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1. BEVEZETÉS, CÉLKITŐZÉS 

A rudabányai ércesedés már évezredek óta ismert, azonban jelentıs mértékő bányászat 

1872-tıl folyt a területen, amely során a limonitos és sziderites vasércet fejtették kezdetben 

külszínen, majd a föld alatt is egészen 1985-ig, amikor a kitermelés megszőnt.  

2007-tıl a Rotaqua Kft. indított újbóli kutatást Rudabányán, a Miskolci Egyetem 

Ásványtani-Földtani Intézetének bevonásával, amelynek célja a vasérc mellett a területen 

elıforduló Pb-, Zn-, Ag- és Cu-dúsulások lehatárolása és képzıdésének tisztázása.   

Jelen dolgozat a fent említett kutatás része, amely keretein belül a rudabányai külfejtés 

területén feltárt alsó-triász sziliciklasztos képzıdmények, a Bódvaszilasi Homokkı és a Szini 

Márga Formáció (korábban „szeizi” és „kampilli” képzıdmények) kızettani és geokémiai 

vizsgálatát végeztem PhD képzésem idıtartama alatt, 2009-2012-ig. A Bódvaszilasi 

Homokkı a rudabányai ércesedés legidısebb ércesedett képzıdménye, a benne elıforduló ún. 

savanyú pátvasércet a vasércbányászat idején nem mőrevaló készletként tartották nyilván. 

Azonban a savanyú pátvasérc (vagy krémpát) kialakulása korántsem tisztázott, ezért a 

probléma megoldására munkám során külön hangsúlyt fektettem. A Bódvaszilasi 

Homokkıben észlelt színesfém hiány okának felderítése szintén céljaim közé tartozott. A 

Szini Márga részletes vizsgálata az idıközben benne feltárt Pb-Zn ércesedés miatt kapott 

jelentıséget. Munkám célja a két formáció a vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 

betöltött szerepének meghatározása, ezáltal a rudabányai komplex ércképzı rendszer 

pontosabb megismerése volt.  

Indokoltnak láttam a két képzıdmény vizsgálatát a nem ércesedett területek esetében is, 

mivel feltételezésem szerint így egyértelmően elválaszthatók a képzıdmények szingenetikus 

jellemzıi és az ıket ért különbözı diagenetikus hatások a rudabányai ércképzı folyamatoktól. 

„A tudomány izgalmas kaland. Ajtókat nyitogatunk, 
keressük az igazságot, s egyszerre ott van elıttünk, 

 mint mesebeli kincs, a maga kézzelfogható, tündöklı 
valóságában.” 

                                                                (Kosztolányi Dezsı) 
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2. KUTATÁSTÖRTÉNET 

2.1. AZ AGGTELEK-RUDABÁNYAI-HEGYSÉG 

1856-ban Ferdinand HOCHSTETTER elıször írta le az Aggtelek-Rudabányai-hegység triász 

képzıdményeit és korrelálta az alpi formációkkal. A hegység elsı szervezett földtani 

kutatását, 1:144000-es méretarányú térképezéssel a bécsi Geológiai Szervezet indította. Franz 

FOETTERLE és Heinrich WOLF werfeni és gutensteini rétegeket írt le a hegység egyes 

területeirıl (FOETTERLE 1868, WOLF 1869).  

A századfordulótól a Magyar Királyi Földtani Intézet elkezdte a terület földtani 

térképezését. KOCH Antal a Rudabánya és Tornaszentandrás közötti területet vizsgálta (KOCH 

1904), VITÁLIS István az 1:25000 méretarányú térképezés során elkülönítette a szeizi és 

kampilli rétegeket (VITÁLIS 1909). A Rudabányai-hegység elsı részletes földtani térképe és 

rövid, monográfiaszerő leírása 1924-ben jelent meg és PÁLFY Mór nevéhez főzıdik (PÁLFY 

1924). SCHRÉTER Zoltán 1935-ben az Aggtelek környéki térképezésekor elıször tudta 

különválasztani az anisusi és ladin emelet képzıdményeit (SCHRÉTER 1935).  

BALOGH Kálmán és PANTÓ Gábor munkássága a terület kutatásában új szakaszt jelentett, 

tisztázták a hegység felépítésében döntı szerepet játszó kızetek rétegtani helyzetét, 

kimutatták az alpi analógiákat, és részletesen leírták a rudabányai ércesedést. Mindketten 

győrt-pikkelyes szerkezetőnek tartották a Rudabányai-hegységet. Elıbbi feltárta az Aggtelek- 

és a Rudabányai-hegység rétegtana és felépítése közötti fıbb különbségeket (BALOGH 1950). 

BALOGH Kálmán a Rudabányai-hegység szerkezeti kapcsolatait a Szendrıi-hegységgel, a 

Gömör-Tornai-karszttal és a Szepes-Gömöri-érchegységgel kereste. PANTÓ Gábor a 

rudabányai ércesedés teleptani vizsgálata mellett a rudabányai szerkezeti elemeket is idırendi 

sorrendbe állította és korszerően leírta kapcsolatukat az ércesedéssel (PANTÓ G. 1956). Az 

1950-es években felfedezték a perkupai gipsz-anhidrit lelıhelyet, amely földtani viszonyait 

MÉSZÁROS Mihály írta le (MÉSZÁROS 1953).  

1969-tıl újabb térképezési és újraértékelési munka kezdıdött BALOGH Kálmán irányításával 

az Aggtelek-Rudabányai-hegységben. A munka folytatását képezte a 1979-1985 közötti 

térképezési és alapszelvény program, amelyet a MÁFI az ELGI segítségével végzett, és 

elkészült a terület 1:25000-es méretarányú fedetlen földtani térképe, valamint megállapították 

a hegység takarós szerkezetét. Az 1980-as években sikerült elıször definiálni és elkülöníteni a 

Tornai-egységet a Dél-Gömörikum más egységeitıl. RÉTI Zsolt 1985-ös vizsgálatai 

bizonyították, hogy az evaporitokkal társult bázitok valódi óceáni kéregmaradványok. 1990-
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tıl HIPS Kinga térképezése és vizsgálatai szolgálatattak új eredményeket az alsó-triász 

képzıdményekkel kapcsolatban (KOVÁCS et al. 2004). 

Az 1988-ban megjelent 1:25000-es fedetlen földtani térképhez 2006-ban jelent meg 

magyarázó, amely részletesen leírja a hegység képzıdményeit, szerkezetfejlıdését 

(SZENTPÉTERY & LESS 2006). 

A Bódvaszilasi Homokkı és Szini Márga Formációkról összefoglaló munkát RÓTH (1993a, 

b), KOVÁCS (1998), KOVÁCS et al. (2004), SZENTPÉTERY & LESS (2006) készített. 

2. 2. RUDABÁNYA BÁNYÁSZATA ÉS KUTATÁSTÖRTÉNETE 

Rudabánya ıskori ércbányászatának közvetlen bizonyítékai nincsenek, azonban a felszínen 

megjelenı termésréz és a közeli Szendrın talált, i.e. 3. és 2. évezred fordulójáról származó 

rézeszköz lelet alapján feltételezik, hogy a rézérc-elıfordulás már akkor ismert volt. A 

késıbbi idıkben a kelták, majd a szlávok foglalkoztak bányászattal a környéken (KALITZ 

1957). 

A középkorban a külszíni kibúvásként megjelenı barnavasércben elıforduló rézérceket 

(termésréz, malachit, azurit, kuprit) és az ezüsttartalmú galenitet bányászták Rudabányán. A 

jelentıs mértékő és fejlett bányászat következtében Rudabánya a XIV. század második 

felében a hét felsı-magyarországi bányaváros egyike volt. A mővelés a külszíni fejtésbıl 

egyre mélyebb rétegekbe hatolt. A középkori bányavállalat a rézérc kohászatának elsı két 

mőveletet, a pörkölést és az olvasztást is elvégezte. A török idıkben a bányászat erısen 

hanyatlott, 1580 körül egy évszázadnál hosszabb idıre meg is szőnt. 1692 körül újraindult a 

mővelés, és a rézérc bányászata 1728-ig folyt. A XVIII. század közepén újra megkezdték a 

réz- és vasérctermelést Alsótelekes és Felsıtelekes határában, és egészen 1807-ig bányászták 

a rudahegyi vasércet. 1826-1852 között kisebb bányatársulatok, illetve többen egyénileg 

bányásztak a területen. A diósgyıri vashámor 1843-ban kapott végleges bányaadományozást 

Alsótelekes határában, Rudahegyen (Lajos-bánya) és Felsıtelekes határában, Rudahegyen 

(József-bánya), a két bánya a vashámor megszőnéséig, 1867-ig üzemben volt. A bányászatot 

az új diósgyıri kincstári vasgyár vette át 1872-ben (SOÓS 1957).  

A Rudahegy érces fıtömegét 1880-1945 között külfejtéssel lemővelték. 1880-ban 

megalakult a Borsodi Bányatársulat, és a nagyüzemő vasérc bányászat megszervezésével 

fellendülés következett be, az egész ércesedés területén megindult a kutató- és termelımunka 

(PODOLÁNYI 1957). Az 1890-es évektıl már fúrólyukakat mélyítettek, amelyeket a 

kutatóvágatokból származó ismeretekkel össze tudtak vetni (HERNYÁK 2002). A kincstár 
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adományozott bányatelkeinek védnevei: Péch, Berta, Deák Ferenc, Divald, Szlávy, Splényi, 

Bruimann, Nep. János, Vilmos, Kerkápolyi, Breuer, Andrássy, Miksa, Gombossy, Lónyay. 

1921-ben az Adolf, majd 1922-ben az Árpád bányatelket is adományozták. A Borsodi 

Bányatársulat megszőnése után, 1928-1944-ig a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmő 

Részvénytársaság vette át a mővelést és kutatást, ez idı alatt a mélymőveléses bányászat 

nagyüzemi szintre fejlıdött (PANTÓ E. 1957, BALLA et al. 1987). 1946-tól a vasérc bányászata 

a Nehézipari Központ, 1949-tıl az Ércbányászati Nemzeti Vállalat irányítása alá került, majd 

1951-tıl a bánya önálló vállalata lett. 1964-tıl az Országos Érc-és Ásványbányák Vállalat 

önálló mőveként mőködött (BALLA et al. 1987) (1. ábra). Az 1955-1970-ig terjedı idıszak 

tekinthetı a legdinamikusabb kutatási periódusnak a bánya történetében: 51 db 

szerkezetkutató fúrást, 117 db vasérckutató mélyfúrást, 1.376 db termelés-elıkészítı fúrást 

mélyítettek, a fúrásokból 9.000 db, a bányabeli résmintákból 2.600 db lett elemezve (fıként a 

következı tíz összetevıre: Fe, Mn, SiO2, Cu, Pb, Zn, Ca, Mg, Ba, Al2O3). 1968-tól a 

Központi Földtani Hivatal nem finanszírozta tovább a vasérckutatást, és 1972-tıl az évenként 

kutatásra költhetı összeg fokozatosan csökkent. 1976 és 1981 között 120 db, összesen 13.000 

méternyi színesfémérc-kutató fúrást mélyített az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat és 

az Országos Érc- és Ásványbányák Kutató Vállalat a bánya és a hegység területén. 1970 és 

1979 között rézércet is bányásztak, illetve 1976-ban galenitet is ipari célra. 1981 végétıl az 

egyre csökkenı számú mintában már csak a vastartalom minıségi jellemzésére szolgáló 

összetevıket elemezték. A bányászat utolsó öt évében már kizárólag a nagy mélységbıl, 

döntıen földalatti fejtésekbıl kitermelt sziderit adta a haszonanyagot, és ennek kitermelési 

költségei is a veszteséget növelték, ezért ekkor már csak termelés-elıkészítı fúrásokat 

mélyítettek. 1986-ban a bányát bezárták. A több évtizednyi kutatás során nyert fúrómagokat, 

az ezek tárolására létrehozott mintaraktárral együtt, nem sikerült az utókor számára megırizni 

(HERNYÁK 2002).  

A bánya bezárásakor a különbözı típusú ércek földtani vagyonát meghatározták, ami az 1. 

táblázatban látható:  

 

1. táblázat: Különbözı ércek földtani vagyona a bányabezáráskor (BALLA et al. 1987) 

 
Pátvasérc Barnavasérc Ankerit Savanyú pátvasérc Rézérc Ólomérc 

       
Készlet (t) 13.118.200 2.389.200 3.182.700 24.117.100 1.540.100 559.900 

 

 

DOI: 10.14750/ME.2014.013



 7 

1994-1995 között a kanadai TVX Company kutatott Rudabánya területén, egy lehetséges 

Carlin-típusú ércesedés után. A vizsgálatok nem csupán a szulfiddús kızetekre koncentráltak, 

és több figyelemre méltó, akár néhány száz ppm mennyiségő ezüstdúsulást is kimutattak 

(FÖLDESSY et al. 2008).  

2007-ben a Rotaqua Kft. kapott engedélyt polimetallikus érc kutatására Rudabánya 

területén. A kutatott terület kiterjedése 30 km2. A területen 2007 és 2009 között végzett 

kutatási munkák során jelentıs, részben eddig nem ismert felszíni ércindikációkat mutattak ki, 

amelyek arra utalnak, hogy az elızetesen feltételezett Cu- és Pb-Zn-Ag-ércesedés a területen a 

korábban ismertnél jelentısebb kiterjedésben fordul elı. 2010-ben kibıvítették a kutatási 

engedélyt kavics, homok, agyag, barit, mészkı, dolomit, márga, gipsz, mangánérc, kvarcit, 

lignit ásványi nyersanyagokra. Szintén 2010-ben a Rotaqua Kft. az engedélyhez kapcsolódó 

jogokat és kötelezettségeket az RK Bányatársaság Kft.-re ruházta át, aki jelenleg is az 

engedély birtokosa (CSÉCSEI 2011). 

A Rotaqua Kft. kutatásával egy idıben a Póluskincs Zrt. indított baritkutatást, részben a 

meddıhányók anyagának, részben az ércesedéseket kísérı barit vizsgálatával.   

A Rotaqua Kft. által indított új kutatási program keretében számos kutatási jelentés, 

tudományos diákköri dolgozat és diplomamunka, valamint publikáció született (SZABÓ & 

NÉMETH 2007, SZAKÁLL 2007, LUX 2008, MAROS et al. 2008, NÉMETH & PECSENYE 2008, 

KEMÉNY 2009, KRISTÁLY 2009, BOROS 2010, FÖLDESSY et al. 2010, ifj. KASÓ 2010, KUPI 

2011, FÖLDESSY et al. 2012, KOCSIS 2012, NÉMETH et al. 2012, 2013).  

 

 
1. ábra: A rudabányai Andrássy-II külfejtés a nagyüzemi bányászat idején  

(forrás: www.rudabanya.hu) 
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3. FÖLDTANI HÁTTÉR 

3.1. AZ AGGTELEK-RUDABÁNYAI-HEGYSÉG FEJLİDÉSTÖRTÉNETE ÉS SZERKEZETE 

Az Aggtelek-Rudabányai-hegység a Pelsói-egység északkeleti része, utóbbit a Közép-

magyarországi-vonal választja el a Tiszai-egységtıl (2. ábra).  

Az Aggtelek-Rudabányai-hegység rétegtanilag és tektonikailag is igen bonyolult terület, 

mivel több kifejlıdési terület rétegsorai építik fel, amelyeknek fáciesátmenetei is ismertek, 

illetve mert ezek a kızetsorozatok egymás mellett és fölött is megjelennek (takarós szerkezet), 

és győrt, pikkelyes, vetıs szerkezetek is elıfordulnak.  

Az Aggtelek-Rudabányai-hegységet a magyar-szlovák országhatár, illetve a Trizs, Imola, 

Rudabánya, Szuhogy, Szalonna, Martonyi és Tornaszentjakab községek által határolt terület 

alkotja, az általuk közrefogott medencék: D-rıl a Kánói-medence, K-rıl a Szuhogy-Szendrıi- 

és Szalonna-Tornabarakonyi-medence, ÉK-en a Komjáti- és Bódvalenkei-medence 

(SZENTPÉTERY & LESS 2006). 

 

 
2. ábra: A Pannon-medence nagyszerkezeti egységei, a Darnó-zóna és Rudabánya település 

helyzetének feltüntetésével (KOVÁCS et al. 2000 és CSÁSZÁR 2005 nyomán) 
 

A terület földtanilag Aggteleki- és Rudabányai-hegységre osztható, elıbbi alatt az 

Aggteleki-karsztot értik az Alsó-hegy magyarországi részével és az ún. Galyasággal együtt 

(ebbe a szılısardói és a lászi-forrási rögök nem tartoznak bele), és az Esztramost, amely DK-i 

oldalán húzták meg a két hegység közötti földtani határt. Utóbbihoz tartoznak a szılısardói és 

a lászi-forrási rögök, a Rudabányai-hegység, és a Cserehát egyes területei az Esztramos 
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nélkül: Szalonnai-karszt, bódvalenkei és hídvégardói rögök (SZENTPÉTERY & LESS 2006). A 

Rudabányai-hegység a Darnó-zónában található, az Upponyi- és Nekézsenyi-vonal zárja 

közre (CSÁSZÁR 2005). 

Az Aggteleki-hegység az oligocénben már a Szlovák-karszt és a Szepes-Gömöri-érchegység 

(mai Szlovák-érchegység) folytatását képezte, míg a Rudabányai-hegység az oligocén-miocén 

folyamán, DDNy-i irányból került az Aggteleki-hegység mellé a Darnó-zóna balos 

elmozdulása mentén (SZENTPÉTERY & LESS 2006). Alsó-miocén képzıdmények alapján az 

ÉK felé történı elmozdulás 60 km lehetett (SZENTPÉTERY 1988a,b). 

A triász és jura során szilicei, mellétei és tornai fáciesterületek (eredeti üledékképzıdési 

területek) különíthetık el. A szilicei fáciesterületen belül megkülönböztetnek dernıi/drnavai, 

aggteleki, szılısardói és bódvai kifejlıdési területeket, amelyeken kontinentális kérgen 

képzıdött rétegsorok rakódtak le (3. ábra), amik nem metamorfizálódtak. A szilicei rétegsorok 

alkotják az Aggtelek-Rudabányai-hegység felsı, Szilicei-takarórendszerét. Az aggteleki 

sorozat képzıdményei a Szilicei-takaróban, a bódvai és szılısardói sorozatok képzıdményei 

pedig a Bódvai-takaróban helyezkednek el. A mellétei fáciesterületen bódvarákói, 

dereski/drzkovcei és tornakápolnai kifejlıdési területeket különböztetnek meg. A mellétei 

kifejlıdési terület rétegsorai óceáni vagy átmeneti típusú kérgen rakódtak le és utólag 

anchimetamorf átalakulást szenvedtek.  

 

 
3. ábra: Az Aggtelek-Rudabányai-hegység és a Bükk hegység közötti paleogeográfiai metszet az egyes 

szerkezeti egységek és azok fáciesöveinek és képzıdményeinek feltüntetésével (KOVÁCS 1989) 
 

A tornai sorozat a szilicei rétegsorokhoz hasonlóan kontinentális kérgen képzıdött, de 

utólag közepes/nagy nyomáson anchi- és epimetamorf átalakulás érte. Két idısebb rétegsor 

(és egyben fáciesterület) ismert még az Aggtelek-Rudabányai-hegység területén, a nem vagy 
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csak alig metamorfizált hídvégardói sorozat és az anchi-epizonális metamorfizáltságú upponyi 

típusú paleozoikum. 

Az Egyenlítı mentén elhelyezkedı és kelet felé nyitott Tethys nyugati elvégzıdésében, az 

európai kontinentális peremen elhelyezkedı, korábban szárazföldi terület a perm végétıl 

fokozatosan süllyedni kezdett, amely során elıször túlsós lagúnák alakultak ki, amelyekben a 

Perkupai Evaporit képzıdött, ami az alpi üledékképzıdési ciklus kezdetét jelenti. Az egyre 

északabbra tolódó szárazföld felıl érkezı törmelék mennyisége eleinte kompenzálta a terület 

süllyedését, így sekélytengeri üledékképzıdés folyt széles, sekélytengeri rámpa környezetben 

a kora-triásztól az anisusi közepéig (KOVÁCS 1998, KOVÁCS et al. 2004, SZENTPÉTERY & LESS 

2006). Az anisusi közepére karbonátplatform alakult ki az egész területen (Steinalmi 

Formáció), ami ekkor széthasadt és ennek következtében a ladinra létrejött az É-i 

kontinentális aljzaton a szilicei, a középsı, elvékonyodott kontinentális és óceáni kérgen 

fekvı mellétei, valamint a D-i kontinentális aljzatú tornai fáciesterület. Az anisusi 

karbonátplatform legnagyobb része elsüllyedt, a kialakult medencében mélytengeri 

körülmények uralkodtak, amely a triász folyamán végig fennmaradt a tornai és mellétei 

fáciesterületen és a szilicei fáciesterület D-i (szılısardói, bódvai) részén, míg északabbra 

(aggteleki, dernıi területek) a karbonátplatform terjeszkedni kezdett. Ez a ladin-kora-karni 

karbonátplatform az aggteleki kifejlıdési területen a karni végén elsüllyedt. A szilicei 

fáciesterület nagy részén mérsékelten mélytengeri medence alakult ki, ahol oxidatív 

környezetben Hallstatti Mészkı, reduktív környezetben Pötscheni Mészkı képzıdött (utóbbi a 

tornai területen is jellemzı). A jurában továbbra is mélytengeri környezet volt a jellemzı. A 

jura közepétıl a melléleti fáciesterület óceáni kérge a gömöri kontinentális aljzat és a fedı 

szilicei sorozatok alá szubdukálódott D-rıl É felé, míg a másik része É-ról D-re obdukálódott 

az uppony-hídvégardói kontinentális aljzat és a fedı tornai sorozat felé, így létrehozva a 

Mellétei-takarót (amely valószínőleg ma már csak foszlányokban létezik). A gömöri aljzat alá 

elnyelıdı óceáni kéreg megolvadt, ami részben benyomult az aljzatba. A mellétei sorozat 

kızeteinek kékpala fácieső metamorfózisa azt jelzi, hogy az eltőnı óceán következtében a 

gömöri-szilicei és az upponyi-hídvégardói-tornai kontinentális aljzatok a rozsnyói szutúra 

mentén ütköztek. Ezzel párhuzamosan a gömöri gránitok megemelték a fölöttük lévı 

kızettömeget, így a gömöri paleozoos aljzatról a mezozoos burok a nagyvastagságú Perkupai 

Evaporit mentén átcsúszott a már metamorfizálódott uppony-hídvégardó-tornai „autochton”-

ra és az azt fedı, részben már lepusztult Mellétei-takaróra. Ez volt a területet ért elsı jelentıs 

térrövidülési és deformációs esemény. Az áttolódott sorozatból alakult ki a Szilicei-

takarórendszer, amely regionális átalakulást okozott az alsóbb tektonikai egységekben: 
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kialakult egy köztes tektonikai réteg (mélange), ami az evaporitos bázisba részben belegyúrt, 

részben az alatta elıforduló legyalult kızettömegekbıl áll. Ennek részei a Becskeházi-takaró 

az uppony-hídvégardói „autochton”-on (tornai sorozat kızetei alkotják), bódvarákói 

„autochton” (bódvarákói sorozatból áll, a Szilicei-takarórendszerhez tartozó, rudabányai-

hegységi Bódvai-takaró alatt), és a Bódvavölgyi Ofiolit blokkok (tornakápolnai sorozat 

kızeteit tartalmazza, a Szilicei-takarórendszer evaporitos bázisában). A Szilicei-

takarórendszer egyik része a Szilicei-takaró, amit aggteleki-hegységi, szlovák-karsztbeli, 

dernıi és aggteleki sorozatbeli kızetek építenek fel, másik része a Bódvai-takaró, amit 

rudabányai-hegységi, szılısardói és bódvai sorozatbeli kızetek alkotnak. 

Szlovákiában a Szilicei-takarón ismertek az egység jura rétegei is, pl. adnethi mészkı, 

Hierlatzi Mészkı és dogger radiolarit (GRILL 1989).   

A második térrövidülési eseményt a kréta folyamán szenvedte el a már összeforrt takarós 

szerkezet, amely uralkodóan győrıdéses deformáció volt (É-D-i kompresszió a terület mai 

helyzete szerint). A harmadik, utolsó nagy térrövidülési esemény az oligocén-miocén 

fordulóján következett be és a Darnó-zóna menti vízszintes eltolódásokhoz kapcsolódik, 

amely az Alcapa-terrénum mozgásrendszerének része volt. Ennek következtében a Bükk és a 

Szendrıi-hegység mozgásának hatására vonszolódott mai helyére az Aggteleki-hegységtıl 

akkor még néhány 10 km-nyire, délre fekvı terület, a földtani értelemben vett Rudabányai-

hegység. A Rudabányai-hegységet a Darnó-zóna menti ÉÉK-DDNy-i csapású vízszintes 

eltolódások három szegmensre osztják, Ny-ról K-re: szılısardói (szılısardói sorozat), 

telekesi (bódvai sorozat) és szuhogyi szegmens (bódvai sorozat peremi kifejlıdéső kızetei). 

Az Aggteleki-hegységet és a Rudabányai-hegység három szegmensét vízszintes eltolódást 

jelzı nyírási zónák választják el egymástól. A szuhogyi szegmens mozgásának útját a 

felszínen Rudabányától Martonyiig követhetı szalonnai nyírási zóna jelöli, amely magába 

foglalja a leginkább tektonizált rudabányai érces tömeget. A Darnó-öv menti mozgások után 

az Aggtelek-Rudabányai-hegység a miocén nagy részében szárazulat volt, azonban a miocén 

végén egyes területek (Aggteleki-hegység déli részei, Szalonnai-karszt) kiemelkedtek és 

erodálódtak. Ezekre a területekre nyomult be a transzgredáló Pannon-tó, amely mocsári-tavi-

folyóvízi üledékkel töltötte ki a Kánói-, Szuhogy-Szendrıi-, Szalonna-Tornabarakonyi-, 

Komjáti- és Bódvalenkei-medencéket. A pannóniai üledékképzıdési ciklust édesvízi mészkı 

képzıdése zárta. A területet ezután csak blokktektonikai mozgások érték. A hegység legújabb 

kiemelkedése a Kárpátok kiemelkedésének elıterében, több ciklusban, a pliocén végétıl tart 

(SZENTPÉTERY & LESS 2006). 
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3.2. AZ AGGTELEK-RUDABÁNYAI-HEGYSÉG KÉPZİDMÉNYEI 

A terület alsó-paleozoos üledékciklusának része a szilur-devon Tapolcsányi Formáció, és a 

késı-devon Abodi Mészkı. A felsı-paleozoos (?) ciklusba a Hidvégardói Komplexum 

tartozik, amelyet három alegységre osztottak. Elıbbi képzıdmények azonban nem az 

Aggtelek-Rudabányai-hegység, hanem az Upponyi- és Szendrıi-hegység formációi, azonban 

a területen mélyfúrások harántolták ıket, amelyekben tektonikusan érintkeznek az aggtelek-

rudabányai-hegységi képzıdményekkel. A Szilicei-takaró bázisképzıdményének, vagyis a 

felsı-perm-alsó-triász Perkupai Evaporit Formáció eredeti üledékes feküjének a „Kavicsosi 

Homokkı Formációt” tekintik (KOVÁCS & HIPS 1998, CSÁSZÁR 2005), azonban SZENTPÉTERY 

& LESS (2006) nem tesz rá utalást. A Perkupai Evaporit jelentıs vastagságú evaporitos 

összlet, amely az Aggteleki- és a Bódvai-egység bázisán, alapvetıen azonos kifejlıdésben 

megtalálható. Erısen győrt formákban jelenik meg, vastagsága 10-20 m-rıl akár 400 m-re is 

növekedhet. A formáció túlnyomórészt anhidritbıl áll, de gipsz is megjelenik, fıleg 

felszínközeli átalakulások hatására. Sötétszürke, fekete, finoman laminált dolomit-

betelepülések elıfordulhatnak. Jellegzetesek a törmelékes evaporit rétegek, a breccsás anhidrit 

és az anhidrit-arenit. Az evaporit szakaszok közé vastagabb sziliciklasztos szakaszok is 

betelepülnek, itt agyagpala, aleurolit és finomhomokkı rétegek váltakoznak egymással. A 

perm/triász határ a formáción belül húzódhat. A formáció az alpi üledékciklus kezdeti 

szakaszát képviseli, a késı-permi transzgresszió elsı szakaszában képzıdött. A Perkupai 

Formáció a Keleti-Alpok Haselgebirge képzıdményének felel meg. Az összlet képzıdési 

környezete elzárt, lefőzıdött lagúna, illetve szabkha-szalina, félszáraz klíma alatt (KOVÁCS et 

al. 2004, LESS 2000). 

A triász korai szakaszában az evaporit képzıdést sziliciklasztos lerakódás követte, amely 

oka valószínőleg egy jelentıs klímaváltozás és/vagy a lehordási terület tektonikus emelkedése 

(felerısödött törmelék beáramlás) lehetett, mivel az üledékképzıdés színtere továbbra is az 

árapály síkság maradt. E szakaszban képzıdött a BÓDVASZILASI HOMOKKİ FORMÁCIÓ, 

amelyet vörös homokkı, aleurolit és agyagpala váltakozása épít fel (KOVÁCS et al. 2004). A 

formáció korábbi elnevezései: „seisi rétegek”, „szeizi homokkı”, Werfeni Formáció (egy 

része). A fekü Perkupai Evaporit hasonló színő finomtörmelékes üledékeket tartalmaz, a 

formációhatár a gipszes-anhidrites rétegek kimaradásával, és a szubtidális-intertidális 

környezetre utaló üledékjegyek (hullámfodrok) és ısmaradványok megjelenésével vonható 

meg. A formáció vastagsága 200-250 m. A Bódvaszilasi Homokkı Formáció fıbb 

mikrofácies típusai a következık: limonitosodott, meszes kötıanyagú, aprószemcsés 
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kvarchomokkı; laminált, limonitosodott, meszes kötıanyagú, aprószemcsés kvarchomokkı és 

aleurolit váltakozása; meszes kötıanyagú homokos aleurolit; kovás kötıanyagú aprószemcsés 

kvarchomokkı; aleurolit; oobiomikrit/oobiopátit, packstone/grainstone (RÓTH 1993a). A 

formáció alsó részén az agyagpala és az aleurolit uralkodik, és ezek váltakozóan vörös vagy 

zöld színőek. A felsı szakaszon inkább a vörös homokkı jellemzı. A formáció legfelsı 

részén jellegzetes vörös ooidos mészkı jelenik meg. A formáció csak a felszínen vörös színő. 

Az alsó szakaszon a kızetek finoman lamináltak (párhuzamosan laminált aleurolit-zsinóros 

agyagpala, párhuzamosan vagy mikro-keresztlamináltan homokzsinóros aleurolit). Felszínen, 

egyes szintekben, az agyagpalában kerek üregek vagy evaporit utáni kalcit pszeudomorfózák 

is elıfordulhatnak. A homokkı keresztlaminált és agyagflázeres, felszíne hullámfodros. 

