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Tartalmi összefoglaló
A Nyugati-Mecsekben elhelyezkedő Bodai Agyagkő Formáció (BAF) a nagy
aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére szolgáló mélygeológiai tároló potenciális
befogadó képződménye. A BAF porozitása és permeabilitása extrém alacsony, így
fluidumáramlási

útvonalak

inhomogenitásokhoz

köthető.

deformációtörténetének

létrejötte
Ebből

megismerése,

uralkodóan
adódóan
melyről

törésekhez

kiemelkedően
a

repedések,

és
fontos

szerkezeti
a

BAF

repedésrendszerek

hordoznak információt. A dolgozat célja a BAF-ot ért legfontosabb tektonikai események
által

létrehozott

szerkezeti

elemek

meghatározása,

amelyek

kiindulópontként

szolgálhatnak a további, immár mélyrehatóbb vizsgálatok számára. Ennek tekintetében
56 db fúromag mintát gyűjtöttünk be a BAF−2 fúrás 74,34−899,22 m közötti szakaszából,
amely mélységtartomány a fúrás jelentős részét lefedi. Elvégeztük a rendelkezésre álló
maganyag szerkezeti elemeinek morfológiai, szöveti, valamint ásványtani vizsgálatát. A
repedéseket kitöltő ásványfázisok szemcsemorfológiáját polarizációs mikroszkóp
segítségével elemeztük, majd megállapítottuk azok növekedési mechanizmusait. Az
egyes repedésgenerációk cementfázisainak ásványos összetételét a kérdéses esetekben
Raman mikrospektroszkópia és röntgenfluoreszcens spektroszkópia alkalmazásával
határoztuk meg. Vizsgálataink révén egyszerű, fonatos, en écehlon és breccsa jellegű
töréstípusokat különítettünk el. Meghatározó repedéskitöltő ásványok a kalcit és az
anhidrit, de alárendelten albit, cölesztin, kvarc, barit, illetve pirit is megjelenik a
mintákban. A repedéskitöltések szemcsemorfológiája finomszemcsés, tömbös, megnyúlt
tömbös, rostos és tűs formában is megjelenik, amelyek tekintetében az erek növekedése
szintaxiális, antitaxiális, valamint ataxiális mechanizmusokkal mehetett végbe. Az
azonosított növekedési mechanizmusok eltérően diffúziós és advektív anyagáramlási
folyamatokat jeleznek. A rendelkezésre álló 56 db fúrómag minta szerkezeti elemeit
csoportokba soroltuk azok makroszkópos és mikroszkópos megjelenésük, valamint
orientációjuk alapján.

Kulcsszavak: Nyugati-Mecsek, Bodai Agyagkő Formáció, repedéscementáció, Raman
mikrospektroszkópia
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1. Bevezetés
A hazai nagy aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok végleges
elhelyezése mélységi geológiai tároló telephelyének kijelölését teszi szükségessé. A
Bodai Agyagkő Formáció (2011 előtt Bodai Aleurolit Formáció), mint potenciális
befogadó képződmény (KONRÁD & HÁMOS 2006) az agyagjellegű befogadó közeg
kategóriába sorolható. A nemzetközi szakirodalom (MAZUREK et al. 2003) alapján a
szilárd, előrehaladott konszolidációs fokon álló, de agyagtulajdonságaikat még megőrző
aleurolitok, agyagkövek teszik ki a nukleáris hulladékok végleges elhelyezése
szempontjából minősíthető agyagjellegű képződmények egyik kiemelkedő fontosságú
csoportját. Ez többek között a nagyfokú homogenitás, alacsony vízáteresztő képesség,
plasztikus deformációra való hajlam, repedések öngyógyuló képessége tulajdonságokra
vezethető vissza. A befogadó kőzet alkalmassága ugyanakkor nagymértékben függ a
vízáralmásoktól, és mivel a BAF-ra extrém alacsony porozitás (maximum 3%) és
permeabilitás (<10-18−10-21 m2) jellemző (FEDOR et al. 2008), így áramlási útvonalak
jellemzően törések, szerkezeti inhomogenitások mentén jöhetnek létre (MAROS 2006).
Ennél fogva kiemelkedően fontos a BAF töréses deformációjának megismerése, melyről
a repedések, repedésrendszerek, en-echelon húzási hasítékok hordoznak információt. Az
erek makroszkópos morfológiája, a felépítő kristályok alakja, valamint az erek
növekedési mechanizmusa vizsgálatával lehetőségünk nyílik a képződményt ért
alakváltozás elemzésére, valamint az egykori áramlási folyamatok megismerésére. Ennek
érdekében a dolgozatban ismertetjük a töréses deformáció mechanizmusait, a
repedéskitöltések, húzási hasíték rendszerek keletkezésének lehetséges folyamatait,
valamint kitérünk az értelmezésük szempontjából nélkülözhetetlen tulajdonságokra. Ezt
követően ismertetjük a Bodai Agyagkő Formáció BAF−2 fúrásából származó
kőzetmintákban megjelenő erek, húzási hasítékok által kirajzolt nyírási zónák
magszkenneres módszerrel meghatározható dőlésszög értékeit. A kinyert adatokat
értékük szerint csoportokba rendezzük. A makroszkópos megjelenés alapján
elkülöníthető erek szöveti, ásványtani vizsgálatát követően kísérletet teszünk a BAF
deformációtörténetének fő paleofluidum-áramlási eseményeinek beazonosítására. Az
érkitöltések szöveti értelmezése, és a magszkenneres vizsgálatokat magába foglaló
kutatás során rögzítjük a megfigyelhető jelenségeket, valamint felvázoljuk az azok
kialakulását előidéző lehetséges mechanizmusokat.
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2. Irodalmi áttekintés
A hazai villamos energiatermelés több, mint 50%-a a Paksi Atomerőműből
származik,

vagyis

az

atomenergia

országunk

energiarendszerének

szerves,

elengedhetetlen eleme. A nukleáris energia előállításának sajátossága, hogy radioaktív
hulladék keletkezésével jár, mely a környezetére nagy veszélyforrást jelenthet. A
biztonságosság érdekében minden ország, amely atomerőművel rendelkezik, köteles saját
maga gondoskodni a keletkező radioaktív hulladékok kezeléséről és elhelyezéséről. A
legjobb mód a nagy aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok végleges
elhelyezésére egy mélységi geológiai tároló alkalmazása, amely műszaki és természetes
gátakat közösen alkalmaz. Ebből adódóan az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb hazai
földtani kutatása a kiégett nukleáris fűtőanyag és nagy aktivitású radioaktív hulladékok
végleges elhelyezésére irányul. A megfelelő tároló telephelyének célzott földtani kutatása
a Nyugati-Mecsekben az 1990-es évek óta folyik a BAF-ban, habár az
uránércbányászatnak köszönhetően már 1983-ban felvetődött, hogy a BAF potenciális
képződmény lehet radioaktívhulladék tároló befogadására (TUNGLI & MOLNÁR 2016). A
befogadó kőzet alkalmassága nagymértékben függ a fluidumáramlási folyamatoktól. A
BAF esetében áramlási útvonalak törésekhez és szerkezeti inhomogenitásokhoz
kötődhetnek, így kiemelkedően fontos a képződmény szerkezeti képének megismerése, a
repedések menti, egykori áramlási folyamatok értelmezése. Ilyen témakörben korlátozott
mennyiségű irodalom áll rendelkezésre, amelyek közül legjelentősebb az ÁRKAI et al.
által 2000-ben megjelent publikáció, amelyben számos anyagvizsgálati módszer (többek
között fluidumzárvány vizsgálatok, stabilizotóp-arány mérések, elektronmikroszonda-, és
röntgen-diffraktometria vizsgálatok) alkalmazásából származnak információk a
repedéskitöltésekre vonatkozóan. Mindezen kulcsfontosságú ismeretek mellett azonban
a korábbi kutatások nem érintették részletesen a repedéskitöltések mikroszövetének
vizsgálatát, ugyanakkor ennek segítségével fontos információkhoz juthatunk a
szerkezetfejlődés pontosabb megismeréséhez. Emellett szól annak eshetősége, hogy
azonos ásványos összetétellel rendelkező erek is jelentkezhetnek eltérő szövettel, utalva
ezzel az eltérő kialakulási módjukra. Ennek értelmében a dolgozat egy új jellegű
megközelítést nyújthat a BAF deformáció- és repedéscementáció történetének
megismeréséhez.
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2.1. Kutatástörténet
A BAF a Kővágószőlősi Homokkő Formáció mély feküjét alkotó földtani
képződmény. Ennek köszönhetően az uránbányászathoz kapcsolódó kutatások által már
az 1957-től induló földtani kutatási munkák tisztázták a terület rétegtani, földtani
tagolását. Az akkori megállapítások alapvetésükben máig helytállóak, csupán a
formációk permen belüli korbesorolása változott (MÁTHÉ 2015). Bár az 1950−1989
közötti kutatások elsősorban az ércteleptani állapotok megvilágítására irányultak (pl. II.,
V., VII., VIII., X., XIV., XV., 4709/1 érc- és szerkezetkutató fúrások), a Bodai
Agyagkőről is számos ismeretanyag keletkezett. Ezek közül azonban kevés az ásványkőzettani, valamint kémiai információ. Az ismeretanyag mértékében és színvonalában az
1980-as évek vége hozott változást. 1983-ban felvetődött annak a lehetősége a Mecseki
Ércbányászati Vállalat (MÉV) szakemberei által, hogy a formáció alkalmas lehet
veszélyes hulladék tárolására (KONRÁD & HÁMOS 2006, TUNGLI & MOLNÁR 2016).
Kifejezetten a BAF vizsgálatára irányuló első kutatás (Előzetes Kutatási Program) a
MÉV finanszírozásában már 1989-ben elkezdődött, és 1992-ben zárult. A kutatás során
750 méter hosszú kutatóvágat került kihajtásra (Alfa-kutatóvágat), azonban ez nem érte
el a formációt. Az antiklinális területén kettő felszínről induló fúrás mélyült (BAT−4,
BAT−5), amelyek 660 és 500 m vastagságban harántolták a képződményt. A kutatási
zárójelentésben (1993) potenciálisan alkalmasnak bizonyult a formáció (KONRÁD &
HÁMOS 2006). A Nemzeti Projekt támogatásával 1993−1995 között „Alfa-projekt” néven
a mecseki uránbányából (-690 m abszolút mélységben) nyitott Alfa-kutatóvágatból D-i
irányba kihajtott Alfa−1 kutatóvágatban (290 m vágathossz) 80 m hosszúságban tárták
fel a BAF-ot. A vágatokból számos, különböző mélységű kutatófúrás is mélyült, amelyek
összességben közel 2300 m agyagkövet érintettek (MÁTHÉ 2015). Az 1995 márciusi
befejeződés után önálló kutatási program keretében folytatódott a vizsgálat a Paksi
Atomerőmű (PA Rt.), illetve 1998. júliusától a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kht.
(RHK Kht.) finanszírozásában, Rövidtávú Kutatási Program (1996−1998) néven (NŐS
2016). A kivitelezés feladatait a Mecseki Ércbányászati Vállalat (MÉV), illetve
jogutódja, a Mecsekérc Környezetvédelmi Rt. vállalta fel. A kutatási program
középpontjában a már kialakított földalatti laboratóriumban végzett vizsgálatok álltak,
további vágathajtással (végleges vágathossz 520 m, feltárt BAF 356 m), fúrásokkal és
mintavétellel (BÁRDOSSY 1998). Az uránérc bánya 1997 év végi bezárását
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kormányhatározat rendelte el, aminek következtében nem volt lehetőség a kutatóvágat
további hosszú távú fenntartására, így azt 1998 végén bezárták (NŐS 2016). A kutatási
zárójelentések szerint nem vált ismertté semmilyen körülmény, mely kétségbe vonná a
képződmény alkalmasságát a nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezését illetően
(KOVÁCS 1999). Az RHK Kft. 2000-ben egy, a tároló kialakítását illető új elképzelés
szerint az ország egész területét érintő formáció-minősítő kutatást indított a
mélygeológiai tároló befogadására alkalmas képződmények rangsorolása érdekében. A
pásztázó-kutatás eredményei alapján a „Bodai Aleurolit” a Nyugati-Mecsekben bizonyult
a legígéretesebb befogadó formációnak, melyet többek között a Kiscelli Agyag
(Szécsény), a Kiscelli Agyag (Püspökszilágy), a Baksai Komplexum (Görcsönyi-hátság),
valamint a Bodai Aleurolit (Gorica) előfordulások követtek (KONRÁD & HÁMOS 2006).
Megkezdődött továbbá egy környezeti monitoring rendszer kialakítása, amely főleg
hidrogeológiai kérdésekkel foglalkozott (megfigyelőkutak, vízhozammérő szelvények,
meteorológiai állomások, rendszeres vízmintavételi pontok) (TUNGLI & MOLNÁR 2016).
A Nyugati-Mecsekben a kutatások 2003-ig szüneteltek, majd 2004-ben indult el egy új
kutatási fázis az RHK Kht. és a Mecsekérc Zrt. közreműködésében, a nagy aktivitású és
hosszú élettartamú radioaktív hulladék elhelyezésre alkalmas telephely, és egy új
földalatti kutatólaboratórium helyszínének kijelölésére (Középtávú Kutatási Program I.
felszíni fázis 1. szakasz). 2004-től folytatódott a monitoring rendszer kiépítése (új
hirdogeológiai

