrukciója a szénhidrogén-kutatásban is nagy jelentő -
ségű, elsősorban a medenceanalízis terén és a szénhidrogén
anyakőzetek, tároló kőzetek, illetve záró kőzetek földtani
minősítése szempontjából (pl. HAUGHTON et al. 1991, HEINS

& KAIRO 2007, ZAID 2013).
Ugyanakkor az üledékes kőzetek egészének és egyes

detritális alkotóinak tulajdonságai nem feltétlenül egyeznek
meg pontosan forrásterületük kőzeteinek és alkotóinak ere -
detileg fennállt kiindulási tulajdonságaival. Az üledékes
kőzetekben megjelenő elegyrészek mennyiségét, arányát,
összetételét és megjelenési módját (pl. mállottsági fok, alak
stb.) a mállás, szállítás és diagenezis során végbemenő szá -
mos folyamat befolyásolhatja (SIEVER 1988, WELTJE & VON

EYNATTEN 2004, WELTJE 2012). A folyóvízi szállítás során
például a legfontosabb befolyásoló tényező a kémiai
átalakulás (JOHNSSON & MEADE 1990), de fontos szerepet
játszik még a szemcsék koptatódása, osztályozódása, áthal -
mozódása és keveredése is (SIEVER 1988, WELTJE & VON

EYNATTEN 2004, WELTJE 2012). A lerakódás után ható dia -
genetikus folyamatok során a detritális elegyrészek vissza -
oldódhatnak, kémiailag átalakulhatnak, és új ásványfázisok
is képződhetnek (SIEVER 1988, WELTJE & VON EYNATTEN

2004). A fent ismertetett vizsgálati módszerek nagy része
esetén nem lehetséges a detritális, illetve autigén és epigén
eredetű összetevők megkülönböztetése. Mindezek a folya -
ma tok és módszerek adta hiányosságok bizonytalanná tehe -
tik a forrásazonosítást (pl. GARVER et al. 1996, BOCK et al.
2000, WELTJE & VON EYNATTEN 2004).

Mindezek alapján megállapítható, hogy az üledékes
kőzetek forrásterületének pontos, megbízható megismeré -
séhez nem elég csupán egyes anyagtípusok (pl. lehetséges
forráskőzetek, kavicsok, nehézásványok, egyes detritális
ásványfajták) egyféle módszerrel (pl. mikromineralógia,
kavicsstatisztika, ásványkémia, kőzetkémia stb.) történő
vizsgálata. A módosító hatások miatt ugyan alkalmaznak
bizonyos kiegészítő vizsgálati módszereket, de ezek nem
közvetlenül az üledék forrásának pontosabb megismerésére
irányulnak, hanem csak közvetetten, a lepusztulás, szállítás
és diagenezis során érvényesülő környezeti tényezők (pl.
tektonika, klíma, növényzet, topográfia) hatásaira próbál -
nak rávilágítani (WELTJE et al. 1998). Ezeknek a befolyásoló
tényezőknek az ismeretében pontosabban meg lehetne is -
merni a vizsgált üledék vagy üledékes kőzet forrásterületét,
azonban a legtöbb forráskutató vizsgálat során e folyamatok
közül csak egyet-egyet vesznek figyelembe.

Mindezen problémák egyszerű módszerrel történő meg -
oldására egy összetett petrográfiai vizsgálatsor, az általunk
komplex eredetvizsgálati módszernek (KEVi) nevezett
vizsgálatsor bevezetését javasoljuk.

A kavicsokat is tartalmazó törmelékes összletek ásvány-
kőzettani, petrográfiai módszerrel történő, forrásterületük
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kőzetösszetételére irányuló kutatása hagyományosan há -
rom, újabban négy fő anyagtípus vizsgálatára korlátozódik:

1. Az egyedi kavicsok petrográfiája magában foglalja a
terepi kőzetmeghatározást és legalább 200 kavics adatainak
(kőzettípus, mennyiség, alak, koptatottság, mállottság stb.)
rögzítését (pl. BÓDI 1938, PÉCSINÉ DONÁTH 1958, JUHÁSZ

1965, BREZSNYÁNSZKY & HAAS 1984, BURJÁN 2002), vala -
mint a kavicsfajták vékonycsiszolatból történő pontos
leírását és meghatározását (pl. ILLENBERGER 1991, SALATA &
OSZCZYPKO 2010, SPRÁNITZ & VÁCZI 2014, ANASTASIU et al.
2015, JIN-LONG et al. 2016, OSZCZYPKO et al. 2016, SPRÁNITZ

et al. 2017).
2. A homokkőrétegek petrográfiája leginkább a vékony -

csiszolatos vizsgálatra korlátozódik (PETTIJOHN et al. 1973;
B. ÁRGYELÁN 1995; VARGA et al. 2001, 2003; ARRIBAS et al.
2003; KASSAB et al. 2014; SZŐCS et al. 2015; OBBÁGY 2017).

3. Hagyományos nehézásvány vizsgálat alatt a tör -
melékes összletek homok méretű frakciójából kinyert
nehézásványok vizsgálatát értjük (MOLNÁR 1964, 1965;
GEDEONNÉ RAJETZKY 1973; MORTON 1991; THAMÓNÉ

BOZSÓ 1991a, b; MANGE & MAURER 1992; MORTON &
HALLWORTH 1994, 1999; LIHOU & MANGE-RAJETZKY 1996;
SEYEDOLALI et al. 1997; DUNKL et al. 2001; BURJÁN 2003;
MÁTHÉ et al. 2003; MANGE & WRIGHT 2007; NÁDOR et al.
2007; VARGA et al. 2009; OBBÁGY 2017; BÓNOVÁ et al. 2018).

4. Az eddig itthon leginkább csak szemcsecsiszolatos
vizsgálatként emlegetett módszert csak néhány éve vezették
be az oktatásba és a kutatásba az ELTE kutatói (RÓZSÁS

2012, BENEI 2014, SIMON 2015). Ez a forráskutató módszer,
amely a laza üledékből szeparált darakavics méretű szem -
csék vékonycsiszolatos vizsgálatát jelenti, az újabb hazai
kutatásokban is kezd teret nyerni (CARACCIOLO et al. 2012;
BRADÁK et al. 2014; SZEBERÉNYI et al. 2014, 2015; MIKLÓS &
JÓZSA 2017).

Ezek a vizsgálati módszerek önmagukban alkalmazva
sok bizonytalanságot hordoznak és csak nagyon hiányos
képet adnak a forrásterületről és annak lepusztulás történe -
téről. Itt említhető meg példaként a nagyméretű kavicsok
te repi kőzethatározásának pontatlansága, azok pontos (vé -
konycsiszolatos) kőzet-meghatározásának számbeli kor lá -
tozottsága, illetve a mikroásványok forráskőzethez ren del -
hetőségének bizonytalansága (l. a „KEVi módszer érté -
kelése” című fejezetben). A szemcsecsiszolatos vizs gálat
esetében pedig a szemcsék egy részének pontos kő zettani
besorolása lehet bizonytalan. A törmelékes réteg sorok for -
rás területének és azok lepusztulás történetének rekonstruk -
cióját szolgáló fent felsorolt hagyományos vizs gálati mód -
szerek közül a kutatók általában egyszerre csak egyet, vagy
legfeljebb kettőt alkalmaznak egy-egy egy séges rétegsor
tanulmányozása során. Ezeknél a mun kák nál az egyes ön -
állóan alkalmazott módszerek hiányos ságai, hátrányai jól
megmutatkoznak a következ tetések bizonyta lanságában.

Ezeket a bizonytalanságokat és hiányosságokat, amelye -
ket a „A KEVi módszer részletes leírása” című fejezetben
részletezünk, jelentősen csökkenthetjük az általunk ebben a
munkában javasolt vizsgálatsor alkalmazásával. A vizs -
gálat sor bemutatásával az a célunk, hogy az eddigieknél

hatékonyabb eszközt nyújtsunk laza törmelékes rétegsorok
forráskőzet meghatározásához. Az itt bemutatott módszer
öt különböző vizsgálat együttes alkalmazásán és össze han -
golt értékelésén alapul. A vizsgálatsorba ötféle vizsgálati
módszert vontunk be, amelyek közül az első, harmadik és
negyedik már régóta jól ismert, a második egy újabban
bevezetett, az ötödik pedig egy általunk itt újonnan bemu -
tatott vizsgálat: 1. Egyedi Nagyméretű kavicsok Petro -
gráfiai vizsgálata (NP). 2. Beágyazott szemcsék Vékony -
csiszolatos vizsgálata (BV) (korábban szemcsecsiszolatos
vizsgálat). 3. Homokkőrétegek hagyományos Vékonycsi -
szo latos vizsgálata (HV). 4. Hagyományos Nehézásvány
vizsgálat (HN). 5. Nagyméretű kavicsok Nehézásvány
vizsgálata (NN).

Bár ezek a vizsgálatok egyenként is alkalmasak a le -
pusztult kőzetekre vonatkozó többé-kevésbé pontos minő -
ségi vagy mennyiségi következtetésekre, összehangolt
alkalmazásukkal az eddigieknél sokkal pontosabban meg
lehet határozni laza durvatörmelékes összletek lepusztulási
területének kőzettani felépítését. A KEVi módszer alkal -
mazásával pontosabban nyomon követhetők a lepusztult
kőzettömegek törmelékanyagának az áthalmozódás, lera -
kó dás és diagenezis okozta mennyiségi, méretbeli és minő -
ségi változásai.

Ez a munka egy kétrészesre tervezett cikksorozat első
része, amelyben magát a KEVi módszert ismertetjük rész -
letesen. A következő, második részben a vizsgálatsor gya -
kor lati alkalmazását tervezzük bemutatnia miocén Szász -
vári Formáció egy nyugat-mecseki szelvényén.

A komplex eredetvizsgálat (KEVi) 
részletes leírása

Az általunk alkalmazott és javasolt, a lepusztulási terület
kőzettani felépítésének pontosabb meghatározását célzó
tel jes vizsgálatsort olyan laza, durvatörmelékes kőzet össz -
let esetében alkalmazhatjuk, amelyben megjelennek a kb. 2
cm-nél nagyobb kavicsok, valamint a darakavics- és a ho -
mok méretű szemcsék is. Fontos feltétel az is, hogy a vizs -
gált rétegsor összetétele közel egységes legyen a vizs gálni
kívánt törmelékes üledékes összleten belül. A teljes vizsgá -
latsor 5 különböző vizsgálati módszert tartalmaz, amelyek
együttes, összehangolt alkalmazásával érhetjük el a legjobb
eredményt. Az ötelemes, összehangolt forráskőzet-kutató
eljárás, azaz a KEVi egyes ele meit sorba véve, azok előnyeit
és hátrányait külön részle tezve bemutatjuk be.

1) Egyedi nagyméretű kavicsok petrográfiai
vizsgálata (NP)

Az NP vizsgálat leírása: Az egyedi nagyméretű
kavicsokat makroszkópos majd vékonycsiszolatos vizsgá -
latok nak vetjük alá.

A kavicsok makroszkópos leírását a korábban is sokak
által alkalmazott eljárás alapján, kőzettani, alaktani és fizi -
kai tulajdonságbeli szempontok szerint végezzük (pl. DILL
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1989, LINDSEY et al. 2007). Ehhez először az egységes
összetételű rétegsor egészében a kavicsokat alaposan meg -
figyeljük, majd kőzet fajtánként csoportosítjuk és a csopor -
tokról részletes makroszkópos kőzettani leírást készítünk.
Ezután rögzítjük a forráselemzéshez szükséges makrosz -
kópos kavicsstatisztikai adatokat (kavicsméret [hosszú ság,
szélesség, vastagság], koptatottság [1–5], keménység-
mállottság [1–5], kőzetnév, szín, szemcse mé ret, főbb
ásványok, szöveti bélyegek [irányítottság, sávosság, erezés
stb.]). Ezt a vizsgált rétegsor egy-egy kiválasztott rep -
rezentatív rétegből véletlenszerűen kivá lasz tott, rétegen -
ként legkevesebb 200 darab, lehetőleg 4 cm-nél nagyobb
méretű, kavics egyenkénti számbavételével hajtjuk végre. A
kiválasztott rétegek számát a rétegsor kiterjedtsége és
vastagsága határozza meg. Ezzel a kőzettípusok pontos átla -
gos mennyiségi eloszlását is megismerjük.

Ezt követően a makroszkópos csoportosítás során el -
különített kőzetfajták jellegadó példányaiból és a külön -
legesebb, ritkább, esetleg makroszkóposan bizonytalanul
meghatározható kavicsokból vékonycsiszolatos vizsgálatot
végzünk. A mikroszkópi vizsgálatra kiválasztott kavics pél -
dá nyok számát a vizsgált durvatörmelékes összlet kőzet -
csoportjainak száma és a kőzetcsoportok diverzitása hatá -
roz za meg. Minél változatosabb egy összlet, annál nagyobb
számú mintára van szükség. Egy átlagos változatosságot
mutató kavicsos összlet vizsgálata esetén legalább 20–30
darab kavics vékonycsiszolatos elemzésére lehet szükség
ahhoz, hogy képet kaphassunk a terület kőzettani össze -
tételéről.

Az NP vizsgálat előnyei: A vizsgált rétegsor forrás terü -
letéről lepusztult kőzeteket, ezáltal az egykori háttér terület
földtani felépítését a nagykavics-vizsgálattal lehet leg -
jobban megismerni. A nagyméretű kavicsok vékony csiszo -
latos vizsgálatával részletes képet kaphatunk a háttér terület
különböző kőzettípusainak ásványos összetételéről és
szövetéről, megadhatjuk részletes mikroszkópi leírásu kat.
Ezek alapján a lepusztult kőzeteket petrográfiai csopor -
tokba sorolhatjuk, majd a mikroszkópi megfigyelé seket fel -
használva pontosíthatjuk a makroszkópos, terepi kőzetazo -
nosítást és csoportosítást. Ezek a vizsgálatok segí tik legjob -
ban a lepusztult főbb kőzettípusok makroszkópos és
mikroszkópos megfigyeléseken alapuló összehasonlí tását a
lehetséges forráskőzetekkel. Az egyes kavicsfajták kopta -
tott sága, keménységüket is figyelembe véve, szállítási távol -
ságuk becslését is lehetővé teszi.

Az NP vizsgálat hiányosságai: A terepi makroszkópos
kőzethatározás egyes kőzetfajtáknál, főleg a finom szem -
csés változatoknál nehézségekbe ütközhet, ráadásul a szövet
és az ásványos összetétel meghatározása ezzel a módszerrel
pontatlan. Ha a durvatörmelék tág szemcseméret-tarto -
mányt ölel fel, akár több száz szemcse felmérésére is szük -
ség lehet ahhoz, hogy átfogó kőzet-összetételi képet kap -
junk egy-egy kiválasztott rétegről. Az egyébként is szük -
séges nagyszámú kavicspéldány makroszkópos leírása na -
gyon időigényes, leginkább csak terepen megvalósítható,
ellenkező esetben igen nagy, mintánként akár több 10, vagy
akár 100 kilogrammos mintamennyiséget is be kellene

gyűjteni rétegenként. A forrásterületen és a lepusztult hor -
dalék szállítása közben elmállott kőzetekkel a vizsgálat
során nem számolhatunk. A mégis egyben megmaradt
nagyobb méretű mállott kavicsok a mintázásnál könnyen
széteshetnek apró darabokra, így a nagy kavicsok számo -
lásánál alulreprezentálttá válhatnak. Ennél az eljárásnál az
egyedi kavicsok egyenkénti számbavétele során rögzített
makroszkópos adatok később a legtöbb esetben nem ellenő -
rizhetők vissza. A vékonycsiszolatos vizsgálattal a fenti hiá -
nyosságok egy része kiküszöbölhető, de ennek általában
szám- és észszerűségi korlátai vannak. Pontos petrográfiai
képet tehát csak a főbb kőzettípusokról, vagy csak néhány
makroszkóposan különlegesnek vélt, kiválasz tott kőzetről
kaphatunk. A kőzetek ásványai közül vékony csiszolatban is
csak a fő kőzetalkotókat lehet pontosan megismerni, a
mellékes elegyrészeket csupán esetlegesen, kis mennyi -
ségben és méretben lehet megfigyelni.

Az NP vizsgálat szerepe a KEVi módszerben: A nagy
kavicsok vékonycsiszolati képének ismerete, amellett hogy
lehetővé teszi a főbb és egyes ritka kőzettípusok pontos
meghatározását és a lehetséges forráskőzetekkel való
azonosítását, alapul szolgál a szemcsecsiszolatok (BV) és a
hagyományos vékonycsiszolatok (HV) kisebb méretű kő -
zet- és ásványszemcséinek biztosabb kőzettani azonosí -
tásához. Ez a vizsgálat kisebb mértékben hozzájárul a fő
kőzettípusok nehézásványainak (NN) előzetes polarizációs
mikroszkópi megismeréséhez is.

2) Beágyazott szemcsék vékonycsiszolatos
(szemcsecsiszolatos) vizsgálata (BV)

A BV vizsgálat leírása: A szemcsecsiszolatos vizsgá -
latot idehaza már több szerző is alkalmazta (l. Bevezetés),
de mivel viszonylag újnak mondható, az alábbiakban rövid
leírást adunk róla.

Ehhez a vizsgálathoz a vizsgálni kívánt rétegsor durva -
homok és darakavics tartalmú rétegeit mintázzuk meg.
Mindenképpen célszerű minden olyat megmintázni, a mely -
ből nagykavics-vizsgálat is történt. Akár nagyszámú réteget
is kiválaszthatunk a mintavételre, hiszen a vizsgá lathoz fél
dm3-nyi minta is elegendő lehet, sőt ebből a mennyiségből a
hagyományos nehézásvány vizsgálat (HN) mintaigénye is
fedezhető. A kiszemelt laza törmelékes réteg 3 mm-nél
nagyobb átmérőjű szemcséit lehetőleg még a terepen
szitálással távolítjuk el. Mivel ennél a módszernél, annál
hatékonyabb a vizsgálat, minél szűkebb mérettarto mánnyal
dolgozunk, az 1–3 mm-es frakciónak egy szűkebb, leg -
feljebb 1 mm-t átölelő tartományába tartozó szemcséit
elkülönítjük. Az így előállt szemcsefrakcióból legalább 25
cm3-nyi mennyiséget mesterséges cementáló anyagba keve -
rünk, amit kb. 5×5×2 cm-es formába öntünk és buborék -
mentesre tömörítünk. Az így elkészített minta testből (1.
ábra), teljes megszilárdulása után vékonycsiszo latot készí -
tünk (2. ábra). Az 1–3 mm-es frakcióból azt a szűkebb
mérettartományt válasszuk, amelyben a szemcsék többsége
még kőzetként azonosítható. Ehhez segítséget nyújt az
előzetesen elvégzett egyedi kavicsok vékony csiszolatos
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vizsgálata. Az 5×5 mm-es beágyazott szemcse csiszolatok
legalább 200 darab, 2 mm-nél kisebb méretű beágyazott
szemcsék esetén legalább 400 szemcse meg hatá rozását és a
megfelelő kategóriákba sorolását teszik lehetővé, ami a
szemcsetípusok mennyiségi eloszlásának meghatározásá -
hoz éppen elegendő. Amennyiben igény van rá, úgy is vé -
gez hetjük az adatok rögzítését, hogy a szemcse csiszo latok
digitális képén minden egyes szemcsét megszá mozunk. Az

egyes szemcséket (3. ábra) a megfelelő ásvány és kőzetkate -
góriákba soroljuk be és az adataikat (ásvány-, vagy kőzet -
név, az ásvány töredékek esetében például a hasadás, szín,
pleokroizmus, míg a kőzettörme lékeknél például az alak,
szemcseméret, ásvá nyos összetétel és egyéb bélyegek)
egyenként táblázatban rögzítjük.

A BV vizsgálat előnyei: A szemcsecsiszolatos (BV)
vizsgálat révén lehetővé válik minden egyes vizsgált réteg -
ből több mint 200 szemcse vékonycsiszolatos megfigyelése,
leírása, pontos számbavétele és mennyiségi arányainak
értékelése. Az ásvány- és kőzetszemcséket a nagyméretű
kavicsok vékonycsiszolatos vizsgálatával (NV) azonosított
szemcsékkel egyeztetve soroljuk a megfelelő kategóriákba.
A nagyszámú szemcse mikroszkópos vizsgálata és leírása
lehetőséget nyújt a területről a nagyméretű kavicsok között
eddig még meg nem talált, vagy kevéssé ismert ritka kőzet -
fajták felismerésére is. A mikrofosszília tartalmú mész kő -
szemcsék ebben a tartományban igen jól azono sít hatóak. A
szemcsék koptatottságának megfigyelhető sége, így a szállí -
tási távolságukra való következtetés lehe tősége ennél a
módszernél is fennáll. Ezzel a módszerrel a nagy kavicsok
számbavételénél egyszerűbben kaphatunk kellően repre -
zen tatív, pontosabb minőségi és mennyiségi szemcsepetro -
gráfiai ismereteket a forráskőzetek vizsgált rétegekben
megőrzött maradványairól. Mind emellett elő fordulhatnak
olyan kőzettörmelékek is, amelyek a nagy méretű kavicsok
közül nagyrészt kikoptak, de a kis szem csék között még
előfordulnak. A szemcséket a rétegekben esetlegesen ért
utóhatások, mint pl. a visszaoldódás, vagy diagenetikus ás -
ványkiválás ebben a mérettartományban még nem okoznak
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1. ábra. Cementbe ágyazott szemcsék (a tárgylemez 5×5 cm-es)

Figure 1. Grains are encased in cement (glass is 5×5 centimetres)

2. ábra. Csiszolás előtt álló szemcsecsiszolat szkennelt képe (az üveglemez

nagysága 5×5 cm)

Figure 2. Grain-section before grinding (the glass sheet’s size is 5×5 centimetres)

3. ábra. Az elkészült szemcsecsiszolat polarizációs mikroszkópi fényképe, ahol

megfigyelhetőek a finom cementanyagba ágyazott különböző típusú ásvány -

töredékek és kőzettörmelékek. 

Apal – Agyagpala, Csp – Csillámpala, Fp – Földpát, Gne – Gneisz, Gtd – Granitoid, Hkő

– Homokkő, Kal – Kalcit egykristály, Kfp – Káliföldpát, Kia – Kianit, Pkl – Pirokasztit,

Qit – Kvarcit, Qm – Monokristályos kvarc, Qp – Polikristályos kvarc, Szt – Sztaurolit

Figure 3. The ready grain-section’s photo with a polarizing microscope, where can

be seen the different types of mineral- and rockfragments encased in the fine

grained cement. 

Apal – Shale, Csp – micaschist, Fp – feldspar, Gne – gneiss, Gtd – Granitoid, Hkő – Sandstone,

Kal – Calcite monocrystal, Kfp – Potassium feldspar, Kia – Kianite, Pkl – Pyroclastic rock, Qit

– Quartzite, Qm – Monocristal quartz, Qp – Policristal quartz, Szt – Staurolite



jelentős változást az eredeti összetételhez képest. Az így
kapott nagy mennyiségű adat statisztikus kiértékelés alapját
is képezi. Mivel rögzített, számozott szem cséket írunk le, az
adatok bármikor vissza ellenő riz hetőek.

A BV vizsgálat hiányosságai: A forrásterületről le -
pusztult egyes durvább szemcsés kőzetek a szemcsecsiszo -
latban már csak egyedi ásványszemcsék formájában jelen -
nek meg, ezért kőzethez rendelésük nehézségekbe ütközhet.
Egyes összetett szemcsék pontos kőzettani besorolása is
bizonytalan lehet, ha az alkotó ásványszemcsék fajtája,
mennyisége és mérete ehhez nem megfelelő. Az ezzel a
vizsgálattal egyébként jól meghatározható kőzetek esetén is
nehézségekbe ütközhet a nagy kavicsok leírásánál alkalma -
zott csoportosítással való egyeztetés. A karbonátos kőzet -
szem cséknél a makroszkóposan jól megfigyelhető, de
ritkábban megjelenő ősmaradványok ebben a mérettarto -
mányban kevéssé tanulmányozhatók, így ezeknek a szem -
cséknek a szemcsecsiszolatos azonosítása, illetve egyez -
tetése a nagyméretű mészkőkavicsokkal szintén nehézkes
lehet. Ezen a téren nagyobb hibát okozhat a szitálás közben
elaprózódott, elmállott, eredetileg a szemcsecsiszolatnak
megfelelő méretű szemcsék (pl. agyagkőzetek, murvásodó
gránit, tufaszemcsék stb.) kiesése a vizsgált frakcióból. Az
esetlegesen előforduló detritális karbonátszemcséket nehéz
lehet elkülöníteni a szintén esetlegesen előforduló karbo -
nátos kötőanyagból származó szemcséktől. 

A BV vizsgálat szerepe a KEVi módszerben: Ez a
vizsgálat a forráskőzetek együttes, minőségi és mennyiségi
megismerése terén a legmegbízhatóbb. Segítségével első -
sor ban a rétegsorból származó nem mállékony kőzetek
vizsgálhatóak. Önállóan is megállhatja a helyét, amennyi -
ben nem állnak rendelkezésre nagyméretű kavicsok. A pon -
tosabb kőzethatározást lehetővé tévő egyedi nagykavics -
vizsgálatok (NP) legtöbb hiányosságát kiküszöböli a nagy -
számú szemcse vékonycsiszolatos minőségi és mennyi ségi
elemzésének lehetősége révén. A homok méretű frakció
vékonycsiszolatos vizsgálatánál (HV) — nagyobb szemcse -
mérete miatt — pontosabb kőzetmeg ismerést tesz lehetővé.
Minden szempontból átmenetet jelent a nagykavicsos és a
hagyományos vékonycsiszolatos vizsgálatok között.

3) Hagyományos vékonycsiszolatos vizsgálat (HV)

A HV vizsgálat leírása: A homok méretű szemcsék
anyagának és a törmelékszemcsék eredeti szöveti viszo nya -
inak vizsgálata érdekében meg kell kísérelni a megfelelő -
homok- vagy homokkőrétegekből hagyományos vékony -
csiszolatos vizsgálatokat végezni. Ehhez vagy a még egybe
álló, esetleg gyengén kötött homokdarabokból mestersé -
gesen cementált mintadarabot kell készíteni, vagy a fel tárás -
ban előforduló természetesen cementált rétegeket kell
megmintázni. A cementált mintadarabok vékonycsiszo la -
tainak térfogati és szemcseszámolásos kimérésével a meg -
figyelhető valamennyi alkotóelem (törmelékszemcsék,
alap anyag, kötőanyag, pórus) minőségét és mennyiségét,
valamint az esetleges utóhatásokat (diagenezis, metaszoma -
tózis stb.) pontosan, in situ határozhatjuk meg. A homokkő -

minták ezzel a módszerrel eredeti szöveti és összetételi
képet mutatnak, tehát mennyiségi kimérésre is érdemesek,
ami által besorolhatjuk őket az üledékes kőzettanban
elterjedt FOLK (1968) vagy PETTIJOHN et al. (1973) által
megalkotott rendszerek valamelyikébe. 

A HV vizsgálat előnyei: Ezzel a vizsgálattal (HV)
minden más vizsgálatnál pontosabban megismerhetjük az
egyes homok méretű törmelékes alkotók betemetődéskori,
eredeti mennyiségi arányait. A szemcsék szöveti elrendező -
dése is csak ezzel a vizsgálattal figyelhető meg. Így például
egy vékonycsiszolatban általában jól látható, ha a törmelé -
kes szemcsék eredeti arányát a — többi vizsgálattal szintén
nem tanulmányozható —– betemetődés után zajlott esemé -
nyek (diagenezis, metaszomatózis stb.) megváltoz tat ják.
Egyes változások (pl. diagenetikus vagy metaszo ma tikus
ásványok megjelenése, egyes szemcsék vissza oldódása)
megfigyelése és számbavétele az ezzel a mód szerrel szá -
molt szemcseösszetétel korrekciójára ad lehető séget. Ez a
vizsgálat a kisebb méretű (<1 mm) törmelékes alkotók, pl.
akcesszóriák közelítő pontosságú vizsgálatát is lehetővé
teszi. A szemcsék koptatottsága az előző két vizsgálathoz
hasonlóan vizsgálható és értékelhető.

A HV vizsgálat hiányosságai: Az így vizsgált kőzet -
rétegek kisebb szemcsemérete miatt a törmelékszemcsék
nagy részét már nem kőzettörmelék formájában, hanem az
azok szétesésével keletkezett ásványszemcsék formájában
láthatjuk, így a nagyméretű kavicsok és beágyazott szem -
csék vizsgálatával felállított csoportosítás követése ennél a
vizsgálatnál általában nehézségekbe ütközik. A kőzetként
jelenlévő törmelékek pedig általában finomszemcsések, így
nehezen azonosíthatóak. 

A HV vizsgálat szerepe a KEVi módszerben: Ha ennek a
vizsgálatnak az eredményeit összehasonlítjuk a nagy -
kavicsos (NP) és szemcsecsiszolatos (BV) vizsgálatokkal,
rávilágíthatunk arra, hogy a lepusztult törmelék összetétele
hogyan változik a szemcseméret csökkenésével. Az itt
megfigyelt törmelékes szemcsék eredeti kőzethez rendelése
és csoportosítása szintén csak a fenti két vizsgálat ered -
ményeivel való összevetéssel valósítható meg. Az alább
ismertetett nehézásvány vizsgálatok (HN, NN) eredmé nyé -
nek értékeléséhez a homokkő vékonycsiszolatokban meg -
figyelt lerakódás utáni folyamatok okozta másodlagos, ás -
vá nyos összetételbeli változásokat (diagenetikus és meta -
szo matikus ásványoldódás és -képződés) figyelembe kell
venni.

4) A Hagyományos nehézásvány vizsgálat (HN)

A HN vizsgálat leírása: Ez a vizsgálat teljesen meg -
egyezik a laza homokból, valamint a kavicsos rétegek
mátrixából származó minták szokásos nehézásvány vizsgá -
latának elvével, módszerével és menetével (MANGE &
MAURER 1992). A hagyományos nehézásvány meghatáro -
zást célszerű több rétegen is elvégezni annak érdekében,
hogy lehetőleg a lepusztult kőzet összlet teljes, átlagos
nehézásvány spektrumát megismerjük. Ehhez a vizsgálat -
hoz a szemcsecsiszolathoz vett mintákat is felhasználjuk, de
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néhány tisztán homokból álló rétegből is célszerű mintát
venni. A kiválasztott minták 63–125 és 125–250 µm-es
frakcióiból leválasztott nehézásványokból egy-egy mű -
gyan tába ágyazott polírozott preparátumot készítünk, és
azokat külön-külön értékeljük. A szemcsék tanulmányo -
zásával minőségi kategóriákat (főleg ásvány) állítunk fel, és
legalább 200–300 szemcsét reprezentatív módszerrel szám -
ba véve ezekbe a kategóriákba sorolunk be és adataikat
(ásvány neve, termete–alakja, fizikai tulajdonságai [pl.
hasa dás, szín, pleokroizmus, egyéb bélyegek]) egyenként
rög zítjük. Az ásványok számolását célszerű a klasszikus
sáv számlálásos módszerrel végezni. A kiindulási anyag, és
a különböző módszerekkel szétválasztott minden egyes
frak ció tömegét meg kell mérni. Az értékeléshez ugyanis
szükség lehet többek között a vizsgált mérettartományokon
belüli nehézásvány – teljes kőzet arányának a meghatáro -
zására és figyelembe vételére is.

A HN vizsgálat előnyei: A lepusztulási területet ez a
vizsgálat képviseli a legnagyobb reprezentativitással. Ez a
módszer sokkal részletesebb nehézásvány ismereteket ad,
mint a hagyományos vékonycsiszolatos (HV), vagy az egye -
di nagykavicsos petrográfiai (NP) vizsgálatok. Egy-egy
minta esetén ugyanis általában nagyszámú, akár több ezer
nehézásvány-szemcse is vizsgálható, amelyek vélhe tő en
jóval nagyobb tömegű lepusztult kőzetanyagot kép viselnek,
mint a másik négy vizsgálati módszerrel meg ismert szem -
csék együttvéve. Ha kellően nagy tömegű minta nehézásvá -
nyait ismerjük meg, a lepusztulási terület teljes egészéről,
annak szinte minden kőzetéről szerezhetünk nehézásvány-
tartalmukra vonatkozó ismereteket. A nagy szemcseszám
miatt ritka ásványféleségek is előkerülhetnek, amelyek
pontosíthatják a lepusztult kőzetekre vonatkozó ismerete -
inket. A szeparált ásványszemcsék további, első sorban geo -
kémiai vizsgálata lehetővé teszi a lepusztulási terület poten -
ciális forráskőzeteinek meghatározását, vala mint az azok -
kal történő korrelációt.

A HN vizsgálat hiányosságai: A forráskőzetek nehéz -
ásványai keverten figyelhetőek meg a laza törmelékes réte -
gek mátrixának nehézfrakciójában, így műszeres vizsgálat
(pl. a nehézásványok ásványkémiai, esetenként nyomelem
geokémiai, és/vagy izotópos vizsgálata) nélkül nagyon
nehéz kétséget kizáróan megállapítani, melyik ásványfajta
melyik lepusztult kőzethez tartozik. A nehézásvány-tarta -
lom értékelésével leginkább csak a metamorf indexásvá -
nyok esetében és csak általánosságban lehet a forráskőzet
típusát biztosan meghatározni. A lepusztult, ásványaira
szét esett kőzetek eredeti nehézásványainak minősége és
mennyiségi arányai a szállítás, lerakódás és a diagenezis
során fellépő hatásokra (kopás, kémiai átalakulás, szelek -
ció, oldódás, utólagos ásványkiválás stb.) akár jelentős mér -
ték ben is megváltozhatnak (ALLEN & MANGE-RAJETZKY

1992; MORTON & HALLWORTH 1994, 1999). Ezért a vizsgált
rétegekből hagyományos módszerrel kinyert nehézásvány -
együttes értékelésénél e hatások lehetséges eredményeit
figyelembe kell venni.

A HN vizsgálat szerepe a KEVi módszerben: A vizsgált
törmelékes rétegsor egyes rétegeinek nehézásvány-együtte -

seit egymással összevetve megfigyelhetők a vizsgált réteg -
soron belül megnyilvánuló finom változások, de arra is fény
derülhet mennyire egységes összetételű a rétegsor, azaz
alkalmazható-e rá, mint egységes egészre az itt bemutatott
KEVi módszer. Az egyes nehézásványok vagy nehéz ás -
vány -csoportok kőzettípusokhoz rendelését csak kis mér -
ték ben segíthetik a szemcse- és vékonycsiszolatos vizs -
gálatok (NP, BV, HV). Biztos kőzettípushoz rendelésüket
az egyedi nagyméretű kavicsok nehézásvány-vizsgálati
(NN) ered ményeivel való összevetésük egyértelműen meg -
oldhatja.