Gyakoriak a vékony, gradált viharüledékek. A felsı szakaszon buckásan keresztrétegzett 

homokkı jellemzı. Az aleurolit felszínén milliméteres apró ráncok találhatók („wrinkle-

mark”), eredetük még nem tisztázott. A formáció legalsó részén Claraia clarai (Hauer) és C. 

aurita (Hauer) kagylómaradványok kerültek elı, a formáció alsó szakaszának közepétıl 

felfelé már kizárólag az utóbbiak fordulnak elı. A formáció felsı részében Eumorphotis 

hinnitidea (Bittner), E. gr. multiformis (Bittner) és Eumorphotis sp. kagylók jellemzıek. E 

fajok alapján a formáció felsı-indusi-alsó-olenyoki képzıdéső. A törmelékanyag hullámzás- 

és viharuralta sekély selfen rakódott le, a leülepedési környezet az árapály síkságtól a nyílt 

selfig terjed. A törmelékanyag forrásterülete a permi molassz képzıdményekbıl felépült 

szárazulat, amely valószínőleg északi irányban, a szlovákiai Gömörikum aljzatában található. 

A formáción belül két harmadrendő relatív vízszintváltozáshoz köthetı transzgressziós-

regressziós ciklust mutattak ki. A következı két transz-regressziós ciklushoz köthetı a SZINI 

MÁRGA FORMÁCIÓ kialakulása (korábban: „campilli rétegek”, Werfeni Formáció (egy része) 

(RÓTH 1993b)), amely mikrites illetve krinoideás mészkı és márga váltakozásából áll. Egyéb 

kızettípusai: szürke vagy vörös, illetve tarka ooidos mészkı, durva krinoideás mészkı, 

agyagmárga és vörös homokkı, aleurolit, agyagpala (KOVÁCS et al. 2004). A Szini Márga 

fıbb mikrofácies típusai RÓTH (1993b) szerint a következık: oobiopátit; grainstone, 

oobiomikropátit; wackestone, intrabiomikropátit; packstone, biomikropátit; wackestone, 

mikropátit; mudstone, márga-mikropátit; mudstone, meszes/kovás kötıanyagú finomszemcsés 

kvarchomokkı (biogén alkotók: foraminiferák, molluszka-héjtöredékek, echinodermata-

váztöredékek, ostracodák). Az Aggteleki- és Bódvai-egységben a formáció legfelsı szakaszán 

eltérı fácieső képzıdmények jelennek meg. A formáció éles szín- és litológiai váltással 

települ a Bódvaszilasi Homokkıre (4. ábra) (KOVÁCS et al. 2004). A formációt feküjétıl éles 

színváltozás és a mészkıpadok megjelenése különíti el (RÓTH 1993b). Az alsó szakasz még 
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erısen finomhomokos, szürke, barnásszürke ooidos mészkı, keresztrétegzett meszes 

homokkı és márga, agyagmárga váltakozásából áll. A rétegsorban felfelé az ooidos mészkı 

fokozatosan kimarad, majd az ezzel váltakozó buckásan keresztrétegzett meszes homokkövet 

fokozatosan felváltja a mélyebb vízi képzıdéső márga, aleurolit és a sötétszürke, gumós, 

bioturbált mészkı. Ettıl kezdve a Miklóshegyi Mészkı Tagozat (feketedett héjú kagyló-

lumasellát tartalmazó vörös ooidos mészkı és durva krinoideás mészkı) megjelenéséig a 

szemcseméret fokozatosan durvul és a rétegvastagság erıteljesen nı, ami a sekélyvízi 

mészhomokdombok erıteljes progradációjára utal. E szakaszra jellemzı az elmosási 

felületekre települı, buckásan keresztrétegzett krinoideás mészkı és a finomszemcsés 

homokkı, amely nagymérető zsákszerkezetei („ball & pillow”) a korai diagenetikus 

víztelenedési folyamatok során jöttek létre. A rétegek bázisán gyakoriak a hosszú, keskeny 

(10-15 cm) meredek falú talpnyomok („gutter cast”), amelyeket valószínőleg vihar keltette 

áramlások hoztak létre. A Véghegyi Homokkı Tagozat vörös finomszemcsés homokkı és 

aleurolit, alárendelten agyagpala képzıdményekkel viszonylag éles határral települ az ooidos 

tagozatra. Az ezt követı rétegsor szinte megismétlése a formáció legalsó szakaszának. A 

formáció egészében a márgás rétegfelszíneken jellemzıek a vékony járatnyomok. Az 

Aggteleki-egységben a formáció legfelsı szakaszán ismét szürke ooidos mészkı 

betelepülések jelennek meg. A formációt ısmaradvány-tartalma alapján (Tirolites gr. 

cassianus (Quenstedt), Tirolites illyricus, Dalmaites morlaccus, Dinarites dalmatinus 

ammoniteszek (Hauer), Eumorphotis kittli, Eumorphotis telleri, E. reticulata, Costatoria 

costata kagylók (Zenk.), Natiria costata és Turbo rectecostatus csigák) a felsı-olenyokiba 

lehet besorolni. A Szini Márga Formációval a szlovákiai Paklan és Ješlava rétegek 

korrelálhatók.  

A lerakódott sziliciklasztos üledékek egyenletes lejtéső tengeraljzatot hoztak létre, part 

menti kisebb ooidos mészhomokdombokkal (KOVÁCS et al. 2004, LESS 2000). 

A kezdeti homoklinális rámpa az olenyoki végére növekvı hajlásszögő rámpává fejlıdött, 

ehhez a déli egységekben felgyorsult süllyedés is jelentısen hozzájárulhatott. E folyamat már 

a középsı-triász riftesedés elızményének tekinthetı. A kora-triász/középsı-triász határán a 

finom törmelékanyag beszállítás jelentısen lecsökkent, és a karbonátos üledékképzıdés vált 

dominánssá (Szinpetri Mészkı) (KOVÁCS et al. 2004). A középsı-triász kezdetén a 

karbonátossá váló rámpán oxigénhiányos lagúnában keletkezett a Gutensteini Formáció, majd 

ezt felváltva az anisusi folyamán már zöldalgában gazdag karbonátplatformon a Steinalmi 

Formáció. A riftesedés következtében széttagolódó területen a középsı-anisusi folyamán a 
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medence fácieső Bódvarákói Formáció (Meliatikum, Szilicikum), Dunnatetıi Mészkı 

(Szilicikum) és a Szentjánoshegyi Mészkı (Tornaikum) képzıdött.  

 

 
4. ábra: Az Aggtelek-Rudabányai-hegység paleo-mezozoos képzıdményeinek elvi rétegoszlopa 

(SZENTPÉTERY & LESS 2006) 
 

A Szilicei-egységen belül ugyanekkor megjelentek a lejtı fácieső képzıdmények is 

(Reiflingi Mészkı, Nádaskai Mészkı), miközben a peremi részeken a ladin korszakba 

átnyúlóan folytatódott a karbonátplatformok és szivacszátonyok kialakulása (Wettersteini 

Formáció). A ladinban, a riftesedés felerısödésekor a mélytengeri Szárhegyi Radiolarit és 

Bódvalenkei Mészkı képzıdött. A karniban a sziliciklasztok újból megjelentek, a 

Tornaszentandrási Agyagpala és a Szılısardói Márga képzıdött. A felsı-triász további 

medence fácieső képzıdményei: Pötscheni Mészkı, Hallstatti Mészkı, Zlambachi Márga. A 
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késı-triászban a Szilicikum területén is egyre hátrébb szorult a karbonátplatform. Az európai 

kontinentális perem Meliata-óceán felé nézı részén a Telekesvölgyi Formáció üledékes 

rétegei rakódtak le. Ehhez a jura kezdetétıl a szomszédos övben a Telekesoldali Formáció 

képzıdése társult. Mindkét komplexum esetében a rétegsor feltételezhetıen a teljes jurát 

lefedi (CSÁSZÁR 2005).  

A terület paleogén képzıdményei közül a legidısebb az oligocén korú, sekélybathiális 

Kiscelli Agyag. Késıbb az oligocén-alsó-miocén folyamán a litorális Bretkai Mészkı és a 

Széchényi Slír képzıdött. A neogén képzıdményeket miocén korú szürke és vörös agyag és 

alginit, a folyóvízi hordalékkúp fácieső Szuhogyi Konglomerátum, a pannóniai korú Csereháti 

Riolittufa, a delta síksági kifejlıdéső Edelényi Tarkaagyag Formáció (Debrétei Tagozat és 

Szalonnai Mészkı Tagozat), valamint pliocén homok, aleurit, pleisztocén töbörkitöltésként 

megjelenı vörös agyag, a medenceperemi, hordalékkúp jellegő Borsodi Kavics Formáció, 

továbbá teraszüledékek, pleisztocén-holocén deluvium, proluvium, allúvium, mésztufa és 

holocén talajok képezik (CSÁSZÁR 1997, SZENTPÉTERY & LESS 2006). 

3.3. A RUDABÁNYAI ÉRCESEDÉS 

A rudabányai polimetallikus ércesedés Rudabánya, valamint Alsótelekes és Felsıtelekes 

határában fekszik (5. ábra). A meghatározó szerkezeti elemek a Darnó-zóna ÉÉK-DDNy-i 

csapású fıvetıi, amelyek 100-1000 m széles, eltérı paleozoos-mezozoos rétegsorú pásztákra 

tagolják a területet. A pászták együtt pozitív virágszerkezetet alkotnak, amely két oldalán 

lesüllyedt aljzatú, harmadidıszaki üledékekkel feltöltött árkok helyezkednek el. A 

virágszerkezet tengelyében elhelyezkedı, feltehetıen leginkább kiemelt, 0,3-3 km között 

változó szélességő pászta hordozza az ércesedést, amelyet tektonikusan felmorzsolódott, 

egymásra tolódott, agyagmárga mátrixba ágyazott karbonát- és sziliciklasztos kızetblokkok, 

így különálló érctestek (> 1000 db) alkotnak (PANTÓ G. 1956, HERNYÁK 1977, SZENTPÉTERY 

& LESS 2006, FÖLDESSY et al. 2010). A tömzsös-blokkos-lencsés érctestek igen változatos 

méretőek, hosszúságuk 60-600 m, szélességük 10-100 m, vastagságuk 3-100 m közötti lehet 

(KUN 1989).  

A vasércbánya DK-i peremén több fúrás harántolt paleozoos korú képzıdményeket, grafitos 

agyagpalát mészkı betelepülésekkel (karbon, perm?). A külfejtésben számos fúrás tárta fel a 

felsı-perm-alsó-triász Perkupai Evaporitot, feküje egyelıre nem ismert. Az összlet 

túlnyomórészt anhidritbıl épül fel, a felszínhez közelebb 20-60 m vastagságban gipsz 

található, de a legtöbb esetben sziliciklasztos szakaszokat is tartalmaz az evaporit. Az összlet 
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tagjai különféle arányban egymásba gyúródtak, illetve a fekü és a fedı formációk között 

tektonikus helyzetben jelenik meg, és a repedéseit is kitölti (PANTÓ G. 1956). Erre települ a 

korábban „szeizi homokkı”-nek nevezett alsó-triász Bódvaszilasi Homokkı, amely a 

felszínen a bánya DNy-i peremén (Mogyorós-oldal, Majális-tetı, Andrássy-I., -III. 

külfejtések) és tovább DNy-ra Rudabánya felé ismert.  

 

 
5. ábra: A rudabányai kutatási terület fedett földtani térképe (FÖLDESSY et al. 2008 nyomán) 

 

A zöldesszürke, kibúvásokban az oxidáció hatására vörös színő Bódvaszilasi Homokkı 

karbonátmentes agyagpala és homokkı váltakozásából épül fel, az összlet vastagsága 300 m-

re tehetı. A képzıdmény helyenként figyelemre méltó mennyiségő vastartalommal bír, amit 

„savanyú (pátvas)ércnek” hívtak, bár ez a magas SiO2-tartalom miatt nem volt felhasználható. 

A savanyú pátvasérc azonban nemcsak a Bódvaszilasi Homokkıben, hanem a korábban a 

formációba sorolt („szeizi vöröscsíkos márga és homokkı”, PANTÓ G. & MOSER 1955, PANTÓ 

G. 1956, RADOVITS 1963, HERNYÁK 1976), majd késıbb már „Werfeni átmeneti rétegeknek” 

hívott (BALLA et al. 1987), a Bódvaszilasi Homokkı felsı és a fedı, „kampilli” Szini Márga 

alsó szakasza közti zöldesszürke színő homokkı, agyagpala, agyagmárga és mészkı 

összetételő rétegcsoportban is elıfordul. A lemezes és általában erısen redızött, alsó-triász 

Szini Márga az ércesedett kızetblokkok között jelenik meg, és aleurolit-, dolomit-, karbonátos 
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vasérc- és barit-fragmentumokat tartalmaz. Zavartalan rétegsorokban fedıje a sötétszürke, 

lemezes Szinpetri Mészkı, amire a sötétszürke, vastagpados dolomit, a Gutensteini Formáció 

települ, a két képzıdmény fıként az Andrássy-II. és a Vilmos külfejtésekben fordul elı. 

Valószínőleg e két formáció metaszomatizált anyagából keletkeztek a szideritesedett, majd az 

oxidációs zónában limonitosodott tömbök, amelyek eredeti szöveti bélyegei eltőntek, helyette 

pátos kristályokból és ezek által cementált fragmentumokból állnak.  

Az ércesedett képzıdmények fedıjében oligocén-miocén üledékek települnek (Szuhogyi 

Konglomerátum, Szécsényi Slír, pannóniai üledékek) (PANTÓ G. 1956, RADOVITS 1963, 

BALLA et al. 1987, FÖLDESSY et al. 2010). 

 

A savanyú pátvasérc képzıdésre a nagyüzemő bányászat során számos elmélet született. 

PANTÓ G. & MOSER 1955, PANTÓ G. 1956) a szeizi „tarka homokkıcsoport” kötıanyagában 

helyenként csomókban és sávokban figyelemre méltó mennyiségő, üledékes eredető 

vaskarbonátot ír le, és a helyenként apró fészkekben megjelenı „vascsillám” anyagát is 

üledékes vasfelhalmozódással magyarázza. Analógiának a szepes-gömöri-érchegységi Bradlo 

érctelepet hozza fel, ahol a Fe a diagenezis utáni átalakulások során „vascsillám-erek és 

fészkek” formájában halmozódott fel. HERNYÁK (1967) szerint a savanyú pátvasérc a 

tektonikailag legjobban felmorzsolt zónákban, a szeizi képzıdmények karbonátos szakaszain, 

hidrotermális metaszomatózis hatására jött létre, csakúgy, mint a fiatalabb dolomitban és 

mészkıben jelenlévı pátvasérc, azonban kisebb mennyiségben, mivel a szeizi 

képzıdményekben alárendelten fordulnak elı karbonátos rétegek. Azonban nem zárja ki a 

krémpát üledékes eredetét sem, bár megjegyzi, hogy ez nem bizonyítható. A HERNYÁK (1967) 

féle „savanyú érc” a krémpát mellett a hematitot is magába foglalja, utóbbi képzıdése 

véleménye szerint üledékes és hidrotermális eredető. Az üledékes hematit fıként a 

homokköves rétegekben, igen kis mennyiségben fordul elı, míg a hidrotermális kiválású 

leggyakrabban sziderittel, kvarccal és barittal összenıve figyelhetı meg. Az ércesedést 

szerinte agyagásványosodás és kovával való átitatódás is kísérte, valamint a kísérı ásványok 

közé sorolja a baritot, kalcitot, kvarcot és alárendelten különféle szulfidokat (pirit, kalkopirit, 

galenit). A savanyú pátvasérc és vele együtt a pátvasérc képzıdési idejét a kárpáti orogén 

sorozaton belül a larámi hegységképzıdéssel megindulónak tartja. 

A rudabányai Deák bányatelek területén is ismert és feltárt volt a Bódvaszilasi Homokkı és 

a benne elıforduló vasérc a „szeizi vöröscsíkos márga és homokkıcsoportban”, azonban 

utóbbit egyes kutatók a fı ércvonulathoz (Andrássy-I, II, III, Vilmos, Rudahegy) képest eltérı 

genetikájúnak ítélték (PANTÓ G. 1956, RADOVITS 1963, BALLA et al. 1987). PANTÓ G. & 
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MOSER (1955) és PANTÓ G. (1956) a homokkıben rétegezett hematitot és sziderites-ankerites 

rétegeket ír le, amely véleménye szerint üledékes eredető, és lehetségesnek tartja, hogy az 

eredeti üledékképzıdés és a diagenezis is eltérı volt a két terület között. RADOVITS (1963) a 

deákbányai savanyú vasércet három típusra osztotta, ebbıl az egyik az „üledékes és 

metaszomatikus pátvasérc”, amely a szeizi rétegsor legfelsı tagjában fordul elı nagyobb 

mennyiségben. Szürke, szürkésvörös színőnek írja le, amiben a repedéseket kvarc, ritkán barit 

tölti ki, és több helyen teljesen limonitosodott. Véleménye szerint az elıbb leírt képzıdmény 

hematitos metaszomatózissal jött létre a szeizi rétegsor karbonátos szakaszaiból. Ugyanezen 

összletben alárendeltebb mennyiségben üledékes eredető szideritet írt le, ami sárgásfehér 

színő, egyenlı szemnagyságú és néhol a szemcsék egymáshoz kapcsolódnak. A másik csoport 

a „hematitos-szilikátos barnavasérc”, ami a deákbányai vasérc fı tömegét alkotja. A 

képzıdmény lilásvörös színő a hematittól, de nagyobb része limonitosodott. A pikkelyes 

hematit megfigyelése szerint egyes esetekben a kötıanyagot teljesen, míg a homokszemcsék 

egy részét kiszorította. A hematitos-szilikátos vasérc rétegzett, és a rétegzést metszı 

repedésekben kvarc, kalcit, ritkábban barit található. A harmadik érc-csoport a „gyengébb 

minıségő hematitos-szilikátos vasérc (ankerit)”, ami a hematitos-szilikátos vasérchez 

hasonlít, azonban kisebb a Fe-tartalma. Kiindulási kızete homokkı volt, a homokkı szemcséi 

között pedig a hematit szabálytalan eloszlású. RADOVITS (1963) szerint a szeizi 

képzıdmények képzıdésekor a homokkı szemcséi vagy a karbonátos rétegek között apró, 

gömbös szerkezető sziderit halmazok keletkeztek, azonban nem tudta eldönteni, hogy az 

általa üledékesnek tartott hematit szingenetikus-e az üledékes sziderittel. Véleménye szerint 

ezt az üledékes érces összletet érte a fı vasércesedést létrehozó metaszomatózis, amely 

egyrészt a meszes rétegeket szideritté alakította, másrészt a feltörı oldatok feloldották a 

homokkı kötıanyagát és sok helyen a kvarcszemcséket is, és helyükben hematit vált ki. 

Emellett elképzelhetınek tartotta, hogy a hematit egy része az üledékes sziderit 

metaszomatózisa folytán jött létre, mivel Deákbányán a metaszomatózis nem szideritet, 

hanem fıként hematitot eredményezett, és feltételezte, hogy az átalakító oldat magasabb 

hımérséklető volt. Az 1987-es bányabezárási dokumentáció szerint (BALLA et al. 1987) a 

deákbányai vasérc genetikája a RADOVITS (1963) által leírtakhoz hasonló, azonban az 

üledékes hematit képzıdését elveti, mivel a hematit megjelenése nem követi a rétegzést, 

azonban feltételezi, hogy a kızet tartalmazott szingenetikus, oxidos formájú vasat, amely a 

kızettéválás során hematittá alakult. A hematit mellett a második leggyakoribb 

metaszomatikus ásványnak a baritot jelöli meg, ami a rétegzéssel párhuzamos padokat és a 

rétegzést metszı repedéskitöltéseket alkot. A terület szeizi képzıdményeiben ritkán pirit és 
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kalkopirit is elıfordul, amelyek a rétegzés mentén elnyúlt, kvarccal kísért fészkekben 

halmozódtak fel. 

A rudabányai bányabezárási jelentésben (BALLA et al. 1987) összefoglalták a 

metaszomatikus ércesedés eredetére vonatkozó lehetıséges modelleket, az egyik a területen 

található ofiolitok szerpentinesedése során felszabaduló Fe, vagy a telekesvölgyi riolit, illetve 

felvetik annak a lehetıségét, hogy az érc gránitos-granodioritos intrúzióból származik, amely 

úgy lehetséges, hogy a rudabányai ércesedés a szepes-gömöri intrúziók távoli hidrotermális 

származéka, vagy a szepes-gömörivel egyidıs gránitos intrúzió húzódik meg a hegység alatt. 

NAGY (1982) a sziderites metaszomatózist a jura korú gömöri savanyú magmatizmushoz köti, 

mivel különbözı szulfidásványokban szanidin-zárványokat mutatott ki, amelyek véleménye 

szerint magas hımérséklető, savanyú magmával való közvetlen kapcsolatot jeleznek. BALLA 

et al. (1987) a negyedik lehetıségnek a CSALAGOVITS (1973) által felállított modellt tartja. 

CSALAGOVITS (1973) szerint az alpi régióban általánosan elterjedt az alsó-középsı-triász 

karbonátokhoz kapcsolódó metaszomatózis, azonban a felsı-triász-alsó-kréta képzıdmények 

metaszomatózisa nem ismert. A közép-európai, hasonló parageneziső érctelepek a variszkuszi 

molassznak tekinthetı felsı-karbon, perm, alsó-triász és az alpi alsó karbonátos formációk 

határzónájában alakultak ki. A metaszomatózis során keletkezett ásványok képzıdési 

hımérséklete maximum 150°C, ezzel kizárja az ércesedés kapcsolatát a 

magmabenyomulásokkal. CSALAGOVITS (1973) feltételezi, hogy az ércanyag a vastag 

törmelékes feküsorozat anchimetamorf átalakulása során mobilizálódott, oxidatív 

körülmények között. A rudabányai ércesedés a vízzáró kampilli összlet fedıjében és a 

feküjében (szeizi) alakult ki, így két mélységi vízrendszer jelenlétével számol, amelyek a 

perm-szeizi összlet pórusvizei, és a triász karbonátok hasadékvizei. Véleménye szerint a 

kampilli rétegeket áttörı szerkezeti vonalak kialakulása, tehát a két vízrendszer közötti 

érintkezés megteremtıdése volt az elıfeltétele az ércesedésnek, tehát nem volt szükséges 

magmás tevékenység, amivel FÜGEDI et al. (2010) is egyetért. CSALAGOVITS (1973) szerint az 

eltérı hımérséklető és összetételő vizek érintkezési zónájában fiziko-kémiai határfelület 

alakulhatott ki, ahol az érchozó oldatok pH és redox viszonyainak hirtelen változása vezetett 

az ércek kicsapódásához. Az ércesedés szakaszos jellegét a fiziko-kémiai határfelület 

függıleges eltolódásával magyarázza, amely a vízrendszer nyomásának változása 

következtében történhetett. A fekü víz kloridos-szulfátos, 7-nél kisebb pH-jú, a karbonátok 

hasadékvize hidrogénkarbonátos, szulfidos, reduktív lehetett, amely kicsapta az alsó 

vízrendszer színesfém tartalmát. A reduktivitás oka a bakteriális tevékenység során történı 

szulfátredukció, amely feltétele a viszonylag alacsony nyomás és hımérséklet. Az evaporitos 
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összlet redukciója során Ba is felszabadulhat. A hozzákeveredı hasadékvizek hatására a Mg- 

és Fe-tartalmú fekvı vizeinek savanyú pH-ja semlegesítıdik, amely során lehetıvé válik a Fe 

és Mg CaCO3-os környezetben történı beépítése. A szulfidok kiválásához szükséges a 

szulfidionok stabilitását biztosító alacsony redoxpotenciál. A hirtelen redoxpotenciál 

csökkenést a hasadékvizekkel való keveredés okozhatta (CSALAGOVITS 1973). A HOFSTRA et 

al. (1999) által, stabilizotóp vizsgálatok alapján felállított modell alapvetıen megegyezik a 

CSALAGOVITS (1973) által közölt genetikai modellel. A rudabányai ércesedés, a stabilizotóp 

eredmények szerint, a karbonátokhoz kötıdı sziderit helyettesítésekhez, és az MVT Zn-Pb 

telepekhez hasonló, azonban a hasonlóság, pl. a Gömörikumban elıforduló polimetallikus 

sziderit-kvarc telérek képzıdésével kizárható. Az érchozó oldat valószínőleg viszonylag 

oxidált, savas, sós, SO4
2--gazdag volt, ami a vasat és a színesfémeket klorid-komplexek 

formájában szállította. Véleményük szerint a Perkupai Anhidrit és a Bódvaszilasi Homokkı 

vörös rétegcsoportjai lehettek a Fe és a színesfémek forrásai, míg a barit S izotóp összetétele 

alapján az SO4
2- az upponyi- és szendrıi-hegységi paleozoos fekete palákból ered. Az általuk 

vizsgált szulfidok izotóp összetétele arra utal, hogy a H2S termokémiai redukció során 

keletkezett a permi szulfátokból, a karbonátok szervesanyag-tartalmával kölcsönhatásba 

lépve. Véleményük szerint a rudabányai ércesedés tenziós törések mentén, a Perkupai 

Evaporitból, Bódvaszilasi Homokkıbıl és paleozoos fekete palákból származó felszálló 

fluidumok, valamint a dolomit és a talajvíz reakciója során jött létre.  

SZAKÁLL (2001b) szerint a törések ismételt felújulása biztosította a vasas metaszomatózis és 

a szulfidos kiválások széles elterjedését. A metaszomatózis kora a pátvasércben elıforduló 

szericit K-Ar radiometrikus kormeghatározása szerint 175 millió év vagy annál fiatalabb, 

ezért a metaszomatózis valószínőleg a középsı-anisusi (kora alpi) riftesedéshez kötıdı 

folyamatokkal függ össze, nem szükségszerően magmás folyamatok eredménye, a pátvasérc 
13C és 18O izotóp összetétele az oldatok metamorf eredetére utal. 

A Gömörikum területén a metaszomatikus helyettesítéses Fe-, Mg- és Mn-karbonát 

telepek a szilur korú, feketepalákat tartalmazó Betliari Formáció, Holeci Tagozatának 

karbonát szintjében és a Dobšiná Formációcsoport karbon korú karbonátjaiban, míg a 

sztratabound sziderit telepek (Nižná Slaná, Kobeliarovo) a szilur Betliari Formációban vannak 

jelen. A sziderit-szulfid teléres ércesedések (pl. Rudňany, Dobšiná) alacsony metamorf fokú 

kızetekben fordulnak elı (RADVANEC et al. 2004). A rudabányai telephez hasonló genetikájú, 

gömörikumi, rétegtani szinthez kötött metaszomatikus sziderit telepek (Nižná Slaná), 

valamint az eltérı képzıdéső sziderit-szulfid telérek és antimonit-kvarc telérek (Rudňany, 

Rožňava, Gelnica telepek) kialakulását RADVANEC et al. (2004) és (2010) szerint nem 
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gránitos és bázisos magmatitokból származó fluidumok okozták, hanem az alsó-paleozoos és 

karbon korú üledékes, vulkanoszediment és vulkáni kızetekbıl (metapélitek, feketepalák és 

bazaltok) származó, Fe-gazdag, CO2- és S-tartalmú, variszkuszi korú, alacsony nyomású, 

közepes hımérséklető (300-580°C, amfibolit fácies) metamorf fluidumok. A szulfátok 

eredetébıl a permi evaporitokat kizárták. A fluidumok a több száz, meredeken dılı törés 

mentén áramolhattak és a karbonátokkal kölcsönhatásba lépve alakították ki a sziderit és 

szulfid telepeket. Véleményük szerint az ásványegyüttes fejlıdése komplex, diagenetikus, 

metamorf (dolomit és Mg-ankerit képzıdéssel) és késıbbi sziderit helyettesítıdési fázisokból 

áll. Az ércesedések létrejöttében a variszkuszi metamorfózis dominált, az alpi metamorf 

esemény kisebb szerepet játszott. Azonban HURAI (2005) felhívta a figyelmet arra, hogy a 

sziderit képzıdés ideje nem lehet variszkuszi korú, mivel a Gömörikumban számos sziderit-

ankerit telér végzıdik permi molassz üledékben és középsı-triász mészkövekben (Biela Voda, 

Stratená), illetve harántolja a gömöri gránitokat (pl. Dianiška), amelyek eredete a perm-triász 

riftesedéshez kapcsolódik, valamint hogy a Nyugati-Kárpátokban és a Keleti-Alpokban 

elıforduló sziderit és ankerit telérek sosem harántolják az Ausztro-Alpi takarókat, ami kizárja 

a felsı-jura – alsó-kréta utáni képzıdési kort. Véleménye szerint az Alpok-Kárpátok régióban 

a szideritképzıdés elfogadható idıpontja triász – középsı-jura közötti (HURAI 2005).  

A legújabb eredmények szerint (FÖLDESSY et al. 2010) a rudabányai ércesedés több 

szakaszban jött létre, az ércesedési fázisokat három jelentıs deformációs szakasz tagolja. 

Valószínőleg a legkorábban, az elsı deformációs szakaszt megelızıen egy feltehetıen 

szinszediment, rétegszerő (SEDEX) galenit-szfalerit-barit ércesedés jött létre, ami a pélites, 

karbonátos, reduktív képzıdményekhez (Szini Márga) kötıdik (NÉMETH et al. 2013). Az elsı 

deformációs szakaszra a Ny-ÉNy-i dıléső fı- és K-DK-i dıléső kiegészítı feltolódások 

utalnak, amelyek létrehozták az eredeti pikkelyes szerkezet. A hintett, teléres és breccsabeli 

Pb-, Zn-, Ag- és Cu-szulfid dúsulási formák az ekkor kialakult pikkelyekhez és az azokat 

határoló vetıkhöz kapcsolódnak („baritos pátszegély”), csakúgy, mint a bányászott 

pátvasércet létrehozó (PANTÓ G. 1956) vasas metaszomatózis. A sziderites metaszomatózis 

után döntıen pirit-tartalmú masszív szulfidtelérek képzıdtek (FÖLDESSY et al. 2010). A pirit 

az egész érctelepben általánosan elterjedt hintett, pecsétes formában. A metaszomatózist 

követı hidrotermális kiválások részben felemésztik a vasas karbonátokat, részben a 

repedéshálózatok, réteg- és tektonikai határok mentén dúsulnak (SZAKÁLL 2001b). A réz-

szulfidok a részben vagy teljesen szideritesedett karbonáttestekben váltak ki, míg a 

vetızónákat vagy teléreket kitöltı galenit és szfalerit túlnyúlnak ezeken és gyakran a 

vasércbányászat szempontjából meddı kızetekben fordulnak elı. A második deformációs 
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szakaszba a feltehetıen a Darnó-zóna menti, kora-miocén transzpresszióhoz kötıdı 

szerkezetek tartoznak, amelyek az elızı vetızónákat elvetı DK-i és ÉNy-i dıléső, egymást 

keresztezı feltolódások, és ÉÉK-DDNy-i és ÉÉNy-DDK-i csapású meredek oldaleltolódások. 

A karbonátos tömbök között korábban létrejött, agyagos kitöltéső vetızónák számos esetben 

felújultak, anyaguk újra breccsásodott és redızıdött. A vetızónák gyakran keresztezik a már 

ércesedett zónákat, esetenként azokban haladnak, így a korábban összefüggı telérek rövidebb 

szakaszokra szakadtak szét, egy részük felmorzsolódott és anyaguk az új vetıbreccsák 

fragmentumait alkotja. A második deformációs szakaszt követıen egy valószínőleg alacsony 

hımérséklető ásványképzıdés történt, ami As-, Sb-, Hg- és Ag-dúsulásokat hozott létre, 

amelyek felülbélyegzik a sziderites és a pátszegélyi ércesedést (FÖLDESSY et al. 2010).  