megfigyelő

pontok,

radiometriai

mérőállomás,

GPS

geodéziai

mérőhálózat, mikrorengés-figyelő szeizmotektonikai mérőhálózat) (TUNGLI & MOLNÁR
2016). 2004-2005-ben a Gorica-blokk területén új fúrás mélyült Ib−4 néven. 2005-ben a
pénzügyi források elapadása miatt hirtelen leállás következett, 2006−2010 között csak a
már kiépített hálózat üzemeltetésére volt lehetőség. A tervezett munkák csak részben
valósultak meg, ezért a hiányos adatok zárójelentés készítését nem tették lehetővé. Új
kutatási szakasz 2013-ban indult Középtávú Kutatási Program I. felszíni fázisának 2.
szakasza néven. A földtani kutatást a Mecsekérc Zrt. és a Közgép Zrt. közösen hajtja
végre. A 2018-ig tartó kutatási terv a BAF általános helyszínminősítését, a biztonsági
értékeléshez szükséges földtani adatok megszerzését, valamint a bizonytalanságok
csökkentését, és a következő kutatási fázis célterületének leszűkítését, valamint a
területrészek rangsorolását tűzte ki célul. A zárójelentés benyújtásának határideje 2018
közepe, habár a korlátozott finanszírozás miatt 2016 közepéig a terepi munkák mindössze
15%-a történt meg (három kutatófúrás: BAF−2 és BAF−1, -1A, valamint egy kutatóárok:
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B−3), lényegi haladás 2017-ben sincs kilátásban. A kutatás zárójelentése a 2003−2005
közötti kutatás földtani adatait és információit egyaránt tartalmazza és értékeli majd. A
II. felszíni kutatás a leszűkített területen folytatódik majd, és kijelölésre kerül a mélységi
tároló, valamint a hozzá tartozó felszíni telephely területe is. Ezt a kijelölt területek
minősítése követi majd. A felszín alatti kutatólabor megépítését 2030-tól (III. kutatási
fázis), míg a geológiai tároló építését 2055-től irányozták elő. A földtani kutatás
terjedelmessége és specifikussága azonban indokolttá teszi a kutatás mielőbbi
megkezdését és folyamatos fenntartását (NŐS 2016).

2.2. A BAF elterjedése
A felső-permi BAF DNy-Magyarországon, a Nyugati-Mecsek területén helyezkedik
el (1. ábra), melyet az uránérc bányászathoz kapcsolódó érckutató, valamint szerkezeti
fúrások rétegsorai igazolnak. Az elterjedési terület szerkezetileg két részre osztható, a
Nyugati-mecseki-antiklinálisra, amely a BAF kiemelt helyzetű zónája, területe 55−60
km2 (peremi kifejlődést nem tartalmaz), valamint a Gorica-blokk területére. A kettőt a
Hetvehely−Magyarszéki-törés választja el egymástól. A formáció egészének igazolt
elterjedési területe 150−200 km2 (HALÁSZ 2011, MÁTHÉ 2015). Nyugati irányban
kiterjedésének határa az ÉÉNy−DDK csapású Bükkösdi-törés, ahol a képződmény már
lepusztult a permi feküjéről. A Gorica-blokk területén (melytől a Bükkösdi-törés K-re
található) nyugati irányban fokozatosan kivékonyodik. A képződmény keleti irányban az
antiklinális dőlése miatt, valamint a tektonikai lépcsők hatására a mélybe süllyed
(KONRÁD & HÁMOS 2006). A Keleti-Mecsek területén az igen vastag mezozoos összlet
alatt a BAF léte nem bizonyos. Északon a Gorica−18. fúrásig ismert az elterjedése, de
ettől északi irányban kb. 4 km-re mélyített Gálosfa−1. fúrásban ismert felső-perm rétegek
alatt sem zárható ki a jelenléte. A Gorica-blokk déli részén, valamint az antiklinálistól
északra közel 2 km mélységbe süllyed (VII., VIII. és XIV. szerkezetkutató fúrások),
továbbá a fedő képződmények vastagságváltozásai alapján feltételezhetjük, hogy
fokozatosan kivékonyodik, majd ki is ékelődik (MÁTHÉ 2015), így a végleges elhelyezés
szempontjából ezek a területek nem vehetők számba. Déli elterjedésének határa a
Mecsekalja-öv. A BAF felszíni elterjedése 14−15 km2-re tehető, előfordulása Bükkösd,
Cserdi, Boda és Bakonya közötti térségen található, változó (0−30m) vastagságú miocén,
és negyedidőszaki üledékkel fedve (HALÁSZ 2011, MÁTHÉ 2015). A kiemelt helyzetű
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egységet a kibúvási területet is érintő, ÉK−DNy csapású törészóna (Boda−Büdöskúti-öv)
két részre osztja (KOVÁCS 1999). A teljes rétegsort a Nyugati-Mecsekben még egyetlen
fúrás sem fedte fel, legnagyobb vastagságban a XV. szerkezetkutató fúrás (~870 m),
valamint a BAF−2 (~905 m) mélyfúrás tárták fel a formációt. A Gorica-blokk
legjelentősebb fúrása az Ib−4 fúrás, amely 214 m vastagságban tárta fel a BAF-ot, majd
annak alsó, homokköves rétegeiben állt le. A formáció átlagos vastagsága Boda
környékén 800−1000 m, míg a Gorica környéki előfordulás vastagsága 300−350 m
(MÁTHÉ 2015).

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

2.3. A BAF képződési környezete, fő kőzettípusai
Az ásvány-kőzettani, geokémiai, valamint szedimentológiai információk alapján a
képződmény egy arid-szemiarid klímán kialakuló, sekély vízi sós tavi környezetben
képződött playa üledék (ÁRKAI et al. 2000, KONRÁD et al. 2010, MÁTHÉ & VARGA 2012).
A tó körül egy változó területű sós iszapsíkság helyezkedett el, majd ezt követte a
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medence szélei felé haladva a száraz iszapsíkság, homok síkság, homok dűnék öve és
végül a medence peremén az alluviális törmelékkúp (MÁTHÉ 2015). Szedimentológiai
vizsgálatok alapján a képződmény jelentős része szoros értelemben nem tavi, hanem
playa-iszaplapály üledék (KONRÁD et al. 2010).
A Bodai Agyagkő Formáció túlnyomóan vörösbarna színű aleurolitból, agyagkőből,
dolomárgából álló, fekü felé zöldes színű homokkő és homokos mészkő betelepüléseket
tartalmazó képződmény (BARABÁS & BARABÁSNÉ STUHL 1998). A formációra
általánosan jellemző a vörösbarna kőzetszín, amely a fekvő Cserdi Formáció és a fedő
Kővágószőlősi Homokkő formáció felé sötétebb árnyalatban jelenik meg. Újabb,
korszerű kutatások (MÁTHÉ 2015) további kőzettípusokat különítenek el a BAF Boda
blokki előfordulási területén. Az albitos („albitfészkes”) agyagkő a BAF makroszkóposan
legegyszerűbben meghatározható és leggyakrabban előforduló kőzettípusa. Sajátos
jellemzője a szabad szemmel észlelhető, fehér−rózsaszín, uralkodóan irányítatlanul
elhelyezkedő „albitfészkek” jelenléte, amelyek pont, amőba vagy szálas alakúak is
lehetnek. A kőzetet alkotó ásványok közül leggyakoribb (40−50%) az agyagásványok —
főként illit-muszkovit és klorit — jelenléte, amelyek mennyisége meghaladja az autigén
albitét (20−35%). Az albit megjelenése túlnyomóan az „albitos fészkekre” korlátozódik.
A kvarctartalom uralkodóan 5−10% közötti, míg a karbonátok (dominánsan kalcit)
mennyisége általában 10% alatti. Figyelemre méltó továbbá a magas (7−10%) hematit
tartalom is. Az albitolit (autigén albit >50%) kőzettípusban az agyagásvány tartalom
alacsonyabb (<25%), mint az albitos agyagkőben, azonban szintén uralkodóak az illitmuszkovit és klorit agyagásványok. A kvarc- és a karbonátok (kalcit és dolomit)
mennyisége megközelítőleg 10%, míg a hematittartalom 5−6% közötti. Az albitolitban
nem észlelhető rétegzettség, azonban karbonátból és földpátból álló gumók, törmelékes
halmazok gyakoriak. A kőzettípusban „albitfészkek” csak szórványosan jelentkeznek, az
autigén albit szinte hiánytalanul átitatódásként formájában van jelen a képzőményben. A
betelepülésként megjelenő barnásszürke színű „igazi aleurolit” magas kvarc- (>25%) és
albittartalommal (>35%) jellemezhető, azonban a kőzettípusban rétegszilikátok —
amelyek közül az illit-muszkovit dominál — alacsonyabb mennyiségben (10%) vannak
jelen. A karonátok (uralkodóan kalcit) mennyisége megközelítőleg 10%, a
hematittartalom alacsony (5%). Szövete jellemzően lemezesen rétegzett, gyakran
finomabb és durvább rétegek váltakoznak. A lemezes rétegzés gyakran csak
vékonycsiszolatban észlelhető, azonban a mállási folyamatok gyakran makroszkóposan
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is kiemelik a jellegzetes szövetet. A BAF-ban gyakori mm−cm vastagságú, barnásszürke
dolomit betelepülések megjelenése is, amelyek általában lamináltak, továbbá számos
esetben nagy mennyiségben — a dolomitot meghaladóan — autigén albitot is
tartalmaznak. A formáció fedő felőli átmeneti szakaszában homokkő közbetelepülések
(VARGA et al. 2006) is igen gyakoriak. Az összletben továbbá 4−5 m vastag reduktív
közbetelepülés megjelenik, amelyre sötétszürke, szürkésfekete szín jellemző. Ez a
reduktív réteg az eddigi adatok alapján a formáció felső harmadának az alján települ
(MÁTHÉ 2015). A Bodai Agyagkő Formáció fő kőzetalkotó ásványai: kvarc, albit, illitmuszkovit (abszolút uralkodó agyagásvány), klorit, kalcit, dolomit, hematit. A kőzet
járulékos alkotói: szmektit, sziderit, kaolinit, pirit, anhidrit, gipsz, barit, káliföldpát,
azurit, vermikulit, kalkofil elemek szulfidjai (galenit, kalkopirit, szfalerit) (VARGA et al.
2006, MÁTHÉ 2015).
2.4. A BAF szerkezetfejlődése
A Bodai Agyagkövet érintő legfontosabb szerkezetalakulási események közül a
legkorábbiak kréta korú (~90−95 millió éves) mozgásokhoz köthetőek (CSÁSZÁR 1992,
KOVÁCS 1999). A Pennini-óceán szubdukciójához kapcsolódóan takarós áttolódások
mentek végbe a Tiszai-főegység területén. A Villány−Bihari-egység takarómozgása
meggyűrte a Mecseki-egység egészét (HAAS & BUDAI 2014), amely során eredetileg
K−Ny-i tengelyű redők és ezzel megegyező csapású törésrendszerek keletkeztek. Az
oligocénben (~30 millió éve) jobbos nyírás ment végbe a Közép-magyarországi törési öv
mentén. A paleogén medencefejlődés hatására lejátszódó folyamatok a Mecseki-egység
nyugati és északnyugati részein ÉK-i irányú elfordulást, valamint jobbos eltolódást
okoztak (KOVÁCS 1999). A vizsgált területen nincs központi jelentősége a folyamatnak.
A miocén során (~10−20 millió éve) a térségben balos nyírás volt jellemző, amely
ÉK−DNy-i csapású öveket hozott létre (KOVÁCS 1999). Ezzel egyidejűleg intenzíven
süllyedő széthúzásos (pull-apart) medencék keletkeztek a Mecsekalja-öv és a
Hetvehely−Magyarszéki-törés mentén (HÁMOS 1999). A miocén végén és a pliocénben
(6−7 millió éve) folytatódtak a Mecsekalja-vonal menti oldalelmozdulások É−D-i
tengelyű kompressziós szerkezetalakulást és feltolódás jellegű elmozdulásokat okozva
(KOVÁCS 1999). Ekkor a mostanihoz hasonlóan a hegység területe emelkedett, míg
előtere süllyedt (HÁMOS 1999). A KONRÁD & SEBE (2010) szerint a Nyugati-mecseki-
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antiklinális területén a pannóniai−negyedidőszaki mozgások során a Nyugati-Mecsek
egységes tömbként viselkedett, neotektonikára utaló jelek nem figyelhetőek meg, fiatal
szerkezeti mozgások a hegységperem és az előtér területére korlátozódnak. Ennek
értelmében a dolgozatban vizsgált repedéskitöltések nagy valószínűséggel a pannóniai
korszakot megelőzően keletkeztek. A tektonikai események eredményeként létrejött
repedéseket — az azokat kitöltő ásványparagenezisek alapján — ÁRKAI et al. (2000)
három fő csoportba sorolták. Nevezetesen kalcit-, barit-kvarc-, valamint anhidritdomináns repedésekre, ahol a barit-kvarc-domináns típushoz szulfid ásványok
megjelenése társul. Stabilizotópos, valamint fluidumzárvány vizsgálataik alapján a baritkvarc értípus ~150 °C hőmérsékletű, magmás eredetű szülőfluidumból vált ki, míg a
kalcit-domináns értípus ~70 °C hőmérsékletű meteorikus eredetű szülőfluidumhoz
köthető. LENTI et al. (2010) fluidumzárvány vizsgálatai az Alfa–1 vágatból származó
barit-kalcit ereket érintették. A mikrotermometriai mérések alapján alacsony sótartalmú
(3,2–4,3 m/m%) vizes oldat csapdázódott. A bezáródási hőmérséklet minimuma 105–107
°C, míg a formáció által elért maximális hőmérséklet 177 °C. A fluidumzárványok
hidrotermás eredetű szülőfluidumra utalnak.
2.5. A BAF−2 fúrás jellemzői