5) Nagyméretű kavicsok nehézásvány vizsgálata
(NN)

A NN vizsgálat leírása: Ezt a vizsgálatot a kiválasztott
főbb nagykavics-típusok vékonycsiszolatos megismerését
követően végezzük. Ebben az eljárásban a nehézásványokat
az egyedi nagyméretű kavicsok leggyakoribb, legfontosabb
típusainak egy-egy jellegadó, nagyobb méretű példányából
külön-külön nyerjük ki. Ha egy adott kőzetfajta változa -
tosabb megjelenésű, akár több példányának vizsgálata is
szükséges lehet, hogy a teljes lepusztult kőzettestre jellemző
nehézásvány-spektrumot megkapjuk. Ha csak kisebb mére -
tű kavicsok állnak rendelkezésre, a petrográfiailag (NP)
biztosan azonos csoportba sorolható kőzetek több példányát
összevonva is el lehet végezni a vizsgálatot. A kiválasztott
kavicsok dezaggregálása után teljes egészében a hagyo -
mányos nehézásvány-vizsgálat (HN) ismertetett eljárást
követjük.

A NN vizsgálat előnyei: Ezzel a módszerrel a vizsgált
rétegsorban fellelhető minden egyes fő kőzetfajtájáról egy -
értelműen kiderül, hogy milyen mennyiségben és arányban
milyen nehézásványokat tartalmaznak. Fontos előny a
hagyo mányos nehézásvány-vizsgálathoz képest, hogy az
egyes kőzetfajtáknak ezzel a módszerrel meghatározott
nehézásvány-együttese nagy valószínűséggel megegyezik a
lepusztult forráskőzet eredeti nehézásvány-összetételével.
Így a lehetséges forráskőzetek nehézásvány-együttesével
való egyeztetés egyértelmű eredményt hozhat.

A NN vizsgálat hiányosságai: Ennél a vizsgálatnál
könnyen előfordulhat, hogy az egyedi nagy kavicsok nem
mindig elég nagyok ahhoz, hogy egyetlen példányuk meg -
felelő mennyiségű nehézásványt szolgáltasson. Csak az
egé szen biztosan azonos típusú és származású kavicsok
példányait szabad összevontan, egy mintaként kezelve vizs -
gálni. Erősen polimikt, sok különböző nehézásvány-szol -
gáltató kőzetfajtát tartalmazó törmelékes összletek esetén
nagyszámú nagy kavics vizsgálata hozhat csak megfelelően
átfogó eredményt, ami tovább növeli a módszer egyébként is
nagy munkaigényét és költségeit.

A NN vizsgálat szerepe a KEVi módszerben: Ez a
vizsgálat a nagy kavicsok vékonycsiszolatos (NP) nehéz -
ásvány-észleléseit, mind minőségi, mind mennyiségi vonat -
kozásban jelentősen pontosítja. Az egyedi kavicsfajták
nehézásványainak ismerete alapján a vizsgált rétegsorok
hagyományosan kinyert, teljes rétegből származó, kevert
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nehézásvány együttes (HN) ásványfajtáit elvileg konkrét
kőzetfajtához lehet rendelni. A hagyományos módszerrel
meghatározott nehézásványok (HN) konkrét kőzettípu -
sokhoz tartozásának megismerése nagyban segítheti más,
azonos háttérterületről származó, nagy kavicsokat nem tar -
talmazó törmelékes rétegsorok forrásterület-vizsgálatát.
Ugyanakkor egyes kavicstípusok tartalmazhatnak olyan
nehézásványokat is, amelyek az őket befoglaló kőzetekből
szállítás közbeni szétesésük után vagy diagenezis során
könnyen elmállanak (pl. olivin). Ezek az ásványok már nem
lesznek megtalálhatók a rétegekből hagyományosan (HN)
kinyert nehézásvány-spektrumban. Ez további információt
szolgáltathat az egyes ásványok helyben történt mállási és
szállításkori stabilitási viszonyairól, illetve az üledékképző -
dési körülményekről.

A KEVi módszer értékelése

Mint láttuk, a forrásterület ellenállóbb kőzeteinek leg -
pon tosabb minőségi értékelése a nagy kavicsok vizsgála tá -
val (NP) valósulhat meg. A lepusztult területek legkönnyeb -
ben málló kőzeteinek egy része azonban ebben a tartomány -
ban már biztosan nem jelenik meg. Anyaguk maradványa
leginkább csak a kisebb mérettartományokra irányuló
módszerekkel (BV, HV), de leginkább a hagyományos
nehézásvány-vizsgálattal (HN) tanulmányozható, viszont
így egyre romlik a lepusztuló térszínen előforduló eredeti
kőzettípus pontos meghatározásának lehetősége. Ezen kívül
a nagy méretű kavicsok petrográfiájával (NP) csak terepi
makroszkópos mennyiségi értékelést lehet megvalósítani.
Ráadásul, ha a rétegsorban nincs megfelelő méretű kavics -
anyag, ezt a vizsgálatot el sem lehet végezni. A terepen
történő makroszkópos csoportosítás a kőzeteket alkotó ásvá -
nyok méretétől függően kisebb-nagyobb hibával terhelt.
Mindemellett a nagy mintatömeg miatt csak a vékony -
csiszolatos vizsgálatra kiválasztott kavicsokat lehet a terep -
ről beszállítani, a rétegenként számba vett legalább 200
kavicsot nem.

Többek között ezért vettük be a KEVi módszerbe a dara -
kavics méretű beágyazott szemcsék vékonycsiszolatos vizs -
gálatát (BV) (RÓZSÁS 2012; BENEI 2014; SZEBERÉNYI et al.
2014, 2015,;SIMON 2015; MIKLÓS & JÓZSA 2017). Az így
vizsgált durvahomok vagy darakavics méretű szemcsék
nagy része ugyanis, az esetek többségében — különösen, ha
a lepusztult kőzetek uralkodóan finomszemcsések voltak —
várhatóan még kőzettörmelékként jelenik meg. Azonban a
szemcsecsiszolatokban megjelenő ásvány- és kőzet szem -
csék besorolása a lepusztult kőzettípusok valamelyikébe
legbiztosabban a nagykavicsok petrográfiai megismeré sé -
vel lehetséges. Mivel a szemcsecsiszolatos módszerrel laza
törmelékes rétegsorokon belül nagyszámú minta nagy -
számú szemcséjének petrográfiai vizsgálata válik lehetővé,
segítségével nem csak a forrásterület kőzettani felépítése
ismerhető meg részletesebben, hanem a vizsgált rétegsoron
belül a durvahomok vagy darakavics-szemcsék mennyiségi
és minőségi mutatóinak változékonysága is pontosabban

nyomon követhető. Meg kell azonban jegyezni, hogy a
forráskőzetek lepusztulása közben és a vizsgálat minta-elő -
készítése során történt kőzetaprózódás ennél a vizsgálatnál
is az ellenállóbb kőzetek túlértékelését eredményezi a
forrásterület lepusztult kőzeteinek eredeti arányaihoz ké -
pest. A vizsgált rétegekben felhalmozódott törmelék anyag
összetételének esetleges lerakódás utáni, diagene ti kus
és/vagy metaszomatikus megváltozását ezzel a mód szerrel
úgyszintén nem lehet nyomon követni. Ezek a folyamatok
viszont általában a kőzetek cementációjához vezetnek, ami
megnehezíti a minták dezaggregálását, ezáltal a szemcse -
csiszo latos vizsgálat kivitelezhetőségét. Ebben az esetben
viszont a cementált durvább szemcsés rétegből könnyen
készíthető hagyományos vékonycsiszolat, ami a szemcse -
csiszolatot tökéletesen helyettesítheti.

Mindezek figyelembevételével, ha van rá lehetőség,
érde mes minél több cementált, vagy mesterségesen meg -
kötött homokkőrétegből hagyományos vékonycsiszolatos
vizsgálatot (HV) végezni. Ezt a vizsgálatot ugyan nagyon
jól lehet használni az törmelékes üledékes kőzetek ásvány-
és kőzetösszetevőinek számolására, ezzel együtt pontos
kőzetnevük meghatározására és egyéb kategóriákba soro -
lásukra, azonban laza összletek esetén a vélhetően kevés
cementált réteg miatt csak korlátozott mértékben lehet
alkalmazni. Ráadásul a darakavicsnál általában jóval kisebb
szemcseméret miatt a vizsgált szemcsék nagy részének a
nagy kavicsok vizsgálatával felállított kőzetcsoportokba
törté nő pontos besorolása komoly nehézségbe ütközhet.

Itt érdemes előre átgondolni, milyen különbségek várha -
tók az eddig ismertetett három különböző mérettartomány
szemcséit vizsgáló módszer szemcse-összetételi eredmé -
nyei között. Ennek során elsősorban az alábbi közismert,
egyszerű összefüggéseket célszerű figyelembe venni:

1. A durvaszemcsés–finomszemcsés kőzetek törme -
lékének várható aránya, ha a mállékonysági különbségeket
nem tekintjük, a nagy kavicsoktól a finom homokszem -
csékig egyre csökken, hiszen a durvaszemcsés kőzetek a
kisebb mérettartományokban már csak az őket alkotó egyedi
ásványszemcsék formájában jelennek meg.

2. Az aprózódásra hajlamosabb kőzetek mennyisége a
kisebb mérettartomány felé várhatóan növekszik az el -
lenállóbbakéhoz képest, hiszen nagy méretben nem tud nak
sokáig megmaradni, mert könnyebben szétesnek apró dara -
bokra.

3. Az egyedi ásványszemcsék, ezen belül is leginkább a
kvarc mennyisége a finomabb szemcsés homokminták felé
nö vekszik. Ez részben a kőzetek ásványokra történő szét -
esése, részben a kvarc többi lényeges kőzetalkotó elegy rész -
hez képesti nagyobb ellenálló képessége miatt lehet sé ges.

Természetesen a forráskőzetek fenti két fő tulajdonsága,
a mállékonyság és a szemcseméret kombináltan hat a
lepusztulási termékeik mennyiségeire. Ezért a vizsgált
minták ban megfigyelt ásványok és kőzetek mennyiségi
adatait, a koptatottsági adatokat is figyelembe véve egyen -
ként, összehangoltan kell értékelni és értelmezni.

Mindezek után felmerülhet a kérdés, hogy ha ilyen jól
meg lehet határozni a lepusztult kőzeteket és azonosítani
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őket a lehetséges forráskőzetekkel, mi szükség lehet a
nehézásvány-vizsgálatokra? A nehézásvány-vizsgálatok
szük sé gességét egy általános érvényű törvényszerűség
világítja meg legjobban. E szerint, ha egy vegyes összetételű
anyagtömeget (pl. a forrásterület kőzeteit) egyre kisebb
méretűre aprítunk (görgeteg–kavics–homok–kőzetliszt,
vagy kőzettest–kőzet–ásvány stb.) és homogenizálunk,
egyre kisebb mintamennyiség is egyre nagyobb tömegű
forrásanyag átlagát fogja képviselni, tehát annál nagyobb
lesz a vizsgált minta reprezentativitása. Ez a legnagyobb
előnye a hagyományos nehézásvány-vizsgálatoknak (HN) a
kőzetvizsgáló módszerekkel szemben. A kőzetvizsgáló
módszereknél érzékenyebben és pontosabban mutatja a
törmelékanyag rétegsoron belüli mennyiségi és minőségi
változásait. A nehézásványok biztos forráskőzethez kapcso -
lása azonban sok ásvány esetén teljesen bizonytalan, vagy
csak nagyon költséges vizsgálati módszerekkel való színű -
síthető. A különböző kőzetek ugyanis gyakran tartalmazzák
ugyanazokat az ásványfajtákat, amelyek ha már össze keve -
redtek, nehezen különböztethetők meg egymástól. A leg -
gyakoribb nehézásvány-féleségek nagy része ilyen. Kö vet -
kezésképpen egy törmelékes rétegsor nehézásvány együt -
teséből, csupán a hagyományos módszerekkel nem minden
esetben lehet egyértelmű forráskőzet -azonosítást végezni.
Sőt, a nehézásvány-együttesek állandóságából, vagy válto -
zá saiból úgyszintén nem lehet egyértelműen kö vet keztetni a
forrásterület kőzeteinek időben és térben tör tént lepusztulás
kori mennyiségi és minőségi változá saira. Mindezek alap -
ján jól látható, hogy a hagyományos nehéz ásvány-vizs -
gálatok forráskőzet-azonosító szerepe jó val bi zony talanabb
a durvaszemcsés kőzetvizsgáló mód szerekénél.

A törmelékes rétegsorok vizsgálatánál a hagyomá nyo -
san használt kétféle fő módszer eredményeinek összekap -
cso lására, azaz a törmelékes rétegek hagyományos mód -
szerrel meghatározott nehézásványainak a mellettük előfor -
duló kőzetfajtákhoz történő bizonyító erejű hozzá rende -
lésére az eddigi kutatások nem fordítottak kellő figyelmet.

Ezért tartjuk fontosnak módszerünk ötödik tagjaként
bevezetni az egyedi, nagy kavicsok nehézásvány-meghatá -
rozását (NN). Ezzel a vizsgálattal biztos kapcsolatot
teremtünk, hidat képezünk a törmelékes üledékes összletek
törmelékanyagának kőzet-összetételi (NP, BP, HV) és a
kavicsok mellett és között megjelenő homok méretű rész -
leg, azaz a mátrix nehézásványos összetételi (HN) adatai
között. Segítségével ugyanis biztosan megtudhatjuk, me -

lyik lepusztult kőzethez melyik nehézásvány-együttes tar -
tozik, így a törmelékes rétegek hagyományos vizsgálati
eredményeként kinyert nehézásványainak forráskőzethez
rendelése az eddigieknél sokkal egyszerűbben és egyér -
telműbben megvalósítható. Érdekes eredmények várhatók a
kétféle nehézásvány-vizsgálat (HN és NN) mennyiségi
adatainak összehasonlító értékelésével is. A nagy kavicsok
nehézásványai ugyanis, ellenálló képességük esetleges
különbségeitől függetlenül, a befoglaló kőzetükben kiala -
kult eredeti mennyiségi arányukat megőrizve, kőzetbe zárva
kerülnek lerakódási helyükre. Ezzel szemben a hagyomá -
nyos vizsgálattal kinyert nehézásványok szállításuk során
— ellenálló képességük, szemcseméretük, sűrűségük és
alak juk különbségei miatt már átestek bizonyos mértékű
szelek ción. A kétféle vizsgálat eredménye közötti különb -
ség értékelése segítheti a szállítás és a diagenezis közbeni
folyamatok jobb megértését.

Következtetések

Mint láttuk az alkalmazott vizsgálatok külön-külön is
eredményesek lehetnek, de azok csak bizonyos korlátokon
belül alkalmazhatóak és számos hiányossággal is rendel -
keznek. Az itt bemutatott ötelemes, összehangolt ún.
komplex eredetvizsgálat (KEVi) módszerrel az egyes
vizsgálati elemeket (NP, BV, HV, HN és NN) együttesen
alkalmazzuk, amelynek lényege, hogy könnyen, mindenki
számára elérhető, egyszerűbb módszert kínáljunk a
forrás terület meghatározáshoz. Ezzel elérhetjük a koráb -
ban alkal mazott eljárások hiányosságainak feloldását,
egyben új lehetőségeket kínálunk a geológiai kutatá -
sokban.

Köszönetnyilvánítás

Jelen kutatási munka az ELTE TTK Kőzettan-Geo -
kémiai Tanszékén készült. Köszönettel tartozunk a Mecsek -
erdő Zrt. Sásdi erdészetének munkatársainak, hogy lehető -
vé tették a terepbejárásokat, valamint a minták begyűjtését.
Külön szeretnénk megköszönni PINTÉR Ottónak, BAGDÁN

Leventének és FARKAS Lászlónak szíves segítségüket a
terepi kiszállások alkalmával, valamint az azt megelőző
időszakokban.
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Bevezetés

A töréses deformáció során a kőzetek folytonossága
megszakad, aminek következtében töréses szerkezeti ele -
mek, ezen belül vetők, kőzetrések keletkeznek. A töréses

deformáció az elmozdulási vektor és a törési sík kapcsolata
alapján három csoportba sorolható (TWISS & MOORES 1992,
FOSSEN 2010). Az extenziós törések esetében az elmozdulási
vektor merőleges a törés síkjára, míg a nyírásos törések ese -
tében párhuzamos azzal. Azokat a töréseket, amelyekben
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Quantitative estimation of shear strain and volume change using sigmoidal tension gashes

Abstract
The aim of our study is to call attention to the potential of sigmoidal tension gashes to estimate shear strain and bulk

volume change of shear zones. The formation mechanisms of en échelon vein arrays and tension gashes within shear
zones as well as the developement of sigmoidal vein shapes are discussed in detail. A numerical method is presented that
enables to define the shear strain and dilational components of shear zones. Two potential models of tension gash
formation are discussed. In order to use the proper calculation method, it is essential to determine the formation
mechanism of the particular tension gash arrays. For this purpose, a detailed guide is presented. The applicability of the
methodology mentioned above is introduced on selected borehole samples from the Boda Claystone Formation (Mecsek
Mts, BAF–2 well). The quantified values based on the different models are a) passive rotation model: shear strain �γ= 0.74
and 0,73; bulk volume change –49% and –57%, b) folded bridge model: shear strain γ� = 0.71 and γ� = 0.63; bulk volume
change –46% and –41%. Based on these shear strain and volume change values, we suppose that the studied shear zones
of the BAF–2 well supported similar deformation. According to our criteria system, the investigated shear zones were
formed by the folded bridge mechanism.

Keywords: tension gashes, extensional veins, en échelon, shear zone, strain analysis, Boda Claystone Formation

Összefoglalás
Munkánkban bemutatjuk a kulisszás elrendeződésű erek képződési mechanizmusait, tárgyaljuk a húzásos hasa dé -

kok nyírási zónákon belüli fejlődését, illetve a húzásos hasadékok szigmoidális alakjának alapvető kialakulási modelljeit.
Mindezek alapján egy olyan, a húzásos hasadékrendszerek geometriáján alapuló módszertant mutatunk be, amelynek
segítségével megbecsülhető a nyírási zónákban lezajlott nyírási alak-, illetve térfogatváltozás. A megfelelő számítási
mód szer kiválasztásához nélkülözhetetlen az adott húzásos hasadékrendszer képződési modelljének meghatározása.
Ennek érdekében egy több elemből álló szempontrendszert állítottunk össze. A bemutatott módszertan alkalmaz -
hatóságát a Nyugati-Mecsekben elhelyezkedő Bodai Agyagkő Formáció BAF–2 fúrásának példáján szem léltetjük. A
fúrás maganyagában nagy számban fordulnak elő töréses-képlékeny nyírási zónákra jellemző, szigmoidális húzásos
hasadékrendszerek. Tanulmányunkban számszerűsítjük az elemzésre alkalmas nyírási zónákban végbement nyírás- és
térfogatváltozás mértékét. Az egyes modellek felhasználásával kapott értékek — a) passzív forgási modell: nyírási
alakváltozás γ� = 0,74 és 0,73; térfogatváltozás –49% illetve –57%, b) „redőzött kőzethíd” modell: nyírási alakváltozás γ�
= 0,71 és γ� = 0,63; térfogatváltozás –46% és –41% — alapján feltételezzük, hogy a nyírási zónák azonos (vagy egyen -
értékű alakváltozást eredményező) deformációs esemény során keletkeztek. Szempontrendszerünk alapján a vizsgált
nyírási zónák kialakulása a „redőzött kőzethíd” modell révén történt.

Tárgyszavak: húzásos hasadékok, kulisszás törések, nyírási zóna, alakváltozás, Bodai Agyagkő Formáció

DOI: 10.23928/foldt.kozl.2018.148.4.367



felnyílás és nyírás is történik, hibrid töréseknek nevezzük
(HANCOCK 1985, FOSSEN 2010). A szigmoidális húzásos
hasadékrendszereket olyan szakításos törések (extensional
fractures) alkotják, amelyeket jellegzetes geometria és bel -
ső térbeli elrendeződés jellemez. Bennük az egyes erek S
vagy Z alakúak, és kulisszás elrendeződésben — egymás -
hoz képest eltolva — helyezkednek el. Az említett három
tulajdonság együttesen jellemzi ezeket a szerkezeteket (1.
ábra).

Hazánkban a nagy aktivitású radioaktív hulladékok
vég leges felszín alatti tárolójának potenciális befogadó
képződ ménye a Nyugati-Mecsekben elhelyezkedő, perm
időszaki Bodai Agyagkő Formáció. A képződmény izo -
lációs tulaj don sága nagy mértékben függ az egykori
szerkezetföldtani események által létrehozott nyírási zó -
nák tól, szerkezeti inhomogenitásoktól, így indokolt a BAF
deformáció törté netének minél pontosabb megismerése. A
kutatásunk tár gyát képező BAF–2 fúrás a BAF egy igen
tektonizált réteg sorát tárja fel. A különböző típusú vetők
és kőzetrések mel lett nagy számban fordulnak elő töréses-
képlékeny defor mációs stílusú nyírási zónákra jellemző
szigmoidális húzá sos hasadékokból álló érrendszerek
(RAMSAY & HUBER 1987). 

Ezek a hasadékok felhasználhatók a képződményt ért
deformációs események jellemzésére és számszerűsítésére.
Munkánkban bemutatjuk — az eddig megjelent releváns
publikációk alapján — a húzásos hasadékok kialakulási
modelljeit, valamint e deformációs elemek alkalmazha tó -
ságát a térfogat- és a nyírási alakváltozás számszerű sí té sé -
ben a BAF–2 mélyfúrás kőzetmintáinak példáján. Tanul má -
nyunk módszertani jellegű, a BAF–2 fúrásban elő forduló
214 db húzásos hasadékrendszer teljeskörű vizs gálata,
illetve a hasadékok petrográfiai jellemzése meg ha lad ja
jelen tanulmány terjedelmi korlátait. 

A kulisszás elrendeződésű szerkezeti elemek
megjelenési formái és képződési mechanizmusai

A kulisszás elrendeződésű erek kialakulási
mechanizmusai

A húzásos hasadékok olyan extenziós erek, amelyek
hosszanti tengelye a legnagyobb főfeszültséggel (σ1) pár -
huzamos, legnagyobb szélességüket központi részükön érik
el, végeik csúcsosodva elvékonyodnak (BONS et al. 2012).
Az erek sorozatokban fordulhatnak elő, amely sorozatokban
egymáshoz képest eltolva, kulisszaszerűen (en échelon)
helyezkednek el. A kulisszaszerűen elrendeződő erek négy
eltérő modell alapján alakulhatnak ki: (1) POLLARD et al.
(1982) modellje szerint a — feszültségmező megváltozása
miatt — egyetlen főtörés feldarabolódásából alakulnak ki a
kulisszás elrendeződésű törések. (2) RAMSAY & HUBER

(1987) szerint az erek extenziós törésekként alakulnak ki
egy képlékeny nyírási zónában. A húzásos hasadékok pár -
huzamosak a legnagyobb kompressziós főfeszültséggel
(σ1), legnagyobb vastagságukat erre merőlegesen, a leg -
kisebb kompressziós feszültség (σ3) irányában érik el
(FOSSEN 2010). A nyírási zóna esetleges, nyírást kísérő
térfogat változása befolyásolja az alakváltozási ellipszis
hely zetét, ennek értelmében a deformáció korai szaka szá -
ban a törések geometriai tulajdonságait a nyírást kísérő
térfogatváltozás határozza meg (RAMSAY & HUBER 1987).
RAMSAY (1980) feltételezése szerint, amennyiben a nyírási
zónában tér fo gat-növekedés megy végbe, a törések elvégző -
dései a nyírási zóna határaival 45°-nál kisebb szöget zárnak
be, ellenkező esetben — a nyírási zóna térfogatcsökkené -
sekor — a töré sek elvégződései a nyírási zóna határaival
45°-nál nagyobb szöget zárnak be. Amennyiben a rendszer -
ben nincs tér fogat változás, a töréseket egyszerű nyírás
alakítja ki, a töré sek elvégződése és a nyírási zóna határai
45°-ot zárnak be egymással. (3) OLSON & POLLARD (1991)
szerint a kőzet ben a gyengeségi pontok és hetero genitások
körül helyi feszült ségfelhalmozódás jön létre, amelyek irá -
nya és elosz lása véletlenszerű. A már meglévő mikro hasa -
dékok követ kezté ben véletlenszerű térbeli eloszlást mu tató,
de irányukat tekintve egymással közel párhuzamos mikro -
törések kelet keznek. Ezeket a mikrotöréseket fluidu mok,
illetve az ezek ből kiváló ásványok tölthetik ki, így erek
jöhetnek létre. Miután az erek hosszúságuk miatt kölcsön -
hatásba léphet nek egymással, növekedésük szelektívvé vál -
hat. Így az összeakadó sorozatok (stacked arrays) tagjai nak
növeke dé se lelassul, vagy megáll, míg a kulisszás elren -
deződésű so ro zatok tagjainak növekedése fokozódik. A
folya mat ered ményeként változó hosszúságú és elhelyez -
kedésű erek jár ják át a kőzetet, amelyek közül számos ku -
lisszás elrende ződésű sorozatot alkot. Az így kialakult
kulisszás elrende ző désű érsorozatok — az érkitöltő ásvá -
nyok anyagától füg gően — a kőzettest gyengeségi zónái
lehetnek, így egy későbbi deformáció lehetséges helyét
jelölik ki a kőzetben. Az ilyen területeken — a kőzet gyen -
ge ségét kihasználva — képlékeny stílusú nyírási zónák
alakulhatnak ki; a már meg lévő erek szigmoidális alakjukat
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1. ábra. Szigmoidális húzásos hasadékrendszer a Boda, BAF–2_500 mintában

Figure 1. Sigmoidal tension gashes in sample Boda, BAF–2_500



a zónában létrejövő nyírási alakváltozás hatására érik el.
Mind RAMSAY & HUBER (1987), mind OLSON & POLLARD

(1991) modellje nyírási zónákhoz kapcsolódik, az első eset -
ben a nyírási zóna hatá sára alakulnak ki az erek, míg a máso -
dik esetben az erek jelentősen befolyásolják a kialaku ló
nyírási zóna elhelyez kedését (BONS et al. 2012). (4) ROERING

(1968) szerint en échelon szerkezetű törés rend szerek — mar -
kán san anizotróp szerkezetű kőzetekben — (kink)redőződés
során alakulhat nak ki.

A kulisszás elrendeződésű erek fejlődése során az egye -
di erek között található kőzethidak törésesen és képlékenyen
is deformálódhatnak. Rideg alakváltozás esetében az egyes
ereket összekapcsoló törések fejlődnek ki, lehetővé téve a
kő zethidak merev blokkokként történő forgását. További
fejlődés eredményeként a hasadékok egyetlen érré olvadnak
össze, amelyben a kőzethidak „úszó” mellék kőzet zárvá -
nyok nak tekinthetőek (2. ábra; BONS et al. 2009, BONS et al.
2012). Amennyiben a befogadó kőzet mak rosz kóposan foly -
tonosan deformálódik, a kőzethidak meghaj lanak, így az
erek mentén — lokálisan — térfogat-növe ke dés megy vég -
be (BEACH 1975, NICHOLSON 1991). Az egyes erek elhelyez -

kedésétől és az elmozdulás irányától függően a kőzethidak
forgása és meghajlása a kőzethidak tágulásához vagy tér -
fogatcsökkenéshez is vezethet. Térfogatcsökkenés esetében
a kőzethidakban nyomási oldódási folyamatok is leját -
szódhatnak (3. ábra, BEACH 1975, BONS et al. 2012, SEYUM

& POLLARD 2016).
A nyírási zónákhoz kapcsolódó kulisszás elrendeződésű

húzásos hasadékrendszerek gyakran konjugált párokat
alkotnak. BEACH (1975) a konjugált rendszereket geomet -
riájuk alapján két típusba sorolta (4. ábra). Az A típusban az
erek az érsorozat falával párhuzamosak, míg a B típus ban a

két sorozatban egymással párhuzamos erek találhatók.
SMITH (1996) a konjugált párokat a hasadékrendszeren
belüli erek által bezárt szög valamint a két érrendszer által
bezárt szög alapján jellemezte. Ezek alapján megkülön -
böztetett divergens, párhuzamos és konvergens típusokat. A
SMITH (1996) konvergens (cross paralell) és a párhuzamos
(bisector paralell) típusa megfeleltethető BEACH (1975) A
és B típusának. SRIVASTAVA (2000) megállapította, hogy
geometriai megfontolások alapján a természetben divergens
típusú konjugált hasadékrendszer nem alakulhat ki. A
konjugált párokban megjelenő hasadéksorozatok felhasz -
nál hatók a rendszert kialakító főfeszültségirányok megha -
táro zására, a legnagyobb főfeszültség (σ1) konjugált síkok
által bezárt kisebb szög szögfelezőjében helyezkedik el
(RAMSAY & HUBER 1987, SMITH 1996, SRIVASTAVA 2000,
BELAYNEH & COSGROVE 2010).

A húzásos hasadékok fejlődése 
a nyírási zónákban

A nyírási zónákban kialakuló szigmoidális húzásos ha -
sa dékok fejlődése három lépésben mutatható be. A nyírási
zónában kialakuló kulisszás elrendeződésű törések a leg -
nagyobb főfeszültség irányával párhuzamosak, a zóna falá -
val 45°-ot zárnak be. A nyírási alakváltozás hatására az erek
kezdeti — a nyírási zóna falával bezárt — 45°-os szö gei a
húzásos hasadékok forgása következtében növekedni kezde -
nek. Forgásuk közben a hasadékok gyakran felnyíl nak,
ezáltal a kőzetet átjáró fluidumból ásványok válhatnak ki

Földtani Közlöny 148/4 (2018) 369

2. ábra. Töréses defomációval kialalkuló kőzethidak fejlődésének kezdeti (A)
és előrehaladott állapota (B). 
A * szimbólum az azonos kőzethidakat jelöli BONS et al. 2012)

Figure 2. Early (A) and mature (B) stages of brittle bridge formation during en
échelon vein development. 
The * symbol indicates the same brittle bridges (BONS et al. 2012)

3. ábra. Sztilolit és és szigmoidális húzásos hasadékrendszer a Kantavári
kőfejtőben 

Figure 3. Stylolite and sigmoidal tension gash array in the Kantavár quarry

4. ábra. A és B típusú konjugált párok (BONS et al. 2012, módosítva)

Figure 4. Type A and B en échelon veins (modified after BONS et al. 2012)



bennük. Ahogyan a nyírási zóna fejlődése során a hasa dékok
szélesednek, az erek csúcsai továbbra is a nyírási zóna falai felé
növekednek, amelyek így újból 45°-ot zárnak be a zóna
határaival (RAMSAY & HUBER 1987). A folyamat hatására a
húzásos hasadékok így már szigmoidális alakot mutatnak, a
középső részek a nyírás hatására elforogtak, a hasadékok
csúcsos elvégződései pedig 45°-ot zárnak be a zóna határaival
(5. ábra; RAMSAY & HUBER 1987). POLLARD et al. (1982)
szerint az erek szigmoidális alakja kialakulhat nyírási alak -
változás által okozott forgás nélkül is, ha az ér növekedése a
kőzetben fellépő mechanikai akadály — amely lehet rétegzés,
kőzetben található inhomogenitás — miatt görbültté válik.
Nagy mértékű nyírási alakváltozás következtében előfordul -
hat, hogy a húzásos hasadékok kö zép ső részének kedvezőtlen
orientációja megakadá lyozza a hasadék további növekedését.

Ekkor új, az idősebb erekre merőlegesen álló (cross cutting)
erek jelennek meg, ame lyek újfent 45°-os szöget zárnak be a
nyírási zóna határaival (5. ábra, C). A korábbi húzásos
hasadékok növe kedése megáll, az új húzásos hasadékrendszer
fejlődik tovább (RAMSAY & HUBER 1987).

A húzásos hasadékok szigmoidális alakjának
kialakulása

A szigmoidális húzásos ha sa dékok görbült alakjának
kiala kulása LISLE (2013) szerint két különböző modellel
írható le (6. ábra). Az első modell a gör bült séget egy kez -
detben egyenes ér nyírási alakváltozás által előidé zett pasz -
szív rotáci ójával (pas sive rotation) ma gya rázza (6. ábra, A),
a má sodik modell sze rint a húzásos hasadékok a köztük lévő
kő zethidak defor mációt befo lyá soló hatásának köszön hetik
gör bültségüket (6. ábra, B; NICHOLSON & POLLARD 1985,
NICHOLSON & EJIOFOR 1987, NICHOLSON 2000).

A passzív forgási modell szerint a hasa dékok szigmoi -
dális alakja a nyírási zónában kialakuló inhomogén alak -
változás hatására jön létre, amely során a húzásos hasadék
eltérő pontjai különböző mértékű rotációt végeznek
(RAMSAY & GRAHAM 1970, HANCOCK 1972, BEACH 1977). A
húzásos hasadék deformált iránya függ az ér kiindulási
orientációjától és az alakváltozás nagyságától. Az eredeti
törés iránya a hasadék hegyeinek orientációjából becsülhető
meg. Ez a modell feltételezi, hogy a nyírás mér téke folya -
matosan változik a nyírási zóna határai között. A hasadék
végső alakja függ a deformáció típusától, a tér fogat változás
mértékétől, továbbá a nyírás és a térfogat változás időbeli
kapcsolatától (RAMSAY & HUBER 1983, LISLE 2013).

A „redőzött kőzethíd” (folded bridge) modell szerint a
deformációt az erek közti kőzethidak kőzetfizikai tulaj don -
ságai befolyásolják. A „redőzött kőzethíd” modell sze rint a
kulisszás elrendeződésű érsorozat a nyírási zónát L hosszú -
ságú kőzethidakra osztja fel (7. ábra). A kezdeti törések a
nyírási zóna határaihoz α szöggel hajlanak, a hidak T távol -
ságra vannak egymástól, amely egyben a kőzethidak vastag -
sága (7. ábra; LISLE 2013). A nyírási zóna működése során
bekövetkező térfogatváltozás közben a redőzött kőzethíd
hossztengelyének orientációja megváltozik, így kialakul -
hatnak a hasadékok. A deformáció során a kőzet hidak vas -
tagsága nem változik, az általuk alkotott redők RAMSAY

(1967) osztályozása alapján párhuzamos redő (azonos vas -
tag ságú) típusúak. A húzásos hasadéksorozatok ismétlődő
egységekből épülnek fel, amelyek egy hasadékot és egy
kőzethidat tartalmaznak. Ez az ismétlődő egység összetett
rétegként fogható fel, amely alakja alapján RAMSAY (1967)
hasonló redőosztályába sorolható. 