A szulfidok kiválása a takaróképzıdés elıtt, a középsı-krétában vagy annál korábban 

történhetett, a fluidumok alacsony hımérsékletőek (100-250 °C) lehettek. A réz-szulfidok 

kiválása, pirit-bornit termométer alapján, 228°C felett történhetett, míg a szfalerit és galenit 

képzıdési hımérséklete 115°C, a markazité 250°C alatti, a teléres barité pedig min. 180°C 

(SZAKÁLL 2001b).  Az oxidációs öv jelentıs részének kialakulása valószínőleg a pliocén elıtti 

kiemelkedés eredménye volt, az oxidáció 40-60 m mélységig hatolt le. A harmadik 

deformációs szakaszba a pannóniai rétegeket is érintı, fiatal kiemelkedéshez kapcsolódó 

szerkezeti elemek tartoznak, amelyek a felszínen ritkán észlelhetı, K-Ny-i csapású vetık. A 

jelenleg feltárt kızettömeg felszínközelbe került, és a felszín alatt, oldatok hatására kialakult 

egy limonitos bontott zóna (barnavasérc) és másodlagos dúsulások (termésréz, malachit, 

cerusszit, anglezit, smithsonit) (FÖLDESSY et al. 2010). A miocén összlet bázisán jelentıs 

mennyiségben képzıdött szferosziderites vasérc is (SZAKÁLL 2001b). 
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4. MINTAVÉTEL 

A vizsgált Bódvaszilasi Homokkı mintákat egyrészt a rudabányai külfejtésben, a Rotaqua 

Kft. által, 2008-ban és 2010-ben létesített új fúrásokból (T-11, T-12, T-12/A, T-13, T-14, T-

14/A, T-15, U-1, U-2) és egy Rudabánya községben lévı felszíni feltárásból (Gvadányi úti 

útbevágás) vettem. Másrészt mintáztam az Aggteleki-hegység területén mélyült fúrások 

(Bódvaszilas-11, Jósvafı-3, Szin-1, Tornakápolna-3: Rákóczi-telepi fúrómagraktár) anyagát, 

valamint a formáció típusfeltárását (Perkupa, Felsı-templom melletti feltárás) és a Perkupa 

község Varbóc felıli végén található feltárást is (I. melléklet, 1. táblázat; 6. ábra). A savanyú 

pátvasérc jelen volt a rudabányai Bódvaszilasi Homokkı minták legnagyobb hányadában, 

ezenkívül további, kizárólag savanyú pátvasérc (mint különálló fázis) mintákat is vettem a 

rudabányai új fúrások anyagából, a Bódvaszilasi Homokkı és a Szini Márga közötti átmeneti 

rétegekbıl.  

A vizsgált Szini Márga minták a rudabányai külfejtésben mélyített új fúrásokból (T-11, T-

11/A, T-11/B, T-13, T-14, T-15/A) és a külfejtésbeli felszíni feltárásokból (Andrássy-I, -II 

külfejtés, Villany-tetı), illetve egy aggteleki-hegységi fúrásból (Tornakápolna-3: Rákóczi-

telepi magmintaraktár) és a formáció típusfeltárásából (Szin, régi vízimalommal szemközti 

kıfejtı), valamint egyéb felszíni feltárásokból (Perkupa Varbóc felıli végén a patakmeder, 

Perkupától Varbóc felé vezetı közút jobb oldalán lévı feltárás) származnak (I. melléklet, 2. 

táblázat; 6. ábra).  

A nem ércesedett terület Bódvaszilasi Homokkı és Szini Márga mintái esetében igyekeztem 

olyan példányokat győjteni, amik lehetıleg minél üdébbek, és kızettanilag illetve 

szedimentológiailag minél változatosabbak legyenek. Az ércesedett minták kiválasztásánál is 

erre törekedtem, bár ez esetben fontos volt, hogy olyan mintákkal dolgozzak, amelyek a 

sziliciklasztos kızetekben létrejött ércesedést is megfelelıen reprezentálják. 

Középsı-triász karbonátokban létrejött vasérc (pátvasérc) mintákat is győjtöttem a külfejtés 

területérıl (Andrássy-I bányarész, Ny-i oldal; Andrássy-I, K-i oldal, 1. árok; Andrássy-II 

bányarész, K-i oldal; Andrássy-II, bányató D-i vége) (I. melléklet, 3. táblázat). A pátvasércet a 

külfejtés területén nagyrészt lefejtették, csak néhány kisebb-nagyobb, vastag limonitos kérgő 

kızettömb formájában maradt meg. További pátvasérc mintákat vettem a Sajó bányarészen, 

egy vasérckutató táró közelében. 

Jelen munka alapját az általam győjtött és vizsgált összesen 87 db Bódvaszilasi Homokkı és 

20 db savanyú pátvasérc, 24 db Szini Márga, 5 db pátvasérc, és 5 db Perkupai Evaporit minta 

(Szin-1 fúrás) képezi. 
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6. ábra: Az Aggtelek-Rudabányai-hegység egyszerősített földtani térképe, a rudabányai kutatási 

terület és a vizsgált formációk mintavételi pontjainak feltüntetésével (NÉMETH et al. 2012 nyomán) 
 

5. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

A begyőjtött mintákból a makroszkópos megfigyelések után vékonycsiszolatokat 

készítettem, amelyeken petrográfiai mikroszkópos vizsgálatokat végeztem, átesı és ráesı 

fénnyel, egy Leitz Metalloplan polarizációs mikroszkóp segítségével, a Miskolci Egyetem 

Ásvány- és Kızettani Tanszékén. Katódlumineszcens vizsgálatokat is végeztem az MTA 

CSFK Földtani és Geokémiai Intézetében, egy Nikon Eclipse E600 típusú polarizációs 

mikroszkópra szerelt Reliotron hideg-katódos luminoszkóp használatával (5-8 kV 

gyorsítófeszültség, 0,9 mA mintaáram). 

Röntgen-pordiffrakciós mérések porított teljeskızet mintákon és 2 µm alatti frakciójú 

agyagásvány- és 2 µm feletti mérettartományú csillám-szeparátumokon is történtek. Az 

elemzés és a felvételek kiértékelése Bruker EVA szoftver segítségével a Miskolci Egyetem 

Ásvány- és Kızettani Tanszékén történt. Az alkalmazott mőszer egy Bruker D8 Advance 
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pordiffraktométer volt, amely fıbb paraméterei: theta/theta goniométer, dinamikus 

sztintillációs detektor (NaI), kerámia röntgencsı (Cu anód), hajlított grafit egykristály 

szekunder-oldali monokromátor, 40 kV gyorsítófeszültség, 40 mA mintaáram. Egyes 2 µm 

alatti frakciójú agyagásvány szeparátumokról kontroll illit és klorit kristályossági mérések is 

készültek az MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézetében. Az illit és klorit kristályossági 

vizsgálatokhoz szükséges 2 µm alatti frakciójú agyagásvány szeparátumokat a letört, ırölt, 

átszitált és desztillált vízzel többször átmosott mintákból, ülepítı hengerekben a lebegı 

szuszpenziót leválasztva, majd centrifugázva (2400 fordulat/perc) és kemencében kiszárítva 

kaptam meg. A desztillált vizes átmosás során minden mintából kinyertem egy csillám 

szeparátumot is. A mintánként fennmaradó letört és ırölt anyagot nehézásvány leválasztásra 

használtam fel. A nehézásvány szeparálást nehézfolyadék (bromoform - CHBr3) 

alkalmazásával végeztem. A nehézásványok a könnyő frakciótól való elválasztását a 

bromoformba öntött minták alacsony fordulatszámú (100 fordulat/perc) centrifugálásával, 

majd a lesüllyedt nehéz fázis folyékony nitrogénnel való megfagyasztásával és annak 

elkülönítésével végeztem a ME Ásvány- és Kızettani Tanszékén. A nehézásványokat egy 

Zeiss Stereo Discovery V20 AxioCam MRc5 típusú sztereo mikroszkóp, valamint pásztázó 

elektronmikroszkóp segítségével figyeltem meg és írtam le. A pásztázó elektronmikroszkópos 

és elektronmikroszondás mérések nagyobb része a Miskolci Egyetem Ásvány- és Kızettani 

Tanszékén történt egy JEOL JXA 8600 Superprobe típusú készüléken, 15 kV 

gyorsítófeszültség és 15 nA mintaáram mellett. A mérések kisebb hányada a Miskolci 

Egyetem, Mőszaki Anyagtudományi Karának Fémtani és Képlékenyalakítási Intézeti 

Tanszékén készült egy Zeiss evo-MA10 típusú készüléken, amelyhez egy 126 eV felbontású 

energiadiszperzív spektrométer tartozik. Az elektronmikroszkóp gyorsítófeszültsége 25 kV, 

az elektronnyaláb erıssége 1nA. 

A teljeskızet geokémiai elemzések az ALS Chemex laboratóriumában (Rosia Montana) 

készültek ICP-MS és ICP-AES módszerrel. A 13C és 18O stabilizotóp elemzéseket az MTA 

CSFK Földtani és Geokémiai Intézetében készítették. A mintánként 0,15-0,20 mg 

karbonátpor vízmentes H3PO4-ban való feltárása után Finnigan delta plus XP vivıgázas 

tömegspektrométerrel határozták meg a karbonátból képzıdött szén-dioxid δ18O és δ13C 

értékét. A háromszor elvégezett mérések átlagát δ18O és δ13C értékekben a V-PDB-hez 

viszonyítva adták meg. Teljes szervesanyag-tartalomra irányuló elemzések is készültek az 

MTA CSFK Földrajztudományi Intézetében (Tekmar-Dohrmann Apollo 9000N TOC 

analizátorral). 

DOI: 10.14750/ME.2014.013



 27 

6. MEGFIGYELÉSEK, EREDMÉNYEK 

Értekezésem 6. fejezetében a két vizsgált formáció, a Bódvaszilasi Homokkı és Szini 

Márga, valamint a rudabányai Bódvaszilasi Homokkıben és a szeizi-kampilli átmeneti 

rétegcsoportban elıforduló savanyú pátvasérc minták vizsgálatakor tett megfigyeléseimet és 

különbözı elemzési eredményeimet írom le tényszerően. Az ezekbıl levont 

következtetéseimet a 7. fejezetben közlöm.  

Mivel az általam feldolgozott anyag nagyobb hányada a Rotaqua Kft. jelenlegi kutatási 

területérıl származik, ezért csak a vizsgált rudabányai fúrások helyzetét adom meg, a bennük 

elıforduló ércesedések pontos mélységét nem. Ez azonban nem befolyásolja eredményeim 

értelmezhetıségét. 

 

A következıkben a rudabányai ércesedés területén vizsgált Bódvaszilasi Homokkı és Szini 

Márga ásványtani, kızettani, rövid szedimentológiai és geokémiai jellemzését ismertetem, 

kitérve arra, hogy milyen hasonlóságok és különbségek észlelhetık a nem ércesedett 

területekhez képest.  

A rudabányai ércesedés területén mind a Bódvaszilasi Homokkı, mind a Szini Márga erıs 

deformációt és átalakulást mutat. Mindkét formáció helyenként breccsásodott, és a fúrásokban 

gyakran tektonikusan érintkeznek, a Szini Márga néhol beékelıdik a Bódvaszilasi Homokkı 

Formációba. Az Aggteleki-hegységben a két képzıdmény szintén deformálódott (fıként a 

Szini Márga), azonban kevésbé átalakult, mint Rudabányán. 

6.1. BÓDVASZILASI HOMOKKİ FORMÁCIÓ 

6.1.1. KİZETTANI MEGFIGYELÉSEK 

Rudabányai ércesedés 

A rudabányai külfejtés területén mélyített fúrásokból kiválasztott Bódvaszilasi Homokkı 

minták kevés kivételtıl eltekintve kékeszöld, szürkészöld színő, szemcsevázú, jól 

osztályozott, finom- ritkán aprószemcsés kvarchomokkövek (FOLK (1974) és PETTIJOHN 

(1975) osztályozása szerint), valamint mátrixvázú, jól osztályozott, oligomikt aleurolitok és 

agyagkövek, agyagpalák. A törmelékszemcsék koptatottak-gyengén koptatottak. A kızet a 

fúrásokban helyenként vörös színben is megjelenik. 

Habár a rudabányai, jellemzıen breccsásodott anyagú fúrásokban ritka az olyan szakasz, 

ahol a valódi üledékszerkezetek megırzıdtek, azonban egyes fragmentumokban a 
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szedimentológiai bélyegek jól kivehetık. Gyakoriak az olyan eredeti üledékes bélyegek, mint 

pl. párhuzamos lamináltság, ritkábban keresztlamináltság (I/1. fotótábla, a), lencsés és flázeres 

rétegzés, feltépett agyagkı-aleurolit intraklasztok (I/1. fotótábla, b).  

A formációban legnagyobb mennyiségben (kb. 85%) jelen lévı ásványtörmelék a kvarc, 

amely kizárólag monokristályos formában fordul elı. A monokristályos kvarc xenomorf, 

ritkábban hipidiomorf, elvétve rezorbeált szemcsék is találhatók, egyenes vagy gyakrabban 

unduláló kioltású. Gyakran apró zárványokat, zárványsorokat tartalmazhat. A kvarc szemcsék 

koptatottak-gyengén koptatottak, helyenként jól koptattak is lehetnek.  

A monokristályos kvarc után a leggyakoribb ásvány az idiomorf, enyhén hajlott törmelékes 

vagy ritkábban saját alakú muszkovit, ami azonban elıbbinél jóval kisebb mennyiségben 

fordul elı (kb. 10%). Kis számban málló flogopit, biotit is jelen lehet.  

A földpátok közül igen kis mennyiségben plagioklász (kioltási szög és a röntgen-

pordiffrakciós eredmények szerint albit) van jelen, káliföldpát nem található. A plagioklászok 

táblás-oszlopos alakúak, ikerlemezesség figyelhetı meg rajtuk és csak kis mértékben 

átalakultak.  

Ritkán, 1-1 átalakult amfibol/piroxén szemcse is található a törmelékanyagban, amelyek 

eredeti alakja már nem azonosítható, de mikroszkóppal vizsgálva az erısen bontott 

ásványszemcse magjában még látható a magasabb rendő interferencia szín, illetve összetétele 

elektronmikroszondás mérésekkel megállapítható (kloritosodó amfibol, alkáliamfibol 

maradvány).  

Akcesszóriák közül koptatott vagy igen ritkán saját alakú, egyes esetekben metamikt vagy 

zónás cirkon, koptatott, félig saját alakú vagy teljesen lekerekített apatit, rutil és monacit, 

ritkán xenotim és ilmenit fordul elı. A nehézásvány szeparátumokban elvétve egy-egy 

koptatott sörl szemcse is található (I/2. fotótábla, a). Az akcesszóriák mérete igen kicsi (10-30 

µm), ezért megfigyelésük célszerőbb polarizációs vagy sztereo mikroszkóp helyett 

elektronmikroszkóp segítségével. 

Opak fázisok közül csak pirit van jelen, ami általában hintett, saját alakú, és leggyakrabban 

repedések illetve a laminák mentén fordul elı (I/2. fotótábla, b). Ritkán framboidális formában 

is megjelenik.  

A vizsgált mintákban kızettörmeléket nem találtam. 

A mátrixban fıként klorit (klinoklor), illit, valamint igen ritkán kaolinit és finom eloszlású, 

pikkelyes hematit fordul elı.  

A törmelékszemcsék közötti cementanyag kova és jelentıs mennyiségő karbonát, utóbbi a 

szemcsék között, rétegszerően vagy fészkekben (fıként az eredetileg nagyobb porozitású 
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részeken) és repedéskitöltıként is jelen van. A karbonát 1-2 cm vastag erekben, illetve a 

Bódvaszilasi Homokkı felsı szakaszán, a Szini Márgába átvezetı, szeizi-kampilli átmeneti 

rétegcsoportban több cm-m vastag, egybefüggı szakaszokon is megjelenik a fúrásokban. A 

rudabányai Bódvaszilasi Homokkıben elıforduló, fehéressárga színő karbonát már korábban 

is ismert volt, mint „savanyú pátvasérc”/”krémpát”. Összetétele saját elemzéseim alapján Mg- 

és Mn-tartalmú sziderit, Fe-tartalmú magnezit, ankerit (I/2. fotótábla, c és d). A kızet repedéseit 

kitöltı, nagy mérető karbonát (pátit) kristályok mellett xenomorf kvarc jelenik meg, valamint 

a tömeges karbonát szakaszokban nagy mérető (akár 0,5-1 mm-es), idiomorf kvarc kristályok 

(„megakristályok”, elnevezés: SCHOLLE & ULMER-SCHOLLE 2003) figyelhetık meg, 

esetenként belsejükben egy vékony határvonal utal az eredeti kvarc törmelékszemcsére (I/1. 

fotótábla, g). A törmelékszemcsék kvarc továbbnövekedései karbonát zárványokat 

tartalmazhatnak. Durvaszemcsés, idiomorf kvarc kristályok a homokkı és a krémpátos 

repedés szegélyén is elıfordulnak. A póruskitöltı karbonátcementben és a kötıanyag-

törmelékszemcse határokon alapvetıen elterjedten (I/1. fotótábla, c), illetve a repedéskitöltı 

karbonátban és az összefüggı karbonátos rétegekben a pátit kristályok hasadása mentén (I/1. 

fotótábla, d), nyomokban finom, fonalas mikroszövet figyelhetı meg. A savanyú pátvasérc 

részletesebb jellemzése a 6.3. fejezetben olvasható. A krémpáton kívül elkülöníthetı volt egy 

késıbbi karbonát fázis Rudabányán, amely vékony erekben jelenik meg és kalcit összetételő 

(I/2. fotótábla, e és f).  

A kızet kompakt, általában jellemzı az enyhén irányított szövet, illetve a szemcsék 

egymáshoz préselıdése által létrejött egyenes, konkáv-konvex (I/1. fotótábla, e) és ritkábban 

szutúrás szemcseérintkezés, a szélükön visszaoldódással, valamint a monokristályos kvarc 

szemcséken létrejött szintaxiális kvarc továbbnövekedés (I/1. fotótábla, f). Az autigén kvarc 

körülfolyja és kiszorítja a póruskitöltı karbonát cementet. A kvarc cementben esetenként 

megtalálhatók a karbonát cement apró maradványai. A Rudabánya, Gvadányi utcai mintában 

több, kb. 500 µm szélességő, limonittal kitöltött repedés található, amely mindkét falán nagy 

mérető (200-500 µm hosszú), idiomorf kvarc kristályok nıttek. Hasonló jelenség figyelhetı 

meg az U-1. fúrás egyik mintájában is (U1/6, 61,7 m) (I/1. fotótábla, h).  

A formáció a rudabányai külfejtés területén erısen breccsásodott és átalakult. Egyes 

fúrásszakaszokon a kızet teljesen felmorzsolódott, szürke színő, erısen agyagos mátrixban 

csupán néhány kis mérető sziliciklasztos fragmentumot tartalmaz. Ezek a szakaszok 

jellemzıen több 10 cm–m-es vastagságú törészónák. 

A képzıdményben ritkán törmelékes vagy hintett barit szemcsék is megjelennek, valamint 

repedéskitöltıként is elıfordul.  
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Aggteleki-hegység 

A területrıl vett mintáim legnagyobb hányada barnásvörös, ritkábban szürke színő 

szemcsevázú, jól osztályozott, finom-aprószemcsés kvarcgazdag arkóza (szubarkóza), illetve 

mátrixvázú, jól osztályozott, oligomikt aleurolit és agyagkı. A törmelékanyag koptatott-

gyengén koptatott. 

A perkupai típusfeltárásban (II/1. fotótábla, a) a képzıdmény laminái mentén elıfordulnak 

kis mérető – kb. 1 cm hosszú, 0,5 cm magas – üregek, amelyekben kb. 1 mm-es benn-nıtt 

kalcit és fémfényő, lemezes hematit kristályok foglalnak helyet (II/1. fotótábla, b). 

A Bódvaszilasi Homokkı a területen üdébb, kevésbé átalakult, mint Rudabányán. Az 

eredeti üledékes bélyegek nagyobb arányban ırzıdtek meg, elıfordul párhuzamos 

lamináltság, keresztlamináltság/rétegzés, lencsés illetve flázeres rétegzés, feltépett agyag 

intraklasztok (II/1. fotótábla, c), valamint üledék-terheléses szerkezetek, talpjegyek 

(hullámfodrok) és ısmaradvány lenyomatok (kagyló - valószínőleg Claraia genus).  

Az ásványtörmelékek között egyértelmően a kvarc dominál, ami szintén csak 

monokristályos szemcsék formájában van jelen. Megjelenésük xenomorf, ritkábban 

elıfordulnak hipidiomorf illetve rezorbeált szemcsék is, amelyek kioltása egyenes, de fıként 

hullámos kioltású. A koptatott-gyengén koptatott, ritkán jól koptatott kvarc szemcsék apró 

zárványokat foglalhatnak magukba. 

A nem ércesedett terület mintáiban a rudabányaihoz képest nagyobb számú földpát fordul 

elı, amelyek zömmel táblás alakú plagioklászok (albit), azonban ezek mellett káliföldpát 

(röntgen-pordiffrakciós mérések szerint mikroklin) törmelék is elıfordul, habár többé-kevésbé 

átalakult formában. 

Törmelékes és saját alakú muszkovit szintén jelen van nagyobb mennyiségben.  

Ritkán erısen bontott, Ca- és Fe-tartalmú amfibolok is elıfordulnak. 

Akcesszóriaként koptatott cirkon, idiomorf apatit, rutil (II/2. fotótábla, a és b), magnetit, 

titanomagnetit, ilmenit illetve xenotim és monacit fordul elı, utóbbi helyenként, laminák 

mentén feldúsul. Méretük kb. 10-30 µm. A perkupai típusfeltárás mintáiban 

elektronmikroszkóppal a többi akcesszóriához képest nagy mérető (800 µm-2 mm), megnyúlt 

alakú, szivacsos szövető F-apatitok is megfigyelhetık (II/2. fotótábla, c). 

Opak ásványok közül framboidális pirit fordul elı. A Szin-1 fúrás egyik mintájában (Sz1/3, 

103,3 m) kalkopirit törmelék volt jelen, valamint a Tornakápolna-3 jelő fúrás egyik 

mintájának (Tk3/4, 121 m) nehézásvány szeparátumában szintén nem saját alakú ásványként 

fordult elı, azonban a kalkopirit törmelék semmiképp nem nevezhetı jellemzı elegyrésznek, 

mivel mindössze a fent említett 2 szemcsét észleltem a vizsgált anyagban. 

DOI: 10.14750/ME.2014.013



 31 

A vizsgálat során kızettörmeléket nem találtam. 

A mátrix agyagásványokból (illit), szericitbıl és pikkelyes megjelenéső hematitból áll.  

A képzıdmény kompakt, benne kova és fıként karbonát cement található, azonban utóbbi 

mennyisége kisebb, mint Rudabányán. A szemcseközi, rétegszerő, fészkes és repedéskitöltı 

karbonát cement (II/2. fotótábla, e és f) összetétele a perkupai típusfeltárásban és egyéb felszíni 

elıfordulások esetén kis Fe- és Mn-tartalmú kalcit, míg a fúrómag mintákban (csökkenı 

gyakorisággal) Fe- és kis Mn-tartalmú dolomit, ankerit és sziderit. A Szin-1 fúrásban feltárt 

összletben ritkán megjelennek olyan szakaszok, ahol Fe-tartalmú dolomit klasztok vannak 

anhidrit mátrixba belegyúródva (II/2. fotótábla, d). Az anhidrit valószínőleg a 

feküképzıdménybıl (Perkupai Evaporit Formáció) mobilizálódva töltötte ki a 

repedéshálózatot. A Rudabányán, a karbonát cementben, és a karbonát és a törmelékszemcsék 

érintkezésénél megfigyelt, fonalas szerkezetek e területen is megjelennek (II/1. fotótábla, d). 

A rudabányai minták esetében leírt enyhén irányított szövet, az egyenes, konkáv-konvex 

(II/1. fotótábla, e) és ritkábban szutúrás szemcseérintkezés, valamint a monokristályos kvarc 

szemcséken létrejött kvarc továbbnövekedés (II/1. fotótábla, f és g), illetve a póruskitöltı 

karbonát kvarc cement általi kiszorítása az aggteleki-hegységi mintáknál is jellemzı.  

Törmelékes és repedéskitöltı barit is elıfordul egyes mintákban, amely cölesztinnel is 

társulhat, illetve a szulfát szerkezetében különbözı arányban lehet egyszerre Ba és Sr is jelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/1. fotótábla (következı oldal): A Bódvaszilasi Homokkı Rudabányán: a) Keresztlamináltságot 
követı karbonát cement (U2/3, U-2 fúrás, 142 m) b) Feltépett aleurolit klasztok finomszemcsés 
homokkıben (U2/2, U-2 fúrás, 139,5 m) c) Fonalas mikroszövet póruskitöltı karbonátcementben 
(U1/3, U-1 fúrás, 33,5 m) és d) pátit kristályok hasadása mentén (T12A/6, T-12/A fúrás, 86,6 m) e) 
Konkáv-konvex szemcseérintkezések (balra: T14A/2, T-14/A fúrás, 31,7 m, jobbra: U1/7, U-1 fúrás, 
72,5 m), f) Kvarc továbbnövekedések monokristályos kvarc szemcséken (U1/6, U-1 fúrás, 61,7 m) g) 
Hipidiomorf kvarc megakristály, magjában törmelékes kvarc szemcsével (T14A/10, T-14/A fúrás, 28,6 
m) h) Fenn-nıtt, idiomorf kvarc kristályok (U1/6) 
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I/2. fotótábla: A Bódvaszilasi Homokkı Rudabányán: a) Törmelékes sörl szemcsék (U1/5, U-1 fúrás, 
44 m) b) Laminák mentén feldúsuló pirit szemcsék (U1/6, U-1 fúrás, 61,7 m) c) Póruskitöltı karbonát 
(Si – sziderit, Mg – magnezit) finomszemcsés homokkı laminákban (Q – monokristályos kvarc, Mu – 
muszkovit) (U1/3, U-1 fúrás, 33,5 m) d) Póruskitöltı sziderit (Si) és magnezit (Mg) zónák (U1/3) e) és  
f) Lumineszkáló kalcit kitöltéső repedés lumineszcenciát nem mutató krémpátban (T11/2, T-11 fúrás, 
118, 25 m) 
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II/1. fotótábla: A Bódvaszilasi Homokkı az Aggteleki-hegységben: a) Bódvaszilasi Homokkı típusfeltárás 
Perkupán b) Bennıtt kalcit és hematit kristályok a laminációval párhuzamos üregekben (BH/2, Perkupa 
típusfeltárás) c) Feltépett aleurolit klasztok finomszemcsés homokkıben (Tk3/2, Tornakápolna-3 fúrás, 56 m) d) 
Fonalas mikroszövet póruskitöltı karbonátcementben (Sz1/18, Szin-1 fúrás, 1234,4 m) e) Konkáv-konvex 
szemcseérintkezések (BH/311, Perkupa típusfeltárás) f) és g) Kvarc továbbnövekedések monokristályos kvarc 
szemcséken (BH/311, Perkupa típusfeltárás)  
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II/2. fotótábla: A Bódvaszilasi Homokkı az Aggteleki-hegységben: a) és b) Törmelékes rutil szemcsék 
(Tk3/2, Tornakápolna-3 fúrás, 56 m, és J3/1, Jósvafı-3 fúrás, 88,5 m) (BSE felvétel) c) Hosszúkás, 
szivacsos szerkezető F-apatit (BSE felvétel) (BH/1, Perkupa típusfeltárás) d) Dolomit (Do) klasztok 
anhidrit (An) mátrixban (BSE felvétel, Q – kvarc, Cö – cölesztin) (Sz1/6, Szin-1 fúrás, 207,4 m) e) és f) 
Repedés- és póruskitöltı, narancs színben lumineszkáló kalcit (kék – káliföldpát, zöld – plagioklász 
szemcsék) (BH/311, Perkupa típusfeltárás)   
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 6.1.2. A GEOKÉMIAI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

A vizsgált formációkból összesen 6 db Bódvaszilasi Homokkı minta teljeskızet geokémiai 

elemzésére (fıelem, nyomelem, ritkaföldfém) volt lehetıségem. A már korábban leírtak 

ismeretében a homokkı minták kiválasztásánál arra törekedtem, hogy minél kisebb karbonát-

tartalmúak legyenek, mivel ha egy mintában egy (vagy több) fıelem mennyisége magas, az a 

többi fıelem és nyomelem természetes változékonyságát elfedi (R. VARGA 2005), tehát célom 

a sziliciklasztos összletet minél megbízhatóbban reprezentáló elemzési eredmények kinyerése 

volt. A rudabányai külfejtés területérıl 5 db minta, míg a perkupai típusfeltárásból egy 

kontroll minta felelt meg a feltételeknek. 

A homokkövek fıeleme és nyomelem tartalmát a felsı kontinentális kéreg (FKK) átlagos 

értékeire (MCLENNAN 2001), míg a pélitekét az ún. átlagos archaikum utáni ausztrál 

agyagpala („post-Archean Australian average shale” – PAAS) összetételére (NANCE & 

TAYLOR 1976) normáltam. Egyes nyomelemek (Sn, As, Sb, Ag, Au) referencia értékei 

(PAAS) azonban nem álltak rendelkezésre, ezért helyettük az átlagos pélitek („Pelites”, GAO 

et al. 1998) nyomelem tartalmát használtam fel. A ritkaföldfémek értékeit kondrit összetételre 

normálva (TAYLOR & MCLENNAN 1985) ábrázoltam, a felsı kontinentális kéreg értékeinek 

feltüntetésével.  

A kiválasztott finomszemcsés homokkı és aleurolit-agyagkı minták mérési eredményeit 

sokelemes (spider) diagramokon ábrázoltam, fıelemek, nyomelemek és ritkaföldfémek 

szerint elkülönítve.  

A Rotaqua Kft. által megrendelt elemzések közül további 73 db Bódvaszilasi Homokkı, 

139 db Szini Márga és 2 db krémpát minta eredményeit is felhasználtam, azonban ezeket nem 

tüntettem fel a spider diagramokon, mivel e minták 1 méter hosszúságú fúrómag szakaszok 

átlagolt mintáiból származnak, így egyrészt nem ismert a minták karbonáttartalma és 

szemcsemérete, ami néhány nyomelem tekintetében eltéréseket okozhat, másrészt egyes 

szükséges elemek nem lettek elemezve. 

A Bódvaszilasi Homokkı finomszemcsés homokkı mintái közül a rudabányai T-11 

fúrásból származó minta (T11/6, 144,7 m) és a T-14/A fúrás mintájának (T14A/4, 33,4 m) 

fıelem-eloszlása meglehetısen különbözik egymástól (7. ábra). A nagyon hasonló értékeket 

mutató SiO2, Al2O3, FeO és Na2O mellett a többi fıelem kisebb-nagyobb eltéréseket mutat, 

különösen a K2O. A BH/1 minta a formáció perkupai típusfeltárásából származik, és fıelem-

eloszlása jelentısen eltér a rudabányai mintáktól: SiO2, TiO2, Al2O3-tartalma igen hasonló a 
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T14A/4 mintához, azonban FeO, MnO, Na2O és P2O5-tartalma kissé, MgO, CaO és K2O-

tartalma nagymértékben eltér a rudabányai mintákhoz képest.  

A felsı kontinentális kéreg (továbbiakban FKK) átlagához viszonyítva az összes 

finomszemcsés homokkı minta SiO2-tartalma magasabb (7. ábra). A T11/6 minta a FKK-hez 

képest, a SiO2 és P2O5 koncentráción kívül, minden fıelem tekintetében szegényedést mutat. 