A BAF−2 fúrás 2014-ben mélyült, a Nyugat-mecseki-antiklinális területén, Bodától
DNy-ra. A fúrás felső 9,1 m-es szakaszában negyedidőszaki képződményeket harántolt
(0,00−0,70 m holocén talaj, 0,70−9,10 m pleisztocén lösz, talajosodott lösz, valamint
kavicsos agyag). 9,10−17,30 m közötti szakaszban morzsalékosan széteső formában
jelenik meg a képződmény. 757,96 m mélységig aleurolit rétegeket tartalmazó,
vörösbarna agyagkő követhető, amelybe két alkalommal zöldes színű, reduktív összlet
települ (148,59−153,90 m, valamint 233,36−238,40 m szakaszokban). 757,96 m
mélységben megjelenik az első flázeres aleurolit-homokos aleurolit réteg. A fúrás talpáig
(913,60 m) ez a képződmény észlelhető (SÁMSON 2015). A fúrás összesen 904,5 m
vastagságban tárta fel a Bodai Agyagkövet, melyből a képződmény valódi vastagsága 564
m (ferdeség- és rétegdőlés korrekció). A rétegdőlés iránya uralkodóan DDK−DK-i
(KONRÁD et al. 2016), a rétegdőlések szöge igen változó. Elsősorban kompresszióra és
nyírásra utaló vetőtípusok uralkodnak a fúrásban, továbbá két különböző léptékű redősor
mutatkozik meg. A szerkezetföldtani adatok három tektonikai fázisra utalnak (SÁMSON
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2015, KONRÁD et al. 2016). Időben első egy ÉNy−DKi kompressziós esemény, amely kis hullámhosszúságú
redőket, réteglap menti feltolódásokat hozott létre.
Ezzel egy időben, vagy ugyanezen esemény későbbi
folyamataiként nagyobb hullámhosszúságú redők,
illetve jelentősebb feltolódások jöttek léte. Mindezek
mellett az összlet DK-i irányba billent. A második
tektonikai fázis során a meredekké váló réteglapok
mentén feltolódásos összetevőjű eltolódások jöhettek
létre transzpressziós feszültségtérben. A harmadik
fázisban újabb kompressziós feszültségtér feltolódások
kialakulását idézte elő, valamint feltehetően a hegység
kiemelkedése során a magasabban elhelyezkedő zónák
fellazultak, a törések felnyíltak. A fúrásban a BAF
vastagabb kifejlődésben volt jelen a feltételezettnél,
amelyből adódóan a fekü Cserdi Formáció harántolása
nem történt meg. A fúrás lyukferdeség adatait a 2. ábra
szemlélteti (SÁMSON 2015, KONRÁD et al. 2016).

2.6. Töréses szerkezetalakulás

Töréses deformáció esetén az anyagot alkotó,
szomszédos részecskék eltávolodnak egymás mellől,
anyagfolytonossági hiány lép fel, azaz törés keletkezik.
A deformáció folytonossága függ az elemzés
léptékétől is. Egy szabad szemmel folytonosnak tűnő
alakváltozás nagyobb nagyítás mellett törésesnek is

2. ábra. A BAF−2 fúrás lyukferdeség
adatai.

ítélhető (CSONTOS 1998) A feszültség növekedésével
a kőzet eléri a törési határértékét, amely következtében eltörik (rideg alakváltozás).
Törésnek nevezünk minden felületet, amely mentén megszakad az anyag folytonossága.
A töréseket FOSSEN (2010) alapján az négy csoportba sorolhatjuk. Az első csoportban az
elmozdulás iránya merőleges a törés síkjára, azaz repedésre merőleges a tágulás történik.
A második töréscsoportban az elmozdulás iránya párhuzamos a törés síkjával, valamint
annak terjedési irányával. A síkra merőlegesen tágulás nem tapasztalható. A harmadik
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típusra jellemző, hogy az elmozdulás párhuzamos a törés síkjára, azonban merőleges
annak terjedési irányára. Síkra merőleges tágulás nem tapasztalható. A negyedik
csoportba nyomásoldódási szerkezetek, pl. sztilolitok sorolhatóak. A földtanban általában
nem teszünk különbséget az említett második illetve harmadik töréstípus között, mivel a
törés terjedésének iránya számos esetben változhat, átmenetet hozva létre ezzel a típusok
között. Összefoglalóan a két típust nyírásos törésnek, míg az első típust húzásos törésnek
nevezzük (BONS et al. 2012). Nyírásos és tenziós törések kombinációjával keverék
töréstípusok (hybrid fractures) is létrejöhetnek. A fluidumáramlás szempontjából
jelentőséggel bírhat az egyes típusok meghatározása.

3. ábra. Törések típusai és a törési kritériumok kapcsolata FOSSEN (2010) után
módosítva. A − Húzásos törés. B − Keverék (hybrid) törés. C − Nyírásos törés. D
− Félig-képlékeny nyírási zóna. E − Képlékeny deformáció.

Mohr-diagramnak nevezzük a nyíró-, (σs, vagy τ) és a normál (σn) feszültség
derékszögű koordináta-rendszerét, mely grafikusan képes megoldani egy feszültség alatt
lévő test minden síkján ébredő normál- és nyíró feszültség egyenletét (VAN DER PLUIJM
& MARSHAK 2004). A Mohr-kör magába foglalja az adott pontban áthaladó összes
lehetséges orientációjú sík normál- és nyíró feszültség összetevőjét. A körön található
összes pont eltérő síkokon uralkodó felületi feszültségeket képvisel (TWISS & MOORES
1992). Az egyes törési módok, a törések eltérő orientációinak, valamint az anyagok
mechanikai tulajdonságainak jellemzésére különböző törési kritériumokat, vagyis
„burkológörbék” használunk. A burkológörbék azokat a feszültségállapotokat mutatják,
amelyeket az adott kőzet már nem képes töréses deformáció nélkül elviselni (BONS et al.
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2012). A kéregben uralkodó feszültségértékek teljességét lefedni csak eltérő törési
kritériumok közös felhasználásával lehetséges. Kompressziós feszültségtérben, azaz σn ≥
0 esetben a Coulomb-féle törési kritérium alkalmazható. Tenziós rendszerben azonban a
Griffith-féle törési kritérium alkalmazhatjuk. Aszerint, hogy a törés pillanatában a Mohrkör hol érinti a burkológörbét, úgy eltérő típusú törések keletkeznek: húzásos törések (3.
ábra, A), keverék (hybrid) törések (3. ábra, B), nyírásos törések (3. ábra, C), majd
képlékeny irányba tolódik a deformáció és félig-képlékeny nyírás (3. ábra, D) és
képlékeny deformáció megy végbe (3. ábra, E). Nagy mélységben, ahol a környezeti
feszültség értéke nagyon magas, ott húzásos törések csak emelkedett fluidumnyomás
jelenléte mellett jöhetnek létre, mivel az a litosztatikus nyomás ellen dolgozik, összegével
„balra” tolja a Mohr-kört (BONS et al. 2012).
Tisztán húzásos eredetű törések akkor keletkeznek, ha a Mohr-kör egyetlen pontban
érinti a burkológörbét. Ez csak akkor lehetséges, ha a törési síkon nyírófeszültség nem
jelentkezik, viszont az anyag szakítószilárdságával megegyező normálfeszültség igen.
Keverék (hybrid), más szóval felnyíló nyírásos törések akkor jöhetnek létre, ha a Mohrkör a burkológörbét a diagram függőleges (σn = 0) tengelyétől balra metszi el, húzásos
normálfeszültség, és nullánál nagyobb nyírófeszültség esetében. A rendszerszimmetria
miatt ellentétes nyírású konjugált párok keletkeznek. Mivel a burkológörbe σn < 0 esetben
meredek, a párok által bezárt szög jellemzően alacsony, ennél fogva a húzásos törések a
ferdén nyíló törések szélső tagjainak tekinthetőek, ahol az elméleti konjugált párok által
bezárt szög 0°, azaz egyetlen törésként jelentkeznek. Nyírásos törések létrejöttét
kompressziós normálfeszültség és nullánál nagyobb értékű nyírófeszültség közös
jelenléte eredményez. Ilyen esetekben a Mohr-kör a σn = 0 tengelytől jobbra érinti a
burkológörbét. A törés tiszta nyírásként jelentkezik, felnyílás nem történik. Ezen
esetekben szintén konjugált párok keletkeznek, de az általuk bezárt szögértékek
meghaladják a keverék típusú törésekre jellemzőket. A párok által bezárt szög értékét az
adott anyag belső súrlódási szöge, tehát a burkológörbe dőlése határozza meg (BONS et
al. 2012).

2.7. Repedéscementáció

Az erek kialakulása két meghatározó részfolyamatra bontható: (1) Az éralkotó
anyagok szállítódása a növekvő érhez. (2) Az eret alkotó ásvány(ok) kiválása a
repedésben. Az anyagtranszport az éralkotó anyagok oldott állapotban történő
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szállítódását-, míg a kiválás a fluidum túltelítettségét feltételezi. A két részfolyamat
általában nem független egymástól (BONS 2000; BONS et al. 2012).