A nyírási zóna deformációja a nyírási zóna határán lévő
pontok elmozdulásából határozható meg; az elmozdulás
vízszintes összetevője (dx) párhuzamos a nyírási zóna határ -
vonalával és egyszerű nyírásra utal, míg az elmozdulás
függő leges összetevője (dy) a nyírási zóna térfogat válto -
zását fejezi ki (7. ábra; LISLE 2013). A nyírási zóna deformá -
ciójának vízszintes (dx) és függőleges (dy) összetevői meg -
adhatók a nyírási zóna vastagságára nor málva, amelyeket
Dx-szel és Dy-nal jelölünk. A hasadékok fejlődése során —
amennyiben a nyírás hatására az erek olyan orientációt ér -
nek el, amely megakadályozza további növekedésüket —
újabb törések alakulhatnak ki, új erek növekedhetnek. A
„redőzött kőzethíd” modell nem számol ezzel a folyamattal
(5. ábra; LISLE 2013), így ilyen esetekben a modell segít -
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5. ábra. Kezdetben egyenes (A) húzásos hasadékok szigmoidális
alakjának kialakulása (B) egy nyírási zónában. Jelentős alakváltozás
esetén a zónában újabb hasadékgenerációk alakulnak ki (B), amelyek
idővel szintén szigmoidális alakúvá deformálódnak (C) (RAMSAY &
HUBER 1983)

Figure 5. Evolution of sigmoidal en échelon veins within a shear zone.
Initially straight veins (A), evolution of the sigmoidal shape of the early
veins and formation of new tension gashes (B), continuous evolution of the
differently-aged veins with ongoing deformation of the shear zone (C)
(RAMSAY & HUBER 1983)

6. ábra. A passzív forgási modell (A), illetve a „redőzött kőzethíd” modell (B)
szerint kialakult, idealizált szigmoidális húzásos hasadékrendszer (a fekete
ellipszodiok a nyírási zóna alakváltozási ellipszoidjai) (LISLE 2013)

Figure 6. Idealized sigmoidal tension gash array formed by the passive rotation
model (A) and the folded bridge model (B) (the black ellipsoids are the strain
ellipsoids of the shear zone) (LISLE 2013)



ségével a nyírási zónában kialakult nyírási alakváltozás
minimális értékét kaphatjuk meg. A modell szerint a hidak
iránya és a nyírási zóna határa közötti szög (αb) a deformáció
előrehaladtával folyamatosan növekszik. Ez a növekedés
összefügg a szigmoidális hasadék forgásának szögével
(LISLE 2013). Ahogyan αb növekszik a kőzethíd redőszár -
nyai által bezárt központi nyílásszög csökken. Mivel a redő -
zött kőzethidak minimális nyílásszöge 0°, emiatt a „redőzött
kőzethíd” modell csak Dx < 1,6 — azaz a nyírási zóna
szélességének (W) 1,6-szorosánál kisebb elmozdulás —
ese tében használható (LISLE 2013). A fentiekből következik,
hogy az egyes hasadékok alakja, valamint a kőzethidak
vastagsága geometriailag behatárolja a nyírási zóna egészé -
ben végbemenő alakváltozást.

A deformáció korai szakaszában — azaz kis Dx érték
esetében — a húzásos hasadék felnyílása térfogat-növeke -
dést von maga után, ami a nyírási zóna szélesedését eredmé -
nyezi, mivel a kőzethidak térfogata nem változik a deformá -
ció során. Következésképp a deformáció korai szakaszában
a zónával párhuzamos elmozdulás (Dx) a zónára merőleges
tágulással (Dy) jár (8. ábra). A tágulás mértékét a nyírási
zóna határaival párhuzamos nyírás határozza meg. Ahogyan
a nyírás növekszik, a nyírási zóna térfogata nő, de a térfogat -
növekedés mértéke csökken (8. ábra), amint a kőzethidak
átlagos elhajlása (αb) eléri a 80°-ot. Ekkor a nyírási zóna
eléri a maximális szélességét. A deformáció ezen szaka -
szában a nyírási zóna szélessége ~20%-kal haladja meg a
kezdeti állapotot (LISLE 2013). A deformáció további részé -
ben a kőzethíd növekvő elhajlásával (80° < αb < 115°) a
nyírási zóna korábban megnövekedett térfogata fokozatosan
csökkenni kezd és akár elérheti a zóna kezdeti térfogatát (9.
ábra), vagy annál kisebb értéket is (αb > 115°). A nyírási
zóna mentén bekövetkező térfogatváltozás mértékét az erek
kezdeti orientációja is befolyásolja. A nyírási zóna térfogat -
változásának mértéke a kezdeti α értékekkel fordított vi -
szony ban van, azaz minél nagyobb a kezdeti α érték, annál
kisebb lesz a nyírási zóna térfogatváltozása a deformáció
során (LISLE 2013).

Nagy alakváltozással rendelkező nyírási zónák esetében
a kőzethidak közötti hasadékok zárulhatnak. Kétséges,
hogy az egyes húzásos hasadékok ebben a fejlett szakaszban
tovább fejlődnének, mivel a szükséges tér hiányában az ér
alakjának jelentős mértékben módosulnia, torzulnia kellene
(pl. az érkitöltő ásványok anyagának nyomási oldódása;
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8. ábra. A hasadéksorozat paramétereinek változása a deformáció
során, a „redőzött kőzethíd” modell esetén �
α’ = a szigmoidális alakú hasadékok és a nyírási zóna határa által bezárt szög,
Dx% és Dy% = a nyírási zóna határán található adott pont elmozdulásának
nyírási zóna határára párhuzamos és merőleges összetevői a nyírási zóna
vastagságához viszonyítva, százalékban kifejezve (LISLE 2013, módosítva)

Figure 8. Changes in the deformation parameters of a gash array
during a folded bridge model deformation �
α’ = deformed vein orientation, Dx% and Dy% = displacement components as
percentage of shear zone width (modified after LISLE 2013)

7. ábra. A „redőzött kőzethíd” modell �
α = a hasadékok és a nyírási zóna határa által bezárt kezdeti szög, �α’ = a szigmoidális alakú hasadékok és a nyírási zóna határa által bezárt szög, T = a kőzethidak vastagsága, L = a
kőzethidak hosszúsága, W = a nyírási zóna szélessége, dx = a nyírási zóna határán található adott pont elmozdulásának a nyírási zóna határával párhuzamos összetevője, dy = a nyírási
zóna határán található adott pont elmozdulásának nyírási zóna határára merőleges összetevője, �αb = kőzethíd orientációja, i1 = a kőzethíd középvonalának inflexiós pontja, i2 = a
kőzethíd középvonalának egyenes szakaszának végpontja (LISLE 2013, módosítva)

Figure 7. The folded bridge model �
α = initial vein orientation, �α’ = deformed vein orientation, T = thickness of the bridge, L = length of the bridge, W = width of the shear zone, dx, dy = lateral and dilational components of the shear zone’s
displacement, �αb =orientation of the bridge, i1 = inflection point of the middle surface of the bridge, i2 = end of the straight portion of middle surface of the bridge (modified after LISLE 2013)



LISLE 2013). A nyírási zóna szélességének „redőzött kőzet -
híd” modell szerinti fejlődését a 9. ábra foglalja össze. A
nyírási zóna szélességének kezdeti növekedése fokozatos
csökkenésbe megy át, miután az erek átlagos elhajlása elér
egy kritikus értéket (αb = 80°).

A szigmoidális alakot kialakító mechanizmusoknak
fon tos szerepük van a nyírási zónák vizsgálata során. A nyí -
rási zónában kialakuló nyírási alak-, illetve térfogat változás
mértéke a húzásos hasadékok segítségével — szig moidális
alakot kialakító mechanizmustól függően — két különböző
módszerrel számítható ki (LISLE 2013).

Földtani háttér

A késő-perm korú BAF a Tiszai-főegységben, a Mecsek
hegység területén és környezetében található (10. ábra;
HAAS 1994, MÁTHÉ 2015). A képződmény elterjedési terüle -
te szerkezetileg két részre osztható, a Nyugat-mecse ki-
antiklinálisra (Boda-blokk), valamint a Gorica-blokk terü -
letére. A két területet a Hetvehely–Magyarszéki-törés vá -
laszt ja el egymástól (WÉBER 1977, KONRÁD & SEBE 2010,
MÁTHÉ 2015), a képződmény igazolt elterjedési területe
150–200 km2 (BARABÁS & BARABÁSNÉ STUHL 1998,
KONRÁD & HÁMOS 2006, HALÁSZ 2011, MÁTHÉ 2015). A
kép ződmény ásványos összetétele és szöveti jellegei alapján
a Nyugat-mecseki-antiklinálison belül albitos („albit fész -
kes”) agyagkő, albitolit, valamint aleurolit kőzettípu sokra
osztható (MÁTHÉ 2015), amelyben homokkő-közbe tele pü -
lések is megjelennek (BARABÁS & BARABÁSNÉ STUHL 1998,
VARGA et al. 2006). A képződmény teljes rétegsorát még

TÓTH E. et al.: A nyírás- és a térfogatváltozás mértékének kvantitatív becslése a BAF–2 fúrás mintáinak példáján372

10. ábra. A Bodai Agyagkő Formáció elterjedési területe (KONRÁD & SEBE 2010, módosítva)
Jelmagyarázat: 1 – paleozoos képződmények általában, 2 – felső-permi Bodai Agyagkoő Formáció, 3 – felső-permi – triász Kővágószőlősi Homokkő�
Formáció, 4 – triász üledékes kőzetek (homokkövek, karbonátok, evaporitok), 5 – jura és kréta üledékes kőzetek, kréta vulkanitok, 6 – neogén
képződmények, 7 – vető, 8 – oldaleltolódás, 9 – áttolódás, 10 – szinklinális és antiklinális, 11 – fúráspont, 12 – település

Figure 10. Distribution of the Boda Claystone Formation (modified after KONRÁD & SEBE 2010)
Legend: 1 – Palaeozoic in general, 2 – Upper Permian Boda Claystone Fm, 3 – Upper Permian – Triassic Kővágószőlős Sandstone Fm, 4 – Triassic sediments
(sandstones, carbonates, evaporites), 5 – Jurassic and Cretaceous sediments and Cretaceous volcanites, 6 – Neogene sediments, 7 – fault, 8 – strike-slip fault,
9 – thrust fault, 10 – syncline and anticline, 11 – well site, 12 – settlement

9. ábra. A nyírási zóna és a húzásos hasadékok fejlődése a „redőzött kőzethíd”
modell esetében 
A nyírási zóna vastagsága kezdetben növekszik, majd a fejlődés későbbi szakaszában
csökken. α� = a hasadékok és a nyírási zóna határa által bezárt kezdeti szög, dx = a nyírási
zóna határán található adott pont elmozdulásának a nyírási zóna határával párhuzamos
összetevője, dy = a nyírási zóna határán található adott pont elmozdulásának nyírási zóna
határára merőleges összetevője (Lisle 2013, módosítva)

Figure 9. Evolution of a shear zone and the tension gashes according to the folded
bridge model 
The initial increase of the shear zone width is followed by a decrease with evolution of the zone.
�α = initial vein orientation, dx and dy = lateral and dilational components of the shear zone’s
displacement (modified after LISLE 2013)



egyetlen fúrás sem tárta fel, legnagyobb vastagságban a XV.
szerkezetkutató fúrás (~870 m) és a BAF–2 (~905 m) fúrás
harántolta (MÁTHÉ 2015).

Ásvány- és kőzettani, geokémiai, valamint szedimen toló -
giai tulajdonságai alapján a képződmény arid–szemiarid
klímán kialakult sekélyvízi, sós tavi playa üledék (ÁRKAI et
al. 2000, KONRÁD et al. 2010, MÁTHÉ & VARGA 2012).

A Bodai Agyagkövet érintő legjelentősebb szerkezet -
alakulás feltehetően az alpi orogenezis során fellépő, ÉNy–
DK-i késő-kréta kompresszióhoz kapcsolható (BENKOVICS

et al. 1997, KOVÁCS 1999). A folyamat során létrejöttek a
Mecsek hegység ÉK–DNy-i tengelyű gyűrődései (NÉMEDI-
VARGA 1983), a redőtengelyekkel megegyező csapású balos
eltolódások (MAROS et al. 2004) és réteglapmenti rátoló dá -
sok (MAROS et al. 2000). A Pannon-medence kialaku -
lásához kapcsolódóan a Mecsek hegység többfázisú szer -
kezet fejlő désen ment keresztül. A medence kialakulásá -
hoz köthető szin rift fázisban balos transzpressziós eltoló -
dá sok (TARI 1993) és pull-apart medencék alakultak ki a
hegységet hatá roló északi és déli törészónák mentén
(WEIN 1967). A poszt rift fázisban a késő-miocén elején
ÉNy–DK-i tengelyű�  ten ziós feszültségmező�  állt fent
(CSONTOS et al. 2002, MAROS et al. 2004). A Mecsek és a
Villányi-hegység ki emel kedése a ko rábbi ÉNy–DK-i
balos eltolódásos törés zóna reaktivá ló dá sát okozta, amely
során rátolódásos el toló dások alakul tak ki (MAROS et al.
2004). KONRÁD & SEBE (2010) szerint a Nyu  gati-Mecsek
egységes tömbként visel kedett a pannó ni ai–negyedidő -
szaki mozgások során, a fiatal szerkezeti moz gá sok a
hegységperemre és az előtér terüle tére korlátozód tak.

A BAF–2 fúrásban a BAF rétegdőlése jellemzően DDK–
DK-i irányú, amely az antiklinális déli szárnyának meg felelő
(KONRÁD et al. 2015). A fúrás szerkezetföldtani vizsgálata
alapján három fő tektonikai esemény körvona lazódik. A leg -
idősebb — amely kis hullámhosszú redőket és réteglap men ti
feltolódásokat eredményezett — meg közelí tőleg ÉNy–DK-i
irányú kompressziós esemény lehe tett. A kompressziós fe -
szült ségmezőben, az első esemény későbbi szakaszában
redők keletkeztek, majd ezekhez kap csolódó feltolódások
jöhettek létre, továbbá az anti klinális déli szárnyán a képződ -
mény egységesen kibillent DK-felé. A második fázisban,
transzpressziós feszültség mezőben a kibillenés hatására
mere dekké váló réteglap menti elmoz du lások eltolódásként
reaktiválódtak. A har ma dik fázisban újabb kompresszió
hatására feltolódások alakultak ki, valamint a hegység ki -
emel kedéséhez kap cso lódóan a kép ződmény felső 400 mé te -
re fellazult, a törések felnyíltak (KONRÁD et al. 2015).

A BAF–2 fúrás képződményeit a BAF tektonikai doku -
mentálásához kialakított (HÁMOS 1997), majd módosított
(MAROS et al. 2000) morfológiai alapú nevezéktan alapján
HRABOVSZKI et al. (2017) a BAF–2 fúrás töréses szerkezeti
elemeit négy makroszkópos kategóriába sorolták. A kulisz -
szás elrendeződésű erekre antitaxiális növekedés valamint
kalcit és anhidrit anyagú kitöltés jellemző (HRABOVSZKI et
al. 2017). A kulisszás törésrendszerek kialakulása —
Mecsek hegységi analógiák alapján (MAROS et al. 2000,
2004) — feltételezhetően a késő-kréta ÉNy–DK-i irányú

kompresszió (BENKOVICS et al. 1997) hatására kialakuló
ráto lódásos szerkezetalakuláshoz köthető.

Minták és vizsgálati módszerek

Munkánk során a BAF–2 fúrás kőzetanyagán számos
szigmoidális húzásos hasadékrendszert azonosítottunk. Az
elemzett mintákat az egyszerűbb kezelhetőség érdekében
azonosító számokkal láttuk el, amelyet a fúrásszám és az
adott fúrómag mélységköze alapján határoztunk meg (I.
táblázat). A fúrómagokat saját fejlesztésű magszkenner
(TÓTH 2016) segítségével dokumentáltuk a Szegedi Tu do -

mányegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tan -
székén. A tanulmányban közölt méréseket a magszkenner
által készített magpalást fotókon végeztük el. A húzásos
hasadékok felhasználásával megbecsülhető a nyírási zóná -
ban kialakuló nyírási alak- és térfogatváltozás mértéke
(RAMSAY 1980, RAMSAY & HUBER 1987, LISLE 2013). A
számításokat a bevezetésben ismertetett két fejlődési mo -
dell nek megfelelő, kétféle módszerrel végeztük. Az alábbi -
akban részletesen bemutatjuk a két módszer alkalmazá -
sának menetét a BAF–2 fúrás kiválasztott magmintáin.

Passzív forgási modell (Passive rotation model)

Egyszerű nyírás esetében a nyírási alakváltozás a nyírási
zóna adott pontján RAMSAY & HUBER (1983) képletének
átrendezésével adható meg (LISLE 2013):

γ = cotα – cotα’
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I. táblázat. A BAF–2 fúrás vizsgált mintái

Table I. The analyzed samples from the BAF–2 well

11. ábra. Az �α, �α’ és �β, �β’ szögek helyzete a nyírási zónában. A
hasadékok és a nyírási zóna határa által bezárt kezdeti (�α) és
deformált szög (α’), A nyírási zóna kialakulásánál korábbi ér és a
nyírási zóna határa által bezárt kezdeti (β) és deformált szög (�β’)

Figure 11. α, α’ and �β, �β’ position in the shear zone. (α� and �α’
= initial and deformed tension gash orientation, �β and �β’ = initial
and deformed vein orientation)

(1)



Ahol α a kezdeti törés orientációját, �α’ a deformált ér
orientációját, valamint γ� a nyírási alakváltozást jelöli (11.
ábra). Az egyenletből következik, hogy az ér bármely pont -
jának görbülete megfeleltethető az �α’ változásának mér -
tékével, amely a nyírási alakváltozás (γ) helyi értékét tükrö -
zi. A nyírási zónában végbemenő teljes laterális el moz dulás
(dx) két különböző módon számítható (LISLE 2013). RAMSAY

(1980) módszere szerint a (2) egyenlet nyírási alakváltozás
(γ) értékeinek integrálásával, vagy grafikus módon, a szig -
moi dális húzásos hasadék és a de formáció előtti ér felté -
telezett irányának összevetésével kap ható meg a nyírási
zónában végbemenő laterális elmozdulás mértéke (LISLE

2013). Abban az esetben, ha a nyírási zónában legalább
kettő, eltérő orientációjú szerkezeti elem (pl. idősebb ér,
törés, rétegzés) is megtalálható, az egyszerű nyírás és a
térfogatváltozás (1+∆) nagysága RAMSAY & HUBER (1987)
módszerével becsülhető, amely a következő egyenleteken
alapul:

A képletekben szereplő α� és β� a két — nyírási alak -
változást jelző — vonalas szerkezeti elem nyírási zónával
bezárt kezdeti-, míg �α’ és �β’ a deformációt követő szöge
(11. ábra; RAMSAY & HUBER 1987, LISLE 2013).

„Redőzött kőzethíd” modell (Folded bridge model)

A „redőzött kőzethíd” modell szerinti képződést felté -
telezve a kialakult húzásos hasadékokból, az alábbi grafikai
módszert alkalmazva megbecsülhető a nyírási zóna mentén
bekövetkezett alakváltozás (LISLE 2013):

(1) Ismert α� és α’, amely szögek — a nyírási zóna hatá -
raihoz viszonyítva — megadják a kezdeti hasadék irányát

(�α), és a deformált hasadék csúcstól csúcsig tartó orien -
tációját (�α’).

(2) Adott egy tetszőleges sugarú kör (p) középponttal
(12. ábra).

(3) Adott egy P ponton keresztül húzott egyenes, ami
merő leges a kezdeti húzásos hasadék orientációjára. A
vonal a kör kerületét q pontban metszi. 

(4) Adott a q ponton keresztül rajzolt egyenes, ami a
húzá sos hasadék két csúcsát összekötő egyenes irányába fut.
Ez a vonal a körvonallal r pontban találkozik. A qr ív hossza
megegyezik a kőzethíd eredeti hosszával (L).

(5) A qr vonal megnyúlása (S) a következő egyenlettel
ad ható meg (a szögek radiánban értendőek):

(6) Az eredeti, prekurzor törés ezek alapján meg szer -
keszt hető, irányát az r ponton keresztül futó, nyírási zóna
hatá rával α szöget bezáró vonal jelöli ki.

(7) Végpontja (s) származtatható a qr vonal meg nyú -
lásából, továbbá a q és az r pontok távolságából: sr távolság
= S × qr távolság. Az eredeti törést az sr vonal jelöli.

(8) Az s és a q pontok a törés csúcsait jelölik eredeti és
deformált állapotban, valamint referencia pontokat jelen -
tenek az elmozdulási komponensek (dx, dy) méréséhez. A dx

és a dy értékeket célszerű a nyírási zóna eredeti széles -
ségéhez (W) viszonyítva kifejezni (dx/W = Dx; dy/W = Dy).

A kőzethidak geometriai jellemzőinek vizsgálata

A szigmoidális alakot kialakító mechanizmus azonosít -
ható a hasadékok közötti kőzethidak geometriájának vizs -
gálatával. Ennek érdekében a szomszédos hasadékok azo -
nos dőlésszögű pontjait összekötve meghatároztuk, hogy a
hasadékok között található kőzethidak RAMSAY (1967) osz -
tályozása szerint melyik redőosztályba tartoznak (LISLE

2013). Ehhez a saját fejlesztésű, MATLAB környezetben
futó PLINES szoftver segítségével meghatároztuk a kőzet -
hidak izogon vonalait, azaz a kőzethidak szemközti oldalai -
nak azonos dőlésszögű pontjait összekötő szakaszokat. A
program a kézzel bedigitalizált szomszédos húzásos hasa -
dé kokra két görbét illeszt, majd a görbék legmeredekebb
pontjából kiindulva detektálja és összeköti az azonos mere -
dekségű pontpárokat a két görbén. Az eredményül meg -
kapott, a hasadékok között elhelyezkedő kőzethíd azonos
dőlésszögű pontjait összekötő izogon vonalak sűrűsége a
folyamat során beállítható. A „redőzött kőzethíd” modell
konvergáló izogon vonalakkal rendelkező — párhuzamos
redőtípus (RAMSAY 1967) — redőt alakít ki, míg a passzív
forgási modell által létrehozott — hasonló redőtípus
(RAMSAY 1967) — redő izogon vonalai párhuzamosak.

Az ideális metszet kiválasztása

A szigmoidális húzásos hasadéksorozatok vizs gála takor
alapvető fontosságú, hogy a geometriai adatok rög zítése a
nyírási zóna és a benne található húzásos hasa dékok meg -
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12. ábra. A nyírás és térfogatváltozás mértékének meghatározásához
alkalmazható grafikai módszer a „redőzött kőzethíd” modell alapján
keletkezett húzásos hasadék esetében (LISLE 2013, módosítva)

Figure 12. A graphical method for estimating shear and dilational com ponents
from gashes formed by the folded bridge model (modified after LISLE 2013)

(2)

(3)



felelő orientáltságú metszetén (a főmetszetben) történjen. A
húzásos hasadékok főmetszetében — amely a nyírási zónára
merőleges és a nyírás irányával párhuzamos — a törések
szigmoidális alakja látható. Mivel a hasadékok a �σ1 fő fe -
szült séggel párhuzamosan alakulnak ki, valamint a σ3 fő -
feszültségre merőlegesen érik el legnagyobb vastagságukat,
a főmetszet definiálható a hasadékokat kialakító feszültség -
mező �σ2 irányára merőleges síkként. Az ettől eltérő metsze -

tekben a húzásos hasadékok alakja torzulhat, valós vastag -
ságuknál szélesebbek vagy kes ke nyebbek lehetnek (SMITH

1995). Szélsőséges esetben, a húzásos hasadékok főmet sze -
tére és a nyírás irányára merőleges metszetben a szigmoi -
dális törés egy egyenes töréssé (érré) degradálódik. Ez a
jelenség figyelhető meg a BAF–2_594 mintában megjelenő
húzásos hasadéksoro zaton (13. ábra). Az említett mintában
előforduló húzásos hasadékrendszer kiszélesedik, majd
elvékonyodik, mivel a fúrás a nyírási zóna síkjából egy kört
metszett ki, így a magpalástról készített képeken a húzásos
hasadékok kü lönböző irányú metszetei láthatóak. Fúró -
magonként változó, hogy a fúró milyen orientációban met -
szette a nyírási zónát, azaz a fúrómag palástján megjelenik-
e az adott húzásos hasadék szigmoidális alakja.

A fúrómagokon található törések elhelyezkedését és
geometriáját komputertomográfia (CT) segítségével vizs -
gál tuk (14. ábra). A képek a szegedi Diagnoscan köz pont -
ban készül tek, GE Lightspeed VCT 64 szeletes beren de zés -
sel. A fel vételeket OsiriX 7.5 program segítségével elemeztük.
A befogadó kőzet és a repedéskitöltések Hunsfield értékeik
alapján jól elkülöníthetők, külön-külön ábrázolhatók. Így
kiválasztható az optimális orientációjú metszet, amelyen a
szigmoidális húzásos hasadékok valós alakja és geometriai
paramétereik vizsgálhatók. A CT felvételeken a húzásos

hasa dékok ásványos kitöltése elkülöníthető a befogadó kő -
zet anyagától. A nyírási zónára merőleges és az elmozdulás
irányával párhuzamos met szetben készült felvételeken a
hasadékok szigmoidális alakja megfigyelhető. Ezzel ellen -
tétben a nyírási zóna határának síkjával — amelyet a hasa -
dékok csúcsai hatá roznak meg — párhuzamosan készült
képen (14. ábra) a húzásos hasadékok nem ismerhetők fel,
csak a nyírási zóna síkja látható.
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13. ábra. A BAF–2_594 fúrómag minta palást fotója. A fekete nyilak a húzásos hasadékok különböző irányú metszeteit jelölik. A kép
szélessége, azaz a magminta kerülete 196 mm

Figure 13. Stitched scanner image of the core sample BAF–2_594, tension gashes with different sections are indicated by black arrows. The width
of the image is 196 mm

14. ábra. A húzásos hasadékrendszerek különböző irányú metszetei a BAF–
2_500 mintában (CT felvételek). 
A és B – a nyírási zónára merőleges és az elmozdulás irányával párhuzamos metszetek, 
C – a nyírási zóna síkjával párhuzamos metszet

Figure 14. Tension gash array from different viewpoints in core sample BAF–2_500
(CT images). 
A and B – sections perpendicular to the shear zone and parallel to the shear direction; 
C – section parallel to the shear zone



Eredmények

A nyírási zónában létrejövő nyírás- és térfogatváltozás
kiszámításához a húzásos hasadékokon kívül szükséges egy
további nyírást jelző szerkezeti elem, mivel a passzív forgási
modell két eltérő orientációjú szerkezeti elem helyzetét
használja fel a nyírás mértékének becsléséhez. Emiatt a
modell alkalmazhatósága igen korlátozott, a BAF–2 fúrás -
ban 214 hasadékrendszer figyelhető meg, azonban ezek
közül csak két hasadékrendszer esetében alkalmazható a
passzív forgási modellen alapuló számítási eljárás. Ez a két
nyírási zóna a BAF–2_662, illetve a BAF–2_667 mintákban
található (15. és 16. ábra). A húzásos hasadékok sötét,
finom szemcsés, nagy agyagtartalmú kőzetrészekben jelen -
nek meg. A hasadékokat dominánsan kalcit és anhidrit tölti
ki (HRABOVSZKI et al. 2017).

A fenti mintákon LISLE (2013) által leírt két képződési
modell alapján elvégeztük a nyírási zónában létrejött nyírási
alak- és térfogatváltozás mértékének becslését. A további -
ak ban a „Minták és vizsgálati módszerek” fejezetben
ismertetett eljárásokat alkalmaztuk (1. és 2. elektronikus
melléklet).

A BAF–2_662 és BAF–2_667 mintákban a húzásos
hasadékok által meghatározott nyírási zónák HRABOVSZKI et
al. (2017) által „egyszerű” típusúként említett erek lefutását
módosítják (15. és 16. ábra). Az ér kezdeti orientációját a
nyírási zóna határával bezárt szöge, a módosított orientá -
cióját az inflexiós ponthoz húzott érintő és a nyírási zóna
határa által bezárt szög határozza meg (11. ábra).

A BAF–2_662 mintában található nyírási zóna húzásos
hasadékainak kezdeti orientációja α� = 45°, a deformált orien -
táció �α’ = 63°, az ásványér orientációja β� = 89°, �β’ = 145°
(15. ábra). A passzív forgási modell alapján a nyírási
alakváltozás γ = 0,74, a térfogatváltozás 1+∆ = 0,51 (ami
49% térfogatcsökkenésnek felel meg). A „redőzött kőzet -
híd” modell alapján a nyírási alakváltozás Dx = 0,70 (meg -
feleltethető γ-val), a térfogatváltozás Dy = –0,455 (46%
térfogatcsökkenéssel egyenlő; megfeleltethető 1+∆-val; II.
táblázat).

A BAF–2_667 fúrómag mintában található nyírási zóna
húzásos hasadékainak kezdeti orientációját α� = 45°-nak
fel tételeztük, a deformált orientáció �α’ = 58°, az ásványér
orientációja β� = 86°, �β’ = 147° (16. ábra). A passzív forgási
modell alapján a nyírási alakváltozás γ = 0,73 a térfogat -
változás 1+∆= 0,43 (= 57% térfogatcsökkenés). A „redőzött
kőzethíd” modell alapján a nyírási alakváltozás Dx = 0,63, a
térfogatváltozás Dy = –0,41 (= 59% térfogatcsökkenés; II.
táblázat).

A PLINES szoftver segítségével meghatároztuk a BAF–
2_662 és BAF–2_667 minták húzásos hasadékai között
kialakult kőzethidak izogon vonalait (17. ábra). Az izogon
vonalak egymáshoz viszonyított helyzete utalhat a hasadé -
kok szigmoidális alakját kialakító mechanizmus típusára. A
vizsgált kőzethidak izogonjai konvergálnak, ezáltal meg -
felel tethetők RAMSAY (1967) osztályozása szerinti párhuza -
mos kategóriájú redőknek.
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15. ábra. Az elemzett nyírási zóna a BAF–2_662 mintában. Az „idősebb ér”
anyaga a nyírási zóna fejlődése előtt keletkezett

Figure 15. The analysed shear zone in sample BAF–2_662. The “older vein” was
formed before the shear zone development

16. ábra. Az elemzett nyírási zóna a BAF–2_667 mintában. Az „idősebb ér” a nyírási zóna fejlődése előtt keletkezett

Figure 16. The analysed shear zone in sample BAF–2_667. The “older vein” was formed before the shear zone developement

II. táblázat. Eredmények a passzív forgási- és a „redőzött kőzethíd” modell
alapján

Table II. The results of the passive rotation and the folded bridge model



Disszkusszió

Munkánk során összegeztük a húzásos hasadékok kiala -
kulásának lehetséges módjait, illetve két különböző képző -
dési modellt felhasználva kísérletet tettünk — a hasadék -
rendszerek alapján — a nyírási zónában kialakult nyírás és
térfogatváltozás becslésére.

A BAF–2 fúrásban vizsgált nyírási zónák kis, átlagosan
22° ± 7° dőlésszögűek (HRABOVSZKI et al. 2017). A hasadé -
kok alakjából következtetni lehet a nyírás értelmére; a nyírá -
si zóna falai a szigmoidális hasítékok hegyeinek irányával
ellentétes irányú mozgásra utalnak (RAMSAY & HUBER

1987). Ennek értelmében megállapítható, hogy a vizsgált
nyírási zónák menti elmozdulás (a képződmény kibille -
nésének lehetőségét/mértékét figyelmen kívül hagyva)
domi nánsan rátolódásos jellegű. Mindazonáltal a térrövi -
dülést előidéző feszültségmező főfeszültség-irányai a fúró -
magminták irányítottságának hiányában nem definiál hatók.

A képződmény rétegződése — amelyet a redőződés
jelen tősen módosíthatott — nem követhető nyomon a fúrás
teljes hosszában. A húzásos hasadékok jellemzően a fúrás
azon szakaszaiban jelennek meg, amelyekben rétegzettség
nem ismerhető fel, így a húzásos hasadéksorozatok és a
rétegződés kapcsolata nem vizsgálható.

A BAF–2 fúrás BAF–2 _662 és BAF–2 _667 mintáiban
található nyírási zónák húzásos hasadékaiból két — LISLE

(2013) által bemutatott — modellt alapul véve határoztuk
meg a nyírási zónák térfogatváltozását és nyírási a alak vál -
to zás mértékét. 

A passzív forgási modell alapján számított nyírási alak -
változás a két vizsgált mintában γ�= 0,74 (BAF–2_662) és γ�
= 0,73 (BAF–2_667), valamint a modell eredményei alapján
a nyírási zónákban jelentős térfogatcsökkenés következett
be (49% [BAF–2_662] és 57% [BAF–2_667].)

A „redőzött kőzethíd” modell alapján számított nyírási
alakváltozás mértéke (γ� = 0,71 [BAF–2_662] és γ� = 0,63
[BAF–2_667]), a passzív forgási modell alapján számított
értékektől szignifikánsan nem tér el. A „redőzött kőzethíd”
modell alapján a nyírási zónákban a térfogatváltozás igen
jelentős, ami 46% (BAF–2_662) és 41%-os (BAF–2_667)
térfogatcsökkenésben nyilvánul meg.

A 18. ábra a nyírás mértékének és a húzásos hasadék
alakjának kapcsolatát szemlélteti. Az általunk vizsgált ha -
sa dékok megegyeznek a fenti ábra γ ≈ 0,7 nyírási alak vál -
tozás hatására kialakult hasadék alakjával.

RAMSAY (1980) feltételezése szerint amennyiben a nyí -
rá si zónában térfogatcsökkenés megy végbe a húzásos hasa -
dékok hegyei és a nyírási zóna határa által bezárt kezdeti
szög (45°) növekedni fog. A BAF–2_662 mintában a húzá -
sos hasadékok a nyírási zónával 47°-ot, míg a BAF–2_667
mintában 46°-ot zárnak be. Ez a kismértékű eltérés nem
tekinthető szignifikánsnak, így nem igazolja egyértel műen
a nyírási zónákban bekövetkezett térfogatcsökkenést.