A T14A/4 minta kissé magasabb FeO, MgO és P2O5-tartalmú, mint a FKK, míg TiO2, Al2O3, 

MnO, CaO és fıként K2O-tartalma alacsonyabb annál. A BH/1 minta MnO-tartalma kissé, 

CaO-tartalma már jelentısen magasabb, mint a FKK átlaga, Na2O koncentrációja ahhoz 

hasonló, P2O5-tartalma enyhén alacsonyabb, míg TiO2, Al2O3, FeO, K2O és fıként MgO-

tartalma jelentısen kisebb értéket mutat. 

 

 
7. ábra: Finomszemcsés homokkı minták (Bódvaszilasi Homokkı) a FKK összetételére (MCLENNAN 

2001) normált fıelem-eloszlása  
 

 
8. ábra: Agyagkı-aleurolit minták (Bódvaszilasi Homokkı) a PAAS összetételére (NANCE & TAYLOR 

1976) normált fıelem-eloszlása  
 

A T-11 fúrás két pélites mintájának (agyagkı-aleurolit: T11/3, 135,2 m; aleurolit: T11/4, 

138,9 m) fıelem-eloszlása igen hasonló egymáshoz (8. ábra), a T11/4 minta MnO, MgO, CaO 
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és Na2O-tartalma kissé magasabb, mint a T11/3 mintáé, míg a K2O és a P2O5-tartalma kissé 

alacsonyabb. A T-14/A fúrásból származó aleurolit minta (T14A/5, 35,8 m) SiO2, TiO2, 

Al2O3 és P2O5 eloszlása igen hasonló a T11/3 és T11/4 mintáéhoz, míg a többi fıelem 

esetében eltér, különösen a MnO, CaO és Na2O-tartalomban. 

A PAAS-hoz képest a T11/3 és a T11/4 minta TiO2, Al2O3, FeO és K2O koncentrációja 

kissé alacsonyabb, míg MnO, MgO, Na2O és P2O5-tartalma kissé magasabb (8. ábra). A CaO-

tartalom a PAAS értékénél jelentısen magasabb. A PAAS-hoz viszonyítva a T14A/5 minta 

enyhe SiO2, FeO és P2O5, és jelentıs MgO dúsulást, míg enyhe TiO2 és Al2O3, valamint 

jelentıs MnO, CaO, K2O és kiugróan erıs Na2O szegényedést mutat.  

 

A rudabányai T11/6 minta nyomelem koncentrációi nagyrészt magasabbak a T14A/4 

mintához képest, kivéve a Cu, Zn és Sn értékeket (9. ábra). A perkupai BH/1 minta a 

rudabányai mintáknál magasabb Sr, Ba, és alacsonyabb U, V, Ni és Sn-tartalommal 

rendelkezik.  

A T11/6 minta a FKK összetételéhez képest Th, U, Zr, Hf, Y, V, Sb tekintetében kissé 

dúsul, míg Sr, Ba, Pb, Zn és Cu koncentrációja annál jóval alacsonyabb. A FKK átlagos 

nyomelem összetételéhez viszonyítva a T14A/4 mintában, az enyhe Sn dúsuláson kívül, 

minden elem, de különösen a Rb, Sr, Ba szegényedett. A BH/1 minta a FKK-hez képest 

enyhe Ba, Zr és As dúsulást, a többi nyomelem szegényedést mutat, fıként a Ni. 

 

 
9. ábra: Finomszemcsés homokkı minták a FKK összetételére (MCLENNAN 2001) normált nyomelem-

eloszlása  
 

A T11/3, T11/4 és T14A/5 minták nyomelem eloszlása igen hasonló (10. ábra), bár a T14A/5 

minta egyes nyomelem koncentrációi alacsonyabbak, mint a T-11 fúrás két agyagkı-aleurolit 

mintájának, pl.: Rb, Sr, Ba, Y, Co, Ni.  
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A PAAS átlagos összetételéhez viszonyítva a T11/3, T11/4 és T14A/5 mintákban a Rb, Sr, 

Ba, Pb, U, Nb, V, Cr, Co, Ni, Zn és Cu kismértékő vagy jelentısebb szegényedést mutat. A 

Zr, Hf és Ta enyhe dúsulást jeleznek. Az átlagos pélitek összetételéhez viszonyítva (GAO et 

al. 1998) enyhe Sn dúsulás figyelhetı meg minden agyagkı-aleurolit mintában, míg a T11/4 

mintában Ag dúsulás (0,5 ppm) jelentkezik. 

 
10. ábra: Agyagkı-aleurolit minták a PAAS (Rb-Cs) és az átlagos pélitek (GAO et al. 1998) (Sn-Au) 

összetételére (NANCE & TAYLOR 1976) normált nyomelem-eloszlása  
 

A rudabányai T-11 fúrás mintáinak ritkaföldfém (továbbiakban RFF) eloszlása a FKK 

átlagos összetétele felett helyezkedik el (11. ábra). A T14A/5 minta könnyő RFF-ekben (La-

Gd) dúsul (az Eu értéke a legmagasabb), azonban nehéz RFF-ekben (Tb-Lu) szegényedett. A 

T14A/4 minta, egy enyhe Eu dúsuláson kívül, minden RFF-ben szegényedést mutat. A BH/1 

minta La, Ce, Pr, Nd és nehéz RFF tartalma alacsonyabb, mint FKK-é, valamint Sm, Eu és 

Gd értékei azzal közel megegyezık. 

 

 
11. ábra: Bódvaszilasi Homokkı minták (finomszemcsés homokkı és agyagkı-aleurolit) kondrit 

összetételére (TAYLOR & MCLENNAN 1985) normált RFF-eloszlása 
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A Rotaqua Kft. által elemeztetett (ALS Chemex Laboratories, ICP-AES és FA-AAS) 

Bódvaszilasi Homokkı minták között, a fúrások egyes szakaszain az Pb, Zn, Cu, As, Sb és 

Ag jelentıs dúsulást mutat, amelyek mellett nagy mennyiségő S is megjelenik az 

elemzésekben. A Bódvaszilasi Homokkı esetében két fúrás (T-12, T-13) egy-egy szakaszán 

jelentkezik az elıbb felsorolt elemek magas koncentrációja (1. táblázat). A T-12 fúrásban a 

dúsulások egy tektonikusan erısen felmorzsolt törészónához kapcsolódnak, ami a 

Bódvaszilasi Homokkı apró fragmentumait tartalmazó, szürke színő, szinte teljesen 

agyagásványosodott szakasz. A T-13 fúrásban a Bódvaszilasi Homokkı, Szini Márga és 

Gutensteini Formáció váltakozásából álló, szintén erısen agyagásványos törészónában jelenik 

meg a dúsulás. 

 

1. táblázat: Színesfém-dúsulások egyes, a Bódvaszilasi Homokkı Formációt harántolt fúrásokban 
(Referencia értékek: FKK – felsı kontinentális kéreg, Clark-érték – földkéreg átlaga) 

Fúrás jele Szakasz vastagság Pb (ppm) Zn (ppm) Cu (ppm) As (ppm) Sb (ppm) Ag (ppm) 

        
T-12 14,2 m 63-1010 73-1140 123-586 38-133 14-60 1,3-6,7 

T-13 11 m 131-742 71-2900 21-493 37-83 6-17 0,3-4,8 

        

 FKK 17 ppm 71 ppm 25 ppm 1,5 ppm 0,2 ppm 50 ppb 
 Clark-érték 12,5 ppm 70 ppm 55 ppm 1,8 ppm 0,2 ppm 0,07 ppm 
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6.2. SZINI MÁRGA FORMÁCIÓ  

6.2.1. KİZETTANI MEGFIGYELÉSEK 

Rudabányai ércesedés 

A rudabányai külfejtésben győjtött Szini Márga mintáim sárgásszürke vagy szürke színő 

márgák, homoktartalmú márgák. A kızetek nagy mértékő deformációt mutatnak, 

túlnyomórészt töredezett, szögletes vagy lekerekített, mikrites, helyenként mikropátitos, 

pátitos karbonát fragmentumok gyúródtak bele győrt szerkezető törmelékes (agyag-homok 

frakciójú), finoman laminált szakaszokba (III. fotótábla, a, b, c és d). A sziliciklasztos anyag 

helyenként átkovásodott.  

Rudabányán a képzıdmény eredeti üledékes bélyegei egyáltalán nem ırzıdtek meg, a kızet 

összességében igen átalakult. 

A finomszemcsés, jól koptatott-koptatott homok-aleurit mérető ásványtörmelék minısége a 

fekü Bódvaszilasi Homokkı Formációt felépítıhöz nagyon hasonló: a domináns 

monokristályos kvarc mellett nagyobb mennyiségben muszkovit jelenik meg. A zárványokkal 

tarkított kvarc xeno- és hipidiomorf lehet, a muszkovit törmelékes, ritkábban idiomorf, és 

hajladozó. A törmelékanyagban kevés hipidiomorf plagioklász is található, azonban 

káliföldpát Rudabányán a Szini Márgában sem jelenik meg.  

Akcesszóriák közül a Bódvaszilasi Homokkıben megfigyeltekhez igen hasonló cirkon, 

rutil, apatit és monacit fordul elı, amelyek általában izometrikusak. 

A karbonátos szakaszok összetétele Rudabányán fıként kis Fe-tartalmú dolomit és ankerit, 

amelyek mellett ritkán sziderit és Mg-tartalmú kalcit is megjelenik.  

A finom frakciót fıként illit, ritkábban kaolinit alkotja (III. fotótábla, f), azonban több 

mintában az agyagásványok mennyisége kimutatási határ alatti volt (röntgen-pordiffrakció, 

<5%). 

A korábban már leírt rétegszerő Pb-Zn-Ba ércesedés (FÖLDESSY et al. 2010) az általam 

tanulmányozott mintákban is megjelenik: kb. 10-15 µm nagyságú szfalerit és kevesebb, 

átlagosan 5 µm-es galenit figyelhetı meg a sziliciklasztos laminák mentén. Az opak ásványok 

a sziliciklasztos szakaszokhoz kötıdıen és a karbonát határán jelennek meg (III. fotótábla, e). 

Saját alakú és framboidális pirit is jelen van szintén a lamináltsággal párhuzamosan, de 

elkülönülve a szfalerittıl és galenittıl (III. fotótábla, h). Egyes esetekben a pirit zónás 

megjelenéső lehet és apró (1-5 µm) szfalerit zárványokat foglal magába vagy galenitet kérgez 
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be (III. fotótábla, g). Egyes mintákban elektronmikroszkóppal hintett barit szemcséket is 

sikerült azonosítani. 

Habár a formációban, a fekü képzıdményhez képest, ritkábban fordulnak elı összefüggı 

sziliciklasztos rétegek, illetve a terrigén eredető törmeléket tartalmazó laminák is gyakran 

mikrittel kevertek, ritkán megfigyelhetık a Bódvaszilasi Homokkı esetében is leírt egyenes 

és konkáv-konvex szemcseérintkezések és szintaxiális kvarc továbbnövekedések. A 

képzıdményben – szintén hasonlóan a fekü formációhoz – a xenomorf kvarccal kísért pátos 

karbonát erek is jelen vannak, amelyekben idio-hipidiomorf kvarc kristályok figyelhetık meg.  

Aggteleki-hegység 

A Szini Márga az Aggteleki-hegység területén a Bódvaszilasi Homokkıhöz hasonlóan 

üdébb, mint a rudabányai ércesedésben, azonban itt inkább jellemzıen győrıdéses (IV. 

fotótábla, a), mint töréses deformációt mutat.  

A területrıl származó Szini Márga minták szürkéssárga vagy szürke színő márgák, 

homoktartalmú márgák, mátrixvázú, jól osztályozott aleurolitok és szemcsevázú, oligomikt 

finomszemcsés homokkövek (IV. fotótábla, c). 

Az eredeti üledékes szerkezetek megfigyelhetık, fıként párhuzamos lamináltság (IV. 

fotótábla, b), illetve egyes mintákban ısmaradvány lenyomatok (kagyló) valamint 

ichnofosszíliák (féregjárat?) is találhatók. 

A képzıdmény finomszemcsés törmelékes laminákból és mikrites, néhol pátitos karbonát 

szakaszokból épül fel. A karbonátos szakaszok helyenként feldarabolódtak, míg a törmelékes 

laminák győrıdtek, a karbonát fragmentumokat körbefolyják.  

A homok-aleurit szemcsemérető, jól koptatott-koptatott törmelékes alkotók közül a 

xenomorf-hipidiomorf monokristályos kvarc van jelen legnagyobb mennyiségben, valamint 

törmelékes és saját alakú muszkovit. A törmelékanyag kis hányadát hipidiomorf, táblás-

oszlopos plagioklászok alkotják, valamint káliföldpátok is elıfordulnak, bár mennyiségük 

igen csekély.  

Akcesszóriaként cirkon, rutil, apatit jelenik meg, amelyek helyenként a laminák mentén 

dúsulnak.  

A Rudabányán megfigyelt sztratiform galenit-szfalerit-pirit ércesedés az aggteleki-hegységi 

mintákban nem jelentkezik.  

A finomabb frakciót illit és klorit alkotja.  

A karbonát összetétel szerint fıleg kevés Mn- és Fe-tartalmú dolomit illetve a 

típusfeltárásban kalcit. A dolomit helyenként saját alakú kristályokat is alkot.  
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A terület Szini Márga mintáiban is megtalálhatók a karbonátos-kovás erek, a saját-félig saját 

alakú kvarc kristályokkal, illetve a ritka, mikrittel kevert sziliciklasztos laminákban 

helyenként az egyenes és konkáv-konvex szemcseérintkezések és a törmelékes 

monokristályos kvarc szemcséken az autigén kvarc kicsapódás nyomai.  

 

6.2.2. GEOKÉMIAI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

A Rotaqua Kft. által elemzett Szini Márga minták között az Pb, Zn, Cu, As, Sb és Ag a 

fúrások több szakaszán dúsul.  A T-11/A és T-12/A fúrások Szini Márga mintái esetében csak 

a kiugróan magas értékeket (intervallumokat) tüntettem fel, azonban a különbözı szakaszok 

között az említett elemek szintén kisebb-nagyobb mértékő dúsulást mutatnak (2. táblázat).  

 

2. táblázat: Színesfém-dúsulások egyes, a Szini Márga Formációt harántolt fúrásokban 
(Referencia értékek: 1. táblázat) 

Fúrás jele Szakasz vastagság Pb (ppm) Zn (ppm) Cu (ppm) As (ppm) Sb (ppm) Ag (ppm) 

        
T-11 29,7 m 43-1390 144-1360 20-2790 41-133 6-27 0-5,3 

2,8 m 778-6610 577-7600 5,3-14,7 

3,2 m   
21-1020 20-104 

 

5 m      

3 m    

1 m 1390-14450 

215-3830 

3 m  
1750-22700 

 
3,6-17,8 

1 m    

25-405 

 

5 m      

10,3 m   209-1855   

T-11/A 

14,9 m     

4-107 

 

T-11/B 11,2 m 138-7950 164-1635 23-304 49-298 8-36 2,6-23,9 

T-12 11,5 m 15-110 16-209 25-2210 25-51 4-42 0,2-1,7 

2,9 m    

10 m  
1730-10000 1410-5250 

135-411  

4,2 m    

0,8 m 
6400-10000 

  

53-550 

 
59,2-100 

T-12/A 

3,1 m   1195-3270    

T-14 2 m 3630-5790 31800-36600 43-175 117-156 38-42 3,3-4,9 

T-14/A 2 m 1395-11650 6530-51100 37-292 142-236 28-164 2-18 

T-15 6,2 m 81-197 50-892 24-62 34-77 3-6 0,2-0,7 

T-15/A 20,5 m 28-468 24-1785 38-2810 25-170 2-81 0,7-5,5 
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III. fotótábla: A Szini Márga Rudabányán: a) Nagyobb mérető karbonátklasztok mikrites-agyagásványos 
mátrixban (T11A/1, T-11/A fúrás, 81,25 m)  b) Erısen győrt, finoman laminált márga (Rudabánya, Andrássy-II 
bányarész) c) Általános szöveti kép: pátos karbonát fragmentumok mikrites-agyagásványos alapanyagba gyúrva 
(T15/6, T-15 fúrás, 30,5 m) d) Párhuzamosan laminált márga (Rudabánya, Villany-tetı) e) Sztratiform szulfid-
felhalmozódás (T15/5, T-15 fúrás, 7,4 m) f) Csillámos-agyagásványos alapanyag dolomit klasztok között (T15/5) 
g) Galenit  (Ga) szemcse pirit bekérgezésben (T15/5), h) Lamináció mentén, egymástól elkülönülı pirit (Py) és 
szfalerit (Sph) dúsulások (T15/5) 
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IV. fotótábla: A Szini Márga az Aggteleki-hegységben: a) Szini Márga típusfeltárás (Szin, malom) b) 
Párhuzamosan laminált márga és finomszemcsés homokkı (Tk3/1, Tornakápolna-3 fúrás, 49 m) c) Általános 
szöveti kép: finomszemcsés homokkı (SzM/3, Szin típusfeltárás)  

 

6. 3. SAVANYÚ PÁTVASÉRC 

6.3.1. KİZET- ÉS ÁSVÁNYTANI MEGFIGYELÉSEK 

A 6.1.1. fejezetben már röviden bemutatott, a rudabányai (szeizi) Bódvaszilasi Homokkı 

Formációban, és a szeizi-kampilli átmeneti rétegekben elıforduló karbonátos vasérc már 

korábban is ismert volt, és többféle néven szerepel a különbözı irodalmakban: RADOVITS 

(1963) szilikátos/magas kovasav tartalmú/savanyú vasércként hivatkozik rá, HERNYÁK (1967) 

magát az ásványfázist „krémpátnak” hívja és a krémpátot és hematitot - a dolomitból 

keletkezett pátvasérctıl elválasztva - „savanyú ércnek”. BALLA et al. (1987) szerint 

hematiteres és hematitos „savanyú vasérc”, aminek jellemzı érces kifejlıdése a krémpát vagy 

„savanyú pátvasérc”, amelyet a Vilmos bányarész DK-i szegélyén és a Deákbányában 

fejtettek – habár hozzáteszi, hogy a deákbányai vasérc a savanyú pátvasérc egyik, fı 

tömegében oxidálódott változata. Dolgozatomban az ásványfázist krémpátnak, és a nagyrészt 

krémpátból álló ércesedést savanyú pátvasércnek nevezem.  

A savanyú pátvasérccel részletesebben csak 1953-1964 között foglalkoztak, az akkori Fe 

elemzések és kutatások alapján hasznosítható ércnek minısítették, ám magas SiO2-tartalma 
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miatt csak tartalékkészletként került nyilvántartásba – a készletet min. 5-6 millió tonnára 

becsülték (HERNYÁK 1967), amit 1987-re már 20 millió tonnát meghaladóra módosítottak 

(BALLA et al. 1987). HERNYÁK (1967) szerint a savanyú pátvasérc fıként a csapásirányú 

fıtörésvonalak mentén jelenik meg, vastagsága itt elérheti a 70 m-t, és az ércesedés 

intenzitása a törésvonalaktól távolodva csökken. A krémpát összetételét szideritnek írták le, 

amivel összenıve vagy külön-külön megjelenhet az ércesedés oxidos alakban (hematit) is. 

HERNYÁK (1967) szerint a rétegek mentén vagy telérszerően jelenik meg, valamint megemlíti, 

hogy a homokkı rétegekben a kvarcanyagot kiszorítja vagy magába zárja, és néha 

koncentrikusan, egymásba nıve is elıfordul. A savanyú pátvasérc ásványos összetevıi 

hasonlóak az egyéb pátvasércekéhez, azonban a kvarc túlsúlya és a hematit jelenléte különíti 

el azoktól. KUPI (2011) vizsgálatai szerint a krémpátos mintákban nagyon gyakoriak a 

szilárdfázisú zárványok, melyek gyakran szabályos álhexagonális táblás termető 

hematitkristályok, néhány 10 µm-es mérettartományban. 

A Rudabányán 2008-2010 között mélyített fúrások szeizi képzıdményeiben a krémpát 

egyrészt fakósárga színő, kis mérető (1-5 mm átmérıjő) karbonát foltok, fészkek (12. ábra, a) 

formájában fordul elı, mint a sziliciklasztos képzıdmények cementanyaga. A póruskitöltı 

fészkek-foltok a nagyobb szemcsemérető szakaszokon (pl. finomszemcsés homokkı) jelennek 

meg, ahol a kızet kompakt, ott jelentısen kevesebb karbonát fordul elı. A krémpát jól követi 

az eredeti rétegzést, pl. lencsés rétegzésnél a homoklencsék, keresztrétegzés esetén a 

finomszemcsés homok laminák világossárga színőek (I/1. fotótábla, a). A savanyú pátvasérc 

másrészt 1-2 cm széles érkitöltéseket, és a szeizi-kampilli átmeneti rétegcsoportban több cm-

m vastagságú, összefüggı, tömeges karbonát szakaszokat alkot, amelyekben a nagy mérető 

(akár 1 mm-es) pátit kristályokhoz idio-hipidiomorf kvarc kapcsolódhat (12. ábra, c), ami 

gyéren hematit pikkelyes lehet (12. ábra, d), illetve a krémpátban helyenként néhány idiomorf 

kvarc megakristály is található. A tömeges krémpát szakaszok a Bódvaszilasi Homokkı felsı, 

Szini Márga felé történı fokozatos átmenetében, üledékfolytonos karbonátos 

betelepülésekként jelennek meg (12. ábra, e). A karbonátban nagyon ritkán vörös színő, dúsan 

pirites vagy kvarcos-hematitos foltok/klasztok jelennek meg (12. ábra, b) (részletesebb leírásuk 

a 6.3.3. fejezetben olvasható).  

A póruskitöltı krémpátban nagy mennyiségben, míg másik megjelenési formájában, a pátit 

kristályok hasadása mentén elhanyagolható mennyiségben finom, fonalas szerkezetek 

figyelhetık meg (I/1. fotótábla, c és d). 
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12. ábra: a) Krémpátos fészkek és kovás-krémpátos ér a Bódvaszilasi Homokkıben (T12A/3, T-12/A 

fúrás, 82 m) b) Vörös színő, dúsan pirites klasztok krémpátban (T12A/5, T-12/A fúrás) c)  Krémpátos-
kvarcos ér finomszemcsés homokkıben d) Krémpáthoz kapcsolódó idio-hipidiomorf kvarc 

kristályokban elıforduló hematit pikkelyek (T12A/4, T-12/A fúrás) e) Rétegszerő, tömeges krémpát 
szeizi-kampilli átmeneti rétegcsoportban (T-15 fúrás, ~ 86,6 m, fotó: Rotaqua Kft.) 

 

Sikerült meghatározni a krémpát fázis szilárd elegyére jellemzı reflexiókat, amelyek a 

sziderit és magnezit röntgen-pordiffrakciós csúcsaival összevetve a 3. táblázatban láthatók.  

A meghatározás a következı eljárással történt: EVA szoftver segítségével az eredeti 

röntgen-pordiffraktogram felvételen Si 640a (SRM) standarden meghatározott csúcsprofil 

alapján a kvarc és dolomit szerkezetéhez tartozó csúcsok FPM módszerrel lettek illesztve. Az 

így szimulált görbe az eredeti felvételbıl ki lett vonva, így a különbséggörbén csak a Fe-Mg-

karbonáthoz tartozó csúcsok maradtak. A különbséggörbérıl a Rachinger-féle eljárással a Kα2 

komponens le lett választva. 
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Az XRD vizsgálatok sziderit-magnezit elegyedési anyag jelenlétét mutatták ki. Az R-3c 

tércsoport reflexiói figyelhetık meg, a dhkl értékek a sziderit- és magnezitcsúcsok közötti 

átmeneti értékeket mutatnak. A d(104) csúcs értéke 2,76-2,78 Å között változik, a Fe-Mg 

helyettesítési arány szélesebb tartományát mutatva. Az egyes csúcsok intenzitásait jelentıs 

mértékben torzította a kitüntetett orientáció, de ezt a March-Dollase módszerrel korrigálva, a 

szideritcellára jellemzı arányok adódtak. Rendszerint dolomit és kvarc kíséri a krémpátos 

anyagot. 

 
6.3.2. A GEOKÉMIAI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

A karbonát szerkezetébe beépült nagy mennyiségő Fe következtében (BOGGS & KRINSLEY 

2006) a krémpát vizsgálataim során nem mutatott lumineszcenciát (I/2. fotótábla, f) – szemben 

a perkupai típusfeltárás mintáival, amelyek erıteljes narancsszínben lumineszkáltak, így a 

zonációt és egyéb szöveti-összetételi jellemzıket nem lehetett katódlumineszcens módszerrel 

megfigyelni. Viszont pásztázó elektronmikroszkópos és elektronmikroszondás mérések 

segítségével a krémpát összetételét is sikerült meghatározni, és megjelenésérıl pontosabb 

képet kapni. A krémpát elektronmikroszkóppal megfigyelt szövete és elektronmikroszondával 

mért összetétele, annak ellenére, hogy különbözı kifejlıdési formákban van jelen 

(póruskitöltı cement, tömeges, pátitos krémpát szakaszok), mindenhol meglehetıen hasonló. 

A krémpát helyenként hasadást követı zónásságot mutat, illetve a kristálytani irányok 

szerint alakul át. Összetétele inhomogén, fıként Fe- és Mg- valamint kis Mn-tartalmú 

karbonát alkotja, tehát se nem tiszta sziderit, se nem tiszta magnezit, hanem a kettı közötti 

átmeneti fázis, amelyben a Fe- és Mg-tartalom igen gyakran, kis területenként változik (13. 

ábra, 4. táblázat). Az elemzett mintákban a Fe-tartalom 5,57-42,11 A%, a Mg-tartalom 12,45-

32,53 A% közötti, a Mg/Fe arány 0,36-3,72 között változik, tehát a Fe-tartalom 0,11 és 0,84 

között, a Mg-tartalom 0,25 és 0,65 között változik az RCO3 képletben (R: Fe, Mg, Mn, Ca). A 

13. ábrán és a 4. táblázatban láthatók a krémpát elektronmikroszondával mért pontjai és a 

hozzájuk tartozó Fe, Mg és Mn elemzések atomszázalékban.  

A 14. ábrán az összes elemzés fel van tüntetve, a mért értékek az 5. mellékletben találhatók. 

Három krémpát mintában 5 területrıl összesen 63 pont lett elemezve. A háromszög 

diagramon látható, hogy a krémpát Mn tartalma igen csekély, a két fı kation a Fe és a Mg, 

amelyek rendkívül változó mennyiségben vannak jelen, ezért nem lehet pusztán szideritnek 

vagy magnezitnek nevezni, habár a T14A/8 minta nagyobb részben sziderites összetételő, míg 

a T15/KP1 minta inkább kissé a magnezit összetétel felé mutat. 
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14. ábra: A krémpát egyes elemzett pontjainak elhelyezkedése (BSE felvétel) 

(a) T14A/8, T-14/A fúrás, 43,4 m, b) T15/KP1, T-15 fúrás, 77 m) 
 

 

4. táblázat: A 14. ábrán jelölt elemzési pontok Fe, Mg és Mn értékei atomszázalékban  
(Az összes mért érték a 4. mellékletben található.) 

 

Minta Mérési terület Fe (A%) Mg (A%) Mn (A%) 

     

T14A/8 I-14 32,31 16,01 1,61 

T14A/8 I-15 31,18 16,91 1,81 

T14A/8 I-16 22,20 26,71 0,96 

T14A/8 I-17 30,48 17,47 1,91 

T14A/8 I-18 31,18 17,06 1,59 

T14A/8 I-19 23,23 25,78 0,91 

T14A/8 I-20 24,61 24,36 0,91 

T14A/8 I-21 22,58 26,74 0,55 

T14A/8 I-22 30,75 17,77 1,39 

T15/KP1 I-1 5,57 20,73 0,26 

T15/KP1 I-2 5,86 20,31 0,44 

T15/KP1 I-3 25,40 23,46 0,83 

T15/KP1 I-4 19,08 29,96 1,00 

T15/KP1 I-5 19,27 29,78 1,02 

T15/KP1 I-6 5,75 20,16 0,32 

T15/KP1 I-7 26,13 22,88 0,95 

T15/KP1 I-8 26,82 22,21 1,02 

T15/KP1 I-9 26,17 22,85 0,91 

T15/KP1 I-10 19,35 29,58 0,85 

T15/KP1 I-11 19,14 29,83 1,04 

T15/KP1 I-12 26,33 22,74 0,87 
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14. ábra: Krémpát minták (T14A/8, T14A/9, T15/KP1) elemzési pontjai (5. melléklet) Fe-Mg-Mn 

(A%) háromszög diagramon 
 

A repedéskitöltı és a Bódvaszilasi Homokkı felsı szakaszának tömeges karbonátos 

rétegeibıl származó krémpát, és a rudabányai külfejtésbıl vett pátvasérc mintákon végzett 13C 

és 18O stabilizotóp geokémiai elemzések célja egyrészt a krémpát eredetének meghatározása, 

másrészt a pátvasérccel való összehasonlítása volt.  

A pátvasérc túlnyomórészt az alsó-anisusi dolomitból alakult ki, habár sokszor szideritnek 

hívják, fıbb alkotói emellett az ankerit, kalcit, barit, kvarc, pirit, kalkopirit, hematit, galenit és 

tetraedrit. A tektonikus hatásra összetört, márgába gyúródott, dolomit és kalcit összetételő 

karbonátos blokkok a repedések felıl metaszomatizálódtak, azonban alig 1/3-ukban ment 

végbe az elemkicserélıdés. Az összetételi különbségek a metaszomatózis változó erısségétıl 

adódnak. Az eredeti összlet csaknem tiszta karbonát volt, kevés, elszórt csillám, agyagásvány 

és kvarc szennyezéssel. A pátvasérc szövete fıleg szabálytalan nyúlványokkal egymásba 

illeszkedı (amöboid) szövet, saját alakú sziderit alig található. A pátvasérc kísérı ásványa a 

barit, amely 8% tartalommal kızetalkotó, és a pátvasérc tömzsök szegélyén önállóan is 

megjelenik, 0,5-1 m hasadékrajokban (RADOVITS 1963, BALLA et al. 1987). 

A rudabányai külfejtés területén, az Andrássy-I és Andrássy-II bányarészben győjtött 

minták mindegyike makroszkóposan igen hasonló egymáshoz, mind limonitos kéreggel 

bevont, szürke színő, pátos karbonát. Az Andrássy-I bányarész Ny-i oldalán győjtött mintában 

(PV/I/1) a röntgen-pordiffrakciós vizsgálat szerint sziderit, dolomit, kvarc és barit található, 

míg az Andrássy-I K-i oldalán, az 1. árokból származó mintában (PV/I/2) sziderit, dolomit, 

kalcit és kvarc. Az Andrássy-II bányarész K-i oldalán vett mintában (PV/II/1) dolomit, kalcit 

és kvarc fordul elı, és az Andrássy-II bányarészben, a tó D-i végén győjtött mintában 

(PV/II/2) sziderit, dolomit, kalcit és kvarc. Tehát a PV/I/1, PV/I/2 és PV/II/2 jelő minták 

pátvasércek, azonban a sziderit mellett dolomit és kalcit, továbbá kvarc is megjelenik. Habár a 

PV/II/1 minta makroszkóposan pátvasércként lett azonosítva, mégsem található benne 

sziderit.  
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A mért értékeket (5. táblázat) a δ13C - δ18O diagramon ábrázolva a krémpát és pátvasérc 

minták egy halmazban tömörülnek, azon belül két csoportot alkotnak (15. ábra). A kisebb 

csoportban a PV/I/2 jelő pátvasérc és PV/II/1 jelő, makroszkóposan pátvasércnek azonosított, 

röntgen-pordiffrakciós módszerrel viszont dolomitnak határozott minta, valamint a T12A/7 

krémpát minta helyezkedik el. A nagyobb csoportban a PV/I/1 számú pátvasérc, valamint a 

T12A/4, T12A/5 és a T-14/A és T-15 fúrás krémpát mintái foglalnak helyet. A δ18O és δ13C 

értékek pozitív korrelációt mutatnak egymással. 