2.7.1. Az erekkel kapcsolatos anyagtranszport folyamatok
A két alapvető szállítódási mechanizmus egyike a diffúzió. A szállítódáshoz ilyen
módon nem szükséges a folyadék mozgása, akár teljesen stagnáló közegben is
végbemehet (BONS 2000). Ebben az esetben az oldott anyagban kémiai potenciálgradiens
áll fenn — amely diffúziót okoz, és anyagvándorláshoz vezet — és a fluidum egy
összefüggő pályát szolgáltat a szállítódáshoz. A diffúzió földtani szempontból egy igen
fontos anyagtranszport mechanizmus, elsődleges eszköze az oldódás-kicsapódás és
metamorf reakcióknak. Jóllehet a diffúzió kis léptékben (<cm−dm) igen hatékony,
nagyobb távolságot érintő szállítódás szempontjából kevésbé eredményes. A másik
alapvető szállítódási mechanizmus a fluidumáramlás. A folyadék áramlása az általa oldott
anyagokkal együtt történik. A vizes fluidumok a kőzetekhez képest igen alacsony
viszkozitással rendelkeznek, ezáltal földtani közegben egyszerűen és gyorsan nagy
távolságokat képesek megtenni (BONS et al. 2012). A fluidumáramlás az oldott anyagok
egyetlen hatékony, nagy távolságokat (>m−km) érintő, kőzeteken át ható transzport
folyamata. A fluidumok áramlásának két típusát különböztethetjük meg: (1)
Fluidumáramlás csatornákon keresztül (pl. törések), permeábilis közegben történő
áramlás (advektív áramlás). (2) Fluidumáramlás a fluidumot tartalmazó törésekkel együtt
(mobile hydrofractures). Az advektív fluidumáramlás — amelyet a hidraulikus
nyomásgradiens hajt — döntő része összefüggő csatornákon keresztül, nyílt rendszerben
történik. Ezek a csatornák lehetnek makroszkopikus léptékű törések, vagy akár pórusok
a szilárd permeabilis kőzetben (pervasive flow). A lokalizált csatornákhoz (törésekhez)
kötött áramlás esetében a fluidum a kőzettérfogat többségével nem érintkezik, míg az
átható áramlás során kontaktusba kerül a kőzet túlnyomó részével, aminek jelentős
szerepe van a víz-kőzet kölcsönhatások szempontjából. Mozgó hidraulikus törések
(mobile hydrofractures) esetében a repedések terjedése és a fluidum áramlása azonos
időben zalik megyegyező sebességgel. A szállítódás sebessége ebben az esetben nem
írható le a Darcy-törvénnyel. Az áramlás igen gyors (m/s), de megszakításokkal működő.
Rövid aktivitás után jellemzően hosszú stagnálási időszak — vagy esetleg más típusú
áramlás — következik. A mozgó hidraulikus törések tehát a fluidum gyors, nagy
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távolságokra történő áramlását teszik lehetővé (BONS 2000; BONS et al. 2012). A
szállítódás során nem lép fel jelentős kölcsönhatás a mellékőzet és a fluidum között.
2.7.2. Növekedési mechanizmusok
A repedéseket kitöltő kristályok sajátos szerkezeteit a növekedési anizotrópia, és az
annak hatására kialakuló növekedési verseny határozza meg. A fluidumból kiváló
szemcsék az adott ásványra jellemző kristálytani tulajdonságoknak megfelelően
kristálylapokat fejlesztenek. A különböző kristályfelületek növekedési rátája eltérő,
aminek következtében a szomszédos szemcsék között növekedési verseny indul. Ennek
hatására, a növekvő szemcsék határai nem lesznek minden esetben merőlegesek a törési
síkra, így létrejönnek a növekedés szempontjából kedvező (winner grains) és kedvezőtlen
(loser grains) orientációk (BONS 2001). A törés érdességének növekedésével fokozódik
a növekedési verseny, mivel a szemcsehatárok az egyenetlenségek csúcsai felé térülnek
el, így egyes szemcsék túlnőnek társaikon. Az egyenetlenség csökkenése a növekedési
verseny mérséklődésével jár (HILGERS et al. 2001). Szintaxiálisnak nevezzük azt a
növekedési morfológiát, amely során a kristályok a mellékkőzet falai felől a repedés
közepe felé növekednek (4. ábra, A). Ez esetben az ásványszemcsék a mellékkőzet

4. ábra. Értípusok és jellemző mikroszövetük a növekedési
sík(ok) helyzetének tükrében (BONS et al. 2012, módosítva). A
– szintaxiális ér; B – antitaxiális ér; C – ataxiális ér.
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szemcséinek felületén nukleálódnak (VAN DER PLUIJM & MARSHAK 2004). A folyamat
befejeztével szimmetrikus kitöltés keletkezik, melynek közepén az ellentétes oldalról
közeledő kristályok találkoznak. A növekedés történhet mindekét oldal felől, de csupán
az egyik oldal felől is (HILGERS et al. 2001, PASSCHIER & TROUW 2005). A jellemző
szövet tömbös (blocky), valamint megnyúlt tömbös (elongate blocky) morfológiájú.
Megnyúlt tömbös szemcsealakok keletkezése az egyes kristályok egymáson történő
túlnövekedésével történhet, míg a blokkos szerkezet a mellékkőzet szemcséire való
ránövekedéssel, valamint a felnyílási térbe áramló fluidumból történő közvetlen
nukleálódással hozható kapcsolatba (HILGERS & URAI 2002). Szintaxiális növekedés
során a repedés-bezáródás folyamata is jelentkezhet. Ebben az esetben, az ismételt
felnyílások helye a kristályok növekedési frontjánál jelentkezik (BONS et al. 2012). Az
értípus a szülőfluidum advektív áramlására utal (BONS 2000, DABI et al. 2009).
Antitaxiális növekedés alkalmával a kristályok növekedése a felnyílási tér közepe
felől a mellékkőzet falai felé tart (4. ábra, B) (HILGERS & URAI 2002). A repedés két
oldala között optikai folytonossággal helyezkednek el a kristályok, és egy középső
varratból növekednek a mellékkőzet irányába. Az egyes kristályoknak két növekedési
frontja van, ezért a középzónára általában szimmetrikusak. Abban az esetben, ha az adott
kristály két növekedési felülete eltérő növekedési rátával bír, akkor aszimmetria is
megjelenhet (BONS et al. 2012). A típus jellemző szövete rostos (fibrous) szemcsékből
áll, amelyek nagy hossz/szélesség aránnyal rendelkeznek. A mellékkőzet felé haladva a
szemcsék csak igen kis mértékben szélesednek, azaz a növekedési verseny erősen
elfojtott. BONS et al. (2012) szerint a kristályok növekedése egy szinte zárt felületen
történik a középzónától a mellékkőzet falai felé. A növekedési verseny hiánya szintén egy
keskeny kezdeti repedés jelenlétére utal. A kezdeti repedésben kialakul az uralkodóan
tömeges,

tömbös

megjelenésű

kristályokból

álló

középvonal,

amely

továbbnövekedéseként fejlődnek a rostos megjelenésű kristályok. A rostok követik a
felnyílás útját (opening trajectory), mivel a szemcsehatárok növekedése a mellékkőzet
egyenetlenségei felé mutat. A kristályok szükségszerűen felveszik a mellékkőzet alakját,
majd ezen a rendellenes felületen terjeszkednek tovább. A felnyílási pálya
lekövethetőségét csökkentheti (vagy meg is szüntetheti), ha a felnyílás sebessége
megelőzi a kristályosodást (HILGERS et al. 2001). Az antitaxiális értípus diffúziós
anyagtranszport folyamatra enged következtetni (BONS 2000). Ataxiális növekedés a
repedés-bezáródás folyamat (RAMSAY 1980) eredményeként jöhet létre, ha a repedés
síkja nem mindig megegyező helyen jelentkezik (4. ábra, C). A törés síkja megjelenhet a
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mellékkőzet területén, de a már kivált kristályok sávjában is. A növekvő kristályok a
mellékkőzet szemcséinek epitaxiális továbbnövekedései, melyek a hasonló belső
szerkezetüknek köszönhetően orientáltan nőnek össze. Ennek értelmében a gazdakristály
helyzete határozza meg a növekvő kristály irányítottságát. A véletlenszerűen nyíló
repedéseknek köszönhetően a repedéskitöltő ásvány idősebb és fiatalabb részei a
képződmény egészében változatosan helyezkedhetnek el (PASSCHIER & TROUW 2005). A
jellemző szövetet megnyúlt (stretched) kristályok alkotják, amelyek a képződés
módjának eltérősége miatt nem keverendők össze az antitaxiális nevekedés rostos
megjelenésű szemcséivel. Zárványsávok (inclusion bands) megjelenése igen gyakori. Az
ataxiális értípus advektíven áramló szülőfluidumra utal (BONS 2000). Az ereket kitöltő
ásványtársulások szöveti fejlődéséhez hozzájárulhat a repedés-bezáródás (crack-sealing)
folyamata is (RAMSAY 1980). A folyamat repedések ismételt felnyílásából, és azok
bezáródásából áll. A felnyílások helye anyagi gyengeségekhez köthető, amelyek a
különböző növekedési mechanizmusok esetében eltérnek. Szintaxiális növekedés
alkalmával a középvonalban található hibás, vagy nem teljes bezáródás, esetleg az oldat
ki nem kristályosodott maradéka töltheti be ezt a szerepet. Antitaxiális esetben a
mellékkőzet és a kivált kristályok találkozásánál anyagfolytonossági hiány maradhat,
ezért a repedéskitöltés mindkét oldalán újabb felnyílások jelentkezhetnek. Ataxiális
esetben a felnyílás helye teljesen véletlenszerű, megjelenhet a mellékkőzetben, vagy a
repedéskitöltésben is.

2.7.3. Az anyagtranszport és a növekedési mechanizmusok kapcsolata

Az erek számos mikroszkopikus morfológiával rendelkezhetnek. Egy éren belül akár
különböző szövetek is megjelenhetnek, például tömbös és rostos szemcsékből álló
fázisok (polytextured veins). Nincs egyéretelmű összefüggés a makroszkópos és a
mikroszkópos morfológia között. Azonos szövetek eltérő folyamatok során is
kialakulhatnak, rostos szövet például megjelenhet egyszerű erekben, nyomási
árnyékokban vagy en échelon repedéskitöltésekben is. Ennek következtében nem
egyszerű kapcsolatot találni a morfológia, valamint az érfejlődés körülményei, folyamatai
között. Rostos szövetű erek keletkezhetnek a kezdeti repedés bezáródását követő újabb
törések nélkül, amely az anyagáramlás diffúziós, vagy porózus közegen átható típusára
utal (BONS 2000). Annak ismeretében, hogy a nyomásárnyékok szövete általában rostos
morfológiájú, és az alakjuk lokális feszültségi viszonyok által meghatározott, a diffúzió
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a legpotenciálisabb anyagáramlási mechanizmus, amely hozzájárulhat a képződmény —
ezáltal a rostos szövet — kialakulásához (BONS 2000; BONS et al. 2012). A pirit kristályok
körül kialakuló nyomásárnyékok esetében a legkisebb nyomás a kristály-, majd a fejlődés
során kialakuló, azt körülvevő ér külső felületén van, ami a növekedési síknak felel meg
(antitaxiális erek). Ezekben az esetekben az ér növekedésének sebessége a folyamat során
megegyező a repedés tágulásának, azaz a két érfal távolodásának sebességével. Más
értípusok keletkezhetnek ismételt repedés-bezáródás események során. Ezekben az
esetekben a gyors, hirtelen felnyílást a repedés passzív bezáródása követi. Abban az
esetben, ha a folyamat során a kristályok növekedési síkja mindig azonos gyengeségi
síkhoz köthető (a tökéletlen bezáródás következményében), akkor megnyúlt tömbös
kristályokból álló szövet fejlődik (szintaxiális erek). Amennyiben a repedés az
érszövetben különböző helyeken jelentkezik a fejlődés során, és így keresztül vágja a
korábban növekedett érkitöltő anyagot, úgy megnyúlt (stretched) kristályokból álló,
ataxiális erek alakulnak ki. Az anyagtranszport mechanizmus diffúzió és advekció lehet
(BONS et al. 2012). Hirtelen végbemenő kiterjedt felnyílások során nagy üregek, széles
kitöltetlen terek jöhetnek létre, amelyek kifejlődése általában megnövekedett
fluidumnyomáshoz köthető. A kialakuláshoz feltartóztatott — mozgó hidraulikus törések
segítségével emelkedő — fluidumok, „szeizmikus pumpálás”-hoz (seismic pumping;
fault-valve mechanism) hasonló folyamatok járulhatnak hozzá. Az üregeket kitöltő erek
általában tömbös szövetűek utalva a szülőfluidum nagy túltelítettségére. A nagy
túltelítettég jelentkezhet a földkérgen keresztül (mozgó hidraulikus törések segítségével)
igen gyorsan felemelkedő fluidumok esetén. Az ilyen típusú fluidumokból kialakuló erek
szöveti jellege a fluidum meggátlódásáról és gyors kémiai egyensúlyba jutásáról
árulkodnak, nem pedig a magáról a fluidumáramlás és kiválás folyamatairól (BONS 2000;
BONS et al. 2012).