Az általunk vizsgált nyírási zónákban — feltételezésünk
szerint — a húzásos hasadékrendszerek fejlődése jelentős
mértékű térfogatcsökkenéssel járt. Ilyen mértékű térfogat -
vesztés más típusú képződményekben (karbonátos kőzetek,
homokkövek) sztilolitképződéssel jár (THIELE et al. 2015,
SEYUM & POLLARD 2016). A húzásos hasadékrendszerekben
megjelenő sztilolitok jelentőségét THIELE et al. (2015) tár -
gyalták. Megfigyeléseik alapján a hasadékok között meg -
jelenő sztilolitok mentén a nyírás hatására kialakulhat
elmozdulás, amellyel a fent említett modellek nem számol -
nak. A szigmoidális hasadékokon alapuló térfogatváltozás
és nyírás becslési módszerek a valódi deformáció mértékét
ilyen esetekben felülbecsülik, mivel a nyomásoldódási felü -
leteken végbemenő nyírás hatására a húzásos hasadékok
szigmoidális alakja számottevő forgás vagy elhajlás nélkül
is kialakulhat (THIELE et al. 2015). Ebből adódóan a nyírás
mértékének becslése során fontos a sztilolitok azonosítása,
hatásuk figyelembevétele. A BAF–2 fúrás mintáiban és a
nyírási zónák környékén nem találtunk nyomásoldódásra
utaló jeleket (pl. sztilolit, nyomásoldódási felület). A sztilo -
litok hiánya a BAF kőzetei esetében nem cáfolja minden
kétséget kizáróan a nagymértékű térfogat csökke nést, mivel
az agyagkő oldhatósága rendkívül alacsony, ezért a nyomási
oldódás (így a sztilolitképződés) erősen kor lá tozott (BAUD

et al. 2016).
Az eltérő modellek alapján vizsgált két nyírási zóna

(BAF–2_662 és BAF–2_667) közötti vertikális távolság
csupán 5,5 m, amely a képződmény feltárt közel 1 km-es
vastagságához viszonyítva elenyésző. A nyírási zónák dő -
lés szöge, valamint alakváltozásuk mértéke (γ ≈ 0,7) közel
megegyező mindkét modell szerint. Ezek alapján feltéte -
lezhető, hogy a két nyírási zóna azonos (vagy egyenértékű
alakváltozást eredményező) deformációs esemény során
keletkezett. A szigmoidális alakot kialakító mechanizmus
kiválasztásához a nyírási zóna további tulajdonságainak
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18. ábra. A húzásos hasadék alakjának fejlődése a növekvő nyírási alakváltozás
függvényében 
α = a hasadékok és a nyírási zóna határa által bezárt kezdeti szög, �α’ = a szigmoidális
alakú hasadékok és a nyírási zóna határa által bezárt szög, �γ = nyírási alakváltozás (LISLE

2013, módosítva)

Figure 18. Progressive evolution of gash shape with increase in the average shear
strain across the shear zone 
α� = initial vein orientation, �α’ = deformed vein orientation, γ � = shear strain (modified after LISLE

2013)

17. ábra. A BAF–2 fúrásból származó mintákon meghatározott kőzethíd
izogon vonalak. A – BAF–2_500, B – BAF–2_667, C – BAF–2_662

Figure 17. Bridge isogons in core samples from BAF–2 well. A – BAF–2_500, B –
BAF–2_667, C – BAF–2_662



vizsgálata szükséges. A következő tulajdonságok az egyes
modellek meghatározó bélyegei lehetnek (LISLE 2013):

— A húzásos hasadékok közötti kőzethidak alakja
RAMSAY (1967) osztályozása szerinti párhuzamos típusú
redő a „redő zött kőzethíd” modellre utal, míg a hasonló tí -
pusú redő a passzív forgási modell jellemzője.

— A hasadékok alakja, mérete és a kőzethidak vastag -
sága közötti kapcsolat igazolhatja a „redőzött kőzethíd”
modellt (8. ábra in LISLE 2013).

— A kőzetben megjelenő sztilolitok cáfolják azt a felté -
te lezést, hogy a kőzethidak állandó térfogaton defor má -
lódtak.

A vizsgált húzásos hasadékok azonos dőlésszögű pont -
jait összekötő izogon vonalak a kőzethidak alkotta redők
magja felé konvergálnak (17. ábra). Ez alapján a kőzethidak
alakja RAMSAY (1967) párhuzamos típusú redőosztályába
tartozik. Mivel a „redőzött kőzethíd” modell révén kialakult
hasadékrendszer konvergáló izogon vonalakkal rendelkező
— párhuzamos redőtípus (RAMSAY 1967) — redőt alakít ki,
ezért a vizsgált hasadékok szigmoidális alakja feltételez -
hetőleg a „redőzött kőzethíd” modell által leírt mechaniz -
mus szerint jött létre.

A hasadékok alakja és a kőzethíd vastagsága közötti
kapcsolat alapján a vizsgált mintákban megjelenő húzásos
hasadékok a LISLE (2013) 8. ábrán bemutatott A és B
típusnak felelnek meg (15. és 16. ábra). Ezek alapján a
tanulmányozott hasadékrendszerek a „redőzött kőzethíd”
modell szerinti képződést igazolják.

A passzív forgási modell szerinti képződés során a hasa -
dékok görbültségüket egy kezdetben egyenes ér, nyírási
alak változás által előidézett passzív rotációjával érik el.
Ezáltal a hasadékok a nyírási zónában kialakuló heterogén
alakváltozás hatására jönnek létre, amely során a húzásos
hasadék eltérő pontjai különböző mértékű rotációt végez -
nek. Tehát a kezdetben egyenes erek kialakulása a szig -
moidális alakot létrehozó nyíráshoz viszonyítva prekinema -
tikusnak tekinthető.

Ezzel ellentétben a „redőzött kőzethíd” modell eseté -
ben a szigmoidális alak a fejlődés korai szakaszában egye -
nes ér folyamatos rotációjával, a hasadék tágulása során
alakul ki. A szigmoidális alak a hasadékok felnyílásával
egyidejűleg, azaz szinkinematikusan megy végbe. Így a
tágulással lépést tartó, újonnan kiváló ásványok az anti -
taxiális érfejlődésnek megfelelően, a hasadékok peremén,
a kezdetben egyenes ér kristályainak epitaxiális tovább -
növekedéseként jelennek meg (BONS et al 2012). A meg -
egyező kristálytani orientá cióval rendelkező szemcsék
növekedése követi az érfalak távolodásának irányát,
ezáltal rostos morfológiájú kitöltést hozva létre. Mind -
ezek értel mében a hasadékok utólagosan deformált
kitöltése a pas szív forgási modellt, míg a defor málatlan
mikroszövet a „redőzött kőzethíd” modellt iga zolja. Az
általunk vizsgált húzásos hasadékok kitöltésének rostos
morfológiájú, utólagos deformációt nem szenvedett mik -
ro szövete (10. ábra C in HRABOVSZKI et al. 2017) a redő -
zött kőzethidak képlékeny stílusú deformációját támaszt -
ja alá.

Összefoglaló következtetések, 
a további kutatás lehetséges irányai

Tanulmányunkban áttekintettük a szigmoidális húzá -
sos hasadékok képződési modelljeit és összehasonlítottuk
az ezen modelleken alapuló, a hasadékokat kialakító nyí -
rás intenzitásának, illetve a nyírási zóna mentén bekövet -
kezett térfogatváltozás becslésére alkalmas számítási
mód sze re ket. Az alkalmazni kívánt számítási eljárás ki -
választása elengedhetetlenné teszi a hasadékrendszert
kialakító mecha nizmus/modell előzetes azonosítását. En -
nek érdeké ben egyrészt az irodalmi munkák alapján, más -
részt saját megfigyeléseinket felhasználva össze foglaltuk
azon szem pontokat, amelyek támpontot nyújt hatnak a
későbbi fel használóknak a megfelelő képződési modell
kiválasztá sá ban. A modell azonosításának egyik eszköze a
húzásos hasadékok közötti kőzethidak, mint redőződött
kőzet domé nek izogon vonalainak vizsgálata. Az erre a
cél ra kifejlesz tett PLINES szoftver a Földtani Közlöny
honlapjáról minden ki számára elérhető (lásd elektronikus
mellékletek).

A megfelelő modell kiválasztását és a bemutatott számí -
tási eljárások menetét a BAF–2 fúrás kiválasztott mintáin
mutattuk be. A vizsgált két nyírási zóna hasadékainak szig -
moidális alakja feltételezhetően a „redőzött kőzethíd” mo -
dell alapján alakult ki. E képződési modell működését
támasztják alá a hasadékok között található, RAMSAY (1967)
alapján párhuzamos típusú kőzethídredők, a sztilolitok
hiánya, illetve a kitöltések utólagos deformációt nem mutató
mikroszövete is. A vizsgált két húzásos hasadékrendszer
mind a nyírás mértéke, mind a térfogatváltozás (térfogat -
csökkenés) tekintetében igen hasonló értékeket mutat.

Annak ismeretében, hogy a) a húzásos hasadékrend -
szerek dőlésszögei közel azonosak, b) a két hasadék rend -
szer csupán 5,5 m távolságra helyezkedik el egymástól,
valamint c) mindkét nyírási zóna azonos kőzettípusban ala -
kult ki, a két zónára kapott azonos nyírási alakváltozás és
térfogatváltozás alapján feltételezhető, hogy azonos vagy
egyenértékű alakváltozást eredményező deformációs ese -
mény során alakultak ki.

Több morfológiai és szöveti bizonyíték is alátámasztja,
hogy a vizsgált két hasadékrendszer a „redőzött kőzethíd”
modellnek megfelelően alakult ki. Ebben az esetben a nyí -
rás- és térfogatváltozás mértékének meghatározásához nem
szükséges két eltérő korú, egymást metsző szerkezeti elem
megléte, amely feltétel a számításhoz felhasználható hasa -
dék rendszerek számát rendkívüli mértékben leszűkítette. A
fenti modell szerinti hasadékképződést feltételezve, gyakor -
latilag minden húzásos hasadékrendszer, amely szigmoi -
dális morfológiát mutat, felhasználható a nyírás- és térfogat -
változás mértékének becsléséhez. Így a BAF–2 fúrásban
megjelenő valamennyi (214 db) húzásos hasadékrendszer
vizsgálható lesz a jövőben, ezáltal információt nyerhetünk a
fúrás teljes terjedelmében a nyírásos deformáció intenzitá -
sáról és annak mélység szerinti különbözőségeiről. Ezen
infor mációk révén lehetővé válna a BAF jelenlegi szerke -
zet fejlődési modelljének pontosítása.
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Strontium isotope stratigraphy and its applications

Abstract
The late 20th century revival of stratigraphic methods resulted in a burst of chemostratigraphic techniques and their

applications, including the rise of strontium isotope stratigraphy. This method utilizes the measured ratio of radiogenic
87Sr and non-radiogenic 86Sr isotopes in samples from sedimentary stratigraphic sections. The residence time of marine
Sr, in excess of one million years, is three orders of magnitude longer than the mixing time of the world ocean, resulting
in homogenous Sr isotopic composition of seawater that is recorded by marine carbonate phases precipitated in isotopic
equilibrium, biogenic low-Mg calcite being the most faithful among them. The marine Sr isotopic ratio has been
changing continuously in both directions throughout the Earth history, controlled by the ratio of fluxes of 87Sr, derived
mainly from weathering of continental crustal rocks and delivered to the ocean by riverine influx, and 86Sr, from juvenile
mantle-derived material primarily from volcanic and hydrothermal activity along mid-oceanic ridges. An increasingly
reliable, high-resolution reference curve has been constructed form the Neoproterozoic and the entire Phanerozoic, using
independently (mostly biostratigraphically) dated samples. Dating of new samples of only broadly constrained age yields
the best results, with better than 1 m.y. precision, in steep intervals of the reference curve, i.e. for times of high rate of
change in 87Sr/86Sr. Here we briefly review the theoretical and historical background of the method, the practical issues of
sample selection and analytical techniques, and provide case studies from some areas of successful use of Sr isotope
stratigraphy. Examples include the Toarcian Jenkyns event, the end-Cretaceous event, and glacial periods in Earth
history, when beside their significance for stratigraphic correlation, Sr isotopes provide clues to the causation of major
events in Earth history. Sr isotope stratigraphy has been effectively used to solve correlation problems of shallow marine
carbonate platforms, where available biostratigraphies are commonly of low-resolution and fraught with problems of
global correlation with pelagic zonation schemes. The method is capable to tackle local and regional correlation
problems, including issues of global correlation of sedimentary sequences of the Paratethys. Although this inland sea was
characterised by partly endemic faunas, the increasing body of available 87Sr/86Sr data, as compiled here, provides fresh
insight into its stratigraphic and palaeoceanographic evolution. This review intends to pave the way of incorporating Sr
isotope results into regional stratigraphic syntheses and to promote further use of this method in Hungary.

Keywords: chemostratigraphy, stratigraphic methods, age dating, events in Earth history, Paratethys

Összefoglalás
A rétegtan tudományágának módszertani megújulása a 20. század utolsó évtizedeiben magával hozta a kemo sztra tig -

ráfiai módszerek rohamos fejlődését és alkalmazásuk elterjedését. Ezek egyike a stronciumizotóp-sztratig ráfia, ami üledékes
rétegsorokban a radiogén 87Sr és a nem radiogén 86Sr izotópok arányának mérésén alapul. A Sr millió éves nagyságrendű
óceáni tartózkodási ideje a világtenger ezer éves nagyságrendű keveredési idejéhez képest adott időben homo gén tengeri
izotóparányhoz vezet, amit a tengervízzel egyensúlyban kiváló karbonátfázisok rög zítenek, legmegbízhatóbban a biogén
alacsony Mg-tartalmú kalcit. A rétegtani alkalmazhatóságot az teszi lehetővé, hogy a Sr tengeri izotóparánya a földtörténet
során mindenkor változott, a döntően kontinentális kéreg mállásából származó és folyóvízi beszállítás révén a tengerbe jutó
87Sr, és a köpenyeredetű, főként az óceánközépi hátsági vulka nizmusból származó 86Sr fluxusának arányától függően. Más
független módon, főként biosztratigráfiai úton ismert korú mintákból egyre pontosabb referenciagörbe áll rendelkezésre a
neoproterozoikumtól a teljes fanerozoikumra, aminek használatával különösen a görbe meredek szakaszain, azaz időben
gyorsan változó Sr izotóparánnyal jellemzett inter vallumokban millió év körüli vagy annál is jobb felbontás érhető el csak
közelítően ismert korú minták kormegha tá rozásában. A szemle röviden ismerteti a módszer elméleti és történeti hátterét, a
mintázás és a mérés gyakorlati kérdéseit, és esettanulmányokon keresztül mutatja be alkalmazásának néhány területét.
Példáink között szerepel a toarci Jenkyns-esemény, a kréta végi esemény, és eljegesedési időszakok Sr izotóp-sztratigráfiája,
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Bevezetés

A rétegtan tudományága a geológia egyik alappillére.
Hagyományos, nagy múltú diszciplína, amelyre sokan úgy
tekintenek, mint ami túljutott fénykorán, betöltötte szerepét,
már nem fejlődik olyan mértékben, mint a geológia számos
más, a közelmúltban divatossá vált területe. Ennek elegáns
cáfolatát adja MIALL (2013), bemutatva a 21. századi „szo -
fisz tikált sztratigráfiát”, ami új módszerek arzenálját felvo -
nul tatva célozza meg a korábbinál nagyobb időbeli fel bon -
tás, pontosabb és megbízhatóbb korreláció, illetve ezek
számszerűsítésének elérését. 

Az elmúlt évtizedekben kifejlesztett modern, kifinomult
módszerek egyike a Sr izotóp-sztratigráfia (vagy bevett an -
gol rövidítésével SIS). A kemosztratigráfiai módszerek csa -
lád jába tartozik, az üledékes képződmények időben változó
geokémiai sajátosságainak egyikét, a Sr izotóp jai nak ará -
nyát alkalmazza rétegtani célra. Kihasználja, hogy a tenger -
vízbe a radiogén 87Sr izotóp elsősorban a konti nen tális kéreg
mállása révén kerül, míg a nem radiogén 86Sr főleg juvenilis,
köpenyeredetű, az óceáni kéregképződéshez kapcsolódó
ten ger alatti vulkanizmusból származik. A két folyamat ará -
nyá nak eltolódása a 87Sr/86Sr izotóparány válto zásához ve -
zet, ami megőrződik a mindenkori tenger vízzel egyensúly -
ban kivált ásványfázisokban, pl. közön séges kar bonátban is. 

A mára már érettnek tekinthető módszerről fejlődése
során több összefoglaló cikk jelent meg (pl. MCARTHUR

1994; VEIZER et al. 1997). Az egyik legátfogóbb tanulmány
(MCARTHUR et al. 2012) a geológiai időskála fejlesztésében
és kalibrálásában betöltött szerepe okán kapott helyet az
időskála mértékadó referencia kézikönyvében (GRADSTEIN

et al. 2012). A Sr izotóparány időbeli változásai nem csak a
rétegtani gyakorlatban alkalmazhatóak, hanem fontos föld -
tör téneti információt hordoznak: a Föld rendszerszintű mű -
kö désébe engednek bepillantást a szárazföldi mállás inten -
zitása és óceánközépi hátságok aktivitása arányának válto -
zásait rögzítve. Tágabb értelemben ezek az éghajlat alakulá -
sának és a lemeztektonikai folyamatok sebessé gé nek az
egyen súlyi helyzetét vagy annak mindenkori elto lódását
tükrözik.

A SIS hazai bevezetésére a közelmúltban tettek először
nagyobb kutatási projekt keretében lépéseket LESS György
és munkatársai, az eredményeik publikálása folyamatban
van (PARENTE et al. 2013; LESS & FRIJIA 2015; LESS et al.
2015a, b,). Magyar nyelvű áttekintő irodalma a témának
még nincs, korábban említésre sem került a széles körben
használatos rétegtani módszerek között (CSÁSZÁR 1998,
HAAS et al. 2008). A jelen szemle célja a SIS módszerének,

történetének, elméleti hátterének és gyakorlati alkalma zá -
sának bemutatása, erősségeinek és korlátainak a nemzetközi
irodalomból vett példákon keresztüli szemléltetésével.

A stronciumizotóp-sztratigráfia (SIS) 
történeti áttekintése

Az ötletet, hogy a 87Sr/86Sr aránynak sztratigráfiai jelen -
tősége is lehet, először WICKMAN (1948) vetette fel. Szerinte
a 87Sr/86Sr aránynak az idő előrehaladtával nőnie kell a 87Rb
bomlásával keletkező radiogén 87Sr növekvő mennyisége
miatt. Ezzel ellentétben PETERMAN et al. (1970) fanero zoi -
kumi fosszíliákon kimutatták, hogy a 87Sr/86Sr arány több -
ször változott mindkét irányban, a földtörténet során több
csúcs is kimutatható. Ezen kívül bebizonyították, hogy a
mai ten gerek vizének összetétele stronciumra nézve egy -
séges. A SIS módszerének modern alapjait BURKE et al.
(1982) fektették le, egyúttal megalkották a felső-kambri -
umtól a holocénig az első átfogó fanerozoikumi Sr-izotóp
görbét (1. ábra). Az azóta eltelt évtizedekben a módszer
alkalmazása egyre inkább tért hódított.

A stroncium körforgása a természetben

A Sr körforgását a természetben a 2. ábra szemlélteti. A
köpenyből magmás tevékenység útján kerülhet Sr a konti -
nentális és az óceáni kéregbe. A Rb a Sr-nál inkompa ti bi -
lisebb elem, így a 87Rb jobban dúsul a kontinentális kéreg -
ben, mint az óceániban. Ebből a radioaktív izotópból b–

bomlással 87Sr keletkezik. A kontinentális kéreg Sr-tartalma
szárazföldi mállás révén a folyókba, és azokon keresztül az
óceánokba kerül. Az óceáni kéregből a bazalt hidrotermális
átalakulásával jut a köpenyeredetű 86Sr az óceánba. Az
óceánok mindenkori Sr izotóparányát az üledékes réteg -
sorok őrizhetik meg. A Sr-tartalmú kőzetek egyrészt az
orogén övekben felszínre kerülhetnek, ahol ismét ki vannak
téve mállásnak, másrészt a litoszféra szubdukciójával a kö -
penybe juthatnak.

Az óceánok homogenitása

A mai világóceánban a Sr tartózkodási ideje (~1–4 × 106

év; ELDERFIELD 1986, SAWAKI et al. 2010, MCARTHUR et al.
2012) nagyságrendekkel hosszabb, mint a tenger vizének
keveredési ideje (~103 év; RICHTER & TUREKIAN 1993), így
kijelenthető, hogy Sr-ra nézve a tengervíz mindig jól kevert,
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ebből következően a 87Sr/86Sr arány adott időben mindenütt
azo nos. Ezt recens mész vázak vizsgálatával is alátámasz -
tották (DEPAOLO & INGRAM 1985). A SIS hasz nálhatósága
annak felté te lezésén alapul, hogy az óceánban a múltban is
homo gén volt a stroncium elosz lása. Bár ez közvet lenül nem

bizonyítható, de helyt állósága ál ta lánosan elfogadott
(MCARTHUR et al. 1994). A Sr koncentrációja kis mérték ben
vál  tozik az egyes óceánokban a mélység, illet ve a sótarta -
lom függvényében (BRASS & TUREKIAN 1974), de 50 m alatt
már egységes, 7,6±0,1 ppm átlagos értékkel (BERNAT et al.
1972). 

Szárazföldekről felszíni vizekkel történő 
beszállítás

A tengervízben oldott Sr legfőbb forrása a folyóvizek
által szállított Sr (PALMER & ELDERFIELD 1985). BRASS

(1976) szerint a ten gerbe érkező 87Sr/86Sr arányát alapvetően
a mál lásnak kitett alábbi három különféle forrás területről
való beszállítódás aránya hatá rozza meg: (1) idős szialikus
kristályos kőzetek, (2) bázikus és neutrális magmás kő ze -
tek, valamint az orogén övek fiatal mag más kőzetei és (3) a
felszínre került mészkő. A kontinentális mállás mértékét
klimatikus és földrajzi tényezők hatá rozzák meg (PALMER &
ELDERFIELD 1985).

A mai viszonyokat vizsgálva VEIZER (1989) a 2,73 ±
0,09 × 1012 g/év globális folyóvízi beszál lításhoz súlyozott
átlag számítása alapján 0,7101 ± 0,0005 87Sr/86Sr izotóp -
arányt rendelt. PEARCE et al. (2015) újabb vizsgálatai szerint
a folyóvízi 87Sr/86Sr arány 0,70438–0,73723 között változik,
a súlyozott átlagértéke 0,71299.

Szárazföldekről 
felszín alatti vizekkel történő beszállítás 

A felszín alatti vizek közvetlenül is bejutnak az óceánok -
ba. Noha ez csak az össz felszíni lefolyás 5%-át teszi ki,
hatása az esetleges nagyobb Sr-tartalom miatt jelentős lehet.
Becslések szerint 1,95 ± 0,5 × 1012 g/év Sr áramlik az
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1. ábra. A tengeri 87Sr/86Sr izotóparány időbeli változásának első referenciagörbéje a fanerozoikumra (BURKE et al. 1982) 

Figure 1. The first Phanerozoic reference curve of secular changes in marine 87Sr/86Sr isotope ratio (after BURKE et al. 1982) 

2. ábra. A Sr körforgása a természetben (PALMER & ELDERFIELD 1985 alapján) 

Figure 2. The natural Sr cycle (after PALMER & ELDERFIELD1985) 



óceánokba felszín alatti vizekből, a felszíni vizekkel meg -
egyező 0,7101 ± 0,0005 87Sr/86Sr aránnyal (VEIZER 1989).
Azonban ez a legnehezebben lehatárolható és meghatároz -
ható változó a Sr-rendszerben.

Az óceáni kéreg és a tengervíz 
kölcsönhatása

Az óceáni bazaltos kéreg és a tengervíz Sr-tartalma
közötti kapcsolat az óceánközépi hátságoknál jelenlevő
hidrotermális rendszeren keresztül valósul meg (ELDERFIELD

& GREAVES 1981), ami a tengervíz izotópos összetételére
jelentős hatás sal bír (PALMER & ELDERFIELD 1985). Az
óceánközépi hátságoknál az óceáni kérget keresztülszelő
hidrotermális rendszeren 1,3–9 × 1017 g tengervíz áramlik
át évente (WOLERY & SLEEP 1976), és a ~6,5 km vastag
óceáni kéreg felső 4–5 km-ét meta szo matizálja (SPOONER

et al. 1974). PEARCE et al. (2015) vizsgálatai szerint a
hidrotermális fluidum 87Sr/86Sr aránya 0,70362–0,70916
között mozog. 

Diagenetikus eredetű betáplálás

Az óceánaljzatra lerakódó mésziszapban a karbonát -
ásványok diagenetikus átkristályosodása során Sr szabadul
fel és a pórusvízen keresztül diffúzió és/vagy advekció
révén visszajut a tengervízbe (VEIZER 1989). A mélytengeri
üledékekből származó diagenetikus eredetű Sr-betáplálás
~0,26 × 1012 g/év, melynek 87Sr/86Sr aránya ~0,7087
(PALMER & ELDERFIELD 1985). RICHTER & LIANG (1993)
szerint a diagenetikus eredetű betáplálás elérheti a
szárazföldi be szállítódás 15%-át. A PEARCE et al. (2015)
által vizsgált pórusvizekben a 87Sr/86Sr arány 0,70916–
0,70918 között váltakozott.

A pórusvíz Sr-izotópos összetételét az alábbiak jelenléte
befolyásolhatja (ELDERFIELD & GIESKES 1982): (1) terrigén
törmelék (87Sr/86Sr ~0,716), (2) biogén karbonátok (87Sr/86Sr
= 0,7092–0,7075 az elmúlt 100 millió évben), (3) vul -
kanitok, általában bazalt, vulkáni hamu és üveg (87Sr/86Sr =
0,7027–0,705, a kor és átalakultság függvényében). Ezek
közül az (1) tényező hatása jelentéktelen, míg a (3) tényező
domináns.

A SIS során alkalmazott vizsgálati 
módszerek

A minták kiválasztása

A SIS módszere csak tengeri üledékes környezetből
származó mintákon alkalmazható, de ezen belül sikeresnek
bizonyult karbonáton, evaporiton, bariton, foszfáton és ős -
maradványok vázelemein is. A felhasználható anyagok vál -
to zatossága abból is következik, hogy a Sr-izotópok, ellen -
tétben például a szén izotópjaival, nem frakcio nálód nak
biológiai vagy kémiai folyamatok során (MILLER et al.
1993). 

PETERMAN et al. (1970) elsődleges CaCO3 vázat kivá -
lasztó makrofosszíliákon mutatták ki először a Sr izotóp -
arány változásait. Később DASCH & BISCAYE (1971) bebi -
zonyították, hogy ugyanez kimutatható foraminiferá kon is,
melyek szélesebb körben fordulnak elő.

A tengeri 87Sr/86Sr arány változását először leíró görbe
megalkotásánál BURKE et al. (1982) kizárták további elem -
zésből a nem tengeri és a nagy mértékben átalakult tengeri
mintákat. A kainozoikumból mélytengeri DSDP fúró ma -
gokat, míg a mezozoikumból és a paleozoikumból ≥200
ppm Sr-tartalmú és ≤10% oldhatatlan komponenst tartal -
mazó mintákat használtak.

A paleozoikumban a referenciagörbe adatpontjait adó
mérésekhez a brachiopodák a legalkalmasabbak (POPP et al.
1986), mint gyakori, környezet- és korjelző jelentőséggel is
bíró ősmaradványok, melyek a diagenetikus átalakulással
szemben ellenálló, alacsony Mg-tartalmú kalcitvázukat
izotópegyensúly mellett választják ki. Az esetleges dia ge -
netikus átalakulást sorozatcsiszolatok készítésével könnyű
felismerni, mivel belső szerkezetük jól ismert. JONES et al.
(1994a) a kora-jura referenciagörbe megalkotásához belem -
niteszeket és Ostrea-féle kagylók vázanyagát is vizsgálta,
mivel ezek is alacsony Mg-tartalmú kalcitvázzal rendelkez -
nek, és szintén kiválóan megőrizhetik az eredeti, tengeri
87Sr/86Sr arányt.

A diagenezis során a metastabil aragonit jelentős mér -
tékben átkristályosodhat, míg a alacsony Mg-tartalmú kalcit
(angol rövidítéssel LMC) kevésbé. Ebből következik, hogy
ahol eredeti aragonitvázú ősmaradványok találhatóak, ott az
azokkal együtt talált LMC-vázúak nem szenvedhettek jelentős
mértékű változást a lerakódás óta (BRAND 1987). Fontos tehát
ellenőrizni a Sr izotóparány mérése előtt, hogy feltételez -
hetően az eredeti tengervíz izotóp-összetételét tükrözi-e az
eredmény. A diagenetikus átalakuláson átesett mintákat több
módszerrel is ki lehet szűrni, azonban a megbízható eredmény
érdekében az alább felsorolt mód szerek közül mindig aján -
latos több együttes alkalmazása. A körültekintő eljárás szük -
sé gességének hangsúlyozása mel lett fontos megjegyezni,
hogy a 87Sr/86Sr arány, hasonlóan a d13C-hez, sokkal nehe zeb -
ben íródik felül, mint például a d18O. Kis víz:kőzet aránynál,
illetve ha a feloldódó karbo nátok pufferhatást fejtenek ki, az
eredeti Sr izotóparány jó eséllyel megőrződik (BANNER et al.
1990, VEIZER et al. 1999).

Előzetes vizsgálatok a 
minták szűrésére

Az elsőként alkalmazott műszeres vizsgálati módszer
leggyakrabban a pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) hasz -
nálata, a mészváz mikrostruktúrája esetleges elváltozásának
megfigyelésére. Az eredeti héjszerkezet megőrződése a min -
ta diagenetikus átalakulásának hiányára utal (MCARTHUR

1994). 
A SEM vizsgálatok után általában a porminta ás vá -

nyos összetételét határozzák meg röntgen-diffrakció
(XRD) segítségével. Monomineralikus mintán akár
0,5%-os kris tályos szennyezés (MCARTHUR 1994) is ki -
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mu tatható XRD segítségével, ezért az aragonit átala ku lá -
sá nak meghatáro zásához a legtöbb esetben jól hasz nálha -
tó ez a technika. Azonban mivel a kalcit gyakran nagyobb
kristály szer kezeti változás nélkül is átkris tályosodhat, az
XRD nem mindig képes a kalcitvázat átalakulásának
felismerésére. 

Vékonycsiszolatos vizsgálatok és
katódlumineszcencia

Polírozott vékony- és vastag csiszolatokat eredményesen
használnak petrográfiai és katódlumineszcens vizsgálatok -
hoz, mivel ezeken jól láthatóak a mintán belüli szöveti vál -
tozások (KAUFMAN et al. 1993). Bár elfogadott tény, hogy a
lumineszkáló karbonátok általában átkristályosodtak
(MCARTHUR 1994), BARBIN et al. (2009) recens biogén
karbonátokon kimutatták, hogy azok nem ritkán ásványos
összetételüktől, a létrehozó szervezetek élőhelyétől, élet -
módjától és környezetétől függetlenül is lumineszkálnak,
vagyis a módszer önmagában nem alkalmas a diagenetikus
átalakulás egyértelmű megállapítására. 

A diagenetikus karbonátoknak általában nagyobb a Mn-
és Fe- és alacsonyabb a Sr-tartalmuk, mint az eredetileg
lerakódott tengeri karbonátoknak. Katódlumineszcens vizs -
gálattal könnyen kimutatható a Mn-gazdag másodlagos
kalcit a SIS során gyakran vizsgált brachiopoda vázakon
(POPP et al. 1986).

Főelem-analízis

A minta főelem-összetétele is utalhat a 87Sr/86Sr jel
eredetiségére, illetve a zavaró detritális komponensek jelen -
létére. A minták Al/Ca, Si/Ca, K/Ca arányának és a 87Sr/86Sr
izotóparányának összevetése egyszerű módja az esetleges
sziliciklasztos komponensek kimutatásának. Az Al-tar ta -
lom jelezheti rétegszilikátok jelenlétét, melyek közül külö -
nösen a csillámok módosíthatják az eredeti 87Sr/86Sr arányt,
akár kis koncentráció mellett is. Teljes főelem-elemzéssel
olyan rosszul kristályosodott szennyeződések is kimutat -
hatók, melyek röntgen-diffrakcióval nem észlelhetők
(MCARTHUR 1994). 

Nyomelem-analízis

CaCO3 kiválásakor a kristályrácsban a Ca2+-t nyom -
elemnyi mennyiségben Sr2+, Mg2+, Fe2+ és Mn2+ helyette -
sítheti. A diagenetikus folyamatok általában csökkentik a
Sr2+ mennyiségét, míg növelik a másik három kationét (3.
ábra). Különösképpen a Mn/Ca és Fe/Ca arány alkalmas a
diagenetikus átalakulás nyomon követésére (VEIZER &
FRITZ 1976).

MORRISON & BRAND (1988) vizsgálatai szerint a Sr/Ca
arány csökkenésével a Mn-tartalom a diagenetikus átala -
kulás előrehaladásával nő, hasonlóan a Mg-tartalomhoz.
Aragonit esetében a 100 ppm-et meghaladó Mg-tartalom
átalakulást jelez. Biogén karbonátokban szub-oxikus, illet -
ve anoxikus körülmények között lezajló diagenetikus válto -

zást jelezhet a 100 ppm-et meghaladó Fe- és/vagy Mn-
tartalom (MCARTHUR 1994). 

A kis Mg-tartalmú belemnitesz rosztrum átalakulását
általában a rendszerben jelenlévő másodlagos kalcit jelzi.
VEIZER & FRITZ (1976) szerint a vázban és a befoglaló
kőzetben levő Mn (Fe) diagenetikus átalakulást jelző ele -
mek koncentrációjából kiszámítható az átalakulás mértéke
az alábbi egyenlet alapján:

Stabilizotóp-összetétel

Jó megtartás esetén a d18O és a d13C értékek (3. ábra) a
tengervíz eredeti izotóp-összetételét és hőmérsékletét tük -
rözik a kalcit kiválásakor, de ezek más környezeti para -
méterektől, pl. a sótartalomtól is függenek (BRAND 1989a).
Az erősebben átalakult ősmaradvány-vázanyagban nő a
d16O- és d12C-tartalom, vagyis d18O és d13C értékei csök -
kennek (BRAND 1989b). 
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3. ábra. Diagenetikus fluidumok és folyamatok által okozott geokémiai válto -
zások aragonit átalakulása során (BRAND 1989b alapján) 

Figure 3. Geochemical changes in aragonite induced by diagenetic fluids (after
BRAND 1989b) 



Az adatok belső következetessége

Az utólagos átalakulás felismerésének további módja
lehet két különböző, akár különböző anyagú (pl. aragonit és
kalcit), de azonos rétegtani szintből származó mintából
mért 87Sr/86Sr arány összehasonlítása. Ennek érdekes pél -
dáját adta az Enewetak-atoll vizsgálata. A Marshall-szige -
teken található atoll központját alkotó kora-eocén bazalt -
vulkán ma 1400 m-rel a tengerszint alatt helyezkedik.
LUDWIG et al. (1988) azonos mélységben vett kalcit és ara -
gonit minták összehasonlításából kimutatták, hogy mindkét
ásványfázis az eredeti 87Sr/86Sr arányt hordozza.