 

5. táblázat: Stabilizotóp elemzés céljából vett pátvasérc és krémpát minták jegyzéke 

Mintaszám Összetétel Mintavételi hely δδδδ
13C (‰)PDB δδδδ

18O (‰)PDB 
     

PV/I/1 pátvasérc Andrássy-I (Ny-i oldal) -4,69 -13,88 
PV/I/2 pátvasérc Andrássy-I (K-i oldal, 1. árok) -3,67 -11,50 
PV/II/1 dolomit Andrássy-II (bányató D-i vége) -3,45 -11,77 
T12A/4 krémpát T-12/A fúrás -5,60 -13,55 
T12A/5 krémpát T-12/A fúrás -4,77 -13,44 
T12A/7 krémpát T-12/A fúrás -3,91 -12,21 

T14A/11 krémpát T-14/A fúrás, 30,9 m -5,18 -14,39 
T14A/8 krémpát T-14/A fúrás, 43,4 m -6,18 -14,66 
T15/8 krémpát T-15 fúrás, 72,5 m -5,23 -12,96 

T15/KP2 krémpát T-15 fúrás, 86,6 m -5,09 -13,96 

 

 
15. ábra: Az elemzett pátvasérc és krémpát minták, valamint az összehasonlító minták (HOFSTRA et al. 

1999) értékei a δ18O-δ13C diagramon 
 

Összehasonlításként egyrészt HOFSTRA et al. (1999) rudabányai breccsásodott dolomit és 

hidrotermális sziderit mintáinak δ18O és δ13C értékeit, másrészt RADVANEC et al. (2004) által, 
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a gömörikumi sziderit-szulfid telérekrıl és sziderit helyettesítéses metaszomatikus telepekrıl 

(16. ábra) közölt adatait is ábrázoltam a diagramon, utóbbit a gömörikumi és a rudabányai 

vasérctelepek feltételezett rokonságára való tekintettel.  

 

 
16. ábra: A gömörikumi sziderit-szulfid telérek és sziderit helyettesítéses metaszomatikus telepek 

elhelyezkedése (RADVANEC et al. 2004 nyomán) 
 

A HOFSTRA et al. (1999) összehasonlító dolomit minták δ13C értéke -0,8 és -1,7‰ közötti, 

δ
18O -11,74 és -12,33‰ közötti, a hidrotermális sziderit értéke: δ13C -3,7 és -6,1‰ közötti, 

δ
18O -10,97 és -14,46‰ közötti. A sziderit izotópos összetétele alacsonyabb, mint a dolomité, 

és mint az általuk hivatkozott karbonátokhoz kötıdı sziderit helyettesítéseké (BOUZENOUNE 

& LECOLLE 1997), és az összes érték a MVT Zn-Pb telepek hidrotermális dolomit mezıjébe 

esik, valamint egy érték a polimetallikus sziderit-kvarc telérek (BEAUDOIN & SANGSTER 1992) 

mezıjébe is. RADVANEC et al. (2004) saját mérési eredményein kívül számos korábbi munka 

C és O izotóp adatait is felhasználta: teléres sziderit ércesedések (δ13C -3,5 és -8‰ között, 

δ
18O -9,61 és 15,91‰ között: CAMBEL et al. 1985, BARTALSKÝ 1991, ŽÁK et al. 1991, HURAI 

et al. 1998, 2002), sziderit helyettesítéses telepek (δ13C -4,4 és -6,7‰ között, δ18O -13,20 és 

16,11‰ között: HOFSTRA et al. 1999, SZAKÁLL 2001a). 

A saját krémpát és pátvasérc, valamint HOFSTRA et al. (1999) hidrotermális sziderit 

mintáinak δ13C és δ18O értékei igen hasonlóak egymáshoz, szintén az MVT-típusú Pb-Zn 

telepek hidrotermális dolomit mezıjében foglalnak helyet, illetve több krémpát minta a 

polimetallikus sziderit-kvarc telérek tartományába is beleesik. A krémpát és pátvasérc minták 

ezen kívül a gömörikumi metaszomatikus és teléres sziderittelepek értékeivel megegyezı 

stabilizotóp-eloszlásúak, csak a dolomitnak határozott minta (PV/II/1) esik ki a gömörikumi 

sziderit-szulfid telérek mezıjébıl kissé magasabb értékeivel. 
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6.3.3. KASSZITERIT ÉS XENOTIM A KRÉMPÁTBAN 

A rudabányai T-12/A fúrás egy vastag karbonátos szakaszán elszórtan néhány, a krémpáttól 

határozottan elkülönülı, kis mérető (kb. 0,3-1 cm átmérıjő), barnásvörös színő, gyakran 

hintett, saját alakú pirittel kísért folt fordul elı (12. ábra, b). Mikroszkópos és 

elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján túlnyomórészt idiomorf-hipidiomorf kvarcokból 

állnak, amelyekhez minden esetben, gyakran a kvarcban megjelenı, pikkelyes megjelenéső 

hematit kapcsolódik. A foltok vagy a vékony kvarc erek részei, vagy a Bódvaszilasi Homokkı 

kis fragmentumai lehetnek, azonban ritka elıfordulásuk ennek eldöntését kétségessé teszi. Az 

egyik ilyen foltban, a piritek szegélyén vagy a belsejükben, szabad szemmel nem látható, 

apró, hintett, 1-5 µm mérető kassziterit is megjelenik (17. ábra, a). A fázis azonban nemcsak a 

klasztban, hanem az alatta lévı 1 m-es krémpát szakaszon, vékony (max. 0,5 mm széles), 

közel egy irányba orientálódó kvarc erekben is jelen van. Ritkán apró (1-10 µm) xenotim is 

megjelenik a kassziterit mellett.  

A kassziterit- és xenotim-tartalmú krémpát minta (T12A/5, T-12/A fúrás) teljeskızet 

geokémiai elemzési eredményei a 4. mellékletben találhatók. A minta Sn-tartalma 12,8 ppm, 

ami a FKK átlagához (5,5 ppm) képest kb. 2,3x-os dúsulást jelent. Azonban a Bódvaszilasi 

Homokkı, A geokémiai vizsgálatok eredményei c. fejezetben (6.1.2.) már tárgyalt minták 

közül a T14A/4 és T14A/5 minta 8 és 9 ppm Sn-t tartalmaz, így a szabad szemmel nem 

észlelhetı kassziterit dúsulása kémiai elemzéssel sem mutatható ki. Az Y esetében hasonló 

jelenség figyelhetı meg: a krémpát mintában 35 ppm-nyi mennyiségben van jelen, ami a FKK 

átlagának (22 ppm) kb. 1,6x-osa, valamint a Bódvaszilasi Homokkı minták közül a T-11 

fúrásból származók Y tartalma 27,4 ppm, 28,1 ppm és 30,1 ppm, tehát a xenotim-dúsulás 

felismerése sem lehetséges e módszerrel. A Rotaqua Kft. krémpát mintáiban a Sn és Y nem 

lett elemezve. 

A T12A/5 jelő krémpát mintában továbbá 0,743 ppm Au is található. A T-12/A fúrás ezen 

krémpátos szakaszából, a Rotaqua Kft. által készíttetett ICP-MS elemzések egy mintában (1,2 

m-es szakaszon) 1,28 ppm, egy másikban (1 m-es szakaszon) pedig 0,772 ppm Au tartalmat 

mutattak ki. Azonban az aranyat egyelıre semmilyen más módszerrel nem sikerült észlelnem, 

így nem tudni, milyen formában és mihez kapcsolódóan van jelen. A számos, különbözı 

rudabányai képzıdményekrıl készült elemzés között több, a Clark-értéket (0,004 ppm) kissé 

meghaladó Au-indikáció található, azonban a fentihez hasonló nagyságú érték sem a többi 

krémpátos szakaszon, sem más képzıdményben nem jelentkezik.  
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17. ábra: a) Krémpáthoz (Kp) kapcsolódó durvakristályos kvarc (Q), benne hematit pikkelyekkel 

(Hem), és dúsan pirites (Py), vörös színő, kvarcos folt krémpátban, a piritek szegélyén elhelyezkedı 
apró kassziterit szemcsékkel (kiemelt rész, nyilak) (sztereomikroszkópi nézet) (T12A/5, T-12/A 
fúrás), b) Nagy mérető piritek szegélyén és néhol a belsejükben nıtt kassziteritek (T12A/5), c) 

Kassziteritet magába záró pirit (T12A/5) 
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6.4. A DIAGENEZIS ÉS METAMORFÓZIS FOKA 

A Bódvaszilasi Homokkı és a Szini Márga Formációk diagenezis-fokának vizsgálatára 

egyéb, nem optikai módszereket is alkalmaztam: az illit kristályosság (Kübler-index), illetve a 

klorit kristályosság (Árkai-index) meghatározását.  

Az illit kristályossági módszer a diagenezis, illetve a nagyon kisfokú és kisfokú 

metamorfózis (anchi- és epimetamorfózis) hatását képes számszerően kimutatni. A <2 µm 

frakciójú, légszáraz és orientált agyagásvány szeparátumok röntgen-pordiffrakciós módszerrel 

történı elemzésével határozható meg a Kübler-index, amely az elsı illit (001) diffrakciós 

csúcs (10 Ǻ) félértékszélessége (∆°2θ). Minél kisebb a Kübler-index, annál nagyobb az illit 

kristályossági fok. A Kübler-index értéke a csekély mértékőtıl a mély diagenezis 

tartományáig >0,42, az anchizónában 0,42-0,25, az epizónában pedig <0,25 (KÜBLER & 

JABOYEDOFF 2000, ABAD et al. 2003). Azonban az illit kristályosság (IC) értéke nagyon 

érzékeny egyes paraméterekre, mint pl. a mintatartó alakja és anyaga, a diffraktométer 

geometriája, a számláló típusa, a diffraktométer rotációs sebessége. A mért görbén 

meghatározott csúcs félértékszélességébıl levonják a mőszeres hozzájárulást, a kettı 

különbségét pedig a mintában található illit kristályossági mutatójaként, azaz a krisztallitok 

(vagyis térrács szerint egybefüggı térfogatot alkotó szemcsék) mérete szerint értelmezik. 

Minél kisebb a krisztallitok mérete, annál szélesebb a diffrakciós csúcs (KÜBLER & 

JABOYEDOFF 2000). Az illit kristályossági vizsgálatokra elıkészített szeparátumok a klorit 

kristályosság (ChC) meghatározására is alkalmasak, amely a klorit (002) diffrakciós csúcs 

félértékszélessége (ÁRKAI 1991). A klorit kristályossági index azonban nem olyan 

széleskörően alkalmazott, mint az illit kristályossági index, mivel számos tanulmány szerint a 

ChC csak gyengén korrelál az IC mérésekkel, így kevésbé tartják megbízhatónak a 

metapélitek átalakultsági fokának jelzésére (ABAD 2003). 

A mérés párhuzamos nyaláb geometria módszerrel (Göbel-tükörrel, Grazing-incidence 

Soller-el detektor oldalon) történt, ami elınyösebb, mivel kizárja a mintasík pontatlanságát, 

ezáltal a csúcsok helye pontosabban határozható meg. A parafókuszáló geometriában (Bragg-

Brentano) a preparátum mintasíkhoz illesztése, illetve a preparátum vastagságából adódó 

minta-átlátszósági hiba a csúcsok pontos helyzetét torzítja. A ~10Å-ös csúcs félértékszélesség 

meghatározásának egyik problémája, hogy a szabálytalanul közberétegzett illit/szmektit 

rögtön az illit csúcsa mellett ad csúcsot, és ha ez nem kerül leválasztásra külön csúcsként, 

akkor szélesíti a 10Å-ös csúcsot. Légszáraz preparátumon ezt leválasztani csak úgy lehet, ha 
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az illit csúcsot önállóan, dekonvolúcióval meghatározzuk. Ez a Bruker Topas3 szoftverében, 

Rietveld-illesztést és kristályszerkezeti adatokat alkalmazva történt meg. Mivel a korábban 

vizsgált teljeskızet-pormintákból ismert volt, hogy milyen ásványokat tartalmaznak, a 

méréshez az illit-2M1 szerkezete lett felhasználva. A March-Dollas módszerrel a kitüntetett 

orientációt maximálisra állítva a (00l) típusú reflexiókra, egy számolt görbét eredményezett, 

ami az illit-2M1 szerkezetére várt elméleti görbe a használt mőszerparaméterekkel, amelyeket 

a konvolúciós függvényekkel modellez a szoftver. A második probléma, hogy a krisztallitok 

nyomás hatására történı növekedése feszültséget, diszlokációkat okoz a térrácsban, ami 

esetenként a csúcsok kiszélesedését és/vagy aszimmetriáját okozza, amit csak a 

kristályszerkezet ismeretében lehet meghatározni. A számolások elvégzéséhez kísérleti 

konvolúciós függvénnyel lett leírva a mőszerhozzájárulás. A konvolúciós függvény az 

SRM640a jelő NIST szilícium standarddal lett ellenırizve és finomítva. Így meg lehetett 

határozni a krisztallitméretet a (00l) reflexiókra (ebben az esetben ez a rétegvastagság a c-

tengely irányában), és az illit csúcsainak pontos helyét. A krisztallitméretbıl a Scherrer-

formulával visszaszámolva kaptuk meg a félértékszélesség értékeket, ami az adott 

kristályszerkezetre és krisztallitméretre vonatkozik. A különbözı csúcsokra meghatározott 

értékek szórása több tényezıbıl adódik, pl. az oktaéderes kation kitöltöttség inhomogenitása, 

de okozhatja a mőszer/mérés statisztikai bizonytalansága is. Ugyanez érvényes a kloritra is 

(KRISTÁLY F., szóbeli közlés). 

A vizsgálathoz összesen 19 db reprezentatív pélit (aleurolit, agyagkı és márga) mintából 

készítettem 2 µm alatti frakciójú agyagásvány szeparátumot, ebbıl 13 db a rudabányai 

fúrásokból, míg 6 db az aggteleki-hegységi fúrásokból vett minta (6. táblázat). Természetesen 

az illit és klorit kristályossági vizsgálatokhoz (és az eredményekbıl levonható 

következtetésekhez) statisztikai mennyiségő adat szükséges, így a saját 19 db mintám mérési 

eredményei elızetes adatoknak tekinthetık, illetve megjegyezném, hogy a dolgozatban e 

módszert csak kiegészítésnek szántam. Ezen kívül a legtöbb mintám nem alkalmas az illit és 

klorit kristályosság meghatározásra, és a kiválasztott mintákat számos elıvizsgálat alapján 

nyilvánítottam a vizsgálat kritériumainak megfelelınek. Az aggteleki-hegységi szeparátumok 

kisebb száma abból adódik, hogy a rudabányai mintákhoz képest kevesebb minta volt 

alkalmas, így természetesen az ilyen kis számú szeparátumból nyert eredményeimet nem 

vonatkoztathatom az egész Aggteleki-hegység területére, azonban a kapott értékek 

mindenképp jelzés értékőek. 

A szeparált pélit minták közül egy Bódvaszilasi Homokkı mintában (Tk3/4/A, 

Tornakápolna-3 fúrás, 121 m) nem volt jelen illit és klorit sem a 2 µm alatti frakcióban, ezért 
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a Kübler- és Árkai-index meghatározása nem volt lehetséges. További minták esetében 

szintén nem fordult elı elegendı mennyiségő klorit a szeparátumokban (T15/5/A: Szini 

Márga, J3/1/A: Bódvaszilasi Homokkı, Tk3/2/A: Bódvaszilasi Homokkı). 

A rudabányai és az aggteleki-hegységi Bódvaszilasi Homokkı és Szini Márga minták illit 

kristályossági mutatói 3 kategóriára bonthatók: 0,3–0,15 °2θ, 0,15–0,1 °2θ és 0,1–0,05 °2θ (6. 

táblázat). Ezek a csoportok, az értékek csökkenı sorrendjének megfelelıen, növekvı 

metamorf fokot jeleznek. Habár az értékek összehasonlítása nem lehetséges korábbi kutatások 

eredményeivel, a vizsgált minták anchi- vagy epimetamorfózis jelenlétére utalnak. A J3/1 

minta alacsony illit kristályosság értéke valószínőleg mállottság eredménye. 

A klorit kristályosság (továbbiakban ChC) értékei mind a rudabányai, mind az aggteleki-

hegységi minták esetében igen alacsonyak (6. táblázat). 

A mérések nemzetközi rendszerhez való hasonlítására két mintáról (U1/11/A, Tk3/2/A) 

Kübler- és Árkai-index mérések is készültek légszáraz állapotban és etilén-glikolos kezelés 

után az MTA Földtani és Geokémiai Intézetében. Utóbbi esetben azonban nem kell jelentıs 

eltéréssel számolni a légszáraz preparátumhoz képest, annak ellenére, hogy szmektit is 

található a mintákban (NÉMETH T., szóbeli közlés). A 7. táblázatban látható, hogy mind 

légszáraz állapotban, mind etilén-glikolos kezeléssel a minták Kübler-indexe mindkét minta 

esetén az anchizónás metamorfózis tartományába esik. A kontroll minták Árkai-indexei 

szintén magasabb, anchi- és epimetamorf értéket mutatnak (18. ábra).  

 

 

18. ábra: Az illit és klorit 
kristályosság értékek területi 
eloszlása (jelmagyarázat: 6. ábra) 
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6. táblázat: A Bódvaszilasi Homokkı és Szini Márga Formációkból kiválasztott pélites minták illit és 
klorit kristályossági értékei 

Mintaszám Formáció Mintavételi hely 
Illit-index 

(illit 001) 

Klorit-index 

(klorit 002) 

      

T11/1/A Bódvaszilasi Homokkı T-11 fúrás, 116,6 m 0,160 0,028 

T11/2/A Bódvaszilasi Homokkı T-11 fúrás, 118,25 m 0,143 0,068 

T11/3/A Bódvaszilasi Homokkı T-11 fúrás, 135,2 m 0,130 0,032 

T11/7/A Bódvaszilasi Homokkı T-11 fúrás, 147,6 m 0,157 0,076 

T11/9/A Szini Márga T-11 fúrás, 80,8 m 0,298 0,066 

T11B/2/A Szini Márga T-11/B fúrás, 70,2 m 0,097 0,057 

T14A/4/A Bódvaszilasi Homokkı T-14/A fúrás, 33,4 m 0,112 0,014 

T15/2/A Bódvaszilasi Homokkı T-15 fúrás, 23,25 m 0,156 0,096 

T15/3/A Bódvaszilasi Homokkı T-15 fúrás, 38,35 m 0,250 0,072 

T15/5/A Szini Márga T-15 fúrás, 7,4 m 0,167  

U1/5/A Bódvaszilasi Homokkı U-1 fúrás, 44 m 0,235 0,109 

U1/8/A Bódvaszilasi Homokkı U-1 fúrás, 74,7 m 0,156 0,041 

U1/11/A Bódvaszilasi Homokkı U-1 fúrás, 89,4 m 0,172 0,052 

     

Bsz11/1/A Bódvaszilasi Homokkı Bódvaszilas-11 fúrás, 52 m 0,188 0,045 

J3/1/A Bódvaszilasi Homokkı Jósvafı-3 fúrás, 88,5 m 0.364  

Sz1/1/A Bódvaszilasi Homokkı Szin-1 fúrás, 49,2 m 0,076 0,057 

Sz1/2/A Bódvaszilasi Homokkı Szin-1 fúrás, 59,7 m 0,164 0,077 

Tk3/2/A Bódvaszilasi Homokkı Tornakápolna-3 fúrás, 56 m 0,199  

 

 

7. táblázat: A kontroll minták illit és 
klorit kristályossági értékei légszáraz állapotban és etilén-glikolos kezelés után 

Mintaszám Kübler-index (illit 001) Árkai-index (klorit002) 

 légszáraz etilén-glikol légszáraz etilén-glikol 

     
U1/11/A 0,32 0,31 0,22 0,22 

Tk3/2/A  0,36  0,26 
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Minden agyagásvány szeparálásra kiválasztott mintából készítettem egy 2 µm-nál nagyobb 

frakciójú csillám szeparátumot is, mivel egyes, a Bódvaszilasi Homokkırıl és Szini Márgáról 

készült teljeskızet felvételeken a muszkovit-3T politípusa lett meghatározva.  

A csillámra szeparált mintákban néhány esetben megjelent a muszkovit-3T politípus (19. 

ábra). Azonban számos csillám szeparátumban nem jelent meg a muszkovit-3T, helyette a -

2M1 fordult elı. Ez több olyan mintánál is megfigyelhetı volt, amelyek teljeskızet felvételén 

egyértelmően a muszkovit-3T szerepelt (20. ábra, a és b). 

 

 

 

 
19 ábra: A T11/3/Cs jelő minta röntgen-pordiffraktogramja (kék rombusz – muszkovit-3T) 
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20. ábra: a) A T11/3. minta teljeskızet röntgen-pordiffraktogramja (lila háromszög – muszkovit-3T) 

b) A T11/3 jelő minta csillám szeparátumának (T11/3/Cs) röntgen-pordiffraktogramja (kék 
háromszög – muszkovit-2M1) 
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7. DISZKUSSZIÓ, KÖVETKEZTETÉSEK 

A nem ércesedett területekrıl (Szilicei-takaró, Aggteleki-hegység) vett minták és irodalmi 

adatok alapján a rudabányai ércesedésben elıforduló alsó-triász sziliciklasztos képzıdmények 

megfeleltethetık a Bódvaszilasi Homokkı és Szini Márga Formációknak. A törmelékanyag, 

illetve az észlelt szöveti és szedimentológiai jellegek igen nagyfokú hasonlósága arra utal, 

hogy az ércesedett és nem ércesedett terület vizsgált képzıdményei azonosak, és az észlelt 

különbségek a kissé eltérı üledékképzıdési környezet következtében alakultak ki (szárazföld 

közelsége-távolsága).  

7.1. AZ ÉRCESEDÉST BEFOGADÓ KÉPZİDMÉNYEK FORRÁSTERÜLETE, ÜLEDÉKKÉPZİDÉSI 

KÖRNYEZETE, ÉS A TELJESKİZET GEOKÉMIAI ELEMZÉSEK ÉRTÉKELÉSE 

A két formáció törmelékanyagát tekintve igen hasonló, a Szini Márgában azonban a 

sziliciklasztos üledékképzıdés már eltolódik a karbonátos felé, gyakoriak a mikrites karbonát 

szakaszok a képzıdményben, illetve a törmelékanyag jellemzıen mikrittel kevert. A hasonló 

törmelékanyag és az észlelt szedimentológiai bélyegek is megerısítik korábbi ismereteinket, 

miszerint a két formáció egymást követıen, folyamatos üledékképzıdés során képzıdött 

inter- és szubtidális fáciestıl mélyülı rámpa környezetig. A Szin-1 fúrásból vett, gipsz-

anhidrit rétegekbıl és zöldesszürke sziliciklasztos szakaszokból felépülı Perkupai Anhidrit 

minták törmelékanyagának összetétele a fedı Bódvaszilasi Homokkıhöz meglehetısen 

hasonló, ami szintén az késı-perm-kora-triász során folyamatosan zajló üledékképzıdés 

bizonyítéka. 

A Bódvaszilasi Homokkı és a Szini Márga lepusztulási területének meghatározása a 

nagyjából homogén, finomszemcsés homok mérető törmelékanyag, és a kızettörmelékek 

hiánya miatt meglehetısen bizonytalan, de a helyenként elıforduló rezorbeált kvarc szemcsék 

savanyú vulkanitok jelenlétére utalnak. A pélitek, finom szemcseméretük és a kızetet alkotó 

fı agyagásványok már a betemetıdés korai fázisában történı gyors átalakulása miatt, a 

lepusztulási terület polarizációs mikroszkóppal való tanulmányozásában nem nyújtanak 

segítséget. Az akcesszóriák között semmilyen, szőkebb keletkezési környezetre utaló ásványt 

nem találtam. A két képzıdményben csupán a stabil (apatit, monacit, xenotim) és az extrém 

stabil (rutil, cirkon, turmalin) nehézásványok találhatók meg, amelyek igen kis méretőek és 

izometrikusak, koptatottak, tehát egyértelmően törmelékes üledékes eredetőek. Az 

akcesszóriák részben savanyú magmás kızetekbıl (gránit, riolit) és metamorfitokból (gneisz, 
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csillámpala, granulit, fillit, agyagpala) származhatnak. A jól koptatott cirkon szemcsék 

áthalmozódásra is utalhatnak. A Rudabányán és az Aggteleki-hegység területén elıforduló 

monacit genetikája nem egyértelmő, a laminák menti feldúsulása utalhat üledékes eredetre, de 

üledékképzıdést követıre is.  

A lepusztulási terület meghatározásra számos, geokémiai elemzési eredményeket 

felhasználó módszer és diagram létezik, amelyek azonban, véleményem szerint, gyakran csak 

hozzávetıleges, kiegészítı információt nyújtanak. Felhasználásukat különösen kétségessé 

tette, hogy a többféle ércesedési fázison átesett, igen kis számú rudabányai mintában olyan 

elemmobilizációs és dúsulási folyamatok történhettek, amelyek hatással vannak a mérési 

eredményekre. Azonban két immobilis nyomelem hányadost (La/Th és La/Co) – amelyek a 

lehordási terület átlagos összetételétıl nyújtanak információt – kiszámoltam és 

összehasonlítottam a homokkövek esetén alkalmazott referencia, a felsı kontinentális kéreg 

(FKK) és a pélitek esetében használt referencia, az archaikum utáni ausztrál agyagpala 

(PAAS) értékeivel (8. táblázat). A mafikus és ultramafikus forrásterület a Cr, V, Co, Ni 

koncentrációjának növekedését okozza, míg az inkompatibilis La, Th és Zr mennyisége a 

savanyú kızettörmelékek mennyiségétıl függ (BHATIA & CROOK 1986, BAULUZ et al. 1995). 

A Bódvaszilasi Homokkı finomszemcsés homokkı és pélit mintáinak hányadosai egy 

kivételtıl eltekintve (T14A/4 - La/Th) magasabb értéket mutatnak, mint a FKK és a PAAS 

átlaga, ami arra utal, hogy a lepusztulási terülten a savanyú magmás kızetek domináltak. 

Azonban megjegyzendı, hogy a hányadosok értékeit részben módosíthatja a nehézásvány-

tartalom. CSALAGOVITS (1973) szerint is a magasabb hımérséklető, bázisos kızetekben 

dúsuló nyomelemek (Co, Cr, Ni) átlaga alacsony a szeizi összletben. 

 

8. táblázat: Az elemzett Bódvaszilasi Homokkı minták La/Th és La/Co aránya 

 La/Th La/Co 

   
BH/1 2,09 2,00 

T11/3 2,78 4,79 

T11/4 2,70 3,59 

T11/6 2,26 4,94 

T14A/4 1,80 2,37 

T14A/5 2,98 14,43 

FKK 2,8 1,8 

PAAS 2,6 1,9 
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KOVÁCS et al. (2004) szerint a Bódvaszilasi Homokkı forrásterülete a permi molassz, amely 

észak felé, a Gömörikum aljzatában nyomozható. A Gömörikum aljzatában Voloveci 

(Gölnici) Formációcsoport helyezkedik el, amely alsó egysége a szilur korú Betliari (Betléri) 

Formáció (fillit), a középsı egysége a devon Smolníki (Szomolnoki) Formáció (fillit, flis, 

bazalt-keratofír vulkáni testek) és a Hnileci Formáció (északi részen bázisos magmás kızetek, 

déli részen riolitos, dácitos és andezites kızetek). A felsı-karbon Dobsinai és felsı-perm 

Krompachy Formációcsoport törmelékes kızetekbıl épül fel. Helyenként gneisz és amfibolit 

is megjelenik (CSÁSZÁR 2005). Az Aggtelek-Rudabányai-hegység ısföldrajzilag közvetlenül 

szomszédos területei a Szendrıi- és az Upponyi-hegység, egymással való kapcsolatuk 

tekintetében azonban csak részleges egyetértés mutatkozik. A Szendrıi-hegység és Abodi-

alegységének alsó képzıdménye a szilur(?)-devon Irotai Formáció, ami grafitfillit, kovapala, 

metahomokkı és mészfillit váltakozásából áll. A Szendrıládi Mészkı Formációt fillit, 

metahomokkı és mészkı építi fel, fedıje az Abodi Mészkı és a Bükkhegyi Márvány 

Formáció. A Rakacai-alegység legalsó képzıdménye a Rakacaszendi Márvány Formáció, 

amelynek a fedıje a Rakacai Márvány Formáció és a Szendrıi Fillit. Az Upponyi-hegység 

Tapolcsányi-alegységébe a Rágyincsvölgyi Homokkı, Csernelyvölgyi Homokkı, a 

Tapolcsányi Formáció (agyagpala, kovapala, lidit), és az Éleskıi Formáció (flis jellegő) 

tartozik. A Lázbérci-alegység képzıdményei az Upponyi Mészkı, Abodi Mészkı, Dedevári 

Mészkı és Lázbérci Mészkı (CSÁSZÁR 2005). Ezek alapján a szendrıi- és upponyi-hegységi 

paleozoos képzıdményeket a lehetséges lepusztulási területek közül kizártam.  

A Bódvaszilasi Homokkı és a Szini Márga törmelékes szakaszainak hasonló összetétele, 

véleményem és CSALAGOVITS (1973) szerint arra utal, hogy a lehordási területük valószínőleg 

változatlan lehetett. 

A sziliciklasztos kızetek törmelékes elegyrészeinek minıségét és mennyiségi arányát a 

lepusztulási terület mellett a fizikai és kémiai mállás folyamatai határozzák meg, valamint a 

kémiai összetételt a szállítás és leülepedés módja, hidrodinamikai viszonyai, az üledékgyőjtı 

típusa és redox viszonyai, a diagenezis és metamorfózis is befolyásolja (MACK 1978, NESBITT 

et al. 1997). 

A Bódvaszilasi Homokkı oligomikt törmelékanyaga, annak mennyiségi eloszlása és a 

szemcsék koptatottsága alapján egy viszonylag érett üledék. Jellegzetes az instabil 

törmelékszemcsék, pl. a polikristályos kvarc és a kızettörmelékek hiánya, valamint a 

földpátok alacsony száma, amelyek az aggteleki-hegységi mintákban kis mennyiségben jelen 

vannak (albit >> káliföldpát), azonban Rudabányán csak elvétve egy-egy plagioklász szemcse 

található. A Szini Márga sziliciklasztos szakaszaiban már csak igen ritkán jelenik meg 
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földpát. A jól átmozgatott árapály síksági, sekélytengeri környezetben a törmelékszemcsék 

folyamatos igénybevételnek vannak kitéve, az állandó szemcse-szemcse ütközések miatt, pl. 

az unduláló mono- és polikristályos kvarc szemcsék száma kevesebb, mint fluviális 

környezetben, illetve a labilis szemcsék töredezése (pl. ikresedett plagioklász) jellemzı. 