3. Mintagyűjtés, vizsgálati módszerek
A minták begyűjtését a BAF–2 fúrás kiterített, teljes fúrómaganyaga (5. ábra) több
napos, részletes dokumentációja alapján végeztük el, amely során a domináns
repedéseket, repedéskitöltéseket vizsgáltuk. A magszemle alapján 56 db, a
makroszkóposan elkülöníthető értípusokat magába foglaló, egyenként ~15–40 cm
hosszúságú fúrómagot választottunk ki a 74,34–899,22 m-es mélységtartományból (I.
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táblázat). A minták begyűjtését követően
elkészítettük az összes rendelkezésre álló
fúrómag magszkenneres dokumentációját. A
dokumentálás TÓTH (2016) módszerével,
saját fejlesztésű magszkennerrel történt a
Szegedi

Tudományegyetem

Ásványtani,

Geokémiai és Kőzettani Tanszékén. A
magszkenner
fúrómagokról

a

6,25
9

cm

cm

átmérőjű
hosszúságú

szakaszonként a teljes hengerfelületet 11 db
felvétel során rögzítette. Ilyen módon a
fúrómagpalástok összeillesztett felvételi a
minták hosszától függően 11–77 db, 15
megapixeles fényképből tevődtek össze. A
fényképek

Canon

D60

típusú

fényképezőgéppel, Tamron SP AF 70–300
mm f/4–5.6 Di VC USD típusú ovjektívvel
készültek, 300 mm fókusztávolság, f/11
rekesz, 1/6 s expozíciós idő, ISO-100

5. ábra. A BAF−2 fúrás kiterített teljes (913,6
m) fúrómag anyaga a Mecsekérc Zrt.
kővágószőlősi magraktárában. A fényképet
Tóth Emese készítette.

érzékenység és manuális fókusz beállítások
mellett. A részletfotók összeillesztése Autopano Giga 4.0 szoftverrel történt. A
magszkenneres dokumentálást követően a HÁMOS (1997) által bevezetett egységes
nevezéktan (6. ábra) alapján kategorizáltuk a begyűjtött mintákban megjelenő töréseket
és ereket. Kitértünk továbbá a repedéskitöltések vastagságának meghatározására,
valamint a metsződési viszonyok feltárására is. A makroszkóposan elkülöníthető
töréstípusokat tartalmazó reprezentatív kőzetmintákból standard 30 µm vastagságú
vékonycsiszolatokat készítettünk a repedések felnyílási síkjára merőleges orientációban.
A petrográfiai mikroszkópos vizsgálat során kitértünk a repedéskitöltő ásványfázisok
meghatározására, az erek szöveti és mikroszerkezeti jellegzetességeinek megállapítására,
a

szemcsék

morfológiai

jellemzésére,

valamint

a

kristályok

növekedésének

morfológiájának leírására. Az ereket felépítő ásványfázisok jelölésére a SIIVOLA &
SCHMID (2007) által javasolt rövidítéseket alkalmaztuk. A repedéskitöltő fázisok
leírásakor BONS (2000) szövet morfológiai kategóriáit használtuk. A vizsgálatokat a
Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékén, Olympus
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BX41 típusú polarizációs, illetve Olympus SZX7 típusú sztereomikroszkóppal végeztük.
A felvételeket a mikroszkópokra szerelt Olympus DP73, valamint Olympus UC30 típusú
kamerákkal készítettük. A kérdéses repedéskitöltő ásványok azonosítását THERMO
DXR

Raman

mikrospektroszkópia

segítségével végeztük. Az expozíciós időt
mérésenként

az

automatikus

mintafelvételezés során elért, 100 jel/zaj
arány határozta meg.
gerjesztő

hullámhossz

Az
532

alkalmazott
nm,

a

lézerteljesítmény 10 mW, a tűlyuk apertúra
átmérője 50 µm volt a mérések során. A
kapott Raman spektumokat a RRUFF
adatbázis

(http://rruff.info)

alapján

értékeltük ki. Az egyes ásványfázisok
kémiai összetételének vizsgálatát a Szegedi
Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai
és Kőzettani Tanszékén, Horiba Jobin
Yvonne XGT 5000 röntgenfluoreszcens
spektrométer segítségével, 50 keV gyorsító
feszültség, 60–90 s felvételi idő és 10 µm
mérési pont átmérő paraméterek mellett
végeztük.

6. ábra. A Bodai Agyagkő fúrásainak
tektonikai dokumentáláshoz kialakított
nevezéktan (HÁMOS 1997, módosítva).
Jelmagyarázat: 1 – egyszerű törés; 2 –
egyszerű törés gyenge seprőződéssel; 3 –
egyszerű törés jelentős seprőződéssel; 4 –
köteges törés; 5 – lépcsős törés seprőződés
nélkül; 6 – lépcsős törés gyenge
seprőződéssel; 7 – lépcsős törés erős
seprőződéssel; 8 – en échelon törésrendszer;
9 – megszakadó kötegekből álló törés; 10 –
mikrotörések; 11 – fonatos törés; 12 –
rombuszos törés; 13 – téglarácsos törés; 14 –
mozaikbreccsa (hidrobreccsa); 15 –
vetőbreccsa.

4. Eredmények
4.1. Makroszkópos és magszkenneres vizsgálatok

A

fúrómag

mintákon

először

makroszkópos

megfigyeléseket,

valamint

magszkenneres felvételek segítségével szerkezeti elemzést végeztünk. A vizsgálatok
eredményeit az I. táblázatban foglaltuk össze. A vizsgált fúrómagokon található
töréstípusokat a HÁMOS (1997) által kialakított morfológiai alapú nevezéktan (6. ábra)
alapján osztályoztuk és jellemeztük. Négy különböző töréstípust különítettünk el és
további alcsoportokat hoztunk létre a kitöltések szöveti jellemzői alapján. Az első
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elkülönített kategória az egyszerű törés (EGY) (7. ábra, A), amely folytonos és lépcsősen
megszakadó formában jelenik meg a mintákban. Kitöltöttsége általában teljes, a kitöltő
ásvány dominánsan fehér színű kalcit (sósav hatására hevesen pezseg). Átlagos
vastagsága 1−5 mm. Számos esetben elmetszi a fonatos töréstípus kitöltését, azaz relatív
kor tekintetében fiatalabb annál. A következő elkülöníthető törés elágazó, fonatos
felépítésű (FON). Kitöltésében gyakran jelennek meg mellékkőzetről leszakadt
zárványok. A kitöltő ásvány jellemzően szürkésfehér színű, sósavas reakció alapján
kalcit. Az erekben esetenként 5 mm nagyságú pórusok jelennek meg, amelyek felületén
fenn-nőtt kristályok láthatóak. A fonatos törések szöveti jellegzetességeik alapján három
altípusra bonthatók (jelölés:

Z

– mellékkőzet zárványok,

L

– pórusok által kirajzolt

lyukacsos szerkezet, P – makroszkóposan megjelenő pirit). A fonatos törés első altípusát
(FONZ) fehér, ill. szürke, dominánsan kalcit kitöltés jellemzi, amely bezáródása teljes (7.
ábra, B). A kitöltésben az alapkőzet leszakadt, elvonszolt részei hálószerűen járják át a
képződményt. A fonatos törés második altípusának (FONL) kitöltése fehér-világos szürke
kalcit, amelyben kisméretű pórusok jelennek meg (7. ábra, C). A pórusok falán a jó
hasadás (pátos halmazok) alapján feltételezhetően szulfát ásványok jelennek meg. A
fonatos törés harmadik altípusát (FONP) fehéres, szürkés színű kalcit alkotja, amelyben
szintén sok mellékkőzet zárvány található, valamint makroszkóposan pirit is nagyobb
mennyiségben van jelen (7. ábra, D). A repedéskitöltés általában teljes, pórusok nem
figyelhetőek meg. A főbb töréstípusok között megjelennek en échelon törésrendszerek
(ECH), amelyek szigmoidális húzási hasítékokat tartalmazó nyírási zónák (7. ábra, E).
Kitöltésük sósavas reakció alapján dominánsan kalcit. A negyedik elkülönített töréstípus
egy breccsa jellegű szerkezeti elem (BR), amelyet fehér, rózsaszín ásványfázisok
cementálnak (7. ábra, F). A cementáló ásvány uralkodóan kalcit. A repedéskitöltésben
szegletes kőzetszilánkok, mellékkőzet zárványok megjelenése gyakori, amelyek a
hasadék szegélyéhez, valamint egymáshoz is jól illeszthetőek. A breccsa-elemek közötti
bezáródás általában nem teljes, a pórusok falán fenn-nőtt kristályok jelennek meg.
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7. ábra. A fúrómag mintákon azonosított töréstípusok és kitöltésük. A – egyszerű törés teljes
kitöltéssel; B – fonatos törés mellékkőzettel átjárt repedéscementációja; C – fonatos törés
pórusokat tartalmazó kitöltéssel; D – fonatos törés makroszkóposan megjelenő pirites
kitöltéssel; E – en échelon törésrendszer; F – tektonikus breccsa. Az A; B; C; D; és E ábrák
magszkennerrel készített hengerpalást felvételek.
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Fúrás mélységköz
Mintaazonosító

Értípus

HRABOVSZKI &
TÓTH (2017) által
meghatározott
dőlésszög értékek

Vastagság
(mm)

Metsződés

3–4

nincs

Szakasz
kezdete
(m)

Szakasz
vége
(m)

BAF–2_074*

74,34

74,45

FONZ

BAF–2_224

224,90

224,94

BR

2

nincs

BAF–2_225*

225,33

225,40

BR

<1–2

nincs

BAF–2_251

251,56

251,73

EGY elveti
FONZ-t

BAF–2_283

283,90

284,14

1–5
1–2
1–3
1–3
1–3
1–3
1–3
2–3
1
<1–1
2–3
<1–1
<1–1
<1–1
<1–1
2–8
<1–10
<1–10
1–2
1–4
<1–2

Min.

Mért

Max.

46°

47°

48°

BAF–2_331

331,24

331,56

BAF–2_340

340,83

341,00

BAF–2_356
BAF–2_360

356,92
360,29

357,12
360,45

BAF–2_478

478,80

478,90

BAF–2_500

500,65

500,85

FONZ
EGY
ECH
FONZ
FONZ
FONZ
FONZ
FONZ
EGY
EGY
FONZ
EGY
EGY
EGY
ECH
EGY
EGY
EGY
EGY
FONZ
ECH

BAF–2_519

519,57

519,82

BR

<1–20

nincs

BAF–2_536

536,00

536,32

FONZ
EGY
ECH
EGY
ECH
ECH
ECH
ECH
EGY
FONZ
ECH
EGY
ECH
EGY
ECH

2–5
1–2
<1–1
1–3
<1–1
<1–1
<1–1
<1–2
<1–1
1–4
<1
1–3
<1–1
<1
<1–1

EGY elveti
FONZ-t

BAF–2_284

284,28

284,80

BAF–2_295

295,73

295,83

BAF–2_538a

538,40

538,70

BAF–2_538b

538,90

539,05

BAF–2_539a

539,15

539,39

BAF–2_539b

539,41

539,84

BAF–2_542a

542,40

542,58

12°

16°

20°

37°
39°
55°

41°
43°
59°

45°
47°
63°

51°
31°
46°
22°
23°

56°
36°
51°
27°
28°

61°
41°
56°
32°
33°

43°

48°

53°

37°

45°

53°

16°
8°
12°
15°
15°

24°
16°
20°
23°
23°

33°

41°

25

32°
24°
28°
31°
31°

49°

nincs
van,
bizonytalan
EGY elveti
FONZ-t

EGY elveti
FONZ-t

van,
bizonytalan
nincs
nincs
EGY elveti
FONZ-t
nincs

nincs

EGY elveti
ECH-t
EGY elveti
FONZ-t és
ECH-t
EGY elveti
ECH-t
nincs

Bezáródás

nem
teljes
teljes
nem
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
nem
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