Ennek ellentmondó eredményekre jutottak MCARTHUR

et al. (1990) vizsgálatai. Azonos szintből vett karbonát és
foszforit mintákon azt tapasztalták, hogy azok 87Sr/86Sr
aránya különböző. Ennek magyarázata lehet, hogy más
korban keletkezett a két ásványfázis, annak ellenére, hogy
azonos rétegtani szintből származtak. Ugyanis a karbonát
utólagos foszfátosodása során a pórusvízből (sekély bete -
me tődési mélységben ez megfelel a tengervíznek) kiváló
frankolit (karbonát-fluorapatit) a pórusvíz Sr izotóp-össze -
tételét örökli meg és nem a karbonátét. 

Mivel a diagenetikus felülbélyegzés lehetőségének ki -
szű rése kiemelkedő fontosságú, egy szintből több jó meg -
tartású minta mérése nagyban növelheti az eredmények
megbízhatóságát. Ha a mért értékek hasonlóak, azaz szórá -
suk kicsi, a SIS kormeghatározása hiteles, míg ellenkező
esetben diagenetikus hatásra gyanakodhatunk.

Mintaelőkészítés, analitikai módszerek 
és a mérési eredmények hibaszámítása

A minták előkészítése során a cél az eredeti ásványok fel -
ol dása anélkül, hogy az átkristályosodott fázisok vagy a szeny -
nyezések is belekerülnének az oldatba. Ez szelektív oldásos
technikák alkalmazásával érhető el (MCARTHUR 1994).

Első lépésként mikrofúrások segítségével pormintát
vesznek, elkerülve a kőzet láthatóan átalakult részeit, vala -
mint az utólag kialakult ereket. Ennek során azonban na -
gyon finom szemcseméretű sziliciklaszt is gyakran bele ke -
rül a pormintába. Ezután a port hígított ecetsavban vagy
sósavban tárják fel, hogy a szilikátásványok vagy egyéb
nemkívánatos másodlagos elegyrészek, pl. dolomit ne ol -
dód janak fel. Miután az oldhatatlan elegyrészeket eltá vo -
lítják, az oldott mintát bepárolják, majd salétromsavban
újraoldják (SAWAKI et al. 2010).

Ezután a Sr-ot különböző molaritású salétromsavval
kémiailag szeparálják, műgyantával részlegesen feltöltött
oszlopokban. A műgyanta a sav erősségének függvényében
tartja vissza vagy engedi át a különböző elemeket. Ezzel az
eljárással a Sr elválasztható a vele együtt előforduló mátrix
elemektől (K, Mg, Ca, Fe) és a Rb-tól. Ez utóbbi elen -
gedhetetlen az egyébként fellépő izobár interferencia miatt.
Végül a Sr izotópjainak arányát multikollektoros induktív
csatolású plazma tömegspektrométerrel (MC-ICP-MS)
vagy termális ionizációs tömegspektrométerrel (TIMS)
mérik meg. Az utóbbi módszer előnye, hogy a későbbiekben

kevesebb korrekciót kell alkalmazni. Magyarországon ko -
ráb ban nem volt meg a műszeres háttér a Sr izotóparány
mérésére, azonban az MTA ATOMKI debreceni laborató -
riumában e tanulmány írásakor már a megvalósulás előtt áll
az MC-ICP-MS készülék beüzemelése.

Mivel a 87Sr/86Sr méréseket befolyásolják a mérési körül -
mények közötti eltérések a különböző laboratóriu mok ban,
minden esetben szükséges az adott mintával párhuza mosan
egy referenciaanyag mérése is. Az ismert izotóp-összetételű
referenciaanyagra kapott érték alapján számít ható a minta
mérésekor kapott nyers 87Sr/86Sr arány szük sé ges korrek -
ciója. A legtöbb vizsgálatban három referen cia anyag egyikét
alkalmazták, közülük a leggyakrabban hasz nált a NIST-987
(National Institute of Standards and Technology 987,
korábbi nevén SRM-987) szintetikus SrCO3, melynek
87Sr/86Sr izotóparánya 0,710248. Az EN-1 refe renciaanyag az
Enewetak-atollról származó recens Tridacna kagyló, a kar -
bonátján mért 87Sr/86Sr arány 0,709174. Korábban elő fordult
az E&A (Eimer és Amend) referenciaanyag alkal mazása is, a
0,708022 ± 4 értékkel bíró SrCO3 azonban ma már nem
használatos (MCARTHUR et al. 2012).

A mérési eredmény minőségét fejezi ki a belső
pontosság (internal precision/within-run precision). Ezt az
izotóparány vizsgálatánál a következőképpen adják meg:

ahol se az átlag standard hibája, sd a mérések standard
eltérése (más néven standard deviációja vagy szórása) és N
a mérések száma. Ideális esetben 95%-os valószínűséggel
megismételhető az analízis ±2 se-n belül, így gyakran ezt az
értéket közlik hibaértékként az izotóparányok meghatározá -
sánál (THIRLWALL 1991).

A külső pontosságot (external precision/ reproducib il -
ity) általában a tömegspektrométerrel mért izotóp ará nyok -
nak a referenciaértéktől való eltéréséből számolják. 95%-os
valószínűséggel a referenciaérték is 2 sd távolságon belül
esik a mérési eredmények átlagától. Ebből számítható a
megismételhetőség (azonos minta újravizsgálása) és a
reprodukálhatóság (laboratóriumok közötti össze hasonlít -
hatóság). A 87Sr/86Sr arányra publikált reprodukálhatósági
értékek változóak, a standardokon alapulva ± 0,000020–
± 0,000070 (2 sd) közöttiek (THIRLWALL 1991).

A mérési eredményt es annak bizonytalanságát a méré -
sek átlagával és az azokból képzett 2 sd értékkel adják meg
a leggyakrabban. 2 sd esetén ~95% biztosak lehetünk hogy
az egyes mérések az átlag körüli 2 sd intervallumba esnek
(MCARTHUR 1994). Ugyanezt a statisztikát a referencia -
anyagra is kiszámítják. Egy minta bizonytalansága nem
lehet kisebb mint az összes referenciamérés átlaga körül
képzett 2 standard deviáció. 

Korrekciók

Az adatok közlése előtt többféle korrekció szükséges,
melyeket a modern tömegspektrométerekhez kapcsolt

Kovács E. B. et al.: Stronciumizotóp-sztratigráfia és alkalmazásai386



szoft ver automatikusan elvégez. A legfontosabb ezek közül
a rubídium és a kripton korrekció, valamint a műszerre
jellemző izotópfrakcionáció korrekciója. Ezek közül a Rb és
a Kr korrekciója csak MC-ICP-MS mérésnél indokolt.

Mivel a 87Rb természetes úton az idő előrehaladtával
folya matosan bomlik, az ebből keletkező 87Sr az egyébként
tökéletesen megőrződött mintán mért 87Sr/86Sr arányt
pozitív irányba eltolja. Ökölszabályként kimondható, hogy
0,1 ppm-nél magasabb Rb-koncentráció esetén, vagy 50
millió évnél idősebb minta esetén Rb-korrekciót kell
alkalmazni (MCARTHUR et al. 2012). 

Kripton korrekcióra az argon vivőgáz használata miatt
van szükség, mellyel a vizsgálandó anyagot juttatjuk a
tömeg spektrométerbe. Ez kis mennyi-
ségben mindig tartal maz kriptont is, a
86Kr+ a 86Sr-mal, 84Kr+ pedig a 84Sr-mal
interferál (GARCÍA-RUIZ et al. 2008).

A műszerre jellemző izotóp frakci -
onáció korrekciója más-más okból u -
gyan, de mindkét műszer hasz nálatakor
szükséges. TIMS esetében a minta be -
jut tatása a spektro méterbe evapo rá ci-
óval történik, melynek során a gáz fázis
a könnyebb ionokban dúsul. Ezzel
ellen-tétben MC-ICP-MS-nél a katio -
nok egymást taszító viselkedése nyo -
mán a plazma centrumában domináló
nehe zebb ionok lépnek be nagyobb
arányban a spektrométerbe.

A műszeres analitika fejlődése révén
és a fent leírt minő ségellenőrzési, min-
ta előkészítési, mérési és adatfeldolgo -
zási protokollt használva ma már rutin-
szerűen érhető el olyan pontosság, hogy
a 87Sr/86Sr arány hat értékes tizedes jegy-
re meghatározható.

87Sr/86Sr arány használata 
kormeghatározásra

A referenciagörbe

A Sr-izotóparányok sztratigráfiai felhasználhatósá -
gához elengedhetetlen egy standard referenciagörbe meg -
léte, amellyel az ismeretlen korú mintán mért 87Sr/86Sr
arányt összevethetjük. A referenciagörbe megalkotásához jó
megtartású, gazdag makrofaunával (illetve fiatalabb kép -
ződ ményeknél gyakran mikrofaunával) rendelkező, ezáltal
pontosan ismert korú rétegsorokból vett minták mérése
alapján állapítják meg a 87Sr/86Sr arány változását az adott
időszakaszra. A meghatározandó minták korolásában a
pontosságnak gátat szab a referenciagörbe meredeksége az
adott intervallumban. Kedvező esetben, például a kainozoi -
kumban az utolsó 40 M év során meredeken emelkedő gör -
be mentén ± 1 M éven belüli felbontás is elérhető (RAVIZZA

& ZACHOS 2003). 

VEIZER & COMPSTON (1974) kezdeti lépései után az első
fanerozoikumi referenciagörbét BURKE et al. (1982) alkották
meg, 786 adatpont segítségével (1. ábra). A Sr izotóparány
változásainak mind részletesebb megismerése a földtör -
ténet egyes szakaszaiban azóta is folyik (pl. VEIZER et al.
1983; MILLER et al. 1988; HODELL et al. 1989; KÜRSCHNER et
al. 1993; DENISON et al. 1994; INGRAM et al. 1994; JONES et
al. 1994a, b; MCARTHUR et al. 1994; BRUCKSCHEN et al.
1995; VONHOF & SMIT 1997; DENISON et al. 1998; AZMY et
al. 1999; BRUCKSCHEN et al. 1999; KORTE et al. 2003; SAWAKI

et al. 2010; PRICE et al. 2016; RUHL et al. 2016; DUDÁS et al.
2017). A referenciagörbe bevezetése utáni első nagy össze -
foglaló munka VEIZER et al. (1999) érdeme. A ma széles

körben használt, immár a késő-proterozoikumra is kiter -
jesz tett referenciagörbét MCARTHUR et al. (2012) közölték,
minden eddiginél több, 4119 adatpontra alapozva (4. ábra).

Statisztikai módszerek és 
a LOWESS illesztés alkalmazása

Az ismert biosztratigráfiai helyzetű mintákon mért
87Sr/86Sr értékeket háromféleképpen alakíthatjuk át ahhoz,
hogy a nyers adatokból megkapjuk a simított izotópgörbét,
ezek a módszerek a (1) lineáris regresszió, (2) analitikai
polinomok és (3) paraméter nélküli regressziós modell
alkalmazása (MCARTHUR 1994). Ez utóbbi bizonyult a
legjobb illesztési módnak, ami nem feltételezi a 87Sr/86Sr és
a számszerű kor közötti kapcsolat milyenségének ismeretét.
A LOWESS illesztés (Locally Weighted Scatterplot
Smoother) egy hatékony, paraméter nélküli regressziós
mód szer, melyet CLEVELAND (1979) fejlesztett ki, majd
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4. ábra. A 87Sr/86Sr arány egyik legfrissebb referenciagörbéje a fanero zoi kumra és a neoproterozoikum
második felére (MCARTHUR et al. 2012 alapján) 

Figure 4. A recently compiled global Late Proterozoic and Phanerozoic 87Sr/86Sr reference curve (from
MCARTHUR et al. 2012)



HOWARTH & MCARTHUR (1997) alkalmazta először a Sr
izotóp-összetétel változásának kezelésére. A módszer segít -
ségével a 87Sr/86Sr arány a használt számszerű idő skálába
konvertálható, megteremtve a 87Sr/86Sr és a kalibrált bio -
sztra tigráfiai vagy magnetosztratigráfiai skálák közötti
összevetés lehetőségét (MCARTHUR et al. 2001). Mivel nem
létezik olyan függvény, amellyel a számszerű kor a Sr izo -
tópadatokból kiszámítható lenne, ezért referencia táb lá zat
(look-up table) felállítása volt szükséges.

A 87Sr/86Sr arányt nem független változóként kezelve az
y tengelyhez rendeljük, az x tengelyen pedig az években
kifejezett kort adjuk meg. Az n elemű adathalmazra illesz -
kedő simított görbe előállítása az alábbi lépésekből tevődik
össze (HOWARTH & MCARTHUR 1997): (1) a simító para -
méter definiálása az összadatszám hányadosaként; (2) az y
tengellyel (87Sr/86Sr) párhuzamosan a simító paramé terrel
megegyező szélességű ablak elhelyezése minden egyes
adatpontra az x tengely (kor) szerint növekvő sor rendben;
(3) minden egyes alkalommal az ablak központ jában levő x0

értékhez tartozó átlag y érték legjobb közelítése lokális
regresszióval, vagyis az ablakon belüli 87Sr/86Sr értékének
illesztése az abszolút kor négyzetes függvényeként, a sú -
lyozott legkisebb négyzetes regresszió módszerét fel hasz -
nálva (MCARTHUR et al. 2001). Ezen a módon minden egyes
ablakra megadható a becsült 87Sr/86Sr érték, vagyis a
LOWESS illesztés minden egyes koradatra számítható
legjobb 87Sr/86Sr közelítések sorozatából áll (HOWARTH &
MCARTHUR 1997). Mivel az illesztés alapja nem függ -
vénykapcsolat, ezért nem létezik egy olyan egyenlet, mely -
nek segítségével számszerű kort lehetne számolni a 87Sr/86Sr
arányból (MCARTHUR 1994).

A Sr izotópgörbe változó trendjei 
a földtörténet során

Bár a tengervíz 87Sr/86Sr aránya és az idő közötti, WICKMAN

(1948) által megjósolt lineáris összefüggés nem bizonyult
valósnak, jellegzetes trendek megfigyelhetőek a földtörténet
egyes szakaszai során (VEIZER 1989). Az első alapvető válto -
zás az archaikum és a proterozoikum történt. Míg az
archaikumi karbonátokból nyert 87Sr/86Sr arány meg közelíti a
köpenybeli arányt, addig a proterozoikumban már egyértel -
műen nagyobb a radiogén Sr aránya. Ezt a jelen séget először a
87Sr-ban dúsabb kontinentális kéreg archai kumi hiányával
magyarázták (VEIZER & COMPSTON 1976), ezt azonban később
VEIZER et al. (1982) cáfolták. Ugyan a kontinentális területek
nagysága csupán harmada lehetett a mainak, a folyóvízi
beszállítás mégis jelen volt a Sr-rend szerben, de eltörpült az
ennél jóval dominánsabb, az összes Sr-forrás ~80–90%-át
kitevő hidrotermális beáramlás mel lett, mely az óceáni kéreg
és a tengervíz kölcsön hatá sá ból eredt. A földtörténet korai
szakaszában a mainál sokkal magasabb hőáram érkezett a
felszínre a köpeny felől, és ehhez intenzívebb hidrotermális
rendszer kötődött, amely átalakította a 86Sr-dús bazaltot.
VEIZER & COMPSTON (1976) szerint minden archaikumi
karbonátos kőzeten mért 87Sr/86Sr érték párhuzamba állítható
azzal egyidős felső köpeny Sr izotóp-összetétellel. A köpeny -

eredetű geokémiai jellegeket mutató óceánt felváltotta a
folyóvízi beszállítás dominálta rendszer 2,5 ± 0,3 milliárd év
körül, az archaikum-proterozoikum átmenete táján (VEIZER

1989), amikor a hő áram lecsökkent, valamint a kontinensek
területe is megnőtt (5. ábra), hozzájárulva a 87Sr/86Sr arány
hirtelen megemel kedéséhez. Különösen 2,5–2,1 Ga között
nőtt jelentősen a 87Sr aránya a karbonátokban, majd ezután a
proterozoikum végéig a növekedés üteme kisebb. 

A fanerozoikumban ~500 ± 200 millió éves periódusú
másodrendű oszcillációhoz tartozó mintázat is megfigyel hető
a 87Sr/86Sr arányban (VEIZER 1989). A paleozoikumban és a
mezozoikum elején az óceánközépi hátságok megnöve kedett
aktivitása miatt az arány csökkent, majd a krétától kezdve nőtt
a 87Sr mennyisége, mivel az alpi orogenezis, azon belül a
paleogéntől kezdve a Himalája és a Tibeti-plató kiemelkedése
nagyon intenzív mállást indított el (RAYMO & RUDDIMAN

1992).
Az adatsorban millió éves léptékű, harmadrendű fluk -

tuáció is megfigyelhető, pl. DEPAOLO (1986) a Tasmán-
tengerből származó mélytengeri fúrómagból vett mintákon
a kora-miocéntől a késő-pleisztocénig a 87Sr/86Sr arány
változásaiból transzgressziós–regressziós, valamint glaciá -
lis–interglaciális ciklusokat is kimutatott. Ezt az elvet követ -
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5. ábra. A tengeri Sr izotóparány elsődleges trendjét meghatározó tényezők (A)
és a tengervízbe jutó Sr forrásainak változása a földtörténet során (B). A ~2,5
Ga megfigyelhető váltás a köpenyeredetűről (FM) a kontinentális lefolyás (FC)
által dominált Sr-rendszerre (B) egybeesik a hőáram és kontinens növekedési
görbék metszéspontjával (A) (VEIZER et al. 1982 alapján)

Figure 5. First-order controls (A) and sources of marine Sr (B) determining the
main trend in Sr isotopic evolution through Earth history. The change at ~2.5 Ga
from predominantly mantle-derived (FM) to continental (FC) Sr flux (B) is
coindicent with the intersection of curves of heat flux and continental growth (A)
(after VEIZER et al. 1982)



ve LUDWIG et al. (1988) megvizsgálta az Enewetak-atollt és
hasonló összefüggést tudott kimutatni a Sr izotópgörbe és az
atoll életében bekövetkezett, geológiai időskálán nézve
rövid idejű változások között.

Elméletileg millió éven belüli, negyed- vagy magasabb
rendű fluktuációk is kimutathatók, hiszen a domináns Sr-
források fluxusainak 104 éven belüli változásai is meg -
őrződ hetnek. ROVERI et al. (2014) a messzínai sókrízis üle -
dékeit vizsgálva mutattak ki 200 ezer éven belüli válto -
zásokat a Sr izotóprekordban.

Esettanulmányok a SIS felhasználására

A SIS módszer mára számos kutatási területen igazolta
a benne rejlő lehetőségeket. Az alábbi példákon keresztül
bemutatjuk, hogy alkalmazása többek között hogyan tá -
mo gatja az egyedi, hirtelen bekövetkező földtörténeti
esemé nyek értelmezését, illetve segítséget nyújt a jó kor -
jelző ős maradványokban szegény, sekélytengeri karboná -
tos kép ződ mények korolásában.

Jenkyns-esemény

Az óceáni anoxikus események (OAE) jelenségét
SCHLANGER & JENKYNS (1976) ismerte fel először. Az egyik
legtöbbet kutatott ezek közül a kora-toarci (~183 M év)
Jenkyns-esemény (MÜLLER et al. 2017), avagy hagyomá nyos
nevén a Toarci Óceáni Anoxikus Esemény (T-OAE). Ennek
üledékeit csak korábbi selfterületekről, kontinens szegé -

lyekről, mai szárazföldi feltárásokból, illetve mély fúrá sokból
ismerik, mivel alsó-jura óceáni kéreg rátelepült üledékkel
nem őrződött meg a Földön. Az esemény jelentős mennyi -
ségű szerves anyagban gazdag feketepala-képződés sel és az
egykori óceán elemi összetételében és egyes izotóp rend -
szereiben kimutatható geokémiai anomáliákkal jellemezhető
(JENKYNS 2010). Mint minden OAE-t, a Jenkyns-eseményt is
a nagy szervesanyag-tartalmú rétegek alapján definiálták. Az
eseményt a d13C izotópgörbén markáns negatív kilengés jelzi,
mely a könnyebb C-izotóp nagy mennyiségű hozzáadódására
utal (pl. MÜLLER et al. 2017).

A földtörténet során bekövetkezett óceáni anoxikus
események rendre hőmérsékleti maximumokkal és humid
klímaszakaszokkal esnek egybe (JENKYNS 2003). Ezt az
elméletet mind a 187Os/188Os, mind a 87Sr/86Sr adatok alá -
támasztják a T-OAE idején. A két hasonló izotóprendszer az
esemény idején a radiogén izotóp megnövekedett arányát
mutatja, ami az intenzívebb hidrológiai ciklus következ -
tében a kontinentális kéreg nagyobb mértékű mállására utal. 

BAILEY et al. (2003) késő-pliensbachi–kora-toarci,
Yorkshire-i és délnyugat-németországi belemniteszeket vizs -
gál tak meg. A Mg/Ca arányokból és a d18O adatokból arra
követ keztettek, hogy az adott időszakaszban ~0,01 °C/ezer év
sebességű, összesen 6–7 °C-os hőmérsékletváltozás kö vet -
kezett be, melyet ~2,5‰-es sótartalom-csökkenés kísért. Az
északnyugat-európai selfen kialakult nagy kiterjedésű és
sekély epikontinentális tengert a monszun-dominálta éghaj -
lat miatt bőséges kontinentális beszállítás érte, amit a Sr izo -
tóprekordban megnövekedett radiogén Sr-tartalom is bizo -
nyít (6. ábra). A befolyó édesvíz mennyisége miatt szali nitás
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6. ábra. A 87Sr/86Sr változása az alsó-jura pliensbachi–toarci emeletekben és a Jenkyns-esemény során a Yorkshire-i rétegsorban,
ammonitesz szubzónák szerinti felbontásban (MCARTHUR et al. 2000 alapján) 

Figure 6. Changes in 87Sr/86Sr through the Pliensbachian–Toarcian (Lower Jurassic), including the Jenkyns event, as recorded in the
section of Yorkshire coast, resolved at the ammonite subzone level (after MCARTHUR et al. 2000) 



szerint rétegzett víztömeg alakult ki a T-OAE idő tartamára.
MCARTHUR et al. (2000) a 87Sr/86Sr értékeket felhasználva
megállapították, hogy a jelenség 0,52 millió évig tartott, és a
Sr izotópgörbe ± 0,25 millió éves pon tossággal használható
fel kora-toarci rétegek korolására. A számítások ebben a
szakaszban a görbe kvázi lineáris lefu tását, azaz az izotóp -
arány egyenletes ütemű változását felté telezik, melynek
megalapozottsága a ciklussztra tigrá fiai és asztrokronológiai
adatokkal ütköztetve vitatott (MCARTHUR et al. 2016).

Kréta–paleogén határon zajló 
környezetváltozások 

ALVAREZ et al. (1980) közismert hipotézise szerint a
kréta-paleogén határon (KPB) egy 10 ± 4 km átmérőjű asz -
te roida ütközött a Földnek, ami a később azonosított
Chicxu lub becsapódási kráter kialakulásához vezetett. Az
innen felszabaduló por szétterült a sztratoszférában, ezáltal
hosz szú időre elzárva a fotoszintézishez szükséges fény
útját, aminek eredményeként a tápláléklánc összeomlott és
be következett a kihalási esemény. A KPB környe zetváltozá -
sainak folyamatai és a kiváltó oka vagy okai azóta is élénk
tudományos vita és intenzív kutatások tárgya. 

A kréta-paleogén határon észlelhető rövid időtartamú,
1 × 10-4 nagyságrendű 87Sr/86Sr anomáliát először HESS et al.
(1986) írták le. Nem tartották valószínűnek, hogy a kiugrást
a Sr izotópgörbén pusztán az aszteroida anyaga, vagy a
becsapódást követő vaporizáció okozta volna. Kutatásukat
azonban megnehezítette, hogy akkor még nem ismerték a
becsapódás helyét. 

Annak érdekében, hogy konszenzus szülessen a becsa -
pódás hatásáról a tengeri Sr izotóp-összetételt illetően,
VONHOF & SMIT (1997) újravizsgáltak két, a KPB-t átívelő,
nagy üledékképződési rátájú szelvényt (Bidart, Francia -

ország és a később globális sztratotípusnak kijelölt El Kef,
Tunézia), mely alapján a referenciagörbét is pontosították a
késő-maastrichti–kora-dániai intervallumra. A 87Sr/86Sr
gör be két kiemelkedést mutat: 0,3–0,4 M évvel a KPB előtt,
amely a Dekkán-trap vulkanizmusához köthető, illetve az
időszakhatáron. A második, rövid 0,00006 nagyságú ki -
ugrás ~3–4 méterrel kezdődik a KPB alatt, és ~1 méterrel
felette ér véget (7. ábra). Ezt a jelenséget diagenetikus
kiegyen lítésnek tulajdonították, vagyis a magas kora-dániai
értékeket csökkentette a diagenetikus átalakulás hatása,
ahogyan a radiogén Sr-tartalmú pórusvíz tovább migrált a
rétegsorban lefelé, ezáltal megemelve a határhoz közeli
késő-maastrichti értékeket. VONHOF & SMIT (1997) szerint
csak a késő-kréta, korábban arid talajok hirtelen eróziója
okoz hatott ekkora anomáliát a tengeri Sr izotóp-össze té -
telben. Ugyanis ezek a talajok jelentős rezervoárjai voltak a
mállásból származó Sr-nak, az átlagos 375 ppm-hez képest
jóval magasabb, 500–2000 ppm Sr-tartalommal (TAYLOR

1965). A hirtelen bekövetkezett intenzív esőzések, különö -
sen a kezdetben savas eső hatására ezek a talajok hamar
elvesztették Sr-tartalmukat, amely a folyók által el jutott az
óceánokba, ezáltal okozva a kilengést a görbén.

Azonban VONHOF et al. (2011) szerint a kilengések oka a
vizsgált foraminiferákat különböző mértékben ért diagene -
tikus felülbélyegzés. A maastrichti emeletre vonatkozó
nagy felbontású 87Sr/86Sr görbét az ENCI bányából
(Maastricht, Hollandia) származó, a Gulpen és Maastrichti
Formációba sorolható, belemnitesz rosztrumokon végzett
vizsgálatokra alapozták. Ezek alapján megállapították,
hogy az alsó-maastrichti és felső-maastrichti határon elhe -
lyez kedő inflexiós pont a 87Sr/86Sr görbén, amely a C31R
mag netokronhoz kötődik, lehetőséget nyújt biosztratig ráfiai
korrelációra akkor is, ha magnetosztratigráfiai mód szerek
nem alkalmazhatók.
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7. ábra. 87Sr/86Sr adatok a tunéziai El Kef kréta-paleogén határszelvényből. A pontozott sáv jelöli a diagenetikus
hatás által érintett szakaszt (VONHOF & SMIT 1997 alapján)

Figure 7. 87Sr/86Sr measurements from the Cretaceous-Palaeogene boundary section at El Kef (Tunisia). Dotted band
denotes the interval of diagenetic effect (after VONHOF & SMIT 1997)



A kréta-paleogén határintervallumban két markáns
maximumot írtak le. Az egyik csúcs a határ előtt kb. 300 000
évvel figyelhető meg, és egyes szerzők egy innen kezdődő
hosszú távú, csökkenő trendről írnak kb. 55 M évig
(MCARTHUR et al. 2001, DAS et al. 2006). Más tanulmányok
ezen kívül pontosan a kréta-paleogén határon egy második
pozitív, rövid ideig tartó csúcsot is kimutatnak (VONHOF &
SMIT 1997, MACLEOD et al. 2001), melyet azonban nem
mindenütt sikerült észlelni (MCARTHUR et al. 1998). Ezt a
második csúcsot többféleképpen értelmezték. DESSERT et al.
(2001) a Dekkán bazaltvulkanizmusa által kiváltott fel -
melegedés nyomán megnövekedett mállás hatásának vélik a
Sr izotóparány növekvő értékeit. Modellezési eredményeik
jó egyezést mutatnak MARTIN & MACDOUGALL (1991)
adataival, akik egy maximum 3 M év hosszú csúcsot doku -
mentáltak. Mások szerint viszont ez a csúcs ennél rövidebb
időt, legfeljebb 10 000 évet reprezentál. VONHOF & SMIT

(1997), illetve MACLEOD et al. (2001) ilyen rövid idejűnek
tartják az általuk dokumentált 0,00006, illetve 0,00003
mértékű csúcsot. Míg VONHOF & SMIT (1997) a savas esők
és a csapadékosabbá váló éghajlat összhatásával indokolta a
nagy kilengést, MACLEOD et al. (2001) szerint az általuk
leírt kisebb kilengés jelentősebb klímaváltozás nélkül,
csupán a becsapódás utáni savas esőknek a talajok mállására
gyakorolt hatásával is magyarázható. Ebben a tanulmány -
ban a kréta–paleogén események hatásának vizsgálata mel -
lett a Sr izotópos jelet a fúrási rétegsorban előforduló fora -
miniferák áthalmozottságának igazolására is fel tudták
használni. A határ felett is megjelennek a krétából ismert
foraminifera fajok, ezek azonban a határ alatt előfordu lók -
kal megegyező 87Sr/86Sr arányúak, viszont a csak a határ
felett előforduló paleogén formáktól egyértelműen külön -
böz nek. Ez bizonyítja, hogy a kréta fajok nem élték túl a
határon lezajló eseményeket, csupán az üledékek áthalmo -
zó dása során kerültek a fiatalabb rétegbe. 

DAS et al. (2006) több, a mai Dekkán-plató bazalt vidé kére
eső vízgyűjtőjű folyórendszer oldott Sr-koncent rációját és
87Sr/86Sr arányát vizsgálták. A Dekkán Trapról származó Sr-
fluxust összevetették a folyók globális Sr-fluxusával, a
Dekkán Trap területi elterjedését a globális vízgyűjtő terü -
letekhez hasonlítva. Számításaik szerint a Sr izotóparány
csökkenő trendje akkor érhető csak el, ha a múltban a
Dekkán mállása sokkal intenzívebb volt a mainál. Ez
valószínűsíthető, mert közvetlenül a bazaltok kiömlése után
nagyobb volt azok területi elterjedése, a mállékony ságot
pedig fokozta a növényzet és talajtakaró hiánya, illetve a
mainál melegebb éghajlat. Összefoglalva, a kréta-paleo gén
határszelvények vizsgálatából származó és a model lezési
eredmények egyértelműsítik mind a Dekkán vulka nizmus,
mind a Chicxulub becsapódási esemény fontos szerepét.

Sr izotóparány-változások 
az eljegesedések során

A késő-kainozoikumi Sr-görbe értelmezésének egyik
fontos részét képezi az eljegesedések Sr-fluxusra gyakorolt
hatásának figyelembe vétele. A jégkorszak során a morénák

képződése növeli a kontinentális 87Sr-fluxust, ugyanakkor
amennyiben a szilikátok mállása mellett a karbonátmállás is
jelentős, akkor a 87Sr/86Sr emelkedése kisebb mértékű
(RAVIZZA & ZACHOS 2003). A Sr hosszú óceáni tartóz kodási
ideje következtében viszont a nagy frekvenciájú (<100 000 év
periódusú) eljegesedési ciklusok nem okoznak számottevő
változást a Sr izotópgörbén (HENDERSON et al. 1994).

A Sr-izotópos jelnek az oxigén izotóparánnyal, mint az
eljegesedések proxyjával való összehasonlítása alapján a
kettő között nincs szisztematikus kapcsolat. OSLICK et al.
(1994) oligocén–miocén minták esetében a 87Sr/86Sr
emelkedést 1–1,5 millió évvel a d18O csökkenés, tehát az
Antarktisz eljegesedésének visszaszorulása után dokumen -
tálták. A Sr izotóprendszer késleltetett válaszát az elemek
eltérő tartózkodási idejével magyarázták, amihez hozzá -
járulhatott a szilikátok mállásának az interglaciálisok alatti
maximuma is. A vizsgált periódusban az interglaciálisok
utáni 87Sr/86Sr növekedésen kívül egy általánosan növekvő
trend is megfigyelhető, amely azonban nem a glaciális cik -
lusokhoz, hanem tektonikai folyamatokhoz köthető (RAYMO

& RUDDIMAN 1992). Ezzel az értelmezéssel össz hangban
vannak HODELL et al. (1990) számításai, miszerint az elmúlt
2,5 millió év során bekövetkező 87Sr/86Sr növe kedésnek
csupán 25%-a vezethető vissza a glaciális erózi óra. 

Az eljegesedések és a 87Sr/86Sr jel viszonya sokkal idő -
sebb minták esetében is fontos, mert a SIS egyrészt jelentős
szerephez juthat a prekambriumi biosztratigráfia korláto -
zott lehetőségei miatt, másrészt hozzájárulhat az eljegese -
dé sek okának megértéséhez. SAWAKI et al. (2010) neoprote -
rozoikumi–kambriumi rétegsorokat vizsgáltak Skóciában.
A legalsó glaciális együttes korát az azt megelőző kőzetek
87Sr/86Sr értékeinek segítségével tisztázták, és így társították
a Hógolyó Föld legidősebb, sturti eljegesedéséhez. A leg -
korábbi glaciális üledékek előtt csökkenő 87Sr/86Sr trend
rajzolódik ki, a glaciális összlet alatti minimummal. Ezt a
változást a Sr izotópgörbén a Rodinia feldarabolódásához is
vezető vulkanizmus bazaltjainak mállásával magyarázzák.
825 és 755 M év között számos bazaltos provincia alakult ki
és az óceáni hátságok hossza is nőtt (GODDÉRIS et al. 2003),
melyek mállása hatással volt a tengervíz 87Sr/86Sr arányára.
A nagy mértékű mállásnak Sr izotóprendszeren kívül a
klímára is hatása volt, és a légköri CO2 szint csökkentése
révén döntő szerepet játszott az eljegesedés kialakulásában.
Rodinia szuperkontinens feldarabolódása után megnöveke -
dett a csapadékosság mértéke és ezáltal a folyóvízi lefolyás,
ami pedig növelte a mállást. DONNADIEU et al. (2004) modell
számítások segítségével összehasonlította a csupán a
Rodinia feldarabolódásából adódó hatást, illetve a kontinens
konfiguráció változásának és bazaltok mállásának együttes
hatását a CO2 koncentrációra, kimutatva, hogy az utóbbi
nagyobb csökkenést eredményez a CO2 szintben.