Azonban több tanulmány is bizonyítja, hogy az érettség nem a sekélytengeri környezetben 

mőködı újrafeldolgozás, hanem a mállás vagy üledékes forráskızet áthalmozásának 

eredménye (MACK 1978, NESBITT & YOUNG 1996, AVIGAD et al. 2005). Még extrém mértékő 

abrázió és osztályozódás esetén sem képzıdnek kvarcgazdag homokkövek (NESBITT & 

YOUNG 1996).  

A mállás mértékét jelzı arányszám, a mállási index (CIA, CIW, CIW’), a mobilis kationok 

mennyiségét az ellenálló, stabil komponensek mennyiségéhez viszonyítva adható meg.  

CIA = [Al2O3/(Al2O3+ CaO*+ Na2O+K2O)] x 100, ahol * a szilikátokban levı CaO moláris 

mennyisége (NESBITT & YOUNG 1984) 

A földpátok mállása során a Ca, Na és K eltávozik, és a mállástermék Al-ban gazdagodik 

(NESBITT & YOUNG 1982, 1984). A mállási index (CIA) értéke sok esetben félrevezetı lehet, 

pl. a diagenezis során, K+ gazdag pórusvizek hatására a kaolinit illitté alakulhat, ami 

lecsökkenti az értékeket, illetve a méret szerinti osztályozódás a szállítódás és leülepedés alatt 

is módosíthatja a CIA értékét (NESBITT & YOUNG 1982). A CIW és CIW’ indexek a K2O, 

illetve a K2O és CaO elhagyásával adják meg a mállás mértékét (HARNOIS 1988), azonban e 

két index csak relatív összehasonlításra használható (CULLERS 2000, R. VARGA 2005). A 

mállási index megbízható meghatározáshoz elegendı számú és semmilyen típusú 

metaszomatózist nem szenvedett minta szükséges (R. VARGA 2005). Tapasztalatom szerint 

(BODOR 2009) a karbonáttartalom, a Na mobilizáció és a K metaszomatózis jelentısen 

megnöveli a mállási indexek értékeit, azaz a mállás mértéke túlbecsült lesz a valós 

viszonyokhoz képest, ezért a mállási indexek kiszámítását nem végeztem el a kis számú, 

ércesedett rudabányai mintán.  

A fent leírtak alapján, véleményem szerint, a Bódvaszilasi Homokkı és a Szini Márga 

törmelékanyaga áthalmozott üledék, ami a Szini Márgában már mikrittel kevert.  

A rudabányai Bódvaszilasi Homokkıben észlelt káliföldpát hiány és plagioklász szegénység 

valószínőleg nem mállás eredménye, mivel CULLERS (2000) szerint a mállás során a 

plagioklász a káliföldpáthoz képest gyorsabban alakul át. Véleményem szerint észlelt 

különbségek a kissé eltérı üledékképzıdési környezet következtében alakultak ki (szárazföld 

közelsége: kevés földpát, szárazföld távolsága: földpát hiány).   
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Az üledékképzıdés és a korai diagenezis során a redox körülmények a Fe, Mn, U, Mo, V, 

Zn, Ni, Cr, Cu, Pb és Co koncentrációját befolyásolják. A legszélesebb körben alkalmazott 

Th/U hányados értékébıl következtetni lehet a sziliciklasztos kızetek redox környezetére, 

mivel az U az üledékképzıdési folyamatok áthalmozó és oxidáló hatására vízoldható 

formában (UO2
2+) mobilizálódik, míg a Th immobilis, ezért mennyisége a leülepedett 

törmelékanyag átlagos összetételét tükrözi. A Th/U hányados értéke oxidatív körülmények 

között magas, kevésbé oxikus vagy anoxikus környezetben alacsony (BAULUZ et al. 2000, 

DYPVIK & HARRIS 2001, NAGARAJAN et al. 2007). A Bódvaszilasi Homokkı Th/U arányának 

értékei a PAAS átlagánál (4,71) egy kivétellel (T14A/4) magasabbak (9. táblázat), és oxidatív 

üledékképzıdési környezetre utalnak. A Th/U hányadoson kívül használt, további geokémiai 

környezeti indikátorok közül a U/Th arány 1,25 alatti, a δU (δU=U-Th/3) 1 alatti, a V/Cr 

arány 2 alatti és a Ni/Co arány 5 alatti értéke oxidatív lerakódási környezetre utal. A 

Bódvaszilasi Homokkı minták utóbbi három elemaránya, egy kivétellel (T14A/4, V/Cr), 

szintén oxidatív üledékképzıdési környezetet jelez. 

 

9. táblázat: Az elemzett Bódvaszilasi Homokkı minták Th/U, U/Th, V/Cr és Ni/Co aránya 

 Th/U U/Th δU V/Cr Ni/Co 

      
BH/1 5,41 0,18 -0,85 1,15 0,33 

T11/3 4,78 0,21 -1,50 1,30 3,57 

T11/4 4,76 0,21 -1,47 1,14 2,89 

T11/6 5,44 0,18 -2,94 0,59 2,00 

T14A/4 3,32 0,30 -0,13 3,20 2,00 

T14A/5 5,16 0,19 -2,03 1,05 4,67 

 

A Bódvaszilasi Homokkı teljeskızet geokémiai vizsgálata alapján a finomszemcsés 

homokkövek fıelem-eloszlása a felsı kontinentális kéreg átlagához hasonló vagy annál kissé 

alacsonyabb. A perkupai típusfeltárásból, tehát a nem ércesedett területrıl származó minta a 

rudabányai mintáktól magasabb MnO és CaO-tartalmával különül el, ami a minta kalcit 

összetételő karbonát cementjének eredménye, amibe gyakran kevés Mn is beépült. A perkupai 

minta ezen kívül erıs negatív MgO-anomáliát jelez, ami a Mg-tartalmú törmelékes 

komponensek és a karbonát cement Mg hiányára utal. A K2O szegényedést mutat mind a 

perkupai, mind a rudabányai mintákban (különösen a T14A/4 minta esetében), ami a K 

mobilizációjára utal. A rudabányai T11/6 finomszemcsés homokkı minta pozitív P2O5-

anomáliája valószínőleg a feldúsuló nehézásványok (apatit, monacit, xenotim) eredménye.  
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A Bódvaszilasi Homokkı T11/3 és T11/4 pélit mintáinak elemzése az átlagos archaikum 

utáni ausztrál agyagpala (PAAS) értékéhez képest magasabb MnO és CaO értékeket mutat, 

ami az ankerit és dolomit összetételő karbonát cementhez kötıdik. A T14A/5 minta jelentıs 

eltéréseket jelez, FeO és a MgO dúsulást, ami a krémpát összetételő karbonát cement 

jelenlétével magyarázható, valamint a CaO, K2O erıs és a Na2O nagyon erıs negatív 

anomáliát mutat, ami mobilizációra utal, illetve a Fe és Mg magas értékei miatti relatív 

mennyiség-csökkenésre. A Na2O és K2O üledékes környezetben könnyen mobilizálódik (pl. 

hidrotermális hatásra). A kémiai mállás során az elsıdleges ásványok átalakulása az alkálifém 

és alkáliföldfém tartalmat változtatja meg. A kisebb ionsugarú kationok (Na+, Ca2+, Sr2+) 

kilúgzódnak a mállási szelvénybıl, míg a nagyobb mérető kationok (Rb+, Cs+, Ba2+) 

agyagásványokon kötıdhetnek meg. A K+ és Mg2+ kationokat mindkét folyamat 

befolyásolhatja (NESBITT et al. 1980). A diagenezis a legtöbb esetben a törmelékes kızet teljes 

kémiai összetételét nem befolyásolja nagy mértékben, azonban elıfordulhat, hogy kiugróan 

magas K2O vagy Na2O koncentráció jelentkezik. A K2O koncentráció az Al-tartalmú 

agyagásványok (kaolinit, szmektit) K-gazdag pórusvíz hatására való illitté alakulása vagy a 

plagioklászok káliföldpáttá alakulása miatt növekedhet meg (MORAD et al. 2000). 

A Bódvaszilasi Homokkı perkupai típusfeltárásból származó, finomszemcsés homokkı 

mintájának Ba koncentrációja a FKK-hez képest magasabb, ami utalhat a földpátokba beépült 

Ba-ra, de egy esetleges utólagos Ba-dúsulásra (mint pl. Rudabányán). A perkupai minta V, 

Cr, Co és Ni-tartalma jóval alacsonyabb, mint a FKK átlaga, ami a mafikus kızettörmelékek 

és azok ásványainak hiányára utal, tehát a forrásterületen bázisos, ultrabázisos kızetek nem 

fordultak elı. A T11/6 minta Th, U, Zr, Hf, Ta és Y koncentrációja enyhe pozitív anomáliát 

jelez, ami a nehézásványokban (cirkon, monacit, xenotim) való dúsulást valószínősíti. A 

T14/A minta a legtöbb nyomelem tekintetében szegényedést mutat, fıleg a Rb, Sr és Ba 

esetében, ami a földpátokból történı mobilizációra utal. A biotit, ami a földpátok mellett Ba-

ot is tartalmazhat, gyorsan átalakul a mállás korai szakaszában (NESBITT et al. 1980). Ezen 

kívül a minta enyhe pozitív Sn anomáliát jelez. 

A Bódvaszilasi Homokkı pélit mintáinak nyomelem-eloszlása egymáshoz igen hasonló, a 

Rb, Sr, Ba negatív anomáliája mellett a nehézásványok dúsulását jelzı Zr és Hf értéke 

magasabb, mint a PAAS, valamint a Cr, Co, Ni a finomszemcsés homokkövekhez hasonló 

negatív anomáliája is megjelenik. A pélit mintákban is enyhe Sn dúsulás jelentkezik, valamint 

a T11/4-es mintában Ag is jelen van. 

A perkupai minta ritkaföldfém-tartalma a FKK-hez képest alacsonyabb, könnyő és nehéz 

RFF-ekben szegényedett. A rudabányai T14A/5 minta RFF-eloszlása alacsonyabb, mint a 
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FKK és a többi minta átlaga és pozitív Eu-anomália is megfigyelhetı. Az üledékes 

környezetben általában immobilis ritkaföldfémek intenzív kémiai mállás hatására 

mobilizálódhatnak (NESBITT & YOUNG 1982), valamint jelentıs mennyiségő karbonát cement 

kialakíthat pozitív Eu-anomáliát, mivel a karbonátok Ca2+ ionjait a Sr2+ mellett az Eu2+ is 

helyettesítheti. A többi minta a FKK-hez képest magasabb RFF koncentrációval és negatív 

Eu-anomáliával jellemezhetı, ami a felsı kontinentális kéreg eredető törmelékes kızetekre 

jellemzı és a plagioklászok frakcionációjára utal a forrásterületen (BAULUZ et al. 2000, 

CULLERS 2000). A T14A/4 minta nehéz RFF-ben kissé szegényedett.  

A homokkövek átlagos SiO2, CaO, Na2O, Sr, Ba-tartalma magasabb, Al2O3, Fe2O3, MgO, 

TiO2, Rb, Th, Co, Sc, Cr, Cs, Nb, Y és RFF-tartalma alacsonyabb, mint az azonos 

képzıdményekhez tartozó péliteké, mivel egyrészt a homokköveknek nagyobb a kvarc- és 

földpáttartalma, másrészt a nyomelemeket (átmeneti fémek, nagy térerejő elemek, RFF-ek) 

megkötik a rétegszilikátok, amelyek az agyag-aleurit frakcióban dúsulnak. A Zr, Nb, Y, Hf és 

a RFF-ek koncentrációját a nehézásványok mennyisége befolyásolja. A nehézásványok 

koncentrációja az aprószemcsés homokkövekben a legnagyobb, ezért ezek P2O5, TiO2, Y, Zr, 

Hf és RFF-tartalma a legmagasabb (BAULUZ et al. 2000, DYPVIK & HARRIS 2001, R. VARGA 

2005). CSALAGOVITS (1973) a szeizi szideritmentes homokkövekben és palás agyagokban 

szintén feltőnı Zr dúsulást írt le, azonban a jelenség okát nem tudta értelmezni.  

7.2. SZINSZEDIMENT ÉRCESEDÉS A SZINI MÁRGA FORMÁCIÓBAN 

A rudabányai ércesedés legidısebb fázisa, jelenlegi ismereteink szerint (FÖLDESSY et al. 

2010, NÉMETH et al. 2013), egy SEDEX-típusú, sztratiform Zn- és Pb-szulfid, pirit- és barit-

felhalmozódás, ami a Bódvaszilasi Homokkı Formációt fedı Szini Márgához kötıdik, más 

képzıdményben nem fordul elı, ami szinszediment képzıdést valószínősít. A szulfidok 

kiválása feltehetıen pirittel kezdıdött, utána szfalerit és galenit, végül egy második 

generációs pirit kiválása történt (NÉMETH et al. 2013). A sztratiform Pb-Zn ércesedés egy 

elzárt medencében képzıdhetett a kora-triász folyamán. A Szilicikumban egy másik, kis 

mérető Zn-Pb telep is ismert a Ménes-völgyi antiklinális nyugati folytatásában, Szlovákiában 

(Pelsıcardó/Ardovo), ahol az érctest a Gutensteini Formációhoz kötıdik. NÉMETH et al. 

(2012) az Aggteleki-hegység területén, a Jósva-völgy mentén és a Ménes-völgyi 

antiklinálisban mélyült fúrásokban szfalerit indikációkat ír le, pl. a Szin-1 fúrásban a 

Bódvaszilasi Homokkı Formációban és a fekü Perkupai Anhidrit felsı 5 m-es szakaszában 

pirit-tartalmú kvarcereket, illetve sztilolitos mészkövet találtak, amiben pátos kalcit és 
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szfalerit kitöltéső erek fordulnak elı. A Szinpetri-1 fúrásban szürke, kompakt mészkıben és 

márgában, szintén erekben kimutatták Zn-tartalmú ásványok jelenlétét. A Bódvaszilas-11 

fúrásban, a Bódvaszilasi Homokkıben, erekben Zn-ásványokat és Fe-szulfidot észleltek. A 

Jósvafı-2 fúrásban, a Perkupai Evaporitban Zn-ásványokra utaló nyomokat találtak. 

Véleményük szerint a megfigyelt dúsulások a pelsıcardói, nem a rudabányai sztratiform 

ércesedéshez hasonlóak és feltételezik, hogy a fent felsorolt képzıdményekben, törésekben 

megjelenı szfalerit indikációk forrásai a Szini Márgában elıforduló lokális szfalerit és galenit 

dúsulások lehetnek.  

Vizsgálataim során, saját mintáimban is sikerült kimutatnom a Szini Márgában leírt 

rétegszerő Pb-Zn-szulfid-dúsulást Rudabányán, amely megerısíti a legújabb ércgenetikai 

modell helyességét. Azonban az aggteleki-hegységi mintákban, NÉMETH et al. (2012) 

megfigyeléseihez hasonlóan, nem jelenik meg a sztratiform ércesedés, az eddigi eredmények 

alapján ez a típusú ércesedés csak Rudabánya területére korlátozódik, ami arra utal, hogy a 

kora-triász folyamán zajló Pb-Zn-felhalmozódás feltehetıen csak a Bódvai-üledékgyőjtı-

medence területen folyt, az Aggteleki-üledékgyőjtı területén nem történt ércesedés. Azonban 

nem zárható ki, hogy NÉMETH et al. (2012) és saját mintázásom nem volt teljes, és a 

szinszediment ércesedés mégis jelen van a Szilicei-takarón is, ám ennek tisztázására további 

részletes vizsgálatok szükségesek a jövıben.  

7.3. A SAVANYÚ PÁTVASÉRC KÉPZİDÉSI MODELLJE, DIAGENEZIS 

A sziderit üledékes vagy diagenetikus képzıdéső lehet, és alacsony hımérsékleten 

keletkezik. A diagenetikus sziderit az eltemetıdés során, elsısorban reduktív, szulfidmentes 

pórusvizekbıl válik ki, amelyek szuboxikus környezetben fejlıdnek ki (BERNER 1981, 

MORAD 1998, STEL 2009), szerves anyag in situ lebomlásához kapcsolódóan (CURTIS & 

COLEMAN 1986, MOZLEY 1989, BAKER et al. 1996). Üledékes eredető sziderit szerves vagy 

foszfátos üledékekben, illetve tengeri oolitos vasérctelepekben ismert (SZAKÁLL 2005), 

képzıdése a Bódvaszilasi Homokkı jó átmozgatott, árapálysíksági, oxikus környezetében 

(amire a fent bemutatott Th/U, U/Th, V/Cr és Ni/Co hányadosok is utalnak) nem valószínő.  

A Rudabányán és az Aggteleki-hegység területérıl vett mintákban, a Bódvaszilasi 

Homokkı törmelékszemcséi között, a szemcsék szegélyén, a szemcseközi karbonát 

cementben, és a karbonát cement és a törmelékszemcsék érintkezésénél fonalas szerkezetek 

fordulnak elı, amelyek mikrobiális eredetőek, és gyakran telepeket is alkotnak. A goethitté 

ásványosodott anyagú mikrobiális maradványok mennyisége igen jelentıs, a vizsgált mintákat 
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behálózzák, tehát nemcsak elvétve jelennek meg a sziliciklasztos szakaszokon. A 

törmelékszemcsék közt igen gyakoriak az agyagásványok (a baktériumtelep körüli kocsonyás 

réteg szmektitté alakul). A mikrobák jelenlétére utaló jellegzetes fonalak a rudabányai 

mintákban, a krémpátos rétegek pátit kristályainak hasadási síkjai mentén is megfigyelhetık, 

ám itt jóval ritkábban fordulnak elı.  

Számos Fe(II) oxidáló mikroba ismert sekély- és mélytengeri környezetben is, amelyek 

közül léteznek autotróf metabolizmust folytatók, azaz életterük szervetlen anyagaiból építik 

fel szerves anyagaikat. Figyelmem azért fordult a Fe(II) oxidáló mikroorganizmusok felé, 

mert a vizsgált képzıdmény vasérc. Más ércesedéseknél, pl. a hazai, úrkúti mangánércesedés 

esetén is igazolódott a Mn és Fe baktériumok hozzájárulása az ércesedés létrejöttéhez 

(POLGÁRI et al. 2012a,b). 

Irodalmi adatok alapján mindössze 4-féle mikrobiális Fe(II) oxidáló metabolizmus 

különíthetı el (10. táblázat). Az ásványos összetétel és morfológiai bélyegek alapján (fonalas 

szövedék) a legvalószínőbb a dyasaerob, semleges, a recens körülmények között is igen 

elterjedt Gallionella, illetve Mariprofundus formák mőködése. Szuboxikus környezetben, 

semleges pH-n, a Fe(II) oxidáló baktériumok (Gallionella genera, Gallionella ferruginea, 

Mariprofundus ferrooxidans, Leptothrix ochracea) ferrihidritet (amorf FeOOH) állítanak elı, 

amelybıl késıbb (geológiai értelemben pillanatszerően, pár hónap alatt) stabilabb 

kristályszerkezető goethit vagy hematit alakulhat ki, miközben kovaanyag szegregálódik. 

 

10. táblázat. A mikrobiális Fe(II) oxidáció lehetséges formái (EHRLICH 1990, STRAUB et al. 1996, 
FORTIN et al. 1997, KONHAUSER 1998, RIDING 2000, BAELE et al. 2008) 

Fe(II) oxidáció 
metabolizmus 

típusa 
Mikroba típusa pH Eh Fény- 

igény Metabolizmus 

1. Oxikus, 
acidofil 

Thiobacillus 
fajok 

1.5-
3.5 Oxikus/aerob nincs kemolitoautotróf 

2. Szuboxikus, 
semleges 

 

Gallionella 
Mariprofundus 

Leptothrix 
ochracea 

~7 
Szuboxikus/dysoxikus/dysaerob 

+0.2 - +0.32V 
0.1 – 1.0 mg/l oxigén szint 

 
lehet 

kemolitoautotróf 
és/vagy mixotróf 

3. Fotoferrotrof, 
semleges 

Bíbor nem kén 
baktérium ~7 Anoxikus/anaerob van kemolitoautotróf 

4. Nitrát 
redukáló Fe (II) 

oxidáló, 
semleges 

Hipertermofil 
Archeon, 

mezotermofil 
Betaproteo 
baktérium 

~7 Szuboxikus/anaerob nincs fıként heterotróf 
de autotróf is 
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A rendszerben lévı Fe-oxid, és a 

szegregálódó kovaanyag agyagásvány 

képzıdését eredményezheti (zöld agyagok - 

szeladonit, szmektit), amelyhez hasonlót 

saját vékonycsiszolataimban is 

megfigyeltem (21. ábra), és amelyet 

HERNYÁK (1967) is említett. A mikrobák Fe 

leválasztása a rendszerbıl igen hatékony 

(SZABÓ 1996). 

A Bódvaszilasi Homokkı póruskitöltı 

karbonát cementjét és a törmelékszemcsék szegélyét behálózó bakteriális fonalak arra utalnak, 

hogy a képzıdmény a krémpát képzıdése elıtt nem tartalmazott egyéb szemcseközi karbonát 

cementet (erre utaló nyomok, maradványok nem találhatók), viszont számottevıen nem is 

kompaktálódott. Ezt az összletet érte egy külsı forrásból származó, oldatos Fe hozzáadódás. 

A mikrobák lehetséges, hogy már korábban is jelen voltak a fluidummal telített pórusterő 

sziliciklasztos összletben, azonban elıfordulhat, hogy a vasas oldat szállította ıket oda. Az 

autotróf metabolizmusú mikrobák a beáramló vasas oldatból a Fe(II) oxidálódásával, 

energianyerés céljából, ferrihidritet állítottak elı (mikrobiális I. ciklus – autotróf, szuboxikus, 

semleges geokémiai környezet). A ferrihidrit a meglehetısen inertnek tekinthetı kvarc 

szemcsékkel, a póruskitöltı fluidummal, illetve a mikrobák elpusztulásából keletkezı szerves 

anyaggal egy instabil rendszert alkotott. Ugyanis a szerves C igen reakcióképes anyag, ami 

heterotróf metabolizmusú mikrobák hozzájárulásával, anaerob környezetben a ferrihidrittel 

reakcióba lépve, szuboxikus körülmények között sziderit, ankerit képzıdéshez (KONHAUSER 

1998), és a vasas oldatban szállított további ionok (pl. Ca2+, Mg2+, HCO3
-, stb.) 

hozzájárulásával egyéb kevert összetételő karbonátok kiválásához vezet (mikrobiális II. ciklus 

– heterotróf, szuboxikus/anoxikus, semleges geokémiai környezet). A folyamat teljessége a 

rendelkezésre álló fázisok tömegarányán múlik, így maradhatnak goethites-hematitos részek. 

A keletkezı karbonátok C izotóp aránya negatív, ami az ásványosodott szerves C-tartalomra 

utal. Esetemben a negatív C izotóp arány, továbbá a maradék szervesanyag (0,05-2,63 s%, 3. 

melléklet) szintén alátámasztotta a mikrobiális mőködést. Ugyanis a Bódvaszilasi Homokkı 

oxikus üledékképzıdési környezetében a behordott vagy helyben keletkezett szervesanyag 

nem maradhatott fent, legfeljebb gyors üledékképzıdési ráta mellett, de erre utaló nyomokat 

nem találtam. 

21. ábra: Zöld agyag a rudabányai Bódvaszilasi 
Homokkı törmelékszemcséi között (U1/10 

minta, U-1 fúrás, 84,8 m) 
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A póruskitöltı krémpát elektronmikroszkóppal megfigyelt szövete megtévesztıen hasonló a 

karbonátos rétegekben létrejött krémpát szövetéhez, azonban a nagy nagyítással végzett 

optikai mikroszkópia által feltárt szöveti jellegek, különbségek (22. ábra) rávilágítanak arra, 

hogy a sziliciklasztos és a karbonátos összletekben eltérı módon történt a vasércesedés.  

 

 
22. ábra: Póruskitöltı krémpát szöveti képe a) pásztázó elektronmikroszkóppal (U1/2, U-1 fúrás, 

28,3-29,6 m) és b) polarizációs mikroszkóppal megfigyelve (U1/10, U-1 fúrás, 84,8 m, nyilak: 
mikrobiális szövet) 

 

A tömeges krémpátban észlelt mikrobiális nyomok csekély mennyisége arra utal, hogy az 

eredetileg karbonátos szakaszokon a krémpát nem mikrobiális hatásra, hanem 

metaszomatikusan képzıdött. Lehetséges, hogy ezeken a szakaszokon is történt némi 

bakteriális Fe leválasztás, de ennek hányada a metaszomatózishoz képest elhanyagolható volt. 

A metaszomatikus elemkicserélıdés többlet Ca és Mg megjelenését okozta. 

A rudabányai Bódvaszilasi Homokkıben a pórus- és repedéskitöltı, illetve a formáció 

felsıbb szakaszain, a szeizi-kampilli átmenetben elıforduló tömeges karbonát, vagyis a 

krémpát/savanyú pátvasérc pontos összetételét és kristályszerkezetét elsıként sikerült 

leírnom. A krémpát általában kis Mn-tartalmú sziderit és magnezit szilárd elegye, a domináló 

sziderit és magnezit aránya (Mg/Fe arány) a fázisban igen változó, néhány µm-enként 

különbségeket mutat. A krémpát kristályszerkezete szintén a magnezithez és sziderithez 

hasonló, a krémpát jellemzı röntgen-pordiffrakciós csúcsai megfeleltethetık a két fázis 

szilárd elegyére jellemzı reflexióknak.  

A krémpátban, esetenként romboéder szerint megjelenı zónásság, teljesen hasonló a 

bányászott, középsı-triász dolomitban létrejött pátvasércben a PANTÓ G. & MOSER (1955) 

által leírt és SZAKÁLL (2001b) által, pásztázó elektronmikroszkóppal megfigyelt jelenséggel, 
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amelyet azzal magyaráznak, hogy a metaszomatóziskor a dolomitkristályok 

romboéderlapjaival párhuzamosan, frontszerően haladt elıre az elemhelyettesítés. KISS (1981) 

dolomitosodás-magnezitesedés problémakörében végzett kísérleti eredményei is rámutatnak 

arra, hogy a kationcsere intenzitása a romboédersíkban fokozottabb.  

A rudabányai szeizi-kampilli átmeneti rétegcsoportból vett krémpát, illetve a rudabányai 

külfejtésbıl származó pátvasérc mintáimon végzett 13C és 18O stabilizotóp vizsgálatok 

eredményei egymáshoz hasonlóak, illetve HOFSTRA et al. (1999) által vizsgált rudabányai 

szideritek (pátvasérc) értékeivel közel azonosak. HOFSTRA et al. (1999) által elemzett 

rudabányai dolomitok (pátvasérc befogadó kızete) δ13C és δ18O izotóp összetétele hasonló a 

normál tengeri mészkövekéhez, tehát a dolomit diagenetikus, nem hidrotermális eredető, és 

csak kis mértékben alakították át hidrotermális fluidumok, habár kis 18O csökkenés észlelhetı. 

A pátvasérc mintáik izotóp összetétele a sziderit helyettesítéses karbonátokhoz és az MVT-

típusú Pb-Zn ércesedések karbonátjához hasonló. KEMÉNY (2009) a rudabányai Gutensteini 

Formáció vizsgálatakor arra a következtetésre jutott, hogy a már litifikált karbonátos üledék a 

diagenezis és részben bakteriális szulfátredukció következtében dolomitosodott, a Mg-

tartalmat a bepárlódó tengervízbıl származtatja.  

A szeizi-kampilli átmeneti rétegcsoportban elıforduló krémpát és a pátvasérc hasonló, 

elektronmikroszkóppal megfigyelt szöveti megjelenése, illetve a hasonló δ13C és δ18O izotóp 

értékek arra utalnak, hogy genetikai rokonság áll fel a két típusú, más-más képzıdményben 

megjelenı vasércesedés között, és valószínősíthetı, hogy egyazon folyamat során képzıdtek, 

vagyis egy magas Fe-tartalmú oldat beáramlása következtében létrejött metaszomatózissal.  

A rudabányai átmeneti rétegekben megjelenı krémpát, illetve a Szini Márga karbonátos 

rétegeinek összetétele (vizsgálataim szerint leginkább Fe-tartalmú dolomit, ankerit, ritkábban 

sziderit) arra utal, hogy a vasas metaszomatózis a Szini Márgát is érintette, azonban a csak 

gyengén permeábilis összletben a metaszomatikus elemkicserélıdés nem volt teljes, mivel 

csupán a laminák, törések mentén tudtak áramolni az oldatok. 

Az aggteleki-hegységi minták karbonát cementjének vizsgálata rámutatott arra, hogy a Fe 

hozzáadódás nemcsak a Rudabánya területén elıforduló Bódvaszilasi Homokkı Formációt 

érintette, hanem feltehetıen kiterjed a mai Aggteleki-hegység területén elıforduló azonos 

képzıdményre is, habár kisebb mértékben. Az aggteleki-hegységi Bódvaszilasi Homokkı 

minták póruskitöltı karbonát cementjében, és a cement és a törmelékszemcsék szegélyén 

szintén megfigyelhetık a mikrobiális eredető fonalas szerkezetek. Valószínőleg ezen a 

területen is közremőködtek mikrobák a Fe leválasztásában, azonban a területen nem volt 
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olyan intenzív vasas oldat áramlás (pl. Fe forrástól távolabbi környezet), ami számottevı 

vasércesedést hozott volna létre. 

A Bódvaszilasi Homokkı típusfeltárásában és egyéb, nem rudabányai felszíni feltárásaiban 

az alacsony Mn- és Fe-tartalmú kalcit összetételő repedés- és póruskitöltı cement 

valószínőleg meteorikus vizek által (MORAD et al. 1990), utólag kalcitosodott. 

Véleményem szerint a Fe forrása, CSALAGOVITS (1973), NAGY (1982) és HOFTSTRA et al. 

(1999) munkáival ellentétben, nem a Perkupai Evaporit és a Bódvaszilasi Homokkı 

sziliciklasztos szakaszai, illetve nem a jura korú gömöri savanyú magmatizmus lehetett, mivel 

a becsült mennyiségi arányok alapján ezek nem voltak elégségesek az ércesedést létrehozó 

jelentıs mennyiségő Fe szolgáltatására. Azonban a középsı-triász riftesedéshez kapcsolódó 

bázisos vulkanizmus kızetei a tengervízzel kölcsönhatásba lépve ioncserélt ércképzı oldattá 

alakulhattak (MASLENNIKOV et al. 2012, BRUSNYTSIN & ZHUKOV 2012), ami alkalmas Fe 

forrás lehetett. A bázisos magmatizmus nyomai a Bódvavölgyi Ofiolit Formációban 

nyomozhatók. A feltételezés összhangban van SZAKÁLL (2001b) véleményével, miszerint a 

metaszomatózis a középsı-anisusi (kora-alpi) riftesedéshez kötıdı metamorf oldatokkal függ 

össze. A gömörikumi sziderit telepekkel való genetikai rokonság a stabilizotóp eredmények 

összehasonlításában is mutatkozik, azonban a rudabányai vasércesedés az alsó-középsı-triász 

üledékes összletben fejlıdött ki, tehát a vasérc képzıdése Rudabányán nem lehet variszkuszi 

korú, mint ahogy RADVANEC et al. (2004) feltételezi, hanem középsı-triásszal bezárólagos. 