BAF–2_542b

542,58

542,78

BAF–2_543

543,07

543,26

BAF–2_544

544,23

544,76

BAF–2_547

547,40

547,50

BAF–2_548a

548,40

BAF–2_548b
BAF–2_561

71°

79°

63°
63°

71°
71°

79°
79°

EGY elveti
FONZ-t

nincs

EGY elveti
FONZ-t

BR

<1–12

548,66

EGY
FONZ

<1–2
1–3

EGY elveti
FONZ-t

548,85

548,90

BR

10–13

nincs

561,58

562,00

FONZ
EGY

1–3
<1–1

van,
bizonytalan

FONL

3–5

EGY
ECH
EGY
EGY
EGY
ECH
ECH
EGY
EGY
EGY
ECH
ECH

572,48

573,08

BAF–2_589

589,92

590,06

BAF–2_594

594,95

595,12

BAF–2_598

598,25

598,45

BAF–2_608

608,32

608,50

BAF–2_618

63°

3
1–3
<1–1
<1–1
<1–2
<1–2
6–8
1–4
<1–4
<1–12

EGY elveti
BR-t

BAF–2_572

BAF–2_617

FONZ
EGY
ECH
ECH
EGY
EGY
FONZ
EGY
ECH
EGY

617,45

618,47

617,54

618,57

FONZ

53°
60°
59°
13°
20°

62°
69°
68°
22°
29°

71°
78°
77°
31°
38°

<1–4
<1–1
2–5
<1–3
<1–1
<1
<1–1
<1–2
<1–2
<1–2
<1–1
<1–1

29°

38°

47°

5–7

59°
34°

68°
43°

77°
52°

EGY

1–4

FONZ

3–6

EGY
ECH
EGY

<1–1
<1–2
<1–3

36°

45°

54°

BR
BAF–2_619

619,60

619,75

BAF–2_622

622,80

622,97

BAF–2_631

631,50

631,65

BAF–2_644a

644,00

644,25

FONL

EGY elveti
FONL-t
van,
bizonytalan
nincs

EGY elveti
ECH-t

van,
bizonytalan

EGY elveti
FONZ-t

nincs

12
59°

68°

1–10

nincs

FONL

3–12

EGY
ECH
EGY
ECH

<1–2
<1–1
<1–1
<1–1

EGY elveti
FONL-t

18°

28°

26

77°

38°

nincs

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
nem
teljes
teljes
teljes
nem
teljes
teljes
teljes
nem
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
nem
teljes
nem
teljes
nem
teljes
teljes
teljes
teljes
nem
teljes
nem
teljes
nem
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

BAF–2_644b

644,91

645,08

BAF–2_650*

650,60

650,74

BAF–2_657

657,90

658,05

BAF–2_662

662,10

662,40

BAF–2_664

664,59

664,78

BAF–2_665

665,90

666,03

BAF–2_666

666,72

667,18

BAF–2_667

667,66

667,80

BAF–2_672

672,76

672,89

BAF–2_677

677,31

677,48

BAF–2_720

720,40

720,63

BAF–2_738

738,93

739,15

BAF–2_742*

742,93

743,14

BAF–2_760*

760,45

760,59

BAF–2_767

767,80

768,00

BAF–2_818

818,45

818,57

BAF–2_831

831,14

831,30

BAF–2_898

898,97

899,22

EGY

<1–10

EGY
FONP
ECH
FONZ
ECH
FONP
ECH
FONP
EGY
EGY
FONP
FONP
ECH
EGY
ECH
EGY
FONP
FONZ

<1–2
1–15
<1–1
2
<1–2
2–8
<1
5–15
2–3
<1–1
1–10
5–9
<1
<1–5
<1
<1–1
3–6
1–3

9°
62°

19°
72°

8°

18°

29°
82°

28°

EGY

<1–1

FONP
EGY
BR
EGY
ECH
EGY
FONL
FONP
FONZ
FONP
FONZ

2–5
1–2
15
5–16

61°

72°

83°

EGY elveti
ECH-t
FONP elveti
EGY-t
ECH elveti
FONZ-t
van,
bizonytalan
EGY elveti
FONZ-t
EGY elveti
FONP-t
nincs
ECH elveti
EGY-t
ECH elveti
EGY-t
EGY elveti
FONP-t és
FONZ-t,
FONP elveti
FONZ-t
van,
bizonytalan
nincs
van,
bizonytalan

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

2–10

nincs

nem
teljes

1–6

nincs

teljes

BR

1–10

nincs

FONZ
EGY
FONP
EGY
EGY

1–5
<1
2–12
<1
<1–2

EGY elveti
FONZ-t
EGY elveti
FONP-t
nincs

nem
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

I. táblázat. A makroszkópos megfigyelések, valamint a magszkenneres vizsgálatok eredményei a korábbi
kutatások (HRABOVSZKI & TÓTH 2017) során meghatározott dőlésszög értékek feltüntetésével. A „Mért” feliratú
oszlopban a magszkennerrel meghatározott dőlésszög értékek szerepelnek. A „Min” és „Max” oszlopokban a
mért értékek fúrásferdeség adatokkal korrigált szélsőértékei láthatóak. A mintaazonosítók * szimbóluma
makroszkóposan megfigyelhető piritet jelöl.
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4.2. Érpetrográfia
A jellemző töréstípusok petrográfiai vizsgálata során meghatároztuk a repedéskitöltő
ásványfázisokat,

megállapítottuk

az

erek

szöveti

jellegzetességeit,

valamint

következtettünk a kristályok növekedésének morfológiájára. A kérdéses repedéskitöltő
ásványokat Raman mikrospektroszkópia és röntgenfluoreszcens spektroszkópia
segítségével azonosítottuk.
4.2.1. Az EGY töréstípus jellemző repedéskitöltése
Az egyszerű erek átlagos vastagsága ~6 mm. A repedéskitöltést uralkodóan
antitaxiális növekedésű kalcit, valamint anhidrit (10. ábra) kristályok alkotják, de kisebb
mennyiségben Ba-tartalmú cölesztin, valamint Sr-tartalmú barit (11. ábra) ásványok is
megjelennek (8. ábra, B), amelyek mérete elérheti a ~3 mm-t. Az értípus peremi területein
tömeges megjelenésű kalcit, ill. kvarc szemcsék láthatóak ~100 µm vastagságban (9.
ábra, B; 12. ábra). A repedést kitöltő kristályok az antitaxiális növekedésre jellemző
rostos szemcsék helyett megnyúlt tömbös morfológiával rendelkeznek, amely a gyors
felnyílás következtében kialakuló növekedési versenyre utal. A képződményben több,
egymással közel párhuzamos középvonal is megjelenik, amely több nagyobb felnyílási
eseményre utal. Az eret alkotó ásványfázisok közül relatív időbeli sorrendben első a
megnyúlt tömbös kalcit, illetve cölesztin és barit fázis. Ezt követően fejlődött ki az érmellékkőzet határ közelében megjelenő tömeges kalcit és kvarc kristályokból álló
kitöltés.

8. ábra. Az EGY töréstípus kitöltésének jellemző szöveti képe, +N. A − A piros téglalap a B ábra
vékonycsiszolaton belüli helyzetét jelöli. B − Az eret alkotó megnyúlt tömbös morfológiájú kalcit (CalEB),
valamint a kisebb mennyiségben jelenlévő barit (BrtEB), illetve cölesztin (ClsEB).
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9. ábra. Az EGY törétípus kitöltésének jellemző szöveti képe, +N. A − A repedést kitöltő megnyúlt tömbös
kalcit (CalEB) és anhidrit (AnhEB). B − Éralkotó megnyúlt tömbös anhidrit (AnhEB) és az érperemen
jelentkező finomszemcsés kvarc (QtzFG) és kalcit (CalFG) szemcsék.

10. ábra. Az EGY töréstípus kitöltését uralkodóan alkotó anhidrit Raman spektruma. Xtengely: Raman-eltolódás (cm-1), Y-tengely: másodpercenkénti beütésszám (cps).

11. ábra. Az EGY töréstípus kitöltésében megjelenő magas Sr-tartalmú barit Raman
spektruma. X-tengely: Raman-eltolódás (cm-1), Y-tengely: másodpercenkénti beütésszám
(cps).
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12. ábra. Az EGY töréstípus kitöltésének határvonalában jelentkező tömeges kvarc, illetve
kalcit együttes Raman spektruma. X-tengely: Raman-eltolódás (cm-1), Y-tengely:
másodpercenkénti beütésszám (cps).

4.2.2. A FONZ töréstípus jellemző repedéskitöltése
A FONZ töréstípus kitöltését dominánsan tömbös, finomszemcsés megjelenésű kalcit
alkotja (13. ábra), kisebb mennyiségben albit is jelen van. A 5 mm átlagvastagságú
repedéskitöltéseket az alapkőzet leszakadt darabjai hálószerűen átjárják (14. ábra, A). A
mellékkőzet zárványok szöveti helyzete számos, az ér fejlődése során végbement
repedés-bezáródás eseményre utal (RAMSAY 1980). A felnyílási síkok helye a
képződmény egészében véletlenszerű, az érben és a mellékkőzetben is jelenkeztek. Az ér
és a mellékkőzet határán, valamint a mellékkőzet zárványok körül kisméretű (10 µm)
albit kristályok figyelhetőek meg (14. ábra, B; 15. ábra). A megjelenő ásványfázisok
közül relatív időbeli sorrendben első a tömbös kalcit, amellyel párhuzamosan az érmellékkőzet határán albit szemcsékből álló szegély jött létre.

13. ábra. A FONZ töréstípust dominánsan kitöltő kalcit Raman spektruma. X-tengely:
Raman-eltolódás (cm-1), Y-tengely: másodpercenkénti beütésszám (cps).

30

14. ábra. A FONZ töréstípus jellemző szöveti képe, +N. A − A repedéskitöltést uralkodóan kitöltő tömbös(CalBL) és finomszemcsés kalcit (CalFG), valamint az eret sűrűn átjáró mellékkőzet zárványok (WRI). B −
Az eret alkotó finomszemcsés kalcit (CalFG), valamint a mellékkőzet zárványok (WRI) körül jelentkező
finomszemcsés albit (AbFG).

15. ábra. A FONZ töréstípus kitöltésében az ér-mellékkőzet határon megjelenő
finomszemcsés albit Raman spektruma. X-tengely: Raman-eltolódás (cm-1), Y-tengely:
másodpercenkénti beütésszám (cps).

4.2.3. A FONL töréstípus jellemző repedéskitöltése
Az ér fonatos megjelenésű, amely szövetében kitöltetlen pórusok jelennek meg. Az
értípus átlagos vastagsága ~10 mm. A repedéskitöltést uralkodóan kalcit kristályok
alkotják (16. ábra), de alárendelten albit (17. ábra), valamint cölesztin (18. ábra) is
megjelenik. Az ér-mellékkőzet határ közelében nem definiálható jól a szemcsék
növekedési morfológiája, ezeken a területeken számos, a mellékkőzet falával megegyező
irányítottságú kőzetzárvány található (19. ábra, A). A felnyílási síkok helyzete a szövetet
kialakító, ismétlődő felnyílás-bezáródás során változott. Az érfalat, valamint a
mellékkőzet zárványokat albit kristályokból álló perem veszi körül. A repedéskitöltés
belső zónáit tömbös, tömeges megjelenésű kalcit szemcsék alkotják (19. ábra, A). Az itt
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elhelyezkedő pórusok falán szintaxiális növekedésű kristályok láthatóak, amelyek nem
töltik ki teljesen a rendelkezésre álló teret. Ezek a kristályok uralkodóan tömbös,
megnyúlt-tömbös (kalcit) és tűs (cölesztin) morfológiával rendelkeznek (19. ábra, B). A
repedéskitöltés peremi területein lévő kalcit, valamint albit szemcsék mérete nem haladja
meg a 200 µm-t. A megnyúlt tömbös kalcit és a tűs cölesztin fázis kristályai esetenként
elérik a 700–800 µm méretet is. Az értípust alkotó ásványfázisok közül relatív időbeli
sorrendben első a tömeges kalcit fázis, amellyel párhuzamosan jelentkeznek a
mellékkőzet-ér határfelületeken megfigyelhető albit kristályok. A következő fázist a
pórusok felületén megjelenő, tűs megjelenésű cölesztin-, valamint megnyúlt tömbös
kalcit szemcsék alkotják.