Karbonátplatformok korolása

A karbonátplatformok biosztratigráfiai tagolása sok
esetben problémás, mert a sekélyvízi környezetben ritkák a
jó korjelző ősmaradványok. A biogén karbonátok és a mész -
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vázú ősmaradványok viszont ígéretes lehetőséget nyújtanak
a SIS alkalmazására. Első példánk a középső-miocén sokak
által vizsgált időszakával kapcsolatos, ami az utolsó 35 mil -
lió év legmelegebb intervalluma. A középső-miocén klíma -
optimumot 17–13,5 M évre (csúcsát 17–15 M évre) datálják
(ZACHOS et al. 2001). Ezen belül a d13C izotóp görbén
markáns pozitív anomália mutatható ki, amit Monterey-
eseménynek neveznek. BRANDANO et al. (2017) kutatásai
annak megismerésére irányultak, hogy hogyan reagált a
környezetváltozásokra a karbonátplatform, kimu tatható-e a
Középső-Mediterrán térségben a szénizotóprekord alapján
a Monterey-esemény. A Latium–Abruzzi-platformon Piet -
ra secca szelvényéből 15 mintát gyűjtöttek SIS vizsgálatok
számára, ezek közül petrográfiai és geo kémiai vizsgálatok
szűrése nyomán 8 mintán végeztek Sr izotópmérést. Mind a
petrográfiai mikroszkópos vizsgá latok (8. ábra), mind a
nyomelem-összetétel (Mg-, Sr-, Fe-, Mn-koncentráció) arra
utalt, hogy az elemzésekhez hasz nált Pecten kagylóhéjak
anyaga nem kristályosodott át. 

A 87Sr/86Sr arányokhoz MCARTHUR et al. (2001) refe ren -
cia táblázata alapján rendeltek számszerű korokat, melyek
alapján egyértelműen igazolható egyrészt a platform
karbonátos rétegsorain mért pozitív szénizotóp-anomália
korrelációja a Monterey-eseménnyel, másrészt az esemény -
nyel összefüggésben kimutathatók az üledékképződési ráta
markáns változásai a platformon. 

A kréta időszak nagy kiterjedésű karbonátplaformjainak
kormeghatározása hagyományosan a rudista kagylók és
bentosz foraminiferák biosztratigráfiáján alapul, de a hosz -
szú fajöltők okozta kis felbontás és az egyes szelvények
között ellentmondásosnak bizonyuló első és utolsó meg -
jelenési dátumok visszatérő problémát jelentenek. A nagy
kiterjedésű tethysi karbonátplatformok közül az Adriai–
Dinári platform Brač-szigeti felső-kréta rétegsorainak SIS
általi korolását rudista vázanyagon végezték el (STEUBER et al.
2005). A koradatok segítségével megadták a platform fej -
lődésének coniacitól maastrichtiig terjedő kronosztratig rá fiai
keretét, és vizsgált szelvények térbeli eloszlásával együtt a

platformperem progradációjának ütemét (2,5 km/m év) is
sikerült kiszámítani. A biosztratigráfiához vissza csatolva
az eredmények segítették egyes tethysi rudista kagylók és
bentosz foraminiferák rétegtani elterjedésének pontosítását
is.

Hasonló de némileg idősebb képződményeket, a késő-
kréta cenomán–campani szakaszának rétegsorait vizsgálták
az Appenin-platformon FRIJIA et al. (2015). Ugyancsak jó
megtartású rudista vázanyagon végzett méréseik révén a
SIS-alapú kronosztratigráfiai korreláció messze meg -
haladta a biosztratigráfiával elért felbontást és megbízha -
tóságot. A platformfejlődés jobb megértésének helyi jelen -
tőségén túl figyelemre méltó, hogy a SIS közvetítésével a
sekélytengeri képződmények bentosz foraminifera zonáci -
ója párhuzamosítható a standard ammonitesz zonációval,
illetve a platform karbonátos rétegsorainak szénizotóp-
görbéje szintén jó egyezést mutat a nyílttengeri üledékek -
ből, pl. az angliai írókréta fáciesű rétegsorokból származó
adatokkal. A távoli szelvények között is jól megfeleltethető

szénizotóp-anomáliák közül a legnagyobb amplitúdójú és
legfontosabb a cenomán-turon határon zajlott OAE2 (más
néven Bonarelli-esemény) pozitív kilengése, ami globális
jellegénél fogva a platformon és a nyíltvízi környezetekben
egyaránt éreztette hatását. 

A magyarországi kréta képződmények SIS vizsgálata is
ígéretesen elkezdődött. A Bakonyban PARENTE et al. (2013)
előzetes eredményei megerősítik és pontosítják az Ugodi
Mészkő campani korát.

A Paratethys miocén sztratigráfiája

A késő-paleogén és a neogén során a dinamikusan
alakuló alp–kárpáti orogén környezetében változó mérték -
ben elszigetelt beltenger, a Paratethys, majd a belőle kiala -
kuló Pannon-tó jött létre, melyek üledéksora az élővilág
különböző mértékű endemizmusa miatt csak korlátozottan
korrelálható a globális kronosztratigráfiai skálával. Emiatt
az 1960-as évek végétől kezdve a Középső-Paratethys
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8. ábra. Vékonycsiszolatos kép a jó megtartású és Sr mérésre alkalmas Pectinidae kagylóvázak mikrolemezes héjszerkezetéről
(BRANDANO et al. 2017)

Figure 8. Thin sections of well-preserved pectinid bivalve shells selected for Sr measurements, showing pristine foliated microstructure
(BRANDANO et al. 2017)



területére regionális emeletrendszert dolgoztak ki, melynek
korrelációja máig folyamatosan fejlődik (PILLER et al. 2007,
KOVÁČ et al. 2018). Ebben a regionálisan fontos problé -
makörben a SIS alkalmazása egyrészt a biosztratigráfiai
alapú korreláció ellenőrzését és bizonytalanságának csök -
ken tését teheti lehetővé, másrészt a módszer sajátos kor -
látaiba ütközhet olyankor, amikor a világtengerrel való kap -
csolat beszűkülése gátolta a teljes vízkeveredést és a globá -
listól eltérő Sr izotóparányhoz vezetett. Ez utóbbi esetben a
SIS rétegtani használhatóságának csökkenése viszont az
ősföldrajzi és paleoóceanográfiai rekonstrukciók számára
hordozhat hasznos információt, független adatokat szolgál -
tatva a medence elszigetelődési eseményeihez. Az új hazai
eredmények várható részletes publikálása előtt (LESS &
FRIJIA 2015, LESS et al. 2015) hasznos lehet áttekinteni a
régióból eddig ismertetett eredményeket. 

Az elmúlt 25 év irodalmából (GOLDSMITH et al. 1994;
VENNEMANN & HEGNER 1998; HUDÁCKOVÁ et al. 2003; JANZ

& VENNEMAN 2005; PIPPÈRR et al. 2007; KOCSIS et al. 2007,
2009, 2012; FORDINÁL et al. 2014; BRZOBOHATÝ et al. 2016;
KOCSIS 2016; TESCHNER & REICHENBACHER 2017) a felső-
oligocénben induló egri emelettől a felső-miocén pannóniai
emeletének alsó részéig terjedő intervallumból 148 pub -
likált 87Sr/86Sr adatot gyűjtöttünk össze az elektronikus
mellék let E1. táblázatában. A minták mindegyike bio -
sztratigráfia segítségével regionális emeletbe vagy aleme -
let be sorolható, a Sr izotóparányokat a globális referencia -
görbével együtt a 9. ábra szemlélteti. Területi eloszlásban a
legtöbb adat a Bécsi-medencéből (59) és az észak-alpi
előtéri medencéből (48) származik (az utóbbit Nyugati-
Paratethysnek nevezik SANT et al. (2017), akiknek a Para -
tethys részmedencékre osztását követjük). A Nógrád–
Novohrad-medence (15 adat) és a szlovákiai intermontán
medencék (13) mellett a Kisalföldi-Duna-medencéből (7)
valamint a kárpáti előtéri medencéből (6) csak szórványos
adatok állnak rendelkezésre. A mérési adatok egy része nem
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9. ábra. A Nyugati- és Középső-Paratethys egyes részmedencéiből publikált, legalább emelet szintű kronosztratigráfiai besorolású, miocén korú, különböző anyagú
minták 148 db Sr izotópadata és összhasonlításuk a globális referenciagörbével (MCARTHUR et al. 2012). A minták korát az adott emelet vagy alemelet
kortartományának középértékével adjuk meg. A referenciagörbe körüli szürke téglalapok a Paratethys emeletein belül a globális referenciagörbe alapján várható
87Sr/86Sr értéktartományt jelzik, az eggenburgi és badeni esetében alemelet felbontásban. A számszerű időskála és a regionális emeletek globális korrelációja
HILGEN et al. (2012) valamint PILLER et al. (2007) és KOVÁČ et al. (2018) munkáin alapul. A referenciagörbe hibahatára 11 M évnél ± 0,000004, 24 M évnél
± 0,000008. Részmedencék és mintatípusok szerint válogatott adatokat ld. a digitális melléklet E1–E7. ábráin

Figure 9. Compilation of 148 published Miocene Sr isotope data from the different subbasins of the Western and Central Paratethys, chronostratigraphically resolved at
least at stage or substage level, measured on different sample types, and their comparison with the global 87Sr/86Sr reference curve of MCARTHUR et al. (2012). The age of
samples is given as the mean value of the age range of their assigned stage or substage. Grey rectangles around the reference curve mark the expected range of 87Sr/86Sr
values within regional Paratethys stages (or substages within the Eggenburgian and Badenian) on the basis of global reference curve. The numeric time scale and the global
correlation of regional Paratethys stages are based on HILGEN et al. (2012), PILLER et al. (2007) and KOVÁČ et al. (2018). The error of the reference curve values is ± 0,000004
at 11 Ma and ± 0,000008 at 24 Ma. Symbol shape denotes different sample types, color denotes subbasin of sample locality. Data selected by subbasin and sample type are
shown in Figures E1–E7 in the online Supplementary Material



elsősorban SIS célú vizsgálatokból származik. A minták
biogén karbonát és foszfát 10 különböző típusát képviselik,
ezek a gyakoriság csökkenő sorrendjében cápafog, kagyló,
csiga, ostracoda, foraminifera, brachiopoda váz, otolit, ten -
geri emlős-csont, tömeges karbonát, és mészalga. Az elekt -
ro nikus melléklet E1–E7. ábrái a minták típusa, illetve a
lelőhelyeik Paratethys részmedencék szerinti ősföldrajzi
helyzete alapján elkülönítve mutatják be a Sr izotópadatok
részhalmazait. 

JANZ & VENNEMANN (2005) az észak-alpi előtéri me -
dence molassz képződményeinek ostracodáin végzett sok -
irányú őslénytani és geokémiai vizsgálatokat. Az oro gene -
zishez kapcsolódó klíma- és környezeti változások kimu -
tatása mellett a Sr izotópgeokémiai adataik igazolták a
Nyugati-Paratethys összeköttetését a világtengerrel a ten -
geri molassz képződése idején. Az eggenburgitól a badeniig
(20–13 M év) az adatok jó egyezést mutatnak a referencia -
görbével, ami a szarmatában meginduló sótartalom-csök -
kenés nyomán megszűnik. Az ottnangiban és a badeniben az
otolitok mérése alapján rendelkezésre álló néhány adat is jól
egyezik a globális referenciagörbével (PIPPÈRR et al. 2007;
BRZOBOHATÝ et al. 2016; TESCHNER & REICHENBACHER

2017).
Az alpi előtéri molasszból előkerült cápafog-marad -

ványokon nagy számban végeztek Sr izotópméréseket. A
globális összevetés vegyes képet mutat: bár VENNEMANN &
HEGNER (1998) számos esetben jó egyezést talált a refe -
renciagörbével, KOCSIS et al. (2009) azonban azt igazolták,
hogy a kristályos kőzetekkel jellemezhető szárazulatokról
érkező folyóvízi beszállítás a világtengeri átlaghoz képest
radiogén 87Sr-ben dúsulást eredményezett. KOCSIS et al.
(2007) azt is kimutatták, hogy egyes cápafajok édesvízi
életmódhoz is alkalmazkodhattak, amit anomálisan ala -
csony 87Sr/86Sr arány jelez. Hazai vizsgálatok a Nógrádi-
medence eggenburgi, kárpáti és badeni korú cápafogain a
referenciagörbével kompatibilis eredményt adtak, ami ezek -
ben a korszakokban a Középső-Paratethysnek a világten -
gerrel való megfelelő kapcsolatára utal (KOCSIS et al. 2009,
KOCSIS 2016). 

Foszfátos vázú brachiopodákról KOCSIS et al. (2012)
közöltek szórványos adatokat a badeniből. Ezek némelyike
illeszkedik a referenciagörbére, míg mások a vártnál maga -
sabb értéket mutatnak, ami a pórusfolyadék okozta utólagos
folyamatokkal magyarázható. Megbízhatóbb eredményekre
vezetett foraminifera-vázak vizsgálata a Bécsi-medencéből
(HUDÁČKOVÁ et al. 2003, FORDINÁL et al. 2014). Mollusca-
héjakon végzett nagy számú mérés adatait közli FORDINÁL et
al. (2014). A badeniig ezek a referenciagörbéhez illeszked -
nek vagy ahhoz képest magasabb izotóparányokat mutat -
nak, a szarmatára és a pannóniaira viszont a sótartalom-
csök ke néssel összefüggésben többnyire alacsonyabb érté -
kek jellemzőek. A fenti foraminifera és mollusca adatok
közül a 20 legmegbízhatóbbat kiválogatva KOVÁČ et al.
(2017) tettek kísérletet a Paratethys miocén rétegtanában és
fejlődés történeti rekonstrukciójában a SIS rendszeres fel -
hasz nálá sára. Rámutattak arra, hogy a SIS alkalmaz -
hatósága függ a mindenkori uralkodó áramlási rendsze -

rektől. A világten gerrel való vízkeveredés antiesztuarin
áramlási viszonyok mellett intenzívebb, ami kedvez a para -
tethysi 87Sr/86Sr ará nyok referenciagörbére való illeszke -
désének. A miocén során a referenciagörbe meredek sé -
gének csökkenése 15 M évtől globálisan csökkenti a SIS
által elérhető pontos ságot, majd a Paratethys részmedencéi -
re jellemző sótarta lom-csökkenés a szarmatában, illetve a
Pannon-tó teljes elszigetelődése a pannóniaiban regioná -
lisan vet véget a SIS korrelációs alkalmazhatóságának.

Összefoglalás

A korszerű rétegtanban egyre elterjedtebben használt, a
Sr radiogén és nem radiogén izotópjainak arányán alapuló
módszer a Sr időbeli változásokat mutató természetbeni
körforgásának a tengeri üledékes rétegsorokban megőrző -
dött nyomait vizsgálja. A radiogén 87Sr-izotóp fő forrása a
kontinentális kéreg granitoidos összetételű kőzeteinek
mállástermékét közvetítő folyóvízi beszállítás, míg a nem-
radiogén 86Sr elsődlegesen köpenyeredetű, főleg az óceán -
középi hátsági vulkanizmus révén jut a tengervízbe. Mivel a
Sr biológiai izotóp-frakcionáció által nem érintett elem, így
az élőlények az óceánba jutott Sr-ot a tengervíz mindenkori
izotóparányának megfelelően építik be vázukba. A Sr tar -
tóz kodási ideje nagyságrendekkel nagyobb, mint az óceá -
nok keveredési ideje, tehát Sr-ra nézve a világóceán homo -
gén, a 87Sr/86Sr arány adott időben mindenhol azonos. A Sr
ezen tulajdonságait használják fel a rétegtanban, mivel a
megfelelően megőrződött kőzetből, illetve ősmaradvány-
vázanyagból megmérhető az eredeti óceáni Sr izotóp-
összetétele.

Az egyes mért 87Sr/86Sr arányok azonban nem egyediek,
a földtörténet során többször is előfordult ugyanaz az érték,
az Sr izotóparány és az idő összefüggése nem írható le
függvénykapcsolattal, vagyis pusztán 87Sr/86Sr ismeretéből
a kort nem lehet egyértelműen meghatározni. Ehhez refe -
renciagörbe létrehozása szükséges, melyet először BURKE et
al. (1982) alkottak meg. Ennek lényege, hogy független
módszerekkel, kiváltképp biosztratigráfia segítségével
pontosan ismert korú mintákon mérik meg a 87Sr/86Sr arányt,
majd ezekhez viszonyítjuk a csak durva közelítéssel ismert
korú mintákat. A földtörténetnek a neoproterozoikum
második felénél fiatalabb részére mára már minden koráb -
binál pontosabb Sr-izotópos referenciagörbe áll rendel ke -
zésre (MCARTHUR et al. 2012). A mérési módszerek folya -
matos fejlődése és a pontosság növekedése lehetőséget nyújt
a további finomításra, illetve az eddig nehezebben kezelhető
minták feldolgozására is, pl. a diagenetikus felülírást figye -
lembe vevő modellek alapján.

A SIS egyértelmű előnye a hagyományos biosztra tig -
ráfiai módszerekkel szemben, hogy korrelálni tudja azokat a
tengeri rétegsorokat is, melyek eltérő fosszíliákat tartal -
maznak. A módszer korrelálni tudja azokat a rétegsorokat
is, ahol korjelző ősmaradványok nem fordulnak elő. A SIS-
val egyszerűen lehet korrelálni karbonátos és egyes nem
karbonátos kőzeteket (pl. foszforitokat) is.
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Szemlénk összefoglalta a SIS alapjait és módszertanát,
valamint bemutatta néhány felhasználási lehetőségét. A SIS
segítségével igazolhatóak egyedi események, korolhatóak a
más módszerekkel nehezen datálható karbonátplatformok,
valamint endemikus faunák is, a globális korreláció lehető -
ségét adva. Lehetőséget nyújt például olyan problémák
megoldására, mint a Paratethys regionális emeletrend sze -
rének korrelálása a globális emeletrendszerrel, melyre már
vannak törekvések (KOVÁČ et al. 2017) és hazai kísérletek
(LESS & FRIJIA 2015), melyek egyre növekvő mérési adat -
bázisra alapulnak. A kormeghatározásban betöltött szere -
pén túl a Sr izotóprendszer sajátosságait jól ki lehet hasz -
nálni földtörténeti változások és folyamatok értelmezésére
is. Remélhetjük, hogy a közeljövőben már Magyarországon
is bevett módszerként fogják számon tartani a Sr izotóp-
sztratigráfiát, és az mindinkább hozzájárul hazai rétegtani
problémák megoldásához is.
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Események, rendezvények

Beszámoló a VIII. Kárpát-medencei 
Összegyetemi Terepgyakorlatról

2018. augusztus18–26.

Idén nyolcadik alkalommal táboroztak együtt a fiatal föld -
tudományi hallgatók és ifjú oktatók. Augusztus 18–26-ig egy
felejt hetetlen hetet töltött el a több, mint 25 résztvevő, idén másod -
szor Erdély legszebb tájain. Külön öröm volt, hogy a programon
egyre több a vidéki egyetemekről érkezett hallgatók száma (60%).
A résztvevők már nagy izgalommal, sokak barátként, érkeztek
meg szombaton, a nulladik napon az Eötvös Collegiumba, ahol
egy ismerkedési est várta a résztvevőket.

A 2011-ben létrejött program célja, hogy kiemelkedő hazai
földtani szaktekintélyek együttműködése révén a hazai földtudo -
mányi képzésben résztvevő egyetemi hallgatók részére évente
válto zó helyszínekkel közös nyári földtani terepgyakorlatot szer -
vez zünk. A program során a biztos elméleti háttérrel bíró hallga -
tókat komplex gondolkodásra és gyakorlati feladatok megoldására
ösztönözzük a terepen, mellyel egyrészt látásmódjuk és probléma -
megoldó készségük fejlődik, másrészt a szakmában nélkülöz he -
tetlen terepi tapasztalatra tesznek szert. A programmal célunk
továbbá a hallgatók kapcsolati rendszerének bővítése is, valamint
egy olyan szakmai műhely létrehozása, amely szervesen kötődik a
Magyarhoni Földtani Társulathoz, a földtannal foglalkozó szak -
em be rek szakmai közösségéhez.

Az 8. Kárpát-medencei Összegyetemi terepgyakorlat augusz -
tus 19-én, vasárnap reggel az ELTE TTK Lágymányosi kampusza
elől indult neki a nyolc napos programnak. Első nap hosszú buszút
várt minket, míg megérkeztünk a nagybányai Victor Gorduza
Megyei Ásványtani Múzeumhoz, ahol KOVÁCS Réka és Ioan
DENUT, múzeumigazgató fogadtak bennünket. A tárlaton kisebb
előadást hallhattunk a nagybányai metallogén zóna geológiájáról
és az egykori ércbányászat igazi ritkaságait tekinthettük meg.
Ezután Felsőbánya felé indultunk közösen, ahol az egykori érc -
bányát jártuk körbe, a szerencsésebbek a meddőn gyönyörű ásvá -
nyokat is találtak. Szakmai programunk zárásaként a múzeum
igazgatója beengedett minket az egykori 5-ös akna lőszerraktá -
rába, amely egy új bányászati múzeum helyszínéül fog szolgálni.
Bete kintést nyerhettünk, hogy kerül kialakításra egy ilyen kiállítás
és milyen technikai nehézségekkel kell szembenézni, ha valaki egy
ilyenbe vágja fejszéjét. Terepi programunk után első szállásunk,
Koltó felé vettük az utunkat. A hétfői napon, reggel szállás helyün -
kön megnéztük a Teleki kastélyt és Petőfi kiállítást, majd újabb
hosszú út végén megérkeztünk Gyergyószárhegyre, következő
szállásunkra. A finom vacsora után közös esti program keretében
felkötöttük az idei terepgyakorlat szalagját a zászlónkra és közben
felelevenítettük az elmúlt évek terepgyakorlatit. A harmadik napon
HEINCZ Adrián és KIRI Luca vezetésével a Földtani Közlöny 148/2.
számában megjelent cikkük terepi megfigyeléseit mutatták be
nekünk a Ditrói alkáli masszívumban. Az Orotva település mellett
folyó Simó-, Tászok-, Gudu és Pietrariei-patakok által hatá rolt
területen a helyre jellemző kőzeteket (monzonit, nefelin szienit,
szienit, diorit) és magmafejlődési jelenségeket (mingling, mixing)

ismerhettünk meg. Este UNGER Zoltán tartott bevezetést a só -
kőzetek világába, főképpen az erdélyi telepek kialakulásáról és a
folyamatokban résztvevő metán szerepéről beszélt. Másnap mind -
ezt saját szemünkkel is láthattuk a Parajdi Sóbányában. A hatalmas
tárókban kirajzolódott tektonikai bélyegek könnyen érthetővé
tették a sódiapírok képződésének folyamatát. A délután folyamán
a sót a felszínen kerestük tovább a szovátai sós tavakban és a mel -
lettük található Só-dombon. A nap végén Farkaslakán megnéztük
TAMÁSI Áron sírját is, majd csíkszeredai szállásunkra utaztunk. A
csütörtöki napon utunk Tusnádon kezdődött, ahol JÁNOSI Csaba
vezetésével megtekintettük a borvíz múzeumot, az ínyencek meg
is kóstolhatták a helyi csevicét. A vulkáni utóműkö déshez köthető
vizek forrását már MOLNÁR Katával kutattuk, aki a Kárpát-me -
dence legfiatalabb vulkánjának, a Csomádnak történetét mutatta
be tusnádfürdői, bükszádi, a Szent Anna-tavi és Mohos-lápi feltá -
rások alapján. Utóbbi helyszínen medvével is találkoztunk. A nap
végén Brassó belvárosában elfoglaltuk követ kező szálláshelyün -
ket. Pénteken délelőtt Mátéfalván az OLHIB Bazalt bányában
kaptunk egy mindenre kiterjedő, részletes veze tést a geológiától
kezdve, a bányászaton át, a feldolgozási techno lógiáig mindent
megmutattak a hallgatók nagy érdeklődésre való tekintettel.
Ezután SOÓS Ildikó ismertette a Persányi-hegység vulkáni terü -
letet, a mátéfalvai Oldal-hegy és az alsórákosi tűz hányó példáján.
Szombaton újabb hosszú utazás várt ránk. Először kis kitérőt
tettünk a Hátszegi-medencében talál ható geopark dinoszauruszos
kiállítása felé, majd a Maros-völgye felé vettük az irányt, ahol az
Aranyi-hegy neogén vulkanitjait mutat ta be nekünk SZEMERÉDI

Máté. Végül elfoglaltuk utolsó szállásunkat Déván. Vasárnap ko -
rán indultunk haza, de útközben folytattuk a Maros-völgyi utunkat
a viszkai jura párnabazaltokkal és a solymosi várral. Végül Szeged
érintésével visszaérkeztünk kiinduló pontunkra.

A terepgyakorlat nem jöhetett volna létre, ha nincsenek lelkes
támogatóink, ezért szeretnénk nekik köszönetet mondani: Ma -
gyar honi Földtani Társulat, Geo-Log, Mecsekérc Zrt, O&GD
Central Kft., LAFARGE Cement Magyarország Kft., Parajdi
Sóbánya, OLHIB Bazalt, Nagybányai Victor Gorduza Megyei
Ásványtani Múzeum, Hantken Miksa Alapítvány, Eötvös Colle -
gium.

Szeretnék köszönetet mondani a terepgyakorlat összes veze -
tőjének és a szervezőnek, LANGE Thomas, IB elnöknek is!

A terepgyakorlat kirándulásvezetőjét letölthetik az alábbi
linken: http://foldtan.hu/hu/kirandulasvezetok

A terepgyakorlaton készült képek az alábbi linken elérhetők:
http://mftib.blogspot.com/p/iii-osszegyetemi-te rep gyakorlat.html

SIMON István

Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés
2018. szeptember 6–8, Szentkút

A 9. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlést 2018-ban az
ELTE TTK Földrajz- és Föltudományi Intézetéhez tartozó Kőzet -
tani és Geokémiai Tanszéken működő Litoszféra Fluidum Kutató
Laboratórium tagjai szervezték a Nógrád megyei Szentkúton.

„Az asztenoszférától az atmoszféráig” mottóval és célkitű -
zéssel fémjelzett konferencia lehetőséget nyújtott a geokémia terü -
letének környezetgeokémia felé való kibővítésére. A találkozó
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helyszíne — Szentkút — a Nógrád-Gömör vulkáni terület szom -
széd ságában helyezkedik el. A Litoszféra Fluidum Kutató Labora -
tórium kötődése a területhez több irányú, a vulkáni területen elő -
forduló felsőköpeny és alsókéreg xenolitok tanulmányozása évek
óta a fókuszunkban áll, de környezettudományi kutatásainknak is
gazdag régiója a terület (városi talajok, meddőhányók vizsgálata,
porok), amelyekhez geokémiai ismeretek és vizsgálati módszerek
nyújtanak biztos alapot. A terepbejárást szintén e kettősség jelle -
mezte: a vulkáni terület mellett (Sátorosi-kőfejtő, Bárna, Szilvás -
kő) az egykori, Salgótarján környéki bányászati (és ipari) tevé -
keny ség ma is tettenérhető nyomait (salakkúpok Pintértelepen)
szintén megtekinthettük. Az előadásokat megelőzően, a kora reg -
geli órákban PRAKFALVI Péter túravezetésével ellátogathattunk a
Szentkút melletti Szent László-forráshoz és tanulmányozhattuk a
főbb geológiai és történeti jellegzetességeket.

A konferencia résztvevőinek és szakmai spektrumának széle -
sítése jegyében először nyílt lehetőség az előadásokat, illetve a
posztereket angol nyelven is prezentálni. Ezzel összhangban a
konferencia a plenáris eladók között vendégül látott két, Szlová -
kiából érkező, nemzetközileg is jegyzett kutatót (Igor BROSKA és
Milan KOHUT). A hazai kőzettani és geokémiai kutatások aktua -
litásának egyre növekvő jelentőségét jelzi a vándorgyűlés törté -
netében rekordszámú, 100 főt meghaladó résztvevői létszám. A
találkozón nagy számban vettek részt egyetemi hallgatók (41%),
fiatal kutatók (38%), akiket a konferencia tudományos bizottsága
értékelt és díjazott (Legjobb Fiatal Előadói Díj:  I. helyezés:
TARACSÁK Zoltán, II. helyezés: PATKÓ Levente, Abbaszade,
GORKHMAZ, III. helyezés: LANGE Thomas Pieter; Legjobb Poszter
Díj: I. helyezés: PÁLOS Zsófia, II. helyezés: SZABÓ Ábel, III. helye -
zés: OBBÁGY Gabriella). A hazai fiatal kutatók magas, nem zetközi
színvonalú eredményeit és prezentációit) nemcsak a zsűri érté kelése,
hanem a szlovákiai kollégák elismerése is egyértel műen mutatja.

A konferencia helyszínéül a Szentkúti Nemzeti Kegyhely
vallás turisztikai komplexum szolgált, amely számos szakmai talál -
kozónak adott már helyet. A zarándokközpont elegendő befoga -
dóké pes ségű akár 100 fős rendezvényeknek, biztosítva a szállást,
és az étkezést is.

A 2019-es jubileumi vándorgyűlés szervezését az MTA-ELTE
Vulkanológiai Kutatócsoport munkatársai vállalták, amelynek
helyszíne a Mátrában lesz.

SPRÁNITZ Tamás

Kalapács és sör – 1 napos terepbejárás a 
2018. szeptember 22. 

Eocén üledékképződési környezetek és az üledékképző -
dést kísérő szerkezeti mozgások (szinszediment

szerkezetek) nyomai a Vértes és a Gerecse területén 

Szakmai vezető: KERCSMÁR Zsolt geológus, Magyar Bányá -
szati és Földtani Szolgálat

A terepbejárás célja volt, hogy a résztvevőket megismertesse a
hazai eocén rétegsor jellemző képződményeivel, a terepen meg -
vizsgálva a leülepedési környezetekre utaló jellegzetességeket, és
az egyes fáciesek egymáshoz való viszonyát. Ezen kívül a karbo -
nátos rétegsor leülepedése és diagenizációja közben zajló szer -
kezeti események által létrehozott deformációs jelenségeket is
megtekintettük.

A kirándulás első megállója a Vértes és a Gerecse egyik leg -
jelentősebb feltárása, a Keselő-hegy eocén kőfejtője volt, ahol a

különleges rétegtani helyzetben lévő karbonátos és sziliciklasztos
eocén rétegsort tekintettük meg. A legérdekesebb jelenség a Dal -
mát tengerparthoz hasonló fúrt és mart tengerparti sziklák és egy
jelentős szerkezeti zóna mentén kialakult meredek sziklás parti
megabreccsa in situ megőrződése volt. A gyors fáciesátmenetek
látványos kőzettani és őslénytani változatossága a gyűjtőszen ve -
délyt is felszínre hozta.

Második megállóként a tatabányai Kálvária-hegyen eredeti
hely zetben megőrződött, eocén abráziós jelenségeket, fúrt réteg -
felszíneket és vetőkarcos felszíneket, valamint vetődés mentén
deformálódott karbonátos rétegeket tekintettünk meg. Terepen fi -
gyeltük meg a hidraulikus breccsásodás jelenségét és az injekciós
telérek jellemzőit.

A kirándulás harmadik és negyedik megállója a Gerecse É-i
részén, Bajót környékén volt. Az Északi-Gerecse eocén képződ -
mé nyeire jellemző erőteljes sziliciklaszt beáramlás rétegsorának
meg tekintése után a homokkőrétegek fölött kiépülő, üledék-plasz -
tikusan deformálódott karbonátrámpa és rámpalejtő üledé keit
néztük meg a Domonkos-hegyen. 

A kirándulás szakmai részét a Bajóttól É-ra, Nyergesújfalu fö -
lött található Korall-árokban zártuk, ahol a sziliciklasztos beáram -
lást okozó delta medence felé eső rétegeit szemlélhettük meg, a
rétegsor bázisán tömegesen áthalmozott korall- és nummu litesz-
maradványokkal. 

A szakmai nap végén jól esett a feltárástól alig néhány száz
méterre lévő „faházban” a címben is szereplő sör és a maradék
szendvicsek elfogyasztása.

KERCSMÁR Zsolt

Fermentum et Malleo
Kalapács és sör, 

(ahogy az ifjúság látta)

„Ismerve a magyar nyelv egyszerűsítő jellegét, feltételezem, hogy
nem sok idő elteltével a program nevéből eltűnik az “és”, és marad
egy új, bár kissé szokatlan szó a légkalapács, ácskalapács, stb.
mintájára a  sörkalapács. Ekkor már így fog a beszélt nyelvbe
illeszkedni: Ismered a sörkalapácsot? Jössz a sörkalapácsra? Mi volt
a sörkalapácson? Idővel kis torzulással a foglalkozások közé is
beszűrődhet: sörkalap ács. Persze kérdés mit fog takarni a sör kalap,
és hogyan ácsolják azt meg? Legvégül el lehetne képzelni egy kalapos
ácsot, aki sört fog a kezébe.” KERCSMÁR Zsolt, terepi vezető, ezekkel
a gondolatokkal zárta a szeptember 22-én első ízben megrendezésre
kerülő Kalapács és Sör elnevezésű terep gyakorlatot.

A kirándulás első megállója a Vértes és a Gerecse egyik leg je -
len tősebb feltárása, a Keselő-hegy eocén kőfejtője volt. Az éber séget
biztosító, Áginak köszönhető társulati kávé és Vincze tanár úr
hidegfront elleni védőitalának magunkhoz vétele után, dzsun gel hez
hasonló ösvényen közelítettük meg a kőfejtőt, ahol a különleges
rétegtani helyzetben lévő karbonátos és sziliciklasztos eocén réteg -
sort tekintettük meg. A legérdekesebb jelenség a Dalmát ten -
gerparthoz hasonló fúrt és mart tengerparti sziklák és egy jelentős
szerkezeti zóna mentén kialakult meredek sziklás parti megabreccsa
in situ megőrződése volt. A gyors fácies átmenetek látványos kőzet -
tani és őslénytani változatossága a gyűjtőszenvedélyt is felszínre
hozta.

Második megállóként a tatabányai Kálvária-hegyen eredeti
helyzetben megőrződött, eocén abráziós jelenségeket, fúrt réteg -
felszíneket és vetőkarcos felszíneket, valamint vetődés mentén
deformálódott karbonátos rétegeket tekintettünk meg. Terepen
figyeltük meg a hidraulikus breccsásodás jelenségét és az injekciós
telérek jellemzőit.



A kirándulás harmadik és negyedik megállója a Gerecse É-i
részén, Bajót környékén volt. Az Északi-Gerecse eocén képződ -
ményeire jellemző erőteljes sziliciklaszt beáramlás rétegsorának
megtekintése után a homokkő rétegek fölött kiépülő, üledék plasz -
tikusan deformálódott karbonát rámpa és rámpalejtő üledékeit
néztük meg a Domonkos-hegyen. 