Az ércképzı oldat a környezetben lévı üledékekkel és a diagenezis korai fázisában lévı 

üledékes kızetekkel kapcsolatba került, és ezekben a közegekben az eltérı üledék- illetve 

kızetminıségnek megfelelıen hatékony mikrobiális Fe(II) oxidáció (Fe leválasztás), illetve 

metaszomatózis (Fe beépülése a karbonát fázisba) és alárendelten szintén mikrobiális Fe 

oxidáció történt. A mikrobiális tevékenység bizonyítéka a fonalas mikroszövet a Bódvaszilasi 

Homokkı homokkı szakaszainak pórusaiban, illetve a rétegszerő krémpátban lévı 

repedésekben és a romboéderek hasadási irányaiban. Utóbbi és az elemeloszlási jelleg 

bizonyítja, hogy a pátosodás a metaszomatózis következtében következett be. Az ércesedés 

területi és formációbeli elterjedése alapján az ércesedés legvalószínőbben korai diagenetikus 

fázisban érte az üledékanyagot. A bódvai fáciesterület forráshoz közelebbi intenzív 

vasércesedési terület lehetett, míg az aggteleki fáciesterület, amelyben a fonalas Fe oxidáló 

mikrobiális formák nyomokban szintén megtalálhatók, távolabbi környezetet képvisel 

(riftesedéstıl távolabbi terület, vasasodási folyamat határa). A rudabányai savanyú 

pátvasércesedés tehát korai diagenetikus, üledékes környezető befogadó üledékben illetve 

kızetekben mikrobiális és metaszomatikus keletkezéső. 
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A bevezetıben részletezett korábbi modellek közül két elgondolás kiemelést érdemel. A 

PANTÓ G. (1956) féle  üledékes "vascsillám" megfelelhet a mikrobiális Fe-oxid dúsulásnak. 

HERNYÁK (1967), bár más elnevezéseket használt (üledékes: jelen munka értelmében 

mikrobiális, metaszomatikus: jelen munka értelmében lehet diagenetikus sziderit vagy valódi 

metaszomatózis és egyidejő pátképzıdés), de nagyon pontosan leírta a folyamatok lényegét. 

A szeizi-kampilli átmeneti képzıdmények karbonátos szakaszain, hidrotermális 

metaszomatózis hatását tételezte fel és nem zárta ki a krémpát üledékes eredetét sem. A 

HERNYÁK (1967) féle „savanyú érc” a krémpát mellett a hematitot is magába foglalja, utóbbi 

képzıdése véleménye szerint üledékes és hidrotermális eredető.  

A Deákbánya jelen állapotában az alsótelekesi gipsz-anhidrit külfejtés meddıjével betakart 

és dús növényzettel borított, ezért nem tudtam mintát venni a területen, illetve a bányászat 

során győjtött deákbányai típusú érces mintákhoz sem sikerült hozzájutnom, így az anyag 

vizsgálatára és a „fı érces vonulattal” való összehasonlításra nem volt lehetıségem.  

 

A diagenetikus átalakulásokat az üledékképzıdési környezet, a klíma, a törmelékszemcsék 

összetétele, a relatív tengerszint változások és a betemetıdés mélysége befolyásolja (MORAD 

et al. 2000, EL-GHALI et al. 2009). A korai diagenezis során különösen az üledékképzıdési 

környezet, a kompakció és a kızetszövet, míg a késıi diagenezis során a hımérséklet, az idı, 

a felszín alatti vizek kémiai és áramlási tulajdonságai és a korai diagenetikus cement eloszlása 

a meghatározó (KIM & LEE 2004). 

A Bódvaszilasi Homokkı mintákban, mind Rudabánya, mind az Aggteleki-hegység 

területén jellegzetes, diagenetikus eredető szöveti elemek figyelhetık meg. A kızet 

meglehetısen kompakt, ami a finomszemcsés homokkı szakaszokon különösen jól látható. A 

törmelékszemcsék többnyire egyenes vagy konkáv-konvex szemcsehatárokkal érintkeznek. 

Ahol több-kevesebb mennyiségő szemcseközi, póruskitöltı karbonát cement is jelen van, ott 

az egyes szemcsék csoportokat alkotva fordulnak elı (a szemcse-csoportokat a karbonát 

cement foltjai választják el egymástól) és a csoportokon belül a szemcsék szintén egymáshoz 

nyomódtak az elıbb leírt jellegzetes szemcsehatárok mentén. A törmelékszemcsék között 

domináló monokristályos kvarc törmelékek körül gyakran kvarc továbbnövekedések is 

megfigyelhetık. Az autigén kvarc a törmelékszemcsével megegyezı optikai orientációjú, 

csupán egy vékony határvonal utal köztük arra, hogy két különbözı korú és képzıdéső kvarc 

fázis van jelen. Az utólagos képzıdéső kvarc kiszorítja a póruskitöltı karbonát cementet. A 

Bódvaszilasi Homokkı felsı szakaszának karbonát rétegeiben a tömeges, pátitos karbonátban 

igen nagy mérető, idio-hipidiomorf kvarc kristályok („megakvarc”, elnevezés: SCHOLLE & 
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ULMER-SCHOLLE 2003) fordulnak elı, amelyek esetében szintén megfigyelhetı egy 

határvonal, tehát monokristályos kvarc törmelékszemcséken kvarc továbbnövekedés történt. 

A továbbnövekedésekben gyakran apró karbonátzárványok jelennek meg. Ritkán, repedések 

falán fenn-nıtt, idiomorf megakvarc kristályok is elıfordulnak, amelyek megjelenése és 

viszonylag kis zárványtartalmuk arra utal, hogy elegendı hely állt rendelkezésre a 

növekedésükkor. A leírt szemcseérintkezések és kvarc továbbnövekedések a Szini Márga 

ritka sziliciklasztos lamináiban is megfigyelhetık, azonban mivel a törmelékanyag mikrittel 

kevert, gyakoriságuk nem olyan nagy, mint a fekü formációban.  

A diagenezis utolsó fázisában, a vasas metaszomatózis után, kvarc cementáció történt az 

alsó-triász sziliciklasztos összletben (fıképp a Bódvaszilasi Homokkı Formációban). A 

megfigyelt szemcseérintkezések és a kvarc továbbnövekedések arra utalnak, hogy a 

képzıdményeket erıs terhelés érte, amely során kompaktálódtak és ennek hatására a 

szemcsék között nyomásoldódás jött létre, ami a kvarc törmelékek oldódásával és annak a 

szemcsék körüli kicsapódásával járt. A rudabányai Bódvaszilasi Homokkı felsı, átmeneti 

szakaszain megjelenı tömeges pátitos karbonátban található saját-félig saját alakú kvarcok is 

ezt bizonyítják, vagyis a formáció karbonátosabb (felsıbb) rétegeiben a leülepedéskor 

valószínőleg elszórtan kevés monokristályos kvarc törmelék volt jelen, amelyek nukleációs 

felületként szolgáltak az autigén kvarc kiválás számára.  

A mechanikai kompakció rendszerint a korai és közepes eltemetıdés (0-2,5 km eltemetıdési 

mélység) folyamán történik, ami a szemcsék újrarendezésével és a kızettörmelékek 

töredezésével jár (BERNER 1980). A kémiai kompakció a mély eltemetıdési diagenezis során 

jön létre (GILES 1997, RAMM 1992, RAMM & BJØRLYKKE 1994), ami a szemcsehatárok 

nyomási oldódásával és a szemcsék felszínén való újrakiválásával kísért (HEALD 1956, 

THOMPSON 1959, FISCHER et al. 1999). MORAD et al. (2000) az eltemetıdési mélység és a 

hımérséklet alapján két diagenetikus tartományt használ, ami az eodiagenezis (0-2 km 

eltemetıdési mélység, <70 °C) valamint a mezodiagenezis (>2 km eltemetıdési mélység, >70 

°C), utóbbi a kémiai kompakció tartománya. 

A növekvı intenzitású diagenezis és az ezzel járó kompakció során elıször egy-egy 

szemcse a terhelés hatására egymáshoz nyomódik, majd 4-5 ilyen szemcse csoportokat alkot 

és egységes optikai orientáció alakul ki (AHMAD & BHAT 2006). A kompakció növekedésével 

megnı az egyenes és a konkáv-konvex szemcseérintkezések mennyisége a pontszerő 

érintkezésekhez képest (BERNET el al. 2007). A kompakció során nyomásoldódás hatására 

megjelenı törmelékes kvarcoldódás és cementáció az eltemetıdés elsı 2 km-es mélységében 

történik és 80-90°C-nál magasabb hımérsékleten fokozódik. A kvarc továbbnövekedések és 
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az illit képzıdése általában 80-130°C között történik (MCBRIDE 1989, WORDEN & MORAD 

2000, PELTONEN et al. 2009). A korai, kompakció elıtti képzıdéső, póruskitöltı karbonát 

cementtel rendelkezı homokkövek a mély eltemetıdési diagenezis során is megırzik 

kötıanyaguk nagy részét (EL-GHALI et al. 2006).  

Irodalmi adatok alapján (LYNCH et al. 1997, ROSSI et al. 2002, SCHOLLE & ULMER-SCHOLLE 

2003, KIM et al. 2007, PELTONEN et al. 2009) a kvarc cement fıképp a kvarc és/vagy 

káliföldpát szemcsék nyomásoldódásából valamint agyagkövekben agyagásvány 

átalakulásokból (szmektit illitesedése) képzıdhet. Növekvı eltemetıdési mélységgel, 60-

100°C között az üledékes medencékben a szmektit mennyisége csökken, míg az illité és 

klorité nı (PELTONEN et al. 2009). 

MANSURBEG et al. (2008) által vizsgált, mély eltemetıdési diagenezisen átesett 

homokkövekben elıforduló sziderit, ankerit és Fe-dolomit összetételő karbonát cementek 

δ13C és δ18O stabilizotóp értékei meglehetısen hasonlóak saját értékeimhez. Az értékek arra 

utalnak, hogy sekély diagenetikus dolomit és kalcit cement helyettesítése történt pórusvizek 

hatására (MANSURBEG et al. 2008). A δ13C értékek csekély 12C hozzáadódást jeleznek, amely 

a szerves anyag oxidációjából adódhat (MANSURBEG et al. 2008, MORAD et al. 1990). A 

karbonát cementek különbözı fokú átkristályosodást szenvedhetnek (visszaoldódás-

újrakicsapódás) mély eltemetıdési diagenezis során. Mély eltemetıdési körülmények között, 

a kızet-víz kölcsönhatás és a növekvı hımérséklet okozhat a könnyő 18O és 13C értékeket 

(MORAD et al. 1990). A tömeges karbonát szakaszokról származó krémpát mintáim negatív C 

és O izotóp összetétele szerves anyag hozzáadódásra és/vagy mély eltemetıdési 

körülményekre utalnak. 

A két vizsgált formációban gyakran elıfordulnak hullámfodrok és jó megtartású 

ısmaradványok (pl. ammoniteszek) (LESS Gy., szóbeli közlés), amelyek megléte azonban, 

véleményem szerint, nem zárja ki, hogy az összlet a mély diagenezisen is átesett. A mély 

diagenezis tartományában jellemzı mikroszövet a párhuzamos rétegzés, még nem jelenik meg 

krenuláció, palásság és klivázs (ABAD 2003). A hajlott muszkovitok szintén kompakcióra 

utalnak.  

A Bódvaszilasi Homokkıt terhelı alaphegységi képzıdmények minimum-maximum 

vastagsága (az elvi rétegsorból és a formáció leírásokból (SZENTPÉTERY & LESS 2006) 

számítva, a Bódvaszilasi Homokkı vastagságát: 200-300 m-t nem kalkulálva) a Bódvai 

fáciesterületen: 1865-2430 m, az Aggteleki fáciesterületen: 2100-2505 m (11. táblázat). 

A Szini Márgát terhelı alaphegységi képzıdmények minimum-maximum vastagsága (az 

elvi rétegsorból és a formáció leírásokból (SZENTPÉTERY & LESS 2006) számítva, a Szini 
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Márga vastagságát: 300-400 m-t nem kalkulálva) a Bódvai fáciesterületen: 1565-2030 m, az 

Aggteleki fáciesterületen: 1800-2105 m (11. táblázat).  

Ezek az adatok arra utalnak, hogy a két képzıdményt, mindkét vizsgált területen 

meglehetısen vastag üledékösszlet terhelte, ami szintén a mély eltemetıdési diagenezis 

létrejöttének bizonyítéka. 

 

11. táblázat: A vizsgált formációkat terhelı alaphegységi képzıdmények minimum-maximum 
vastagsága a Bódvai és Aggteleki fáciesterületen 

Bódvai-üledékgyőjtı 

Kor Formáció Vastagság (m) 
Összvastagság 
(m) BHF felett 

Összvastagság 
(m) SzMF felett 

     
jura Telekesoldali F. 870-980 

Zlambachi Márga 25-30 
Hallstatti Mészkı 50 
Bódvalenkei Mészkı 10-60 
Dunnatetıi Mészkı 10 
Steinalmi F. 200-400 

középsı-
triász 

Gutensteini F. 250 
Szinpetri Mészkı 150-250 

1565-2030  

Szini Márga 300-400 

1865-2430 

 
alsó-
triász 

Bódvaszilasi Homokkı 200-300   
 

Aggteleki-üledékgyőjtı 

Kor Formáció Vastagság (m) 
Összvastagság 
(m) BHF felett 

Összvastagság 
(m) SzMF felett 

     
Zlambachi Márga 25-30 
Hallstatti Mészkı 150 
Szádvárborsai Mészkı 25 
Wettersteini F. 1000 
Steinalmi F. 200-400 

középsı-
triász 

Gutensteini F. 250 
Szinpetri Mészkı 150-250 

1800-2105  

Szini Márga 300-400 

2100-2505 

 
alsó-
triász 

Bódvaszilasi Homokkı 200-300   

 

PhD kutatásom egyik kiindulási kérdésköre az volt, hogy az alsó-triász sziliciklasztos 

összlet milyen szerepet játszott a vas- és színesfém-dúsulások létrejöttében, illetve, hogy a 

Bódvaszilasi Homokkıbıl miért hiányoznak a színesfém szulfidok? A saját vizsgálataim 

során nem sikerült a piriten kívül más szulfidásványt észlelnem és a Rotaqua Kft. által 

mélyített fúrások jegyzıkönyveiben sem írtak le a piriten kívül más szulfidot sem a 

Bódvaszilasi Homokkıben, sem a benne elıforduló a krémpátban. Megfigyeléseim szerint a 

pirit ritkán, csak vékony repedésekben vagy az agyagkı-aleurolit laminák mentén jelenik 
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meg. A Rotaqua Kft. geokémiai elemzéseiben megjelenı szulfiddús szakaszok egyértelmően 

törészónákhoz kapcsolódnak, amelyek több 10 cm-m-es vastagságú, elszórtan apró homokkı 

fragmentumokat tartalmazó, szinte teljesen agyagásványosodott szakaszok. Valószínőleg több 

törési zónában is megjelenik színesfém indikáció, azonban errıl a képzıdményrıl kevés 

elemzés készült, mivel az érckutatás célképzıdménye nem a Bódvaszilasi Homokkı volt. 

Saját vizsgált mintáimat az ép, nem vagy csak enyhén töredezett szakaszokból, vagy a töréses 

szakaszok ép fragmentumaiból vettem, a törészónákat nem mintáztam. Véleményem szerint a 

szeizi összletben észlelt színesfém-szulfid hiány oka a képzıdmény mély eltemetıdési 

diagenezis során létrejött kvarc cementációja, aminek a hatására a törmelékszemcsék és az 

elsıdleges porozitást kitöltı karbonát cement (krémpát) közötti „maradék” helyet az autigén 

kvarc kitöltötte (illetve a karbonát cementet is kiszorította), így a homokkı a porozitását 

elveszette. Az erısen kompaktált és cementált képzıdmény tehát nem viselkedett „klasszikus” 

homokkıként, nem volt permeábilis, hanem feltehetıen az oldatok a benne lévı törések 

mentén mozogtak, tehát nem a szeizi összlet, hanem az azt harántoló törések lehettek az 

oldatok csatornái. Az állítás összhangban van a tapasztalatokkal, miszerint a tömeges 

kifejlıdéső homokkövek a vizet elsıdlegesen a törések mentén vezetik, a tektonikai törések 

közötti kızettömbök vízszállító képessége gyakorlatilag elhanyagolható (MARTOS et al. 

1975). A késıbbi, színesfémeket hozó oldatok a jelentıs kvarc cementáció miatt nem tudtak 

reakcióba lépni a pórus-és repedéskitöltı karbonát cementtel, ezért nem észlelhetı a karbonát 

korróziója.  

A diagenetikus eredető színesfém-szulfid dúsulás hiánya abból adódhat, hogy az eredetileg 

oxikus környezetben leülepedett képzıdményben a szerves anyag lebomlott, illetve gyors 

üledékképzıdési ráta nélkül nem is tudott betemetıdni, így szerves anyag hiányában nem 

történt szulfátredukció a diagenezis során, ami pirit és színesfém-szulfidok kicsapódását 

okozhatta volna a Bódvaszilasi Homokkıben. 

7.4. METAMORFÓZIS 

A Bódvaszilasi Homokkı és a Szini Márga finom-aprószemcsés homokkı és aleurolit 

szakaszain megfigyelt, a sziliciklasztos kızetek mély eltemetıdési diagenezise során fellépı 

mechanikai és kémiai kompakció következtében kialakuló (LABUME et al. 2001, ROSSI et al. 

2002, AHMAD & BHAT 2006, KIM et al. 2007, PELTONEN et al. 2009) jellegzetes szöveti-

szerkezeti bélyegek mellett további kiegészítı, nem optikai módszereket is alkalmaztam a 

jelenség bizonyítására, ami az illit és klorit kristályosság meghatározása volt. 
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Korábban is történtek az Aggtelek-Rudabányai-hegység területén elıforduló 

képzıdményeken illit és klorit kristályosság mérések (ÁRKAI & KOVÁCS 1986), a Szilicei-

takaróból, a Wettersteini Mészkı Formációból mészköveket és dolomitokat vizsgáltak, 

valamint „szkíta”, azaz alsó-triász agyagmárgákat, agyagpalákat és aleuritos agyagpalákat az 

Alsóhegyrıl, valamint a Szin-2, és a Tornakápolna-3 fúrás felsı szakaszáról. Azonban az 

általuk vizsgált alsó-triász képzıdményekrıl nem derül ki, hogy melyik formációba tartoznak 

(Bódvaszilasi Homokkı, Szini Márga, Szinpetri Mészkı?), és hogy az általam is mintázott 

Tornakápolna-3 fúrás milyen mélységközébıl származnak a mintáik. A Wettersteini Mészkı 

Formációt és az alsó-triász sziliciklasztokat vizsgálva, az újrakristályosodás és deformáció 

hiánya, az agyagásvány társulás és a 2 µm alatti frakciók IC átlaga alapján, véleményük 

szerint a Szilicei-takaró regionális átalakulása csupán a közepes vagy késıi (mély) diagenezis 

fázisával megegyezı, a maximum hımérséklet nem érte el a 200-250°C-ot. A teljeskızet és a 

savas oldási maradék mintákban anomálisan alacsony, anchi- és epizonális IC értékeket 

mértek két esetben, amelyet az átöröklött, törmelékes muszkovit hatásának tulajdonítanak.  

A Bódvai-takaróból ÁRKAI & KOVÁCS (1986) különbözı, nem triász korú mészköveket, 

márgákat és finomtörmelékes kızeteket vizsgált. Általánosságban diagenetikus hatást 

észleltek a képzıdményeken, bár a Szin-1 fúrásból vett egyes minták, dunnatetıi és 

telekesvölgyi jura minták anchimetamorf IC és vitrinit reflexió értékeket jeleznek, amiket a 

szerzık a törmelékes, átörökölt csillámok és a vitrinit allochton eredetével vagy egy rövid 

idejő termális hatással magyaráznak.  

A Szilicei- és Tornai-sorozat teljesen eltérı metamorf fokát LESS (2000) a különbözı 

egységek és fáciesövek elhelyezkedésével magyarázza: a Szilicikum a Dél-Gömöri 

kontinentális kéreg külsı részén foglalt helyet (északi kontinentális perem), ettıl D-re a 

Meliata-óceán, míg az óceán déli oldalán a Tornaikum, így az óceán szubdukálódása során a 

Szilicikum felsı lemez helyzetben volt, ezért nem érték metamorf hatások, míg a Tornaikum 

alsóbb helyzete végett metamorfizálódott.  

ÁRKAI & KOVÁCS (1986) vizsgálataival ellentétben saját mintáim, amelyek részben a 

Szilicei-takaró területérıl származó, a Bódvaszilasi Homokkı és a Szini Márga Formációkból 

vett pélitek anchi- és epimetamorf IC értékeket mutatnak. A szerzıkhöz hasonlóan mintáztam 

a Tornakápolna-3 fúrás felsı szakaszát, ahonnan az elemzett minta (56 m) IC értéke is 

epimetamorf hatást tükröz. A Tornakápolna-3 fúrásból származó kontroll mintám ennél 

magasabb értékeket mutat, ami azonban szintén túlmutat a diagenezis tartományán és 

anchimetamorfózist jelez. A Bódvai-takaró területérıl származó Bódvaszilasi Homokkı és 

Szini Márga minták IC értékei is epi- és anchimetamorfózisra utalnak, illetve a rudabányai 
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kontroll minta az eredeti mintánál magasabb értéket mutat, de az is az anchimetamorfózis 

tartományába esik.  

Fontos kiemelni, hogy az összes elemzett (19 db, ebbıl 18 db felhasználható) minta pélit, a 

finomszemcsés homokkövekbıl nem készítettem agyagásvány szeparátumot, tehát kizárható a 

magas „átöröklött”, törmelékes rétegszilikát tartalom, amely téves értékeket okozhatna. 

Valamint a muszkovit 10Å-ös csúcsának félértékszélessége mintáimban 0,03-0,02 °2θ 

közötti, ami  nagy valószínőséggel kizárja az átöröklésbıl adódó alacsony IC értékeket. 

Az IC értékek szorosan kapcsolódnak az ércesedés intenzitásához, minél erısebben 

ércesedett egy terület, annál magasabbak az értékek (JIN et al. 2001). Tehát a rudabányai 

hidrotermális, ércesedési folyamatok nem okozhatják a minták alacsony IC értékeit, másrészt 

a nem ércesedett terület IC értékei is meglehetısen hasonlóak a rudabányai értékekhez. 

Az igen alacsony ChC értékek magyarázata lehet, hogy a klorit metamorf kızetek 

törmelékeként került a képzıdményekbe, bár a kontroll minták ChC értékei között nagyon 

kisfokú metamorfózist mutató is elıfordul. Megjegyzendı, hogy számos tanulmány szerint a 

ChC csak gyengén korrelál az IC mérésekkel, így kevésbé tartják megbízhatónak a 

metapélitek átalakultsági fokának meghatározására (ABAD 2003). 

Természetesen az illit és klorit kristályossági vizsgálatokból helyes következtetéseket 

levonni csak statisztikai mennyiségő minta vizsgálata után lehetséges, így saját mintáim 

mérési eredményei elızetes adatoknak tekinthetık. Az aggteleki-hegységi elemzések 

eredményeit, a kisebb mintaszám miatt, nem vonatkoztathatom az egész Aggteleki-hegység 

területére, azonban a kapott értékek mindenképp jelzés értékőek.  

Azonban további megfigyelt jellegek is utalhatnak metamorfózisra, bár egyik sem 

egyértelmően. Ideális muszkovit összetétel esetén, széles nyomás- és hımérséklet-

tartományban egyedül a 2M1 politípus stabil, és sokkal gyakrabban fordul elı a 3T-hez képest 

(NEMECZ 1973). A muszkovit-2M1 magasabb hımérsékleten (pl. az anchizónás 

metamorfózissal kezdıdıen) önmagától átmegy muszkovit-3T politípusba (NEMECZ 1973, 

ABAD 2003), azonban a teljeskızet és a szeparált csillám mintákban megjelenı muszkovit-

2M1 és muszkovit-3T politípusok esetében nem dönthetı el egyértelmően, hogy átöröklött, 

törmelékes eredetőek vagy a mély eltemetıdési diagenezis és nagyon kisfokú-kisfokú 

metamorfózis során képzıdtek. Ugyanez igaz a mikroszkópban megfigyelhetı hullámos 

kioltású, monokristályos kvarc szemcsékre is. Mindkét vizsgált formációban, a pátos karbonát 

kristályokon gyakran ikresedéshez hasonló szerkezetek észlelhetık, amelyek arra utalhatnak, 

hogy a karbonát tektonikus deformáció eredményeként metamorfizálódott, azonban nem 

zárható ki, hogy a mintaelıkészítés során (vékonycsiszolat készítés) fellépı nyomás hatására 
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alakultak ki. A mély eltemetıdési diagenezis folytatásaként történı burial metamorfózis során 

is kézipéldányon nem, csak vékonycsiszolatban látható metamorf változások figyelhetık meg. 

A sziliciklasztos kızetek metamorfózisakor lejátszódó, gyakran izokémikus folyamatok a 

kızet teljes kémiai összetételét és nyomelem eloszlását sem befolyásolják lényegesen 

(MORAD et al. 2000). Viszont egy Bódvaszilasi Homokkı mintán (T-14 fúrás, 34,1 m) 

krenulációs mikroszerkezet figyelhetı meg, ami az anchizónás metamorfózistól kezdıdıen 

kialakulhat. 

Az illit és klorit kristályossági mérések alacsony száma, illetve az alacsony IC és ChC 

értékeket kétségtelenül megerısítı megfigyelések hiánya ellenére, felvetem annak 

lehetıségét, hogy ÁRKAI & KOVÁCS (1986) megfigyeléseivel ellentétben, a Bódvai- és 

Szilicei-takaró területén elıforduló Bódvaszilasi Homokkı és Szini Márga Formációk 

nemcsak (mély eltemetıdési) diagenezisen estek át, hanem legalább anchimetamorfózist is 

szenvedtek. A metamorfózis egyrészt történhetett a mély eltemetıdési diagenezis 

folytatásaként magasabb nyomáson és hımérsékleten (>200°C), másrészt, figyelembe véve 

azt a feltételezést, hogy a gömöri paleozoos aljzatról a mezozoos burok a Perkupai Evaporit 

Formáció mentén átcsúszott az uppony-hídvégardó-tornai „autochton”-ra és az azt fedı, 

részben már lepusztult Mellétei-takaróra (SZENTPÉTERY & LESS 2006), elképzelhetı, hogy az 

átcsúszás során fellépı diszlokációs metamorfózis során érte a nagyon kisfokú(-kisfokú) 

átalakulás a Szilicikum alsóbb helyzető képzıdményeit (Bódvaszilasi Homokkı, Szini 

Márga) a vizsgált területeken. Azonban megjegyezném, hogy a dolgozatnak nem volt tárgya a 

vizsgált formációk esetleges metamorf fokának kutatása, így az ilyen irányú, nagy 

mintaszámú IC és ChC vizsgálat sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. ábra (következı oldal): A rudabányai alsó-triász sziliciklasztos összlet fejlıdéstörténete jelen 
munka alapján 

(szelvény: SZENTPÉTERY & LESS (2006) nyomán) 
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7.5. EGYÉB ÁSVÁNYTANI MEGFIGYELÉSEK 

A Rudabányán elıször leírt, krémpátban megjelenı kassziterit és xenotim nem törmelékes 

eredető, annak ellenére, hogy lehetséges akcesszóriák (nehézásványok) sziliciklasztos 

kızetekben. A kassziterit hintett, kvarchoz és pirithez kapcsolódó megjelenése alapján 

feltehetıen inkább hidrotermális képzıdéső, mint üledékes (torlat). Valamint az akár 10 µm-

es, idiomorf kristályokat alkotó xenotim sem törmelékes eredetre utal, bár ritkán a rudabányai 

Bódvaszilasi Homokkıben akcesszóriaként is elıfordul. Habár a nem törmelékes eredető 

kassziterit elıfordulása, az eddigi ércgenetikai modelleket figyelembe véve, igen különösnek 

hat Rudabányán, két különbözı pásztázó elektronmikroszkóp és elektronmikroszonda 

segítségével is (ME Ásványtani-Földtani Intézet és ME Fémtani és 

Képlékenyalakítási Intézeti Tanszék) sikerült megfigyelnem. A xenotim és kassziterit 

azonban szabad szemmel nem észlelhetı, valamint sem röntgen-pordiffrakciós módszerrel, 

sem teljeskızet elemzéssel nem mutatható ki. 

A kassziterit és xenotim a torlatos elıfordulásokon kívül magmás eredető lehet, a kassziterit 

elsısorban granitoidokban, pegmatitokban és pneumatolitos eredető Sn ércesedésekben, 

illetve alacsony hımérséklető hidrotermális-teléres ércesedésekben is ismert (SZAKÁLL 2005). 

A kassziterit karbonátos kızetekben, szkarn környezetben is megjelenhet. A 

magmabenyomulástól távolabb, a disztális szkarnban (kb. 300-1000 m-re a gránit plutontól), 

az ércesedés törésekhez kapcsolódóan, telérekben vagy stockwerkes formában jelenik meg. A 

kontakt zónán kívül is igen gyakran megjelenik, tektonikus törésekhez kapcsolódóan. A 

telérekben általában kvarccal fordul elı, de gyakori a pirit, arzenopirit, pirrhotin, markazit, 

galenit, szfalerit, klorit és kalcit is, és nagy számú kızet fragmentum is jelen lehet 

(SCHWARTZ et al. 1995, JIANG et al. 2004, WANG et al. 2006, NEIVA 2008). JIANG et al. (2008) 

a Nyugat-Kárpátok területén, a Gömörikumban karbon-középsı-perm korú, S-típusú 

gránitbenyomulásokhoz köthetı kvarc-turmalin-kassziterit teléreket ír le alsó-paleozoos 

vulkanoszedimentekben és metapélitekben. 

Az említett krémpát szakaszon talált, erısen kvarcos-pirites vörös színő fragmentum 

lehetséges, hogy a Bódvaszilasi Homokkı egy klasztja, azonban elıfordulhat, hogy egy 

kvarc-pirit-kassziterit tartalmú vékony telér része, amelyben a vörös színt a hematittá 

átalakuló pirit (SCHOLLE  & ULMER-SCHOLLE 2003) adja. Mivel csak egy fúrás egyetlen rövid 

krémpát szakaszán sikerült a kassziteritet megfigyelnem, bizonytalan volna bármilyen 

megállapítást tenni a képzıdését illetıen. Azonban véleményem szerint nem zárható ki, hogy 

a kvarc-pirit-kassziterit tartalmú vékony erek a fent leírtakhoz hasonló képzıdésőek, tehát 
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lehetséges, hogy a Bódvaszilasi Homokkı távolabbi környezetében savanyú 

magmabenyomulás történt, és bár nem disztális szkarn környezetben (hiszen hiányzik a 

szkarnra jellemzı ásványegyüttes), de esetleg a kontaktzónától távolabbi helyzetben 

létrejöttek a krémpátban elıforduló vékony kvarcos-pirites, ritkán kassziterites erecskék. A 

Bódvaszilasi Homokkı környezetében magmás intrúzió nem ismert, azonban az eredeti 

képzıdési környezetében, a Nyugati-Kárpátokban feltártak gránittesteket, amelyek karbon-

perm korúak, tehát az alsó-triász sziliciklasztos összletnél idısebbek, ezért azokhoz nem 

kapcsolódhat a kvarc-pirit-kassziterit erek képzıdése. Azonban újabb munkák szerint, kisebb 

számban alsó-középsı-triász vagy kréta korú, A-típusú leukogránitok és azokat kísérı 

exokontakt zónák is elıfordulnak a Veporikumban (pl. Hrončok gránit), amelyeket a kora-alpi 

tektonikus eseményekhez társítanak (UHER et al. 2002, POLLER et al. 2005).  