16. ábra. A FONL töréstípust dominánsan kitöltő kalcit Raman spaktruma. X-tengely:
Raman-eltolódás (cm-1), Y-tengely: másodpercenkénti beütésszám (cps).

17. ábra. A FONL töréstípus repedéskitöltésében megjelenő mellékkőzet zárványok peremén
lévő albit Raman spektruma. X-tengely: Raman-eltolódás (cm-1), Y-tengely:
másodpercenkénti beütésszám (cps).

32

18. ábra. A FONL töréstípus kitöltésében megjelenő pórusok falán lévő tűs cölesztin
Raman spektruma. X-tengely: Raman-eltolódás (cm-1), Y-tengely: másodpercenkénti
beütésszám (cps).

19. ábra. A FONL töréstípus jellemző szöveti képe, +N. A − A repedést kitöltő finomszemcsés- (CalFG) és
tömbös kalcit (CalBL), valamint a pórusok peremén megjelenő megnyúlt tömbös kalcit (CalEB) kristályok.
A kitöltésben rendszerintmegfigyelhetőek mellőkkőzet zárványok (WRI). B − A pórusokban megnyúlt
tömbös kalcit (CalEB), illetve tűs cölesztin (Cls) kristályok vannak jelen.

4.2.4. A FONP töréstípus jellemző repedéskitöltése
A FONP típusú repedéskitöltést uralkodóan tömegesen megjelenő kalcit (20. ábra),
illetve alárendeltebb mennyiségben anhidrit (21. ábra) kristályok alkotják. Albit, pirit és
cölesztin (22. ábra) jelenléte is kimutatható. Az értípus átlagos vastagsága ~5 mm. A
repedéskitöltés mellékkőzet zárványokkal sűrűn szabdalt területein tömeges kalcit (23.
ábra, A), valamint a mellékkőzet peremein finomszemcsés albit kristályok találhatóak
(23. ábra, B). Az ér belső részein az egykori pórusokat kitöltő, antitaxiális növekedésű,
rostos morfológiájú anhidrit, valamint cölesztin kristályok figyelhetőek meg (23. ábra).
Ezeken a területeken az antitaxiális növekedésre utaló középvonal is megjelenik. A
peremi területek szemcséi ~100 µm maximális átmérővel rendelkeznek, azonban a
pórusokat kitöltő rostos megjelenésű szemcsék elérik a 3 mm-t. Relatív időbeli
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20. ábra. A FONP típusú törést dominánsan kitöltő tömeges kalcit Raman spektruma. Xtengely: Raman-eltolódás (cm-1), Y-tengely: másodpercenkénti beütésszám (cps).

21. ábra. A FONP típusú repedéskitöltés pórusait kitöltő anhidrit Raman spektruma. Xtengely: Raman-eltolódás (cm-1), Y-tengely: másodpercenkénti beütésszám (cps).

22. ábra. A FONP típusú repedéskitöltés pórusait kitöltő cölesztin Raman spektruma. Xtengely: Raman-eltolódás (cm-1), Y-tengely: másodpercenkénti beütésszám (cps).
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sorrendben először a tömeges kalcit fázis jöhetett létre, magában foglalva a pirit
kristályok keletkezését, amellyel egyidejűleg válhattak ki a mellékkőzet klasztok peremi
helyzetű albit kristályai is. Ezt követően képződhettek a pórusokat kitöltő anhidrit és
cölesztin fázisok.

23. ábra. A FONP repedéskitöltés jellemző szöveti képe, +N. A − A repedést dominánsan finomszemcsés
kalcit (CalFG) és rostos anhidrit (AnhFIB) tölti ki, de kisebb mennyiségben rostos morfológiájú cölesztin
(ClsFIB), illetve pirit is megjelenik. Az érszövetben mellékkőzet zárványok (WRI) jelenléte igen gyakori. B
− Az értípust uralkodóan alkotó finomszemcsés kalcit (CalFG) és rostos anhidrit (AnhFIB), valamint
másodlagosan megjelenő cölesztin (ClsFIB), pirit (Py), továbbá a mellékkőzet zárványok peremén
jelentkező finomszemcsés albit (AbFG).

4.2.5. Az ECH töréstípus jellemző repedéskitöltése
A húzási hasítékok vastagsága átlagosan 500−1000 µm közötti. Az erek szöveti
fejlődése antitaxiális, azaz a kristályok növekedése a kitöltés közepe felől a mellékkőzet
felé történt. Az erekben megjelenik az antitaxiális fejlődésre jellemző középvonal. A
szemcsék morfológiája rostos (24. ábra), az egyes kristályok követik a pillanatnyi

24. ábra. Az ECH töréstípus kitöltésének jellemző szöveti képe, +N. A − Az ereket uralkodóan rostos
morfológiájú kalcit (CalFIB), illetve anhidrit (AnhFIB) kristályok alkotják. B − A repedéseket egymást
kiegészítve kitöltő rostos anhidrit (AnhFIB) és kalcit (CalFIB) krisrályok.
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felnyílás irányát. A repedéskitöltések döntően kalcitból állnak (24. ábra, A; 25. ábra, A),
azonban számos hasíték esetében anhidrit is megfigyelhető (24. ábra; 25. ábra, B; 26.
ábra). A két fázis egymást kiegészítve tölti ki a hasítékokat (24. ábra, B). A rostos kalcit,
illetve anhidrit szemcsék időben feltehetően egymással párhuzamosan jöttek létre.

25. ábra. A − Az ECH típusú törést kitöltő rostos morfológiájú kalcit (CalFIB) kristályok, +N. B − Az
ECH töréstípust kitöltő rostos anhidrit (AnhFIB) és kalcit (CalFIB) kristályok.

26. ábra. Az ECH húzási hasítékokak kitöltő kalcit, illetve anhidrit együttes Raman
spaktruma. X-tengely: Raman-eltolódás (cm-1), Y-tengely: másodpercenkénti beütésszám
(cps).

4.2.6. A BR töréstípus jellemző repedéskitöltése
A breccsa jellegű repedéskitöltést dominánsan tömbös kalcit szemcsék alkotják (27.
ábra, A; 28. ábra), de a kalcit rostos szemcsemorfológiával is megjelenik (27. ábra, B).
Alárendelt mennyiségben jelen van finomszemcsés kvarc (29. ábra, 30. ábra, A), illetve
pirit is. Az ér átlagos vastagsága ~10 mm. A kitöltésben szegletes kőzetszilánkok, azaz
mellékkőzet zárványok megjelenése gyakori, amelyek jól illeszkednek egymáshoz,
valamint a hasadék szegélyéhez (27. ábra). A breccsa-elemek közötti bezáródás általában

36

nem teljes, a pórusok falán fenn-nőtt kalcit kristályok jelennek meg (30. ábra, B). Relatív
időbeli sorrendben első a rostos szemcsemorfológiával rendelkező kalcit és tömeges
kvarc alkotta fázis (30. ábra, A). Ezt követően jöhetett létre a tömbös, megnyúlt tömbös
kalcit szemcsékből álló, uralkodó repedéskitöltő fázis. Később a be nem zárult pórusok
falán sajátalakú kalcit kristályok növekedtek (30. ábra, B).

27. ábra. A BR töréstípus kitöltésének jellemző szöveti képe, +N. A − A repedéskitöltést uralkodóan
tömbös (CalBL), illetve finomszemcsés (CalFG) kalcit alkotja. Az érszövetben igen gyakori szögeletes,
egymáshoz és az érfalhoz jól illeszkedő mellékkőzet zárványok (WRI) jelenléte. B − A repedéskitöltést
alkotó kalcit tömbös (CalBL) és rostos (CalFIB) morfológiával is megjelenik.

28. ábra. A BR típusú törés kitöltésében megjelenő tömeges kvarc és rostos kalcit együttes
Raman spektruma. X-tengely: Raman-eltolódás (cm-1), Y-tengely: másodpercenkénti
beütésszám (cps).

37

29. ábra. A repedéskitöltésben kis mennyiségben megjelenő kvarc Raman spektruma. Xtengely: Raman-eltolódás (cm-1), Y-tengely: másodpercenkénti beütésszám (cps).

30. ábra. A BR töréstípus kitöltésének jellemző szöveti kép, +N. A − A repedéskitöltést uralkodóan alkotó
tömbös morfológiájú kalcit (CalBL) mellett kisebb mennyiségben rostos kalcit (CalFIB), illetve
finomszemcsés kvarc (QtzFG) is megjelenik. B − Az érben megjelenő pórusok falán megnyúlt tömbös kalcit
(CalEB) kristályok láthatóak.

5. Diszkusszió
A magszkenneres felvételek kiértékelésével nyert dőlésszög adatok három
kategóriába sorolhatóak (HRABOVSZKI & TÓTH 2017) (31. ábra). Az első kategóriába a
legkisebb dőlésszöggel rendelkező erek tartoznak, átlagos dőlésszögük 22°, szélsőértékei
16° és 29°. A csoportban uralkodó az en échelon húzási hasítékok által megjelenő nyírási
zónák jelenléte, azonban kisebb számban egyszerű törések is megjelennek. Az egyszerű
és fonatos repedéskitöltések alkotta második csoport tagjainak átlagos dőlésszöge 42°,
szélsőértékei 36° és 51°. A harmadik kategória — amely csoportba eső erek
háromnegyedét egyszerű töréstípus alkotja, kisebb számban fonatos morfológiájú
repedéskitöltések is megjelennek — átlagos dőlésszöge 70°, szélsőértékei 56° és 72°. Az
egyszerű töréstípus repedéskitöltései gyakoriak mindhárom dőlésszög csoportban, amely
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31. ábra. A repedéskitöltések fúrásferdeség adatokkal korrigált dőlésszög értékei a mélység
függvényében. Piros folytonos vonal – egyszerű töréstípus teljes kitöltéssel; szürke folytonos vonal –
en échelon törésrendszer; kék folytonos vonal – fonatos törés mellékkőzettel átjárt
repedéscementációja; zöld folytonos vonal – fonatos törés makroszkóposan megjelenő pirites
kitöltéssel; sárga folytonos vonal – fonatos törés pórusokat tartalmazó kitöltéssel; szürke szaggatott
vonal – 22° átlagos dőlésszögű csoport; kék szaggatott vonal – 42° átlagos dőlésszögű csoport; zöld
szaggatott vonal – 70° átlagos dőlésszöggel rendelkező csoport.

alapján feltételezhető, hogy kialakulásuk számos esetben a már korábban létrejött erek,
gyengeségi síkok környezetére jellemző. Mivel az egyszerű típusú törések nem
tartalmaznak eltérő kialakulásra utaló jellegzetes makroszkópos bélyeget, ezért az
esetlegesen eltérő események által létrehozott egyszerű törések elkülönítéséhez további
mikroszerkezeti vizsgálatokra van szükség. A repedéskitöltések egymáshoz viszonyított
relatív kora meghatározható a metszési viszonyuk alapján. Megfigyeléseink szerint az
EGY-típusú törések számos alkalommal elvetik a FONZ-típusúakat (32. ábra), valamint
a FONL kategóriába sorolt töréseket is, így az EGY-típusú törések feltételezhetően a
FONZ- és FONL-típusú törések után alakultak ki. Az EGY-típusú törést felülírják az en
échelon rendszerek által kirajzolt nyírási zónák, amely alapján a EGY töréstípus idősebb
az ECH nyírási zónáknál. A FONP- és BR-töréstípus relatív koráról metsződési viszonyok
hiányában nincs információnk. A korábbi irodalmi munkák (HÁMOS 1999, KOVÁCS 1999,
KONRÁD & SEBE 2010) alapján az általunk legfiatalabbanak vélt szerkezeti elemek nagy
valószínűséggel a pannóniai korszakot megelőzően jöttek létre, mivel a Nyugati-Mecsek
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a pannóniai−negyedidőszaki szerkezeti mozgások során egységes tömbként viselkedett,
a fiatal szerkezeti mozgások a hegységperem és az előtér területére korlátozódtak.

32. ábra A repedéskitöltések legjellemzőbb metszési viszonyai.
FON – fonatos repedéskitöltés; EGY – egyszerű repedéskitöltés;
ECH – en échelon érrendszer.