A kirándulás szakmai részét a Bajóttól É-ra, Nyergesújfalu
fölött található Korall-árokban zártuk, ahol a sziliciklasztos be -
áram lást okozó delta medence felé eső rétegeit szemlélhettük meg,
a rétegsor bázisán tömegesen áthalmozott korall- és nummulitesz-
maradványokkal. 

A gyakorlati feladatokon kívül a terepgyakorlat során a részt -
vevőknek lehetőség adódott szebbnél szebb numuliteszek, kagy -
lók, csigák és korallvázak gyűjtésére is. A nap végén kötetlen sörö -
zésre került sor a helyi italmérőben. Reméljük, hogy a következő
sörért még többen ragadunk kalapácsot!

SIMON István

Geotóp napok a Balaton-felvidéken: 
élménytúrák a múlt és jelen ösvényein

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park négy helyszínén a Keszt -
helyi-hegység bazaltutcája, a pulai krátertó különleges egykori
élővilága, egy európai szinten is egyedülálló őskori földfesték-
bánya, és a Tapolcai-medence vulkáni tanúhegyeinek két gyöngy -
szeme ejtette ámulatba a természet szerelmeseit. Ennek sorában
két túrát jelen beszámoló írója vezetett, az első napon 24 érdeklő -
dőnek, a második alkalommal 45 főnek.

Geotúra Lovastól Felsőörsig
2018. október 13. 

Az őskori festékbánya felfedező geotúrán két szenzációs, európai
szinten is kimagasló földtani és kultúrtörténeti időkaput nyitottunk
ki: a Felsőörs határában található Forrás-hegyi Geo lógiai-tanösvényt,
amely 2014-ben az Év Földtani Értéke címet nyerte el a Bakony–
Balaton UNESCO Geoparkban, és a Lovasi őskori festékbányát,
amelyből olyan korú és tartalmú leletanyag került elő, amire
legközelebb csak az afrikai kontinensen van példa!

Ezúttal nemcsak geotúráztunk: KASZA Katalin régész beinvi -
tált minket a Lovas egyik pincéjében berendezett mini kiállításra,
ahol megnézhettük a földfesték-bányászok agancs-és csontszer -
szá mait, majd az időkap szula egy 11 750 évvel ezelőtt létező bá -
nyában dobott ki minket néhány percre. A múltban találtuk magun -
kat, kénytelenek voltunk földfestéket keverni, majd ősi rítus szerint
maszkot is festettünk a sikeres vadászat érdekében.

Ezzel még nem értek véget megpróbáltatásaink: a Forrás-hegyi
geológiai tanösvényen az Idő mélységes kútjának nagyság rendekkel
mélyebben levő gyűrűjébe hatoltunk be: virtuális búvármerülést
végzünk a 240–220 millió évvel ezelőtt itt hullámzó Tethys-tenger
vizébe, ahol egy sor izgalmas élőlény úszott velünk szembe, vagy
tapadt a víz alatti sziklákra, és élettel összeegyez tethetetlen víz alatti
és szárazföldi vulkánkitörésekkel is számol nunk kellett.

Saját „szülőfalujában” képzeletben együtt merültünk és
vadász tunk az Év Ősmaradványával: a Balatonites Balatonicus
nevű, csigaházas lábasfejűvel, melynek mérnöki bravúrral meg ter -
vezett „lakóházai” ezen a helyen fordultak ki az ország legrégebbi
geológiai feltárásának fehér sziklái közül. 

Geotúránk zárásaként Felsőörs szívében, a méltán híres „vörös
templomnál” tettük tiszteletünket, amely kultúrtörténeti jelentő -
ségén túl (erről is ejtettünk néhány szót), meghökkentő látványt
nyújtó „kőzettani trónuson” ül. 

Az állomások között tudatosan jártuk az Idő Ösvényét: odafelé

240 millió évet fiatalodtunk, visszafelé pedig 240 millió évet öre -
gedtünk a vadregényes szurdokvölgyben fölöttünk magasodó szik -
lafalak jóvoltából.

„Duplavulkános” bazalttúra: 
Szent György-hegy és Haláp-hegy

2018. október 14. 

Szüretre időzített duplavulkános geotúránkon duplán élveztük az
élet és a vulkánok „habos oldalát”: a hajdan tüzes lávát ontó, mára
tüzes borokat termő szőlőhegyekké szelídült vulkánjaink leg szebb
gyöngyszemein, a Szent György-hegy gallérján és a Haláp tetején
gyönyörködhettünk a megindítóan szép pano rámában.

A Szent György-hegyen — rendhagyó módón — nem a csúcs
meghódítása volt a cél. A „bazaltsapka” alatt sétáltuk körbe a hegy -
tetőt, miközben átélhettük a szőlőhegyi forgószínpad léleg zet elállító
valóságát: szakaszról-szakaszra más panoráma tárult elénk. Sorra
jártuk az oroszlánfejet ábrázoló domborművéről elne vezett forrást,
a Tarányi-présházat, a Lengyel-kápolnát. A félő seb bek borzong hat -
tak az elhagyatott, kísértetjárta hírben álló Ify-kápolnánál. E kultúr -
történeti ékköveket olyan fenséges elegan ciával hordozza a hegy,
mint egy vulkánistennő nyakán a gyöngy sort.

A két vulkán csodálatos, egymástól teljesen különböző forma -
kincsét is felfedezhettük: A Szent György hegyen a térség talán
legszebben kifejlődött  bazaltorgonáinak  oszlopcsarnoka állt őrt
közvetlenül az ösvény mellett, és két ritkaságszámba menő, bazalt -
ban kialakult barlangüreget is felkerestünk. A Haláp bányaudva rá -
ban a vízszintesen, ferdén benyomult lávatestek olyan látványt
nyújtottak, mint az óriások kötegbe fogott ceruzái. Vulkántúránk
küldetése volt, hogy megmozdítsuk a negyedik dimenziót: magát
az Időt, melynek szárnyán visszarepültünk a Balaton-felvidéki
 robba násos vulkánosság 3–4 millió évvel ezelőtti  forró és
mozgalmas világába! 

Mindezzel egy időben átadtuk magunkat a pillanat vará -
zsának: a Haláp oldalában túratársaink egy része megkóstolta a
hegy levét.

A geotúrákon CSERNY Tibor által készített fényképalbumok az
alábbi linken érhetők el: 

181013_Lovas_Felsőörs
https://photos.google.com/share/AF1QipNP04VYK4D2yQd4BOU

sTsTnvUgs4EXoVo3fHhV8fcPFWQ9VXl4cE2xZF0oARq-
VBQ?key=U25hSTVzaWNQVTgzTWRTUy1VZlJuXzh2OWtEb1BB

181014_Szentgyörgy-hegy_Haláp
https://photos.google.com/share/AF1QipMzyB4Rm7ZnkbjtI

pp_WZmg_l0SsjRjjfAL0K3YQnHM6UeSmIehRpoozUJ9nJYz
1A?key=MmdOVjYwckxYTmhSTlo4by1oVElCbnlPeWdLU1l3

“Mit málló kőre nem bízol: 
mintázd meg levegőből. 
Van néha olyan pillanat 
mely kilóg az időből,”

Köszönjük a részvevőnek, aki ezt a WEÖRES Sándor idézetet
küldte, és a közös élményt mindenkinek, aki velünk tartott!

SÁRDY Julianna
geotúra szakvezető

Székelyföldi Geológustalálkozó

Huszadik alkalomal tartottak székelyföldi geológustalál kozót
2018. október 26–27. között Sepsiszentgyörgyön. A részt vevők —
kutatók, egyetemi tanárok és egyetemi hallgatók — erdő vidéki
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tanulmányi kiránduláson is részt vettek, a fórumon hazaiak és
határon túliak mutatták be kutatási eredményeiket.

A mostani jubileumi rendezvényen számos fiatal geológus és
szakmájában otthono san mozgó kutató sorakozott fel az ünneplők
mögé. A pénteki szakmai kiránduláson Előpatak ásványvíz vilá -
gával, az árapataki Retkes-árok elképesztően gazdag pliocén kori
kövületlelőhellyel és annak feltárásával ismerkedtek. Őslénytan
nélkül nincs geo lógia, ezért nézték meg az Erdővidék Múzeu -
mában kiállított gumós fogú őselefánt (masztodon) maradványát,
az utóbbi évszá zad egyik legmutatósabb fosszíliáját, amelyet a
térségben találtak. Megtekintették a bodvaji vaskohót mint ipar -
történeti emléket, gyűjteményüket az ott előforduló dobostorta -
opállal gazdagít hatták.

Szombaton a Székely Nemzeti Múzeumban elhangzottak a
Székelyföld földtani kutatását taglaló előadások. E sorok írója is
köszöntötte a vendégeket, név szerint felsorolva azokat a geoló -
gusokat, akik Háromszéken dolgoztak, ide kötődtek/kötődnek, és
hozzájárultak a vidék földtani megismeréséhez. Köszöntőt mon -
dott BAKSA Csaba, az idén 170 éves Magyarhoni Földtani Társulat
exelnöke, SZABÓ Csaba, a budapesti Eötvös Loránd Tudomány -
egyetem Kőzettan–Geokémiai Tanszékének docense, VINCZE

Péter, a magyar Agrárminisztérium Nemzeti parki és Tájvédelmi
osztályának munkatársa, valamint SÜMEGI Pál, a Szegedi Tudo -
mány egyetem tanszékvezető tanára.

A térségünkhöz kapcsolódó dolgozatok közül megemlíthető
SÜMEGI professzor csoportjának munkája: kutatásuk — kap -
csolódva a régészethez — érdekfeszítő módon rajzolta meg Erdély
holocénbeli környezettörténetét, hangsúlyoz va: a további kuta -
tások érdekében a geológusoknak össze kell fogniuk régészekkel,
biológusokkal. TAMÁS Sándor megyei tanács-elnök és BOÉR Hunor
muzeológus közös tanulmányát a Szent Anna-tó térképi megjele -
nítéséről utóbbi mutatta be.

A Csomád legújabb vulkanológiai kutatásairól KARÁTSON

Dávid szólt, ismertetve fejlődéstörténetének magmaprodukciós
periódusait kálium–argon koradatok és vulkáni termékek mennyi -
ségi vizsgálata alapján. Szentkeresztbányai MIHÁLY István saját
kutatásai és mérései alapján rajzolta meg a Szent Anna-tó fenék -
rajzát, mélységméreti térképét, rögzítve, hogy a tó legnagyobb
mélysége 7–7,2 m között ingadozik.

A sepsiszentgyörgyi KOVÁCS J. Szilamér Székelyföld feltárá s -
ra váró szénhidrogénkészleteiről beszélt, míg UNGER Zoltán
egyetemi docens kiemelte, a metánhidrátnak jelentős szerepe van
az Erdélyi-medence gázainak képződésében. PAPUCS András a
Rétyi Nyír keletkezésének egy változatáról értekezett, RUSZ Otília
Sepsiszentgyörgy éghajlati jellemzőit mutatta be hivatalos mete -
orológiai adatok alapján, a Szászrégenből érkező SZABÓ Artúr
amatőr kutató a Lemhény vidékén talált kövült fatörzsekről szá -
molt be. SILYE Loránd, a Kolozsvári Egyetem Geológiai Intéze -
tének munkatársa az erdélyi magyar tannyelvű, egyetemi szintű
geológusképzés jelenét és jövőjét ecsetelte. Az elhangzott mintegy
huszonöt tudományos előadásban még szó esett a Persányi-
hegységről, érdekes hazai parányőslénytani vizsgálatokról, a Föld
éghajlatára veszélyes, ipari eredetű szén-dioxid föld alatti geoló -
giai tárolókban történő hosszú távú/végleges raktározási lehető -
ségeiről, a parajdi kősó nyersanyag-kutatási jelentőségéről. A
Csíkban élő PÁSZTOHY Zoltán egy Marosfőn felfedezett, meg -
kövült őskori trilobita-leletet (háromkaréjú ősrák) mutatott be.

A találkozó végén SZAKÁCS Sándor geológus-vulkanológus, a
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem és a Sapientia tudo -
mányegyetem nyugalmazott tanárának felvetésére körvonala -
zódott, hogy sajátos jellege miatt folytatni kell a székelyföldi
geológustalálkozókat, meg kell tartani azok tudományos jellegét.

A találkozón megemlékeztek az eltávozottakról is: Barót
temetőjében a barlangkutató, geológus DÉNES István síremlékére
helyeztek virágot, Sepsiszentgyörgyön pedig LÁSZLÓ Attila geoló -
gus, egyetemi tanár sírját koszorúzták meg. A huszadik találkozó
szervezését a sepsiszentgyörgyi Sikló Egyesület, személyesen
PAPUCS András és a baróti DÉNES Réka vállalta fel. A résztvevők
arról is határoztak, hogy jövőre Szovátán tartják a Székelyföldi
Geológustalálkozót.

A hír megjelent a „Háromszék” független napilapban, Sepsi -
szentgyörgyön, 2018. október 31.-én.

A rendezvényen CSERNY Tibor által készített fényképek elér -
hetők az alábbi linken:

https://photos.google.com/share/AF1QipOWUDn_s_Sv6Gfy
Egg2TUf-IeSYLd7qLreP9n SH_XeWvHz5pYpx Kohod2YSj -
CsV_Q?key=bDB6YUtadU50V1RTeWgtNjRKVEpTWE1oRjF
PbVl3

KISGYÖRGY Zoltán

Kókay Terepi napok
2018. november 9–10.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az Általános Földtani Szak -
osztály és az MTA X. osztály Szedimentológiai Al bizott sága 2018
őszén is megrendezte közös őszi terep be járását. A Terepi napokat
november 9–10-én tartottuk a Mecsekben. A rendez vé nyen 33 fő
vett részt.

A terepbejárás szakmai célkitűzése, hogy a különböző korú és
dia genetikus történetű kőzetek esetében összehason lítsuk a
tektoni kus és üledékes eredetű deformációkat, azok elkülönítésére
vonat kozó kritériumokat állítsunk fel. Az összehasonlítás és
elkülönítés céljából olyan karbonátos és törmelékes üledékeket
tanulmányoz tunk, amelyek geodina mikai keletkezési környezete
vagy diage nezis alatti fejlő dés története lehetővé tette mindkét
deformáció- típus meg jelenését. 

A szakosztályi kirándulások hagyományaihoz híven a terepbe -
járás elsődleges célja terepi konzultáció volt, amely nem kizárólag
az adott helyszínre vonatkozó kész ered mé nyek bemutatására, ha -
nem a látott jelenségek és okaik rész letekbe menő közös meg -
vitatására koncentrált.

A szakosztály vezetősége elfogadva a korábbi vezetőség javas -
latát, a Terepi napoknak ettől kezdve a Kókay Terepi Napok nevet
adja a Magyar Állami Földtani Intézet kiváló, geológus nemze -
dékek hosszú sorának számos értékes terepi konzul tációt nyújtó
geológusáról KÓKAY Józsefről.

A szállásul választott Üszögi Batthyány kastélyban há rom
előadás is elhangzott a kirándulás első napjának esté jén, a terepi
konzultációkat követően. Ezek részben a terepi tapasztalatok
illuszt rálására, további megvitatására szolgál tak, részben egyéb
helyszínek esettanulmányait mutatták be. 

KONRÁD Gyula: Szinszediment deformációk a Misinai Formá -
ciócsoportban

FODOR László, SZTANÓ Orsolya, KÖVÉR Szilvia: Atektonikus
üledékes kréta deformációs elemek a Gere csében: érvek, ellen -
érvek és geodinamikai következmények

ORAVECZ Éva, KÖVÉR Szilvia, FODOR László, MÁRTONNÉ

SZALAY Emőke: Korai deformációs szerkezetek a középső-jura
Bükkzsérci Mészkőben.

A terepibejárás megállói az alábbiak voltak, zárójelben a
feltárás bemutató vezetője:

Bükkösd, Ny-i kőfejtő — középső-triász Zuhányai Mészkő —
az iszapcsúszás átmeneti formáinak megte kin tése a párhuzamosan
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rétegzett márgaközös mészkőtől a csuszamlási redőkön át az intra -
klasztos mészkőig (KONRÁD Gyula)

Komló–Mecsekjánosi — középső-miocén Tekeresi Slír —
tektonikus és csuszamlási redők (SEBE Kriszta) 

Pécs–Tettye — középső-triász Lapisi Mészkő (Wellen kalk) —
csuszamlások és/vagy tektonikus deformációk (KONRÁD Gyula)

Pécs, Hunyadi/Demokrácia úti kőfejtő — középső-triász Lapisi
Mészkő (Wellenkalk) — csuszamlások és/vagy tektonikus defor -
mációk (KONRÁD Gyula)

Kovácsszénája, Herman Ottó-tó gátjánál — szarmata Tinnyei
Mészkő — konvolút szint (csuszamlások) sekélyvízi „lagúna üle -
dékben” (SEBE Kriszta)

Szulimán, homokbánya — pannóniai aleurit-finomhomok —
gravitációs mozgáshoz kapcsolódó deformációk (SZTANÓ Orsolya)

A terepbejáráson Lantos Zoltán által készített fényképek az
alábbi linken tekinthetők meg: https://www.facebook.com/media/
set/?set=ms.c.eJxFjtENRDEIwzY6ASkB9l~%3BsSXClv1ZkR0
vVoaBTRXB~_OoCZdQD4BSFmQTIuAHvxQJpTqjLXMVJZa
eYs7A9MtKXgXdRkZbMu7TBZgAYaz9FS1lZ8Ks~%3BBrqTu
9TPX6wN9SzM2.bps.a.1911531275610043&type=1

MAROS Gyula

Földtudományos forgatag
2018. november 10–11.

A Magyarhoni Földtani Társulat jubileumi, tízedik Föld -
tudományos forgatagát, a Magyar Természettudományi Múzeum -
ban, november 10–11-én rendeztük meg. Elsősorban hagyományos
programokkal készültünk, de mindenképpen szerettük volna
meglepni a nagyközönséget valami újdonsággal is. Ezért idén
először meghirdettük a geosüti sütő versenyt, amelyre kiállítók és
látogatók egyaránt nevezhettek.

Már péntek délután elkezdődött a sürgés-forgás a standok
kialakí tásával a múzeum kupolacsarnokában és a belső kiállító -
csarnok ban. Több, mint harminc kiállító hozta el különleges
berende zéseit, izgalmas játékait, és foglalkoztató eszközeit.

Eljött az Agrárminisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi
Főosztálya, az ANZO-Perlit Kft., a Bakonyi Természettudományi
Múzeum, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a
BIOCENTRUM Kft., a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Ipoly -
tarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Területe, az ELTE
Természetrajzi Múzeuma, a Térképtudományi és Geoinformatikai
Tanszéke, az Eötvös Loránd University Student Chapter of the
Society of Economic Geologists, az Eszterházy Károly Egyetem,
Földrajzi és Környezettudományi Intézete, a Geo-Log Kft., a
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, a Kuny Domokos Múze -
um, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, a Magyar
Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság, a Magyar
Geo fizikusok Egyesülete, a Magyar Karszt- és Barlangkutató
Társulat, a Magyar Meteorológiai Társaság, a Magyar Honvédség
Geoinformációs Szolgálata, az Országos Meteorológia Szolgálat,
az ELTE Meteorológiai Tanszéke, Magyar Természettudományi
Múzeum   Ásvány- és Kőzettára, Őslénytani és Földtani Tára,
Mátra Múzeuma (Gyöngyös), a Magyar Talajtani Társaság, az
MFT Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztálya, a BME
Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszéke, a Miskolci Egyetem,
Műszaki Földtudományi Kara, a MOL Nyrt, az MTA Csillagászati
és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézete,
valamint Geodéziai és Geofizikai Intézete, a Novohrad–Nógrád
Geopark Kft., a Pásztói Múzeum, Természetfilm.hu – Tudomá -
nyos Filmműhely és az Utazó Planetárium Kft.

A szombat délelőtti megnyitón a Forgatag látogatóit, részt -
vevőit és a sajtó képviselőit a kupolacsarnokban MEDZIHRADSZKY

Zsófia főigazgató-helyettes asszony köszöntötte a házigazda nevé -
ben, és megnyitotta a rendezvényt. Ez után BUDAI Tamás MFT
elnök emlékezett meg az első Forgatag megrendezésével kapcso -
latban a Föld Nemzetközi éve 2008 célkitűzéseiről, és azok aktua -
litásáról. FELKERNÉ KÓTHAY Klára röviden beszélt az „Év ásvá -
nya”, „Év ősmaradványa” és „Év ásványkincse” program 2019. évi
kiválasztottjairól, a galenitről, a csak lábnyomáról ismert hazai
dínóról a Komlosaurusról, és az építészetben közkedvelt ásvány -
kin csünkről, a mészkőről. NEMERKÉNYI Zsombor pedig a Magyar -
ország Nemzeti Atlasza sorozat nem rég elkészült Természeti
környezet c. kötetét mutatta be röviden.

A kiállítócsarnokok hamarosan megteltek látogatókkal, külö -
nösen sok iskoláscsoport érkezett, a szombati munkanap miatt. A
kiállítók nagy odaadással és lelkesedéssel foglalkoztak az isko -
lásokkal, a családok felnőtt és gyerektagjaival, kinek-kinek a maga
tudásához mérve az átadható élményeket, ismereteket. Minden
standnál volt interaktív játék, kvíz, mikroszkóp vagy egyéb bemu -
tató eszköz, műszer, térkép, poszter, színező, megtapogatni való
ásvány, kőzet, ősmaradvány és sok-sok ajándék. 

A látogatók a következő ismeretterjesztő előadásokat hallgat -
hatták meg a Múzeum Semsey termében.

Szombaton
NEMERKÉNYI Zsombor (MTA CSFK, FTI): A Magyarország

Nemzeti Atlaszának új kiadásában megjelent Természeti környe -
zet c. kötet bemutatása 

PAPP Gábor (MTM): Bűvös kockák a bányából – Az év ásvá -
nya, a fluorit

LEÉL-ŐSSY Szabolcs (ELTE): Kirgizisztán hegyein és barlang -
jaiban

PRAKFALVI Péter (MBFSZ): Földtudományi értékek tárháza a
Novohrad–Nógrád Geopark

PÁLFY József (ELTE): Gyors klímaváltozások sok millió évvel
ezelőtt

HIR János (Pásztói Múzeum): Barangolás Görögország hegy -
vidékein

TAKÁCS József (V-PEARL): Mitől színesek a drágakövek?
BARTA Veronika (MTA CSFK GGI): Új eszköz Földünk koz -

mikus védelmének szolgálatában

Vasárnap 
FŐZY István (MTM): Nevezetes ősmaradványok: a Szent

László pénze, a Kárpátok sárkánya és a triász tengeralattjárója  
KOVÁCS István János (MTA CSFK): Földrengés a lemeztek -

toni kában
PRAKFALVI Péter (MBFSZ): Vizet nyelő és füstöt okádó „lyu kak”

a felszínen
ERŐSS Anita (ELTE): Rejtett természeti kincseink a talpunk alatt
KERCSMÁR Zsolt (MBFSZ): Csodálatos földtörténet
SZARKA László (MTA CSFK): Környezetbiztonsági kihívások

— földtudományi szemmel

Az Utazó Planetárium az idén minden eddiginél nagyobb
kupolával érkezett, és a kicsiket és a nagyokat új bemutatókkal
örvendeztette meg:

A Fény
Utazás a bolygók csodálatos világába
Két kis üveglencse - A távcsövek csodálatos világa
Kozmikus eredetünk felfedezése
Csapdába ejtett csillagfény: A modern távcsövek világa 
Földtől az Univerzum határáig – utazás a végtelenbe és még -

tovább…
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Élő csillagunk, a Nap
Napszúrás – Életet adó csillagunk és az űridőjárás rejtelmei
Europe to the Stars – Európai csillagászat
A Naprendszer felfedezése

A korábbi évekhez hasonlóan, mindkét napon vetítettünk
ismeretterjesztő filmeket. Szombaton hazánk nemzeti parkjainak
csodáit ismerhették meg az érdeklődők, vasárnap pedig a Ter -
mészetfilm.hu egyesület izgalmas filmjeit láthattuk: 

Szombat
Korhadó múlt, porladó jövő? — A bükkábrányi ősciprusok
Az első — A Hortobágyi Nemzeti Park
Találkozások térben és időben — A Duna–Ipoly Nemzeti Park
A gyöngyszem — Az Aggteleki Nemzeti Park
Vízjárta puszták vidékén — A Körös–Maros Nemzeti Park
Fennsík az ország tetején — Bükki Nemzeti Park
Dinoszauruszok és vadászaik
A magyar tenger mellékén — A Balaton-felvidéki Nemzeti Park
A vadludak útján — A Fertő-Hanság Nemzeti Park
Táj és ember — Az Őrségi Nemzeti Park
Az élő vizek partja — A Duna–Dráva Nemzeti Park
A homok és a szik birodalma — Kiskunsági Nemzeti Park

Vasárnap
A Nagy Fafilm
Papagáj expedíció Amazóniában
A kőbaltás ember 1. — Érdi medvevadászok
A kőbaltás ember 2. — Samu vacsorája
Budapest Inferno – A Molnár János-barlang titka
A dunavirág mentőakció
Üzenet a palackban, avagy a PET Kalózok hivatalos története

A vasárnap délután fő attrakciója a geosütisütő verseny ered -
ményhirdetése volt.

A pályázók 5 kategóriában nevezhettek:
1. 10 éves a Földtudományos forgatag
2. Az év ásványa, a fluorit
3. Az év ősmaradványa, a Balatonites
4. Kontinens-kontinens kollízió
5. A Burgess-pala faunája
Minden kategóriában érkeztek ötletes, látványos, és — amint

később kiderült — ízletes pályaművek, amelyek egyaránt elká p -
ráz tatták a zsűri tagjait és a közönséget. 

A szerencsés pályázó a Burgess pala faunája c. témájú műal -
kotással nyerte el „Az év geocukrásza” kitüntető címet, és egy ha -
tal mas vándorkupát.

A standokon helyt álló lelkes kiállítói csapat a társulati büfében
frissíthette fel magát szendvicsekkel, kávéval, teával, ásvány víz -
zel, gyümölccsel és édességgel. A forgatag hangulatát és nyüzsgő
letét CSERNY Tibor fotói illusztrálják, amelyek az alábbi linken
érhetők el: https://photos.google.com/share/AF1QipM7NHoCoNe
Fn202nJgYjr4cvMSZ9ZvFnVZ6ctJs-DxH7Ye7_jAOvfmaiMt
QCYM1Yw?key=S21sSVdPWWxFQ2Jza2lmcHk5NDdtZGQ2O
ExpMVVn

A kétnapos rendezvény látogatottsága a tavalyinál picivel
alacsonyabb volt a szombati munkanap miatt. Mintegy 2200 fő
érkezett fizetett belépővel, kb. 150 meghívott vendég jött, a
kiállítói standokon pedig legalább 250 fő dolgozott. A rendezvény
több országos és helyi írott sajtóban, illetve médiában kapott
nyilvánosságot. 

KRIVÁNNÉ HORVÁTH Ágnes

A Bodai Agyagkő Formáció (BAF) 
előadói nap 

2018. november 14, Pécs

A nagy aktivitású radioakatív hulla dékok potenciális befogadó
képződményének, a nyugat-mecseki Bodai Agyagkő Formáció
(továbbiakban BAF) legújabb (2016–2018) földtani kutatási
eredményeinek a bemutatására a pécsi MTA-székházban került
sor. A rendez vény a Magyarhoni Földtani Társulat Dél-Dunántúli
Területi Szer vezete, az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság X. sz.
Föld- és Környe zettudományok Szakbizottság Földtani és Bányá -
szati Munka bizottsága és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
közös szer vezésében valósult meg 106 fő regisztrált résztvevővel,
7 cég támo gatásával. 

15 előadó 13 előadásban foglalta össze azt a sokrétű, jelentős
háttérmunkát igénylő terepi, mérési, laboratóriumi és adat fel -
dolgozói munkát, amely az elmúlt 3 évben a BAF kutatási terü -
letén zajlott. A geomorfológiai, földtani térképezési, mintá zási,
mag dokumentálási munkák, felszíni szeizmikus, lyukgeo fizikai,
pakkeres hidraulikai, hidrorepesztéses és laboratóriumi vizsgá -
latok eredményeit két délelőtti, és egy délutáni előadói szekcióban
mutatták be az érdeklődőknek. 

A bevezető előadások a BAF kutatásához kapcsolódóan érin -
tették a mélységi geológiai tárolók kutatásának tudományos,
technológiai, társadalmi és politikai kihívásait, a megvalósításukra
irányuló koncepció kialakulásának történetét, az azt meghatározó
nemzetközi előírásokat és összefoglalták a magyarországi gyakor -
latot, a legutóbbi kutatási szakasz munkáit, fontosabb ered mé nyeit,
valamint ismertették a tervezett folytatást. Szó esett a poten ciális
tárolótérség közelében korábbiakban kialakított urán bányászati
üreg rendszer jövőben várható geomechanikai, hidrau likai hatásai -
nak vizsgálatáról, a tervezett radioaktív hulladék lerakó felszíni
telep helyének kijelölésére végzett geomorfológiai és földtani szem -
pontú kockázatértékelésről. Több előadás fog lalkozott a kutató -
fúrásokban kivitelezett helyszíni mérésekkel és ezek értelmezési
eredményeivel, melyek között speciális, ritkáb ban végzett lyukgeo -
fizikai méréseket (akusztikus lyukfaltelevízió, spektrál gamma,
gerjesztett polarizáció, nukleáris mágneses rezonancia) is bemu -
tattak. Három előadás szólt az archív és új magfúrások magjainak
földtani–tektonikai, geotechnikai dokumentálásából, laborvizsgá -
la taiból származó rétegtani, kőzet tani, geokémiai ismeretek átte -
kintéséről. Az utolsó szekcióban pedig a BAF kutatási terület
földtani, geodinamikai modelljét megalapozó földtani–szerkezeti
vizsgálatok és a késő-miocéntől máig tartó neotektonikai folyama -
tok ismertetésére került sor. 

Az első blokkot követően egy frissítő kávé- és pogácsa szünet -
tel, a második blokk után egy jóízű ebéddel láttuk vendégül a
hallgatóságot. Örömteli volt számunkra és jelezte a téma iránti
érdeklődést, hogy a társaság szinte teljes létszámban kitartott a
délutáni utolsó előadás végéig és a napot lezáró összegzésig.

Mivel egyre nehezebb szponzorokat, támogatókat találni a
rendez vényekhez, ezért a korábbi gyakorlattal ellentétben szüksé -
gesnek és célszerűnek bizonyult regisztrációs díjat kérni a részt -
vevőktől a felmerülő költségek finanszírozására, hogy ez lehetőség
szerint ne terhelje szakmai társulatunk költségvetését.

Az utóbbi évek tapasztalatai alapján úgy véljük, hogy a vidéki
területi szervezetek életében a több kisebb szakmai rendezvény
helyett hatékonyabb és sikeresebb évente 1–2 nagyobb, régió köz -
ponti előadói napot, konferenciát szervezni a térséget érintő jelen -
tősebb projektekhez, kiválasztott témakörökhöz kapcsoló dóan.

A rendezvény előadásaiból kiadvány is készül, amelyet mind a
106 résztvevő meg fog kapni.
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A rendezvény nem valósulhatott volna meg a Geo-Log
Környezetvédelmi és Geofizikai Kft., a GEOMEGA Földtani és
Környezetvédelmi Kutató–Szolgáltató Kft., a Golder Associates
(Magyarország) Zrt., a Kőmérő Műszaki, Tudományos, Kutató-
Fejlesztő és Szolgáltató Kft., a MECSEKÉRC Környezetvédelmi
Zrt., a „MÉRCE” Szolgáltató Bt., valamint a ROTAQUA Geoló -
giai-, Bányászati Kutató Mélyfúró Kft. társfinanszírozása nélkül.
Támogatásukat ezúton is köszönjük!

HÁMOS Gábor 

NosztalGEO 2018: 
„Fókuszban a pre-neogén aljzat”

Az MFT Alföldi Területi Szervezetének legnagyobb szabású
éves rendezvényét, a NosztalGEO-t 2018. november 16-án hetedik
alkalommal rendeztük meg Szegeden a Kormányhivatal épületé -
ben. Az elmúlt esztendők szép és emlékezetes évfor dulóit meg -
tartva az elmúlt esztendőkben lépésről lépésre „mélyül tünk el a
geológiában”, azaz időben és mélységben haladva nagyobb egysé -
geket vettünk górcső alá mind elméleti, mind gya kor lati szem pont -
ból. Két éve a Pannon-tó feltöltődésében szerepet játszó üledékes
fáciesek, üledékes kőzettestek és természetesen a bennük felhal -
mo zódott szénhidrogéntelepek voltak fókuszban. 2017-ben az el -
múlt időszakban talán kevesebb figyelmet kapott alföldi kö zép ső-
és alsó-miocén képződményekről, új/régi ered mé nyeiről hallgat -
hattunk meg előadásokat. 2018-ban, korban to vább haladva, to -
vább mélyülve (egyre korosabbak leszünk!) az aljzati, Preneogén
képződményekről, azok új elméleti, illetve gyakorlati eredmé nyei -
ről szólt a rendezvény nem csak szokványos megközelítésében. A
vidéki helyszín ellenére rendezvényünket a korábbi évekhez
hasonlóan kiemelt érdeklődés övezte: a résztvevők száma 95 fő
volt.

Az előadónapot SZANYI János (elnök, Alföldi Területi Szerve -
zet) nyitotta meg. A rövid megnyitó részeként köszöntöttük azokat
a jelenlévő és már régebb óta fiatal tagtársainkat, akik kerek év -
fordulót ünnepelnek 2018-ban, legyen szó akár életkor, akár tag -
sági viszony vonatkozásában. Köszöntöttük továbbá azon tag tár -
sainkat is, akik ebben az évben valamely Földtani Társulati elisme -
résben részesültek. A megnyitót követően a délelőtti szek cióban 5
előadás hangzott el. Az nyitó szakmai előadást CSONTOS László
(MOL Nyrt.) tartotta meg az aljzattal, aljzatbelsővel kapcsolatos új
gondolatokról, lehetőségekről. Ezt GRENERCZY Gyula geofizikus
kolléga (Geo-Sentinel) előadása követte, amely alapján nagy
távolságból, űrgeodéziai eszközök alkalmazásával tanulmányoz -
hat tuk az aljzati kőzetegységek recens mozgásait. Rövid szünet
után M. TÓTH Tivadar (Szegedi Egyetem) előadá sának segít -
ségével a kőzetek világa felől közelítettük meg a meta morf paleo -
zoos aljzatot, az aljzati repedésrendszereket, ami érdekes párhu za -
mos gondolatokat és lehetőségeket vetett fel a korábban elhangzott
nagytektonikai előadással. A délelőtt negye dik előadását SZILI

Györgyné tartotta meg az ismert metamorf aljzati képződmények
és a litoszféra lemezek mozgásainak kap cso latairól. Az ebéd előtti
utolsó előadást SZENTGYÖRGYI Károly tartotta az Alföldön ismert
kréta képződmények összefoglaló bemutatásáról. A délelőtti szek -
ciót követően a hagyományos halászlé, túróscsusza ebéd követ -
kezett, mely egyben a sokak által várt személyes találkozók, élénk
beszélgetések mellett zajlott, és amely az egyik igen fontos része a
NosztalGEO rendezvénynek.