A xenotim savanyú és alkáli magmás kızetekben és azokhoz kapcsolódó pegmatitokban, és 

Alpi-típusú telérekben jelenik meg, valamint hidrotermális hatásra, és az eltemetıdési 

diagenezis, és kisfokútól nagyfokú metamorfózis során is képzıdhet (RASMUSSEN et al. 2001, 

RASMUSSEN 2005, SZAKÁLL 2005). A xenotim megjelenése feltehetıen diagenetikus, nagyon 

kisfokú metamorf vagy hidrotermális folyamatokhoz kapcsolódhat, bár a diagenetikus eredető 

xenotim általában törmelékes cirkon vagy xenotim szemcséken piramis alakú 

továbbnövekedéseket alkot (RASMUSSEN 2005), amit a rudabányai mintákban nem észleltem. 

A xenotim képzıdése valószínőleg nem függ össze a kassziterittel, annak ellenére, hogy 

azonos fúrásszakaszon fordulnak elı. 

Habár az Au, a Rotaqua Kft. elemzési eredményei szerint, több képzıdményben, több 

fúrásban is kevéssel a Clark-érték feletti mennyiséget mutat, csak a kassziterit tartalmú 

krémpát szakaszon jelenik meg jelentısebb mennyiségben, ami mindenképp figyelemreméltó 

összefüggés. PIRAJNO (2009) szerint az I-, S- és A-típusú granitoid intrúziók 2-5 km-es 

környezetében az Au polimetallikus telérekben, szkarnban és elszórtan is jelentkezhet. 

Azonban mivel az Au-dúsulást semmilyen módszerrel nem tudtam megfigyelni, nem kívánok 

e kérdésben állást foglalni. 
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8. TOVÁBBI KUTATÁSI LEHETİSÉGEK 

� Az Aggteleki-hegység területén a Szini Márga Formáció további mintázásával és 

vizsgálatával egyértelmően eldönthetıvé válna a kérdés, hogy van-e Pb-Zn 

ércesedés a területen? 

� A krémpátban és a rudabányai Bódvaszilasi Homokkı Formációban újabb 

kassziterit, xenotim és Au-indikációk felkutatása, ami genetikájuk megfejtését és a 

rudabányai ércesedési rendszerbe való beillesztését segítené. 

� A Deákbánya esetleges jövıbeli feltárása (meddı letakarítás, fúrások) lehetıvé tenné 

a deákbányai típusú, szeizi vasérc vizsgálatát és összehasonlítását a savanyú 

pátvasérccel, amivel bizonyítható/cáfolható lenne genetikai különbségük. 

� A savanyú pátvasérc a bányászat idején nem került kitermelésre és máig érintetlen 

ásványvagyonként van nyilvántartva. Ennek oka a savanyú pátvasérc telepek és 

telérek kis vastagsága, valamint, hogy a kitermelés a meddı agyagpala és homokkı 

rétegektıl szeparálva nem volt lehetséges. A magas SiO2 tartalom a feldolgozás 

során problémát okozott volna a kohókban. Azonban kísérletek bizonyítják, hogy a 

pörkölés és szeparálás során a savanyú pátvasérc ugyanúgy viselkedik, mint a 

dolomitból keletkezett pátvasérc, habár a dúsítmány SiO2 tartalma magasabb. Az 

SiO2 tartalom a dúsítás után az átlagos 25-30%-ról 15-18%-ra csökken, és a 18% Fe 

tartalmú savanyú pátvasércbıl is elıállítható 41%-os Fe tartalmú dúsítmány 

(HERNYÁK 1967). A jövıben a gazdaságos ércelıkészítési technika kifejlesztésével a 

min. 20 millió tonna becsült savanyú pátvasérc készlet (BALLA et al. 1987) 

potenciális nyersanyagkészletnek tekinthetı. 
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9. TÉZISEK 

1. TÉZIS: A Bódvaszilasi Homokkı és Szini Márga törmelékanyagának petrográfiai 

mikroszkópos, pásztázó elektronmikroszkópos és teljeskızet geokémiai vizsgálatával 

meghatároztam a formációk lepusztulási területének és üledékképzıdési környezetének 

jellegét.  

1.1. A Bódvaszilasi Homokkı és a Szini Márga törmelékanyaga áthalmozott, savanyú 

forrásterületrıl származó üledék, ami a Szini Márgában már mikrittel kevert. Lepusztulási 

területük ugyanaz lehetett. Megfigyeléseim megerısítik KOVÁCS et al. (2004) véleményét, 

miszerint a lehetséges forrásterület a permi molassz, ami a Gömörikum aljzatában 

nyomozható. 

1.2. Az általam számított geokémiai környezeti indikátorok, illetve betemetıdött szerves 

anyag és szulfátredukció hiánya alapján a Bódvaszilasi Homokkı üledékképzıdési környezete 

feltételezhetıen oxikus volt.  

 

2. TÉZIS: A rudabányai ércesedés legidısebb fázisaként korábban felismert (FÖLDESSY et al. 

2010, NÉMETH et al. 2013), Szini Márga Formációban létrejött, sztratiform Zn- és Pb-szulfid, 

pirit és barit felhalmozódás további kutatása során, mind Rudabányán, mind az Aggteleki-

hegység területén történt mintavételeim és vizsgálataim során a következı megállapítást 

tettem: A sztratiform Pb-Zn-barit ércesedés csak a Bódvai fáciesterületen jelenik meg, míg az 

Aggteleki fáciesterületen hiányzik, ami arra utal, hogy a kora-triász folyamán zajló Pb-Zn-

felhalmozódás feltehetıen csak a Bódvai fáciesterületen folyt. 

 

3. TÉZIS: A korábban PANTÓ (1956) és HERNYÁK (1976) által felismert, a Bódvaszilasi 

Homokkı Formációban és a képzıdmény felsı szakaszán, a szeizi-kampilli átmeneti 

rétegcsoportban elıforduló, savanyú pátvasércet részletesen tanulmányoztam, amely során 

számos új információ látott napvilágot errıl a típusú ércesedésrıl: 

3.1. A savanyú pátvasérc (krémpát) összetételét és alapvetı kristályszerkezeti jellemzıit 

elsı ízben sikerült pontosan meghatároznom. A krémpát összetétele igen heterogén, se nem 

tiszta magnezit, se nem tiszta sziderit, hanem túlnyomórészt a két fázis közötti, igen változó 

Mg/Fe arányú szilárd elegy, amelyhez minden esetben kis Mn-tartalom is társul. Az összetétel 

kis területenként, gyakran zónásan változik. A krémpát szerkezete, a fázis szilárd elegyére 

jellemzı reflexiókat figyelembe véve, szintén a sziderithez és a magnezithez hasonló.  
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3.2. A Bódvaszilasi Homokkı póruskitöltı karbonát cementjét (krémpát) és a 

törmelékszemcsék szegélyét behálózó bakteriális fonalak, valamint a karbonát negatív C 

izotóp aránya, továbbá a maradék szerves anyag jelenléte arra utal, hogy a póruskitöltı 

krémpát keletkezése két ciklusú mikrobiális Fe leválasztás eredménye. A mikrobiális I. ciklus 

autotróf, szuboxikus, semleges geokémiai környezetben, ferrihidrit képzıdésével, míg a 

mikrobiális II. ciklus heterotróf, szuboxikus/anoxikus, semleges geokémiai környezetben a 

krémpát létrejöttével járt. A krémpát képzıdése elıtt az összlet nem tartalmazott egyéb 

szemcseközi karbonát cementet, viszont számottevıen nem is kompaktálódott. Ezt az 

összletet érte valószínőleg a korai diagenezis során egy külsı forrásból származó, oldatos Fe 

hozzáadódás.  

3.3. Megállapítottam, hogy a szeizi-kampilli átmeneti rétegcsoportban megjelenı, 

rétegszerő, tömeges savanyú pátvasérc, a fiatalabb karbonátos kızetekben elıforduló, a 

bányászat során termelt pátvasércet létrehozó vasas metaszomatózis során képzıdött, amire a 

krémpát pátvasérchez hasonló, elektronmikroszkóppal megfigyelt szöveti megjelenése, 

valamint stabilizotóp geokémiai elemzések során kapott δ13C és δ18O értékek utalnak. A 

tömeges krémpátban, a pátkristályok hasadási síkjában észlelt csekély mennyiségő 

mikrobiális nyom és az elemeloszlási jelleg bizonyítja, hogy az eredetileg karbonátos 

szakaszokon a pátosodás a metaszomatózis következtében történt, illetve hogy folyhatott némi 

bakteriális Fe leválasztás is, de ennek hányada a metaszomatózishoz képest elhanyagolható 

volt.  

A rudabányai Szini Márga Formáció vizsgálatával kimutattam, hogy Rudabányán a vasas 

metaszomatózis hatással volt erre a képzıdményre is, azonban a karbonátos rétegek 

összetétele alapján a metaszomatikus elemkicserélıdés nem volt teljes. 

3.4. A Fe forrásai valószínőleg a középsı-triász riftesedéshez kapcsolódó bázisos 

vulkanizmus kızetei voltak, amelyek a tengervízzel kölcsönhatásba lépve ioncserélt ércképzı 

oldattá alakulhattak. Az oldat a környezetében lévı üledékekkel és a diagenezis korai 

fázisában lévı üledékes kızetekkel (ma Bódvaszilasi Homokkı és a Szini Márga felé átnyúló 

átmeneti rétegei) kapcsolatba került, és ezekben a közegekben az eltérı üledék- illetve 

kızetminıségnek megfelelıen hatékony mikrobiális Fe oxidáció (Fe leválasztás), illetve 

metaszomatózis (Fe beépülése a karbonát fázisba) és alárendelten szintén mikrobiális Fe 

oxidáció történt. 

3.5. Az aggteleki-hegységi Bódvaszilasi Homokkı póruskitöltı karbonát cementjében, és a 

cement és a törmelékszemcsék szegélyén szintén megfigyeltem mikrobiális eredető fonalas 

szerkezeteket. Valószínőleg ezen a területen is közremőködtek mikrobák a Fe 
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leválasztásában, azonban a területen nem volt olyan intenzív vasas oldat áramlás, ami 

számottevı vasércesedést hozott volna létre, tehát valószínőleg távolabbi környezetet képvisel 

(riftesedéstıl távolabbi terület, vasasodási folyamat határa). 

3.6. Elsıként írtam le a rudabányai ércesedés területén kassziteritet. Az egyik tömeges 

krémpát szakaszon, vékony kvarc kitöltéső erekben, igen gyakran pirithez, ritkábban 

xenotimhoz társuló kassziterit megjelenése alapján kizártam ennek törmelékes üledékes 

eredetét.  

 

4. TÉZIS: Az általam elıször leírt, hangsúlyosabban a Bódvaszilasi Homokkıben, ám a Szini 

Márgában is megjelenı szöveti bélyegek a vasércesedést követı diagenetikus, szerkezeti-

fluidum áramlási folyamatokra utalnak: 

4.1. Kimutattam, hogy a két formáció mély eltemetıdési diagenezisen esett át a 

vasércesedés után. Ennek bizonyítékai a kémiai kompakció során létrejövı egyenes és 

konkáv-konvex szemcseérintkezések és a monokristályos kvarc törmelékeken létrejött 

szintaxiális kvarc továbbnövekedések, amelyek kiszorítják a korábbi krémpát fázist, valamint 

a krémpát alacsony δ13C és δ18O értékei szintén utalhatnak a folyamatra. A két formációt fedı 

alaphegységi képzıdmények vastagságának kiszámításával arra a következtetésre jutottam, 

hogy a fedı összlet által kifejtett terhelés megfelel a mély diagenetikus körülmények 

létrejöttéhez. 

4.2. Megállapítottam, hogy a rudabányai Bódvaszilasi Homokkı Formációban, a korai és 

késıi eltemetıdési diagenezis során létrejött karbonát (krémpát) és kvarc cementáció, és 

erıteljes kompakció eredményeképpen az összlet elsıdleges porozitása megszőnt, a kızet 

nem vagy csak csekély mértékben volt permeábilis, ezért a késıbbi, színesfémeket hordozó 

fluidumok a kisebb ellenállás irányában, a kialakuló törések, repedések mentén tudtak 

közlekedni. Ez az oka annak, hogy a fedı képzıdményekben elıforduló színesfém szulfidok 

csupán a törészónák mentén dúsultak fel, amit megfigyeléseim és a geokémiai elemzési 

eredmények is alátámasztanak.  

 

5. TÉZIS: Az elızetes eredményeknek tekinthetı illit- és klorit kristályossági vizsgálataim 

alapján felvetem a lehetıségét, hogy a korábbi véleményekkel ellentétben (ÁRKAI & KOVÁCS 

1986) a Szilicei-takarórendszer alsóbb helyzető képzıdményei (Bódvaszilasi Homokkı, Szini 

Márga), a vizsgált területeken (Rudabánya, Aggteleki-hegység) nem csupán (mély 

eltemetıdési) diagenezisen estek át, hanem legalább anchimetamorfózist is szenvedtek.  
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9. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Mindenekelıtt szeretnék köszönetet mondani témavezetımnek, FÖLDESSY Jánosnak, aki 

lehetıséget adott, hogy a Miskolci Egyetemen, PhD képzés keretein belül részt vehessek a 

rudabányai kutatásban, és aki munkám során iránymutatást, segítséget és számtalan hasznos 

ötletet nyújtott.  

Köszönet illeti a Rotaqua Kft. munkatársait, különösen TÓTH Szabolcsot, aki 

felbecsülhetetlen segítséget nyújtott a terepbejárások és mintavételezések során. Köszönöm 
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adatokra volt szükségem. 

Szeretném megköszönni KRISTÁLY Ferencnek a krémpát-szerkezet meghatározásában 

nyújtott számottevı segítségét, valamint a röntgen-pordiffrakciós mérések elvégzését és az 

illit és klorit kristályossági vizsgálatok kiértékelését. 

A pásztázó elektronmikroszkópos és elektronmikroszondás vizsgálatokban, valamint a 

nehézásvány szeparálás közben nyújtott technikai segítséget köszönöm ZAJZON Norbertnek. 

Köszönettel tartozom KOVÁCS Árpádnak, aki engedélyezte és segített a hiányzó pásztázó 

elektronmikroszkópos és elektronmikroszondás mérések elvégzésében a Miskolci Egyetem, 

Fémtani és Képlékenyalakítási Intézeti Tanszékén. 

A katód lumineszcens vizsgálatokban való közremőködést köszönöm BAJNÓCZI 

Bernadettnek, a kontroll agyagásvány mintákon végzett illit és klorit kristályossági 

méréseket és kiértékelésüket pedig NÉMETH Tibornak (MTA Földtani és Geokémiai 

Intézet). 

Köszönöm BIRÓ Lórántnak a disszertáció formai szerkesztésében nyújtott segítségét és 
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11. ÖSSZEFOGLALÁS 

Értekezésemben a rudabányai külfejtés területén, illetve az Aggteleki-hegységben feltárt 

Bódvaszilasi Homokkı és Szini Márga Formációk ásványtani, kızettani és geokémiai 

vizsgálatát végeztem, a jelenleg folyó rudabányai vas- és színesfémérc kutatás részeként. 

A rudabányai Bódvaszilasi Homokkıben elıforduló savanyú pátvasérc/krémpát összetételét 

és kristályszerkezetét elsı ízben sikerült pontosan meghatároznom, amely túlnyomórészt a 

sziderit és a magnezit közötti szilárd elegy.  

Megállapítottam, hogy a rudabányai Bódvaszilasi Homokkı Formációban elıforduló pórus- 

kitöltı karbonát cement (krémpát) a korai diagenezis során, két ciklusú mikrobiális Fe 

leválasztás eredményeként, míg a Bódvaszilasi Homokkı felsıbb szakaszán, a szeizi-kampilli 

átmeneti rétegekben elıforduló savanyú pátvasérc a karbonátos szakaszok metszomatózisa 

során képzıdött. 

A Szini Márga Formáció karbonátos szakaszainak vizsgálatával kimutattam, hogy 

Rudabányán a vasas metaszomatózis hatással volt a képzıdményre, azonban a 

metaszomatikus elemkicserélıdés nem volt hatékony az alacsony permeabilitású összletben. 

A vasas metaszomatózis nemcsak Rudabánya területére terjedhetett ki, hanem az Aggteleki-

hegységben is történt a rudabányainál kisebb mértékő Fe hozzáadódás, mind a Szini 

Márgában, mind a Bódvaszilasi Homokkı Formációban, utóbbi esetében a póruskitöltı 

karbonát cement szintén mikrobiális eredető.  

Az általam elıször leírt konkáv-konvex szemcseérintkezések és a monokristályos kvarc 

törmeléken létrejött szintaxiális kvarc továbbnövekedések alapján a két képzıdmény, a 

vasércesedés után, mély eltemetıdési diagenezisen is átesett. Megállapítottam, hogy a mély 

diagenetikus kvarc cementáció és kompakció következtében a Bódvaszilasi Homokkı csekély 

mértékben volt permeabilis, az oldatok törések, repedések mentén tudtak közlekedni, ezért 

Rudabányán, a fedı képzıdményekben elıforduló színesfém szulfidok csupán a törészónák 

mentén dúsultak fel.  

Elsıként írtam le a rudabányai ércesedés területén kassziteritet, amely a Bódvaszilasi 

Homokkı egy krémpát szakaszán fordul elı, és megjelenése alapján nem törmelékes eredető.  

Vizsgálataim alapján feltételezhetı, hogy a korábbi véleményekkel ellentétben a Szilicei-

takarórendszer alsóbb helyzető képzıdményei (Bódvaszilasi Homokkı, Szini Márga), a 

vizsgált területeken (Rudabánya, Aggteleki-hegység) nem csupán (mély eltemetıdési) 

diagenezisen estek át, hanem legalább anchimetamorfózist szenvedtek. 
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12. ABSTRACT 

 
THE ROLE OF THE LOWER TRIASSIC SILICICLASTIC ROCKS IN THE FORMATION 

OF THE IRON AND BASE METAL ORE DEPOSIT IN RUDABÁNYA 

 
In my Ph.D. thesis, I present the mineralogical, petrographical and geochemical study of the 

Bódvaszilas Sandstone and Szin Marl Formations of the Rudabánya open pit and the 

Aggtelek Mts. as part of the current iron and base metal exploration in Rudabánya.  

The composition and crystal structure of the „acidic sparry iron ore/creamspar” occurs in 

Bódvaszilas Sandstone was determined first, which is an intermediate solid solution between 

siderite and magnesite.  

In the lower section of the Triassic sequence the pore-filling carbonate cement (creamspar) 

of the Bódvaszilas Sandstone Formation was formed in the early stage of diagenesis by two-

cycled microbial Fe(II) oxidation process. The creamspar in the higher parts of the formation 

(transition between Bódvaszilas Sandstone and Szin Marl) was formed by the same 

metasomatic processes producing siderite in the Middle Triassic limestones and dolomites by 

the partial or complete Fe replacement of the earlier carbonate layers. 

As a result of the examination of the carbonate sections of the Szin Marl Formation the 

metasomatism had affected the formation although the replacement was not complete due to 

the low permeability. Minor Fe addition may have occured both in Szin Marl and Bódvaszilas 

Sandstone in Aggtelek Mts. also, in the latter case the pore-filling cement is microbial origin 

as well.  

Considering the first published concavo-convex grain contacts and the syntaxial quartz 

overgrowths on monocrystalline quartz grains the two formation underwent deep burial 

diagenesis. According to the deep burial diagenetic quartz cementation and compaction the 

permeability of Bódvaszilas Sandstone was low therefore the solutions was able to move only 

along the fractures, and the base metal sulphides, which occur in the cover formations of 

Bódvaszilas Sandstone, enriched only in the fracture zones of the formation.  

In this Ph.D. thesis cassiterite in Rudabánya was first published. According to its crystal 

habit cassiterite is not of clastic origin, and it is presented in a creamspar section in 

Bódvaszilas Sandstone.  

Based on my examinations the lower formations of the Silicikum (Bódvaszilas Sandstone, 

Szin Marl) suffered not only (deep burial) diagenesis but least anchimetamorphism both in the 

studied areas (Rudabánya, Aggtelek Mts.).   
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1. MELLÉKLET: MINTAVÉTELI PONTOK 

 
1. táblázat: Bódvaszilasi Homokkı 

 
Mintavételi pont 

Fúrás 
Helyszín EOV Y EOV X 

Fúrás jele Szakasz 
      

767210 339682 T-11 116,6-147,6 m 
767597 339635 T-12 121,55-130,9 m 
767596 339635 T-12/A 73,2-86,6 m 
767835 339614 T-13 149,7 m 
767100 339294 T-14 21-42,1 m 
767102 339296 T-14/A 28,1-43,6 m 
767233 339230 T-15 13,9-86,6 m 
767071 339167 U-1 25,5-89,4 m 

Rudabányai-
hegység Rudabányai külfejtés 

767667 339571 U-2 117,85-142 m 
Bódvaszilas 772167 357232 Bódvaszilas-11 52 m 

Jósvafı 762941 348389 Jósvafı-3 88,5 m 
Szin 771066 352009 Szin-1 49,2-1234,4 m Aggteleki-hegység 

Tornakápolna 766561 348562 Tornakápolna-3 56-121 m 
      

Rudabányai-
hegység 

Rudabánya, Gvadányi József 
utca 766713 338585   

Perkupa típusfeltárás 771045 349129   Aggteleki-hegység Perkupa faluvége 770941 349164   
 
 
 

2. táblázat: Szini Márga 
 

Mintavételi pont 

Fúrás 
Helyszín EOV Y EOV X 

Fúrás jele Szakasz 
      

767210 339682 T-11 55,1-80,8 m 
767201 339682 T-11/A 81,25-104 m 
767206 339679 T-11/B 64,4-70,2 m 
767835 339614 T-13 99,1 m 
767100 339294 T-14 18,7-19,2 m 
767233 339230 T-15 7,4-30,5 m 

Rudabányai-
hegység Rudabányai külfejtés 

767235 339233 T-15/A 10,5-10,8 m 
Aggteleki-hegység Tornakápolna 766561 348562 Tornakápolna-3 49 m 

      
Rudabányai külfejtés, Andrássy-

I. 
767106 339101   

Rudabányai külfejtés, Andrássy-
II. 

767792 339968   Rudabányai-
hegység 

Rudabányai külfejtés, Villany-
tetı 

767527 339539   

Perkupa, patakmeder 770767 349268   
Perkupa-Varbóc, mőút 771742 348885   Aggteleki-hegység 

Szin, malom 770539 351816   
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3. táblázat: További vizsgált képzıdmények 

 
Mintavételi pont 

Fúrás 
Helyszín EOV Y EOV X 

Fúrás jele Szakasz 
      

Aggteleki-hegység Szin 771066 352009 Szin-1 411,3-1432,1 m 
      

767187 339276   Rudabányai külfejtés, 
Andrássy-I 767219 339229   

767607 339843   Rudabányai külfejtés, 
Andrássy-II 767792 339968   

Rudabányai-
hegység* 

Rudabányai külfejtés, 
Sajóbánya 769382 341609   

  

 

     * Szin-1 fúrás: Perkupai Anhidrit Formáció, Rudabányai külfejtés: pátvasérc 
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2. MELLÉKLET: TELJES KİZETELEMZÉS ADATAI 

 

  Rudabánya Perkupa 

  T11/3 T11/4 T11/6 T14A/4 T14A/5 BH/1 

        

SiO2 % 66,69 66,28 77,24 79,05 65,65 75,61 

TiO2 % 0,80 0,72 0,56 0,21 0,80 0,20 

Al2O3 % 14,88 14,23 10,58 8,89 13,74 8,30 

Fe2O3 % 5,59 5,83 4,50 5,29 11,55 1,95 

MnO % 0,16 0,19 0,05 0,03 0,03 0,10 

MgO % 2,44 2,66 1,42 2,55 6,01 0,18 

CaO % 3,05 3,60 1,15 0,75 0,36 7,14 

Na2O % 1,26 1,48 2,21 2,51 0,05 3,79 

K2O % 3,66 3,34 1,66 0,18 1,43 0,95 

P2O5 % 0,22 0,19 0,27 0,16 0,20 0,12 

        

Rb ppm 151,5 143,0 72,2 4,9 40,4 29,3 

Sr ppm 32,2 34,1 30,3 24,1 13,3 126,0 

Ba ppm 273,0 230,0 83,1 30,2 80,2 882,0 

Pb ppm 3,0 7,0 2,0 0,0 0,0 4,0 

Th ppm 12,1 12,0 19,7 4,0 14,6 5,7 

U ppm 2,5 2,5 3,6 1,2 2,8 1,1 

Zr ppm 223,0 273,0 607,0 88,0 325,0 192,0 

Hf ppm 6,4 7,7 16,5 2,6 9,0 5,1 

Nb ppm 16,0 15,4 12,0 4,5 16,6 4,3 

Ta ppm 1,3 1,5 1,5 0,4 1,5 0,4 

Y ppm 27,4 28,1 30,1 16,7 13,3 18,0 

V ppm 91,0 91,0 47,0 32,0 84,0 23,0 

Cr ppm 70,0 80,0 80,0 10,0 80,0 20,0 

Co ppm 7,0 9,0 9,0 3,0 3,0 6,0 

Ni ppm 25,0 26,0 18,0 6,0 14,0 2,0 

Zn ppm 12,0 14,0 9,0 22,0 15,0 11,0 

Cu ppm 2,0 1,0 4,0 8,0 0,0 3,0 

Cs ppm 5,8 5,2 2,5 0,5 1,8 0,8 

Ga ppm 18,4 18,4 10,9 10,7 18,9 6,1 

Sn ppm 4,0 5,0 3,0 8,0 9,0 1,0 

Mo ppm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

As ppm 1,2 1,2 1,3 0,5 0,9 1,6 
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Rudabánya Perkupa 

  T11/3 T11/4 T11/6 T14A/4 T14A/5 BH/1 

        

Cd ppm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sb ppm 0,6 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 

Bi ppm 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 

Ag ppm 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Au ppm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hg ppm 0,0 0,1 0,3 0,4 0,2 0,0 

Tl ppm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Se ppm 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 

La ppm 91,3 88,0 121,3 19,3 118,0 32,7 

Ce ppm 71,6 69,4 92,3 16,9 89,3 30,1 

Pr ppm 57,4 55,3 74,1 13,4 70,4 27,7 

Nd ppm 42,5 41,4 54,7 10,3 51,5 24,2 

Sm ppm 27,6 27,7 34,7 9,9 30,0 19,7 

Eu ppm 13,3 13,0 11,3 13,4 14,8 9,8 

Gd ppm 17,0 17,5 20,8 9,2 14,2 13,1 

Tb ppm 13,6 14,3 16,0 7,9 9,0 10,3 

Dy ppm 13,1 12,9 14,6 8,0 7,2 8,9 

Ho ppm 11,6 11,5 12,6 6,6 5,9 7,8 

Er ppm 11,4 11,8 12,4 6,5 5,9 7,3 

Tm ppm 11,8 12,4 13,5 6,7 6,5 7,3 

Yb ppm 10,4 11,0 12,4 6,0 6,5 6,6 

Lu ppm 11,0 11,8 13,6 6,0 7,6 7,1 

 
 

 

 

3. MELLÉKLET: TELJES SZERVESANYAG TARTALOM ELEMZÉSI EREDMÉNYEK 

 

  Rudabánya Perkupa 
  U1/2 T12A/4 T14A/8 BH/2 

      
TOC s% 0,06 0,38 2,63 0,05 
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5. MELLÉKLET: KRÉMPÁT MINTÁK ELEMZETT PONTJAINAK FE, MG ÉS MN 

ÉRTÉKEI ATOMSZÁZALÉKBAN 

Mintaszám Mérési terület Fe (A%) Mg (A%) Mn (A%) 

     

T14A/8 I-1 58,01 39,30 2,68 

T14A/8 I-2 52,01 45,86 2,12 

T14A/8 I-3 56,13 41,16 2,71 

T14A/8 I-4 52,66 45,51 1,82 

T14A/8 I-5 48,04 49,71 2,25 

T14A/8 I-6 64,78 31,83 3,39 

T14A/8 I-7 62,75 33,61 3,65 

T14A/8 I-8 60,33 37,17 2,50 

T14A/8 I-9 54,18 43,80 2,02 

T14A/8 I-10 63,04 32,71 4,25 

T14A/8 I-11 51,23 47,02 1,74 

T14A/8 I-12 54,07 44,17 1,76 

T14A/8 I-13 61,81 34,73 3,46 

T14A/8 I-14 64,71 32,06 3,22 

T14A/8 I-15 62,48 33,89 3,63 

T14A/8 I-16 44,52 53,56 1,93 

T14A/8 I-17 61,13 35,04 3,83 

T14A/8 I-18 62,57 34,24 3,19 

T14A/8 I-19 46,53 51,64 1,82 

T14A/8 I-20 49,34 48,84 1,82 

T14A/8 I-21 45,28 53,62 1,10 

T14A/8 I-22 61,61 35,60 2,79 

T14A/8 III-1 69,98 24,98 5,04 

T14A/8 III-2 49,88 47,34 2,78 

T14A/8 III-3 47,31 50,22 2,47 

T14A/8 III-4 60,21 35,92 3,87 

T14A/8 III-5 55,38 42,42 2,21 

T14A/9 I-1 42,43 55,10 2,47 

T14A/9 I-2 35,96 62,85 1,19 

T14A/9 I-3 69,67 25,34 4,99 

T14A/9 I-4 46,87 50,46 2,67 

T14A/9 I-5 69,53 26,37 4,10 

T14A/9 I-6 40,33 57,64 2,03 

T14A/9 I-7 33,31 65,32 1,37 
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Mintaszám Mérési terület Fe (A%) Mg (A%) Mn (A%) 

     

T14A/9 I-8 55,72 40,68 3,60 

T14A/9 I-9 60,22 36,45 3,33 

T14A/9 I-10 67,36 27,41 5,23 

T14A/9 I-11 37,98 61,56 0,46 

T14A/9 I-12 39,36 59,61 1,02 

T14A/9 I-13 62,15 33,48 4,37 

T14A/9 I-14 46,27 51,78 1,95 

T14A/9 I-15 47,43 50,22 2,35 

T14A/9 I-16 45,69 52,46 1,85 

T14A/9 III-1 21,96 76,00 2,04 

T14A/9 III-2 48,28 49,71 2,01 

T14A/9 III-3 60,98 35,19 3,83 

T14A/9 III-4 50,02 47,62 2,36 

T14A/9 III-5 47,81 50,34 1,85 

T14A/9 III-6 48,96 48,92 2,13 

T14A/9 III-7 59,34 36,89 3,78 

T14A/9 III-8 40,98 57,75 1,27 

T15/KP1 I-1 20,97 78,05 0,98 

T15/KP1 I-2 22,02 76,32 1,65 

T15/KP1 I-3 51,12 47,21 1,67 

T15/KP1 I-4 38,13 59,87 2,00 

T15/KP1 I-5 38,49 59,48 2,04 

T15/KP1 I-6 21,92 76,86 1,22 

T15/KP1 I-7 52,30 45,80 1,90 

T15/KP1 I-8 53,59 44,38 2,04 

T15/KP1 I-9 52,41 45,76 1,82 

T15/KP1 I-10 38,87 59,42 1,71 

T15/KP1 I-11 38,27 59,65 2,08 

T15/KP1 I-12 52,72 45,53 1,74 
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