A petrográfiai vizsgálatok többféle érképződési mechanizmus működését is jelzik a
BAF−2 fúrás ereinek esetében. Szintaxiális növekedési morfológia (BONS et al. 2012) két
makroszkóposan elkülönített értípusban (FONL, BR) jelenik meg. Közös jellemzőjük,
hogy az ilyen típusú repedéskitöltéseket alkotó kirstályok finomszemcsés, tömbös és
megnyúlt tömbös szemcsemorfológiával rendelkeznek (VAN DER PLUIJM & MARSHAK
2004). A kristályok növekedése a repedések mindkét széle felől annak közepe felé tart
(PASSCHIER & TROUW 2005; HILGERS et al. 2001). Ez a repedéskitöltő szövet — a szóban
forgó erek esetében — a szülőfluidum advektív áramlására utal (DABI et al. 2009, BONS
2000, BONS et al. 2012). Ataxiális növekedési morfológia megjelenése igen gyakori a
vizsgált mintákban, megfigyelhető a FONZ, a FONL, valamint a FONP töréstípusok
repedéskitöltéseiben. A mintákra jellemző, hogy az erek szövetében mellékkőzet
zárványok jelenléte gyakori, amelyek orientációja általában a mellékkőzet falával
megegyező. A kitöltéstípust gyakori repedés-bezáródás események (RAMSAY 1980)
hozták létre. A felnyílási síkok véletlenszerűen jelentek meg a mellékkőzetben és a
repedést kitöltő szövetben. Ennek köszönhetően a korai és késői felnyílási-cementációs
események maradványai az erek területén belül változatosan helyezkednek el (PASSCHIER
& TROUW 2005). Az ilyen szövetű töréstípusok repedéskitöltései — a fentiekhez
hasonlóan — szintén advektíven áramló szülőfluidumból történt kiválással jöhet létre
(BONS 2000, DABI et al. 2009, BONS et al. 2012). Antitaxiális érfejlődési morfológia az
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ECH, valamint az EGY töréstípusok repedéskitöltsésének jellemzője. A repedéskitöltő
kristályok a felnyílási tér közepe felől a mellékkőzet falai felé növekedtek (HILGERS &
URAI 2002). A vizsgált erek középső részén megjelenik az antitaxiális szövetekre
jellemző középvonal, amelyben a kezdeti repedéskitöltő tömeges, tömbös alakú
kristályok láthatóak. A folyamatos felnyílás következtében az egyes, immár megnyúlt
habitussal rendelkező kristályok a középzóna szemcséin epitaxiális módon növekedtek
tovább. Az egyes szemcsék nem, vagy csak kis mértékben szélesednek a mellékkőzet
felé, azaz a növekedési verseny elfojtott volt (BONS 2000, BONS et al. 2012). A rostos
kristályok követik a felnyílást, így a felnyílás iránya minden esetben kirajzolható. Az
ilyen típusú érszövetek kialakulása feltételezhetően diffúziós anyagáramlási folyamatok
által ment végbe (BONS 2000, BONS et al. 2012).
A vizsgáltok során kapott eredmények a II. táblázatban láthatóak, ahol a
szakirodalomban megjelent (ÁRKAI et al. 2000, LENTI et al. 2010), repedéskitöltésekre
vonatkozó információk is szerepelnek. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a
BAF−2 fúrásban megjelenő töréstípusok repedéskitöltései közül három kalcit domináns,
azonban a másodlagos repedéskitöltő ásványtársulások mintánként eltérően albit, albitcölesztin, valamint kvarc-pirit ásványok lehetnek. A vizsgált repedéskitöltések másik
három típusában kalcit-anhidrit a domináns kitöltő ásványegyüttes, amelyek mellett
másodlagosan kvarc-barit-cölesztin, valamint albit-pirit-cölesztin jelenik meg. A korábbi
szakirodalmi eredményekkel összevetve elmondható, hogy az uralkodóan kalcit-,
valamint anhidrit domináns értípusok az általunk vizsgált mintákban is megjelennek. Az
uralkodóan barit-kvarc, kalcit fluidumgenerációra a kisebb mennyiségben jelenlévő
kvarc-barit ásványfázisok utalnak. A repedéskitöltések szövetét, és orientációját
figyelembe véve a repedéscementációról alkotott kép összetettebb, mint azt az eddigi
vizsgálatok mutatták. Az ásványtani alapon azonos kategóriába sorolható értípusok
markánsan eltérő orientációval rendelkeznek, továbbá a repedéskitöltő ásványok
növekedési mechanizmusa és a szemcsék morfológiai megjelenése is jelentősen eltérhet.
A megfigyelt mintákban megjelenő kalcit-anhidrit domináns erek kristályainak
növekedési mechanizmusa antitaxiális — amely lokális, diffúziós anyagáramlási
folyamatokra enged következtetni —, illetve ataxiális morfológiával is megjelenik, ami
már egy nagyobb léptékű, advektív szülőfluidum áramlásra utal. Az értípus átlagos
dőlésszöge továbbá 22° és 70° kategóriákba is sorolható. Jól látható, hogy az ásványtani
alapon egy kategóriába sorolható értípus szöveti, valamint orientációbeli tulajdonságaik
alapján markánsan eltérő deformációs-fluidumáramlási eseményeket jeleznek.
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FONZ

Uralkodó
mennyiségben
megjelenő
repedéskitöltő
ásvány(ok)
kalcit

FONL

kalcit

ECH

kalcit, anhidrit

EGY

kalcit, anhidrit

FONP

kalcit, anhidrit

BR

kalcit

Töréstípus

BAF–2 fúrás
reprezentatív
mintái

kalcit

ÁRKAI et al.
(2000) által
publikált
eredmények

n. a.

barit-kvarc, kalcit

anhidrit
LENTI et al.
(2010) által
publikált
eredmények

n. a.

Alárendelt
mennyiségben
Növekedési Átlagos
megjelenő
morfológia dőlésszög
repedéskitöltő
ásvány(ok)
albit
ataxiális
42°
ataxiális és
albit, cölesztin
70°
szintaxiális
–
antitaxiális
22°
kvarc, barit,
antitaxiális
70°
cölesztin
albit, pirit,
ataxiális és
70°
cölesztin
antitaxiális
kvarc, pirit
szintaxiális bizonytalan
kvarc, barit,
dolomit
dolomit, albit,
klorit, anhidrit,
Cu-szulfidok
(kalkopirit,
bornit,
kovellin)
kalcit, albit,
Sr-gazdag
barit

kalcit-barit

–

n. a.

n. a.

Szülőfluidum
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
meteorikus
eredetű,
~70 °C
magmás
eredetű,
~150 °C

n. a.

n. a.

n. a.

hidrotermás
eredetű,
105–177
°C

II. táblázat. A vizsgálati eredményeket összefoglaló táblázat, a korábbi szakirodalmakban (ÁRKAI et
al. 2000, LENTI et al. 2010) megjelent irányadó információk feltüntetésével (n.a. – nincs adat).

6. Összefoglaló következtetések
A BAF−2 fúrásban megjelenő szerkezeti elemeket dőlésszögük szerint három
kategóriába (31. ábra) soroltuk: (1) kis dőlésszügű csoport, 22° átlagos dőlésszöggel; (2)
közepes dőlésszögű csoport, 42° átlagos dőlésszöggel; (3) nagy dőlésszügű csoport, 70°
átlagos dőlésszöggel. A képződményben megjelenő töréseket a HÁMOS (1997) által
kialakított morfológiai alapú nevezéktan szerint négy csoportba osztottuk, valamint
metsződési viszonyukat figyelembe véve kísérletet tettünk az egyes törés-, illetve
repedésgenerációk relatív korának meghatározására (32. ábra). Az erek morfológiai
bélyegeit alapul véve négy fő értípust és további három altípust különítettük el a fúrásban.
Egyszerű törés (EGY típus), amely csoportba az általában teljes kitöltéssel rendelkező
kalcit-anhidrit érgeneráció tartozik, a legfiatalabb szerkezeti elemek egyike.
Leggyakrabban a 70° dőlésszügű csoportba sorolható. Antitaxiális növekedési
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morfológiájú repedéskitöltés jellemzi. Fonatos törés (FON típus), amely csoportba
anasztomizáló felépítésű törések tartoznak. A fonatos törés repedéskitöltése alapján
három alcsoportra bontható. (FONZ altípus): Fonatos törés, repedéskitöltésében igen
gyakori mellékkőzet zárványokkal. A repedéskitöltő kristályok növekedési morfológiája
ataxiális, a kitöltő ásvány dominánsan kalcit, kisebb mennyiségben albit is megjelenik.
Leggyakrabban a 42° dőlésszögű csoportba tartozik. Relatív időbeli sorrendben a
legidősebb szerkezeti elemek közé sorolható. (FONL altípus): Fonatos törés, repedéskitöltésében gyakori mellékkőzet zárványokkal, és pórusokkal. A repedéskitöltést
ataxiális-, majd szintaxiális növekedésű kalcit, valamint szintén szintaxiális növekedésű
cölesztin fázis jellemzi, kis mennyiségben albit is megjelenik. (FONP altípus): Fonatos
törés, amely repedéskitöltésében mellékkőzet zárványok megjelenése gyakori,
makroszkóposan nagyobb mennyiségben piritet tartalmaz. Repedéskitöltését ataxiális
növekedésű kalcit-, valamint antitaxiális növekedésű anhidrit és cölesztin fázis alkotja,
kis mennyiségben albit is megjelenik. En échelon (ECH típus): Szigmoidális alakú húzási
hasíték rendszerek. Repedéskitöltő ásványai antitaxiális növekedésű kalcit, illetve
anhidrit. Leggyakrabban a 22° dőlésszögű csoportba tartozik, relatív időbeli sorrendben
a legfiatalabb képződmény. Breccsa jellegű repedéskitöltés (BR töréstípus): kitöltése
jellemzően szintaxiális növekedésű tömbös, illetve megnyúlt tömbös kalcit kristályokból
áll, kis mennyiségben kvarc, ill. pirit is megjelenik.
A dolgozat elkészítése során levonhatóvá vált az a következtetés, hogy a geokémiaiásványtani vizsgálatok mintaanyagának kiválasztását megelőzően az erek szövetének és
orientációjának vizsgálata segítséget nyújthat a hasonló kitöltésű, de eltérő deformációs
fázisban létrejött szerkezeti elemek elkülönítésében. Ennél fogva a repedések és az erek
komplex ásványtani-geokémiai, valamint orientációs és mikroszerkezeti vizsgálata a
jövőben hozzájárulhat a Bodai Agyagkő Formáció fúrással feltárt szakaszának
repedéscementáció és szerkezetfejlődés rekonstrukciójához.
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45

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm témavezetőmnek Dr. Schubert Félixnek, és belső konzulensemnek Dr.
Raucsik Bélának a dolgozat elkészítése során nyújtott kimagasló szintű szakmai
segítséget. Szeretném megköszönni Dr. Raucsikné Dr. Varga Andreának a témát érintő
hasznos tanácsokat. Köszönöm Tóth Emesének a kutatás során adott remek javaslatokat
és produktív beszélgetéseket. Külön köszönet illeti Dr. Máthé Zoltánt, a dolgozat
fejlődése során nyújtott szakmai támogatásáért. Köszönöm a Szegedi Tudományegyetem
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékének a dolgozat létrejöttéhez szükséges
feltételek biztosítását. Köszönöm a Mecsekérc Zrt.-nek és a Radioaktív Huladékokat
Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.-nek, hogy lehetővé tették a kutatás kivitelezését,
valamint a BAF–2 fúrás maganyagának megtekintését és mintázását. Köszönöm továbbá
Sámson Margitnak és Földing Gábornak a részproblémák során nyújtott segítségtet.

Nyilatkozat
Alulírott Hrabovszki Ervin MSc szakos hallgató kijelentem, hogy diplomamunkámat
a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán, az
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékén készítettem, Földtudomány MSc
diploma megszerzése érdekében. Kijelentem, hogy a dolgozatot más szakon korábban
nem védtem meg, saját munkám eredménye, és csak a szakma elvárásainak megfelelő
módon hivatkozott forrásokat (szakirodalom, eszközök, stb.) használtam fel. Tudomásul
veszem, hogy diplomamunkámat a Szegedi Tudományegyetem könyvtárában, a
kölcsönözhető könyvek között, illetve az interneten helyezik el.
...........................
Hrabovszki Ervin
Szeged, 2017. május 12.

46