A délutáni szekcióban további öt előadás megtartására került
sor. A dedikáltan egy elméleti és egy gyakorlati területen tárgyalt
aljzati képződmények közül a délutáni szekció első két előadása a

Battonya környéki gránitos aljzati képződmények új kutatási
eredményeiről szólt, ÁDÁM László (Mannvit Kft.) és KOROKNAI

Balázs (Geomega Kft.) tolmácsolásában. A délután harmadik
előadása során átrándultunk a mezozoikumba. GARAGULY István
(Szegedi Egyetem) a Szegedi-medence területén, középső-triász
karbonátos képződmények diagenetikai eseményeinek téma köré -
ben végzett kutatómunka eredményeit mutatta be. A délután egyik
kiemelt előadója a kerek évfordulóját ünneplő VETŐ István volt,
aki az aljzati és más képződmények geokémiai eredményeiről
tartotta előadását, valamint lepte meg a hallga tóságát azzal, hogy
elérhetővé teszi-tette a geokémia területén végzett sok évtizedes
munkájának az adatait és eredményeit. A szakmai program utolsó
előadását KISS Balázs (MOL Nyrt.) tartotta meg a repedezett
aljzati képződmények köré font gondo latainak megosztásával.

A szakmai nap lehetőséget biztosított kötetlen beszélge té -
sekre, az előadásokkal kapcsolatos kérdések megvitatására. A
résztvevők összetétele alapján elmondhatjuk, hogy változatlanul
sikerült összehozni a „már régóta fiatal” (nyugdíjas, senior kutató)
kollégákat a „még nem olyan régóta fiatal” szak társakkal (fiatal
szakemberek, kutatók, egyetemi hallgatók). Rendez vényünket
felsőoktatási kutatóhelyek (Debreceni Egye tem, Eötvös Loránd
Tudományegyetem, Miskolci Egyetem, Szegedi Tudomány egye -
tem), állami szakszolgálat (Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat), ipari társaságok (MOL Nyrt., Mannvit Kft., Geomega
Kft., Mecsekérc Kft., Oil & Gas Development Kft., RAG Hungary
Kft., Sand Hill Petroleum, TDE Services) képviselői egyaránt
megtisztelték, lehetőséget teremtve a kutatási, fejlesztési és inno -
vációs kapcsolatok bővítésére. Reményeink szerint hasonló széles
körben találkozunk jövőre a nyolcadik algyői NosztalGEO-n!
Programjaink megvalósításához támogatást szívesen fogadunk.
Az Alföldi Területi Szervezet (al)számla száma: 10200201-
28610746-00000000 (K&H Bank).

SZANYI János, KISS Károly

„Szenek Másként” rövidkurzus Miskolcon
November 19–21.

A rövidkurzusra az NTP-18-SZAKKOLL pályázatban nyertes
Texpress projekt keretében került sor.

A háromnapos rendezvényt a Természeti Erőforrások Kutatása
és Hasznosítása Szakkollégium mellett a ME MFK Kara, az
MBFSZ, az MTA MAB Bányászati-, Földtudományi- Környezet -
tudományi Szakbizottsága, a Ma gyar honi Földtani Társulat, az
Ormosszén Kft., a Pécsi Egyetem és a Debreceni Egyetem támo -
gatta. 

A diák résztvevők száma 12 volt, mellettük 5 további résztvevő
érkezett az ipar és az oktatás területéről. A rövidkurzus során az
előadók az idén zárult „A hazai szénvagyon és fejlesztési lehe -
tőségei” projekt anyagát mutatták be, illetve ezeket további elő -
adásokkal egészítették ki. A két nap alatt összesen 11 előadás hang -
zott el, ezek az alábbi linkről letölthetők: https:// drive. google.com/
…/13W8avEdR-pNMBC53Ed8KhuM-mQ…/view

Az első napi előadások után a terepi napra kedden került sor.
Ennek során a résztvevők a Borsodi-medence Miskolc közeli ré -
szén, a Köpüs-völgy szenes rétegsorának feltárását, a felsőnyárádi
szénosztályozót és külfejtést, illetve az alsótelekesi gipszbányában
a fedő rétegsort alkotó felső-pannóniai lignites összlet kibúvásait,
végül a rudabányai Bányászattörténeti Múzeum gyűjteményét te -
kin tették meg.

A harmadik, befejező napon technológiai kérdések kerültek
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terítékre, a bányászati tervezési modellek, a szénelőkészítés, szén-
elgázosítás, pernyehasznosítás, illetve gazdasági értékelés kérdé -
seiről.

FÖLDESSY János

Az V. Ásványtani, kőzettani és geokémiai
felsőoktatási műhelyek találkozója

Az MFT Ásványtan- Geokémiai, Agyagásványtani, illetve
Oktatási és Közművelődési Szakosztálya és az MTA Geokémiai,
Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának Felsőoktatási
Munkabizottsága által közös szervezésben került sor 2018. no -
vember 29–30 között az Ásványtani, kőzettani és geokémiai
felsőoktatási műhelyek V. találkozójára a Pannon Egyetemen (PE),
Veszprémben. A találkozón 9 hazai műhely képviselői vettek részt.

Az első nap délutánján a házigazda, a PE Környezettudományi
Intézetében folyó oktatási és kutatási tevékenységek általános
(PADISÁK Judit és PÓSFAI Mihály) áttekin tése után a vendéglátó
intézet, valamint az Anyagtudományi Inté zet szakemberei ismer -
tet ték friss kutatási eredményeiket (MOLNÁR Ágnes, LENGYEL

Edina, KRISTÓFNÉ MAKÓ Ágnes és PÓSFAI Mihály). Ezután a
laborlátogatások következtek, ahol betekintést nyerhettünk a
Környezettudományi Intézet területén működő labo ratóriumokba:
levegőkémiai kutatócsoport által használt mű szerek (GC-MS,
HPLC-MS, C-O-S-N elemanalizátor, ICP-OS(MS), automata tit -
ráló, egyebek; Kiss Gyula); az újonnan meg épült és felszerelt
Nanolab transzmissziós elektronmik rosz kóp (PEKKER Péter);
valamint a pásztázó elektronmikroszkóp (KOVÁCS Kristóf) labora -
tóriumaiba is. A nap zárásaként, közös, önköltséges vacsora kere -
tében beszélgettek a résztvevők.

A második napon, közös diszkusszió során a felsőoktatást
leginkább érintő aktuális témák kerültek megvitatására. Elsőként
GELENCSÉR András (PE rektor) osztotta meg a hallgatósággal a
középiskolák rangsorolási módszerét, és a továbbtanulással kap -
csolatos tapasztalatokat, miután közösen kerestük a választ többek
között arra a kérdésre, hogy hogyan is lehetne megállítani a szak -
területet is erősen érintő, rohamos létszámcsökkenést a hazai felső -
oktatásban. A kérdés nyitott mind a központi, mind pedig a konver -
gencia régiókban aktív oktatási és kutatási szakemberek oldaláról
egyaránt. Ehhez kapcsolódóan KOVÁCS János (PTE), PÓSFAI Mihály
(PE), RÓZSA Péter (DE) és ZAJZON Norbert (ME) is jelez ték, hogy
az általuk képviselt egyetemeken a korábban nép szerű szakok több
esetben már el sem indulnak jelentkezők hiányában. WEISZBURG

Tamás és HARANGI Szabolcs (ELTE) is mer tették a budapesti (köz -
ponti) régió helyzetét. Véleményük szerint a roha mos létszám csök -
kenés már itt is érezteti hatását: szakok és oktatói státuszok szűnnek
meg. Továbbá, az utóbbi évben a laborfej lesztésekre benyújtott
pályázatok is elutasításra kerültek az ELTE TTK-n.

A következő programpontban HARMAN-TÓTH Erzsébet szá -
molt be a 2018-ban is aktív „Év ásványa – év ősmaradványa” MFT
programról, és ehhez kapcsolódóan ismertette a résztvevő tanszé -
kek, valamint szakmai műhelyek regionális feladatait. Majd csat -
la kozási lehetőségre hívta fel a figyelmet. A Miskolci és a Pécsi
Egyetemek szakemberei jelezték részvételi szándékukat a 2019.
évre, terepi és egyéb ismeretterjesztési feladatokat vállalva.

A műhelytalálkozó zárásaként a Miskolci Egyetem (ZAJZON

Norbert) és a Pécsi Egyetem (KOVÁCS János) tanszékvezetői tájé -
koztatták a résztvevőket a főbb fejlesztéseikről és műszerbeszer zé -
seikről, valamint felhívták a figyelmet az együttműködési lehető -
ségekre.

A sikeres rendezvényen a regisztráltak száma most is meg ha -

ladta a 30 főt. A kétnapos országjáró rendezvénysorozat jövő no -
vemberben folytatódik, házigazdája az Eötvös Loránd Tudo mány -
egyetem Ásványtani és Kőzettan-Geokémiai tanszékei lesznek. 

KIS Annamária, titkár (MTA GAK FOM)
WEISZBURG Tamás, elnök (MFT ÁGSZ és MTA GÁK FOM) 

A „Kezedben a múlt”, avagy az Év „ősványa”
közönségprogram 2019-es szavazásának eredményei

Immáron negyedik alkalommal hirdette meg a Magyarhoni
Földtani Társulat, mára már talán méltán legeredményesebbnek
nevezhető közönségprogramjának, a „Kezedben a múlt” avagy az
Év ősmaradványa és Év ásványa szavazását. A két programrész
már a kezdetektől annyira egybeforrt, hogy egyre többen hasz -
nálják a szervezőkön kívül is az Év „ősványa” (= Év ős maradványa
+ Év ásványa) mozaikszóként alkotott kifejezést.

2018. augusztus 24-én a Vasúttörténeti Parkban, most már
hagyományosan a Budapest Show — 33. Budapesti Nemzet közi
Ásványbörze és Ékszerkiállításhoz kapcsolódóan, ismét elindult a
szavazás az Év ásványa és Év ősmaradványa cím elnyeréséért. Ezzel
egyidejűleg a program internetes felületein is elindult a szavazás. A
szavazatokat október 15-ig adhatták le a szavazók az internetes
felületen kívül különböző nagyrendez vényeken is (Kutatók Éjsza -
kája, Geotóp nap, Ásványbörzék…), az ország több múze umában,
egyetemeken, találkozókon (Kőzettani- és Geo ké miai Vándorgyűlés,
Természettudományos Muzeoló gusok Talá lko zója...).

Az első év „Gyűjthető múlt” szlogenjét nem véletlenül vál -
tották le a szervezők a „Kezedben a múlt” szlogenre. A mostani
nyertes ősmaradvány is példa arra, hogy még ha gyűjteni nem is
tudjuk, de múzeumokból, egyéb gyűjteményekből akár kézzel
foghatóan is megismerhetik a nyerteseken keresztül a földtan
titkait, szépségét az érdeklődők.

A 2019-es szavazás idén is három-három jelölt között zajlott,
amelyeket az MFT szakmai grémiuma jelölt ki. A szavazás ered -
ményét 2018. november 10-én, az MFT legnagyobb ismeret ter -
jesztő programján, a Földtudományos forgatagon hirdette ki a
Társulat.

Az Év ősmaradványa 2019 címre egy apró, vízben élő, díszes
vázú csiga a Tympanotonos, egy kréta időszakban gyakori, különös
alakú zátonyalkotó kagyló, a Hippurites és az első, a mai Magyar -
ország területéről előkerült dinoszaurusz lelet, a Komlosaurus lába
nyoma versenyzett. Az eredmény annyiban volt meglepő, hogy
ekkora fölényt talán még a szervezők sem vártak. A Komlosaurus
ugyanis majdnem a szavazatok felét (49%) nyerte el. A Tympano -
tonos 32%-ot, a Hippurites pedig 19%-ot ért el.

A nyertes Komlosaurus egy olyan dinoszaurusz, amelynek
mindössze a lábnyomát ismerjük, abból viszont rengeteget, több
százat. Csontjai a mai napig nem kerültek elő. Ennek ellenére a
lábnyomok méretéből, egymáshoz viszonyított távolságából, a
karmok jelenlétéből és más nyomokból ma már egészen sok min -
dent kiderítettek a paleontológusok arról az állatról, amely a
nyomokat hátrahagyta. A feltehetően ragadozó életmódot folytató,
két hátsó lábán járó dinoszaurusz mintegy 200 millió évvel ezelőtt
egy tengerparti fövenyen sétálva, szaladgálva hagyta hátra az utó -
kor számára csoportos nyomait. A legfontosabb őslénytani üzenete
ennek a nyomfosszíliának, hogy pusztán lenyomatokból mennyi
mindenre következtethetünk egy-egy élőlényről. 2019-ben ez a
vonal lesz az, melyet az őslénytan oldaláról szeretne a csapat is -
mertetni a földtudományok rejtelmeiből.

Az ásványok közt az egyik jelölt, a fluorithoz hasonló halo -
genid ásvány volt, a kősó (halit, NaClköbös), amely szervezetünk
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számára is létfontosságú vegyület. Vele versenyzett a Föld mé -
lyebb részén (a földköpenyben) gyakori olivin, amely egy Mg- és
Fe-tartalmú szilikátásványokból álló elegysorozat, a forsterit
(Mg2SiO4rombos) és fayalit (Fe2SiO4rombos) ásványfajok közötti
átmenet általános megnevezése. A nyertes pedig a galenit
(PbSköbös) lett, az Év ásványa program történetében az első érc -
ásvány, amelynek belső szerkezete megegyezik a vele versenyző
kősó szerkezetével. Úgy látszik, hogy az ásvány szürkesége nem
rémisztette el a szavazókat, valószínűleg mert csillogása ellen -
súlyozza egyszínűségét. Formája és hasadása is nagyon egyhangú.
Többnyire a kockaforma uralkodik rajta, mondhatnánk kocka a
köbön. Nem véletlen a kiválasztott szlogen, hogy fordult a kocka.
A fluorit kockái után ugyanis egy kicsit más belső szerkezettel
ugyan, de ismét egy „kocka” segít minket, hogy megismertessük
az ércásványok világát. Az ólomlábakon álló ásvány az ólom leg -
fontosabb forrása. Olyan gyakori ércásvány, amely más jellegzetes
ásványokkal együtt, mint a pirit, kalkopirit, szfalerit (és kvarc)
olyan ásványtársulásokat alkot, amelyek gazdaságilag igen hasz -
nosan bányászhatók. Magyarországon korábban a Mát rában és a
Velencei-hegységben bányászták, de a Kárpátok koszo rújában
még gyakoribb. Súlyos egyéniség létére (sűrűsége 7,5 gm/cm3)
elég puha ásvány (Mohs keménysége 2,5). 

Aki ennél többet szeretne megtudni a nyertesekről, kövesse a
2019. évi eseményeket, megjelenéseket és most is, mint minden
évben, biztatjuk Társulatunk minden tagját, csatlakozzon hozzánk,
kapcsolódjon be a programba: vegyen részt az évenkénti szava -
zásban, és ha teheti, önkéntes munkájával is segítse a meg való -
sítást! Nemcsak az ifjúságra és az aktív dolgozókra, de nyug díjas
tagtársainkra is számítunk!

A vállalkozó szellemű segítők a program koordinátoránál
jelentkezhetnek: klara.kothay@gmail.com (06204161754).

A 2018-as nyertesekről, a fluoritról és Balatonitesről, óvodá -
soknak és általános iskolásoknak meghirdetett rajzpályázat beadá -
si határideje: 2019. január 31. A nyertes és válogatott rajzokból álló
vándorkiállítás a 2019-es nyertesek fotókiállításával együtt járja
majd az ország természettudományos gyűjteménnyel rendelkező
múzeumait és hirdetik a földtan szépségét.

Honlap: www.evosmaradvanya.hu, www.evasvanya.hu,
Facebook: Év ősmaradványa, Év ásványa
E-mail: evosmaradvanya@gmail.com, evasvanya@gmail.com

KÓTHAY Klára
az Év „ősványa” program koordinátora

A 2019. év ásványkincse a mészkő

A mészkő hazánk egyik leggyakoribb szilárd, kalapálható,
hegységalkotó kőzete. A természetes előfordulás mellett a legked -
veltebb építőkő is, de az építőipar mellett számtalan egyéb terü -
leten is felhasználják az iparban, a mezőgazdaságban, a környezet -
védelemben és az egészségügyben. 

Változatos üledékképződési környezetben keletkezhet, az
édes vizű forrásoktól, tavaktól, folyóktól kezdve a sekély tengertől
a mély óceánokig szinte mindenhol megtalálható. A geológiai
nomenklatúra elsősorban a szöveti jellegek alapján osztályozza a
mészköveket (kőzetalkotók, szemcse- és kristályméret stb.) és így
számtalan változatát különbözteti meg. Ezzel szemben az ipari,
mérnökgeológiai alkalmazás és megjelenés a mészköveknek csu -
pán három főbb típusát különbözteti meg. A besorolás tükrözi
tulajdonságukat és felhasználhatóságukat: tömött mészkő, durva
mészkő és forrásvízi mészkő vagy travertínó. 

A tömött mészkövek közé a tömör, nem pórusos, nagy szilárd -
ságú mészköveket sorolják, amelyek változatos színvilágukkal és
ősmaradvány tartalmukkal tűnhetnek ki. Sokszor „magyar már -
ványként” emlegetik, bár üledékes kőzet. Legismertebb a Tardos -
ról származó vörös változat, amely a római kortól kedvelt kőzet az
építészetben, de ezt használták a Visegrádi palota díszkútjánál is.
Magyarországi előfordulások közül ezek a hegységalkotó kőzetek,
így a paleozoos, a mezozoos és az eocén mészköveket sorolhatjuk
ide. Főbb felhasználásuk: cementgyártás, mészégetés, díszítőkő,
kohászat, gyógyszer- és élelmiszeripar, környezetvédelem (pl. víz -
tisztítás, kén-dioxid leválasztás). 

Az ún. „durva mészkő” vagy „porózus mészkő” a kis szilárd -
ságú, sárgásfehér színű, nagyon porózus, könnyű mészkőválto za -
tok mérnökgeológiai megnevezése. Miocén korú, tengeri képző -
dé sű mészköveink az ún. ooidos mészkövek vagy a bioklasztos,
csigás, ún. szarmata mészkövek is ebbe a kategóriába sorolhatók.
Jól faragható, megmunkálható kőzetek, amelyet jól jelez, hogy
számos hazai műemlékünk ebből készült, így a Jáki-templom mel -
lett Budapest műemlékei közül, többek között a Szent István Bazi -
lika, Citadella és az Operaház is. A mészkövet felszín alatti kőfej -
tők ből termelték ki, amelyek ma hatalmas pincerendszereket
alkotnak, például Kőbányán és Budafokon. Az építő- és díszítőkő
felhasználás mellett faragott kőelemek, szobrok készültek durva
mészkőből, de az élelmiszeripar is használja. 

A forrásvízi mészkő  — a díszítőkőiparban travertin — az
előző két típustól eltérően, édesvizekben keletkezik. Ez a friss
törési felületén álta lában drapp színű kőzet, nagy szilárdságú,
pórusai ellenére jól po lír ozható. A leggyakrabban használt burko -
ló kő és építőkő hazánk ban, a műemlékekhez használt kőzettöm -
bök többnyire Budakalász és Süttő bányáiból kerültek ki. Az
újjáépített Országház és a Ha lász bástya építőköve is forrásvízi
mészkő, de a legújabb építészeti alkotások közül a Művészetek
palotájának travertínó burkolata emelhető ki. A falburkolatok és
járólapok mellett faragott kőele mek és szobrok (pl. a Műegyetem
központi épületének főbejárata előtt álló nagyméretű szobrok) is
készültek forrásvízi mészkőből. 

Összegezve megállapítható, hogy a mészkő egy sokoldalú
ásványi nyersanyag, amellyel a gyógyszeripartól a mezőgazda -
ságon át az építőiparig és a művészetekig mindenütt találkoz -
hatunk.

TÖRÖK Ákos

Személyi hírek

Gyászhír

Fájdalommal tudatjuk, hogy Prof Dr. JUHÁSZ József tiszteleti
tagunk és Dr. HORVÁTH Ferenc, az ELTE emeritus professzora
elhunyt. Nyugodjanak békében!

Emlékük munkáikban tovább él!

A tisztújítás eredményei

Az Oktatási és Közművelődési Szakosztály megismételt
tisztújításának eredménye:

elnök: FELKERNÉ KÓTHAY Klára
titkár: KÜRTHY Dóra
vezetőségi tagok: HARANGINÉ LUKÁCS Réka, TÖRÖK Ákos,

PRAKFALVI Péter, SÁGI Tamás, GASPARIK Mihály, PAPP Gábor, SÜTŐ

László
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Könyvismertetés

Átfogó kutatások a kabai meteoriton
(Comprehensive research on Kaba meteorite)

A kabai meteorithoz méltó helyen, a Debreceni Református
Kollégiumban — ahol a meteorit fő tömegét is őrzik, — került
megrendezésre a hullás 160. évében az a nemzetközi konferencia,
ami a mete orit tal kapcsolatos aktuális kutatásokat fogta össze. Az
eseményről készült kiadvány az Acta Geoscientia Debrecina első
külön számaként jelent meg a Debreceni Egyetemi Kiadó nyom -
tatásában 288 oldalon, keménykötésben. A kötet szerkesztői NAGY

Mihály, RÓZSA Péter és MCINTOSH Richard William.
A kiadvány a konferencia előadá sait tartalmazza, így ez a

kabai meteoritról szóló, a legfrissebb kutatásokat, ismereteket is
tartalmazó összefoglaló mű, ahol a mete orithoz kötődő számos
tudományterület megmutatkozik a tudománytörténettől, a 3D kép -
alkotáson keresztül a legmodernebb izotópanalitikai technikákig.
A kabai meteorit (CV3 típusú szenes kondrit) számos fontos isme -
rettel járult és járul hozzá a meteorit kutatáshoz: például először
kimutatott szervesanyag-tartalom meteoritból, ismeretek a CAI
zárványokról. Így a kabai Magyar ország méltán legnagyobb nem -
zet közi érdeklődésre számot tartó, tudományos szempontból talán
legfontosabb meteoritja. A meteo rit hullásának évfordulójára ren -
dezett nemzetközi konferencia fontos eseménye volt a magyar
meteorit-kutatásnak, amelyhez hasonló hosszú ideje nem történt
és számos új, korszerű eredményt mutatott be, foglalt össze.

A konferencia anyagát tartalmazó kiadvány hat nagyobb rész -
egységre tagolódik: a nem számozott, — megnyitókat, köszöntő -
ket, elöljáró szavakat tartalmazó — rész, ami NAGY Mihály
szavaival kezdődik két nyelven (magyar, angol), majd a részletes
konferencia programja után a Hittudományi Egyetem rektorának
KUSTÁR Zoltánnak megnyitó beszéde és Kaba Város polgár mes -
terének SZEGI Emmának köszöntője olvasható magyarul. Ezt az
egységet NAGY Mihály és RÓZSA Péter bevezető szavai és gondo -
latai zárják.

A következő fejezetekben a konferencia előadásai olvashatók
tanulmányok formájában. A tudományos előadásokhoz kapcso -
lódó cikkeket magyarul, vagy angolul írták a szerzők. Minden
esetben a címet az értekezés nyelvén adták meg, a cikk elején egy
összefoglalót találunk a másik nyelven. A tartalomjegyzékben kis-
sé hiányolom a szerzők megjelölését, de az egyes cikkek előtt fel
van tüntetve a szerzői lista. Én is eredeti nyelven fogok utalni az
egyes cikkekre, hogy a cikk eredeti nyelve könnyen megítélhető
legyen.

Az 1. fejezet a felkért, meghívott előadásokat tartalmazza ami
Urlich OTT „Meteorites: Solar system samples from near and far,
now and then” című remek, átfogó cikkével kezdődik a meteoritok
rendszertanáról, különös figyelmet szentelve a kondritoknak, ami
teljesen érthető a kabai meteorit tükrében. Ezt követi BÉRCZI

Szaniszló „A kondritos meteoritek fejlődéstörténete a szülő égites -
ten” című tanulmánya, majd POLGÁRI Márta, GYOLLAI Ildikó és
BÉRCZI Szaniszló „Microbially mediated transformation inside the
Kaba meteorite?” cikke.

A következő három rész tartalmazza a kabai meteorithoz kap -
csoló kutatásokat: a 2. fejezetben „A meteorit fő tömegével foglal -
kozó előadások” vannak összefogva, ahol a meteorit teljes tömegét
vizsgáló munkák (például fotogrammetria, CT) talál hatók, a 3.
fejezetben a legmodernebb izotópgeokémiai mód sze reket is magá -
ba foglaló analitikai vizsgálatokat tartalmazó elő adások vannak
összegyűjtve, míg a 4. fejezet a tudomány történeti előadásokat
tartalmazza a zárszóval együtt. Ezt követi a függelék, ami a szer -

zők, résztvevők listáját és a kabai meteorittal foglalkozó 118 tételes
szakirodalmi listát tartalmazza.

Mindegyik fejezetben elég változó a munkák színvonala: a
néhol szinte lektorálatlan minőségtől — például magyartalan
mon  datok az angolból visszafordítás eredményeként, hiányos
ábrafeliratok (pl. méretarány), ábraaláírások, melyek nincsenek
összhangban a szöveggel és az ábrával —, a legmodernebb anali -
tikai eredményeket, vagy értékes tudománytörténeti dokumentu -
mokat bemutató, minden tudományos igénynek megfelelő cikke -
kig. Ez a jelenség a legtöbb konferencia kiadványra jellemző, a
szerkesztők amennyire lehetséges tompíthatják a minőségi kü -
lönb ségeket, amint ez ebben az esetben is történt.

Ajánlom mindenkinek a mű olvasását, mert egy részletes, át -
fogó gyűjtemény a modern ismereteket is tartalmazó részle -
tességig a kabai meteoritról és kutatásáról, amiből az olvasó tájé -
kozódhat a meteorit legfrissebb megítéléséről. A megfelelő elő -
ismeretekkel rendelkező, a meteoritkutatás területén jártas olvasó
számára a könyv egy hasznos, átfogó tanulmány, de a témában
járatlan olvasó számára sokszor nehéz elkülöníteni a hiányos, vagy
téves információt a precíztől. Összességében gratulálni tudok a
konferencia szervezőinek és a kötet szerkesztőinek nehéz munká -
jukhoz, mellyel nagyban növelték a kabai meteorittal kapcsolatos
ismereteinket.

ZAJZON Norbert

VAKULYA Norbert: Vihar Erdélyben

Mondják, a könyveknek is megvan a maguk sorsa. Úgy tűnik,
olykor még a kéziratoknak is. Igaz, ezek gyakran elkallódnak, és a
feledés homályába vesznek, de olykor különös módon mégis to -
vább élnek valamiképpen. 

A Jókai regénybe illő, kalandos életet élő báró NOPCSA Ferenc,
a magyar földtudományok kiemelkedő alakja, éveken át javítgatta
önéletrajzát. E munkában nem csak saját emlékezetére, hanem
több ezer oldalt kitevő úti jegyzeteire is bátran hagyatkozhatott. Az
eredetileg német nyelven íródott munka magyarra fordítását
NOPCSA munkatársára, a hozzá hasonlóan sokoldalú LAMBRECHT

Kálmánra bízta. A fordítás elkészült, ezt onnan tudjuk, hogy
fennmaradt egy levél, amelyben NOPCSA azon bosszankodik, hogy
LAMBRECHT nem pontosan fordította az ő szövegét… Az önéletrajz
a nyomdába is eljutott, erről is van levél, mert néhány oldal elkalló -
dott, és ennek nyoma van. A munka végül mégsem jelent meg —
hogy pontosan miért, azt nem tudjuk. Valószínűleg maga a szerző
akadályozta meg a könyv megjelenését, talán attól tartott, hogy
sokakat sértene a feltehetően szókimondó stílus. 

A kézirat mégis megtalálta a maga útját. NOPCSA 1933-ban
önkezével vetett éget életének, miután álmában megölte titkárát és
társát, az albán Elmas DODA BAJAZIDot, kit ifjúkora óta maga
mellett tudott. Hagyatékának egy része, köztük bizonyára a lefor -
dított kézirat is, LAMBRECHTnél kellett maradjon. Három évre rá
LAMBRECHT is örökre távozott, és az utána fennmaradt dokumen -
tumok egy része TASNÁDI KUBACSKA Andráshoz került, kinek
hagyatéka részben a Magyar Természettudományi Múzeumban
van. Így történhetett, hogy TASNÁDI tollából 1937-ben megjelen -
hetett a Báró NOPCSA Ferenc kalandos élete című nagyon olvas -
mányos, életrajzszerű könyv, amelyet a Franklin Társulat adott ki.
E munkát aztán később sokan idézték — köztük e sorok szerzője is.

TASNÁDI könyve helyenként nagyon aprólékos, naplószerű,
épp ez valószínűsíti, hogy NOPCSA eredeti feljegyzései (önélet -
rajza) alapján készülhetett. Máshol pedig időben nagyot ugorva
elnagyolt, hiányosnak tűnő — mintha egész fejezetek kimaradtak
volna, talán mert nem volt minden kéziratoldal számára elérhető. 

Hírek, ismertetések410



Ez a sokszor újragondolt NOPCSA életrajz mozgathatta meg
VAKULYA Norbert fantáziáját is, aki könyvében a báró életének egy
rövid, de annál mozgalmasabb életszakaszát dolgozta fel. Neveze -
tesen az első világháború éveit, és annak román–magyar vonatko -
zá sait. Történelmi regény ez, melynek főszereplője NOPCSA, és
amelyben felvillannak a kor nevezetes politikusai és számos ki -
emel kedő közéleti személyiség. A mellékszerepelők azonban kita -
láltak, ahogy mondani szokták: minden egyezés a valósággal a
véletlen műve. Vagy nem. Ki tudja? Az olvasó döntse el… Külö n -
ben mindegy is, hiszen ha nem így történt, történhetett volna így
is… 

Zavaros idők voltak azok (is). A cselekmény: Az európai mű -
veltségű, de szűkebb hazáját féltő báró önként vállat kémfela da -
tokat teljesít a Monarchia számára. Petru GORLOPAN néven, álru -
hában, csobánnak öltözve járja a Kárpátokon túli területeket, hogy
információkat gyűjtsön a románok közhangulatáról, és a katonai
vezetés titkos szándékairól. Sokan próbálják leállítani, mondván
Románia csatlós állam, nincs mit kémkedni arrafelé. 

A történelem sajnos a báró balsejtelmeit igazolta, Románia fel -
mondta az egyezséget, és hadat üzent a Monarchiának, amely
Erdélyt a sorsára hagyta és átengedte a román hatalomnak. 

A cselekmény a fentiek körül bonyolódik — a szálak olykor
valóban összegubancolódni látszanak. Néha megdöccen a drama -
turgia, vagy legalább is nehezen követhető, de a könyv mindvégig
izgalmas. Az időben néha ugráló cselekmény lehetőséget teremt
arra is, hogy a szerző a szorosabban vett (történelmi) tárgytól el -
térjen. Üdítő és kedves az a pár oldal, ahol az első dinoszaurusz
csontok megtalálásának (lehetséges) körülményeiről esik szó. 

A regény nagy része azonban zaklatott, kavargó, mint maga a
kor, amelyben játszódik. Sok az erőszak, NOPCSA embert is öl, nem
is egyszer. Ez sokak számára megrendítő lehet, mindeddig nem így
gondoltunk a magyar palaeontológia máig talán legnagyobb hatá -
sú művelőjére. Az ember el is gondolkozik rajta: megtörténhetett
ez így? És ha nem, jogunk van-e feltételezni róla? Ha az ő életének
is véget vető kettős gyilkosságra gondolunk, akkor alighanem igen.

Az olykor jól megírt párbeszédek és leírások helyenként meg -
bicsaklanak egy-egy oda nem illő szófordulat okán, de ettől még a
regény olvasmányos maradt. Az aprólékosan megírt történések

olykor nem tűnnek életszerűnek, de aki megfordult már a Déli-
Kárpátokban, az pontosan tudja, minden megtörténhetett egykor,
sőt, szinte minden megtörténhet ma is. Egyszóval: az életszerűtlen
is életszerű.

És még valami, ami a könyv olvasása közben mindvégig kínos
érzést keltett. A könyv magyar szereplői kendőzetlenül románoz -
nak, szőröstalpúznak, a románok pedig mindvégig a magyarokban
látják az égetnivaló ördögöt. Tisztelet a kivételnek. Mindkét olda -
lon. Nacionalizmus van, volt, és valószínűleg lesz is. Ezzel együtt,
a mai politikai korrektséget papíron megkövetelő világban a jó
szándékú olvasó nehezen fogadja el, vagy ha úgy tetszik, fogadja
be, ezt a nyers hangvételt. Egy történelmi regényben ez akár ter -
mészetes lenne, ám az áthallások elkerülhetetlenek — mindenki -
nek magának kell kezelni tudni ezt a problémát.

A regény számos jelenete egy film forgatókönyvét idézi. A
szereplők megmozdulnak az olvasó előtt. És ki tudja, NOPCSA

magyarul soha meg nem jelent, de mégis újra és újra felbukkanó
önéletrajza egyszer talán egy igazi, egész estés játékfilmet inspirál
majd. Addig pedig itt ez a kalandregény, marad az olvasás. 

A puha borítós, 376 oldal terjedelmű könyvet a debreceni Gold
Book kiadó jelentette meg és bocsátotta a recenzor rendelkezésére.

FŐZY István

Báró NOPCSA Ferenc: Sárkányok magyar királya

A KORDOS László által lektorált, gazdagon illusztrált, szép
kivitelű kötetet NOPCSA naplói és levelei alapján összeállította, írta
és szerkesztette: GYURKOVICS Györgyi. A könyvet az ő szavaival
ajánljuk az érdeklődők figyelmébe: „Megpróbáltam megközelí -
teni életének azt a szakaszát, amely eddig homályban volt, amely -
ről nem írt naplót. Egyes szám első személyben írtam a könyvet,
önéletrajzát kiegészítve tényekkel, egészen a haláláig.”

(Szépmíves, Budapest, 2018. 320 p.)

HÁLA József
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