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Az agyagos kőzetek fáciesének meghatározása 

Az utóbbi két évtizedben az üledékes kőzetek fáciesvizsgálata világszerte 
jelentősen előrehaladt a terepi és a laboratóriumi módszerek terén egyaránt. 
Hazánkban.ez utóbbiak az 50-es években jelentősen kifejlődtek. Egyre több 
ágazat futott fel a klasszikusok, az őslénytani, a kőzettani mikroszkópozás és 
a kémiai vizsgálatok mellé. A teljesség igénye nélkül említésre méltó a D T A , 
D T G , röntgen, szénkőzettan, szemcsekerekítettség, szemcseelemzés, színkép
elemzés, fehérjeminőség, izotópeloszlás stb. Az őslénytani kutatási módszerek 
is jelentősen gazdagodtak. Kifejlődött a palinológia, a mikroplankton vizsgá
lat, s egyre több lesz e téren a mennyiségi értékelés. 

A terepi módszerek is mutatnak valamelyes fejlődést. A klasszikus időkben 
a fácies nagy keretei egy-egy tapasztalt geológus számára többé-kevésbé nyil
vánvalóak voltak, de a fiatalok az új felfedezés örömével vetették rá magukat 
ь. részletezésre, először természetesen az őslénytani-kőzettani módszer alkalma
zásával, a neogén képződményekre (STRAUSZ L. 1928). Kezdetben nem sok 
visszhangja támadt ennek. A terepi kifejlődéselemzés, vagy fáciesanalízis az 
50-es években ,,a vas és acél országa leszünk" jelszó keretében meginduló 
hatalmas fúrási tevékenység kezdeti nehézségeinek elmúlása után lendült fel. 

1. ábra. Lemezes agyagmárga, egykori száradási hasa- 2. ábra. Lemezes agyagmárga Limnocardium sp.-vel, 
dékokkal. Alsópánnóniai, Csór 17. sz. fúrás száradási hasadékokkal. Alsópánnóniai, Csór 17. sz. fú-

rás, fúrómag rétegfeliilet 
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3. ábra. Az 1 . ábrán levő egyik hasadék oldalfelszíne egy. 
kori — ma szenesedett — gyökérnyomokka 

5. ábra. Lemezes, illetve — a kép alján — leveles 
elválású aleuritos agyagmárga. Oligocén — alsó

miocén 

4. ábra. Az 1. ábrán levő egyik hasadék oldalfel
színe egykori — ma szenesedett — gyökérnyo

mokkal 
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A laboratóriumi módszerek elsősorban a Földtani Intézetben és az Egyete
meken, a terepiek főként a homokos összletekre az Uránércbánya Vállalatnál, 
a Komló i Ményfúrónál, továbbá az Érc- és Ásványbányászati Vállalat Tokaji 
Kirendeltségénél fejlődtek ki. 

Ebben az utóbbi nagy mozgalomban jóformán teljesen kőzettani jellegek 
alapján sikerült az egyes törmelékes összletek fáciesviszonyait tisztázni. A 
mészkövekre vonatkozó eddigi eredményeket F A B K A S P . ( 1 9 7 1 ) foglalta össze. 
Az agyagos kőzetek eközben kissé árván maradtak. Törmelékes kőzetek is 
lévén, ugyan a fúrási fáciesszelvényekben az agyagrétegek is megkapták a 
minősítést, de ezt vagy az ősmaradványaik vagy a fáciesviszonosság törvénye 
alapján következtették ki. Az adatok általában jók így is, azonban az alábbiak
ban néhány olyan megfigyelést és következtetést szeretnék bemutatni, amely 
többé-kevésbé újdonságnak számít ezen a téren, s az eddigi eredményeket 
pontosíthatja. 

Az elmúlt 7 évben alkalmam vol t több ezer folyóméter miocén, pannon, sőt 
paleogén — felsőkréta fúrási szelvény feldolgozására. Közismert , hogy ezek 
általában ősmaradványdús sorozatok, s így a kőzettani jellegek és az ősmarad
ványok adta fácies-összehasonlításra kedvező lehetőségek nyíltak. 

Az elválási formák felismerése és értelmezése 

Az agyag, illetve agyagos rétegek egymástól nemcsak színükben és szemcse
eloszlásukban, hanem elválásukban is különböznek. Ez eleinte alig tűnik fel, 
mert egy-egy geológus különböző korú és különböző állapotú fúrási mag
anyagot dolgoz fel. A hosszas gyakorlat azonban bizonyos következtetések 
levonását sürgette és sürgeti ma is. Feltűnt, hogy egyes ősmaradványokban 
gazdag szarmata rétegsorban nem minden kőzettípus tartalmaz azonos fajo-

6. ábra. Lemezes elválású agyagmárgás aleurit. Oligocén 
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". ábra. Lemezes elválású agyag. Középsöeocén, Nagy-
görbó 1. sz. fúrás, 1317,3-1323,8 m 

8. ábra. Lemezes-kagylós elválású agyagmárgás aleurit. 
Oligocén — alsómiocén 
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kat, de a szárazföldi maradványok mindig bizonyos típusból kerülnek elő, 
más hasonló típusok pedig leggyakrabban, de nem mindig faunamentesek. 
Ez eddig egyirányú értelmezést tett lehetővé. Ezek az előbb említett más tí
pusok, amikor nem voltak faunamentesek, hol mocsári, hol litorális, sőt szub-
litorális faunákat tartalmaztak. Ezt már nehezebb volt értelmezni, mígnem 
egy alsópánnóniai kőzettípus megadta a megfejtés kulcsát. A közismert alsó
pánnóniai világosszürke lemezes agyagmárga réteglapján az 1 — 2. ábrán 
látható hálózat volt megfigyelhető. Ez a gondosabb vizsgálat mellett száradási 
hasadozottságnak bizonyult. Annál is inkább, mert több esetben, 50—200 m-es 
mélységben, tehát vitathatatlanul nem jelenlegi felszíni hatásból eredően, 
ezekben a hasadékokban gyökérnyomok voltak megfigyelhetők (3 — 4. ábra). 
Ezzel a szövettípussal kapcsolatban aztán ismételten megjelentek az alább 
ismertetendő elválási szöveti formák, amelyek mindig egykori, vagy mai fel
színi, ülepedési, vagy mállási folyamatok következtében alakulnak ki. 

1. A z alapvető elválási szöveti típus az agyagos kőzeteknél a lemezes, vagy 
pontosabban „lemezes-kagylós" (5—8. ábra). Ez a STOKES-törvény szerint 
leülepedő, viszonylag sok agyagásványt tartalmazó pelitek jellemző elválási 
formája. 

la. A breccsás típus az előbbiből alakul ki egyszeri kiszáradás, meghasado-
zás és újraelöntés következtében. 

lb. A leveles elválás az agyagásványban szegény, többnyire ugyancsak a 
STOKES-törvény szerint ülepedett biopelitek — diatomit, szenes agyag stb. — 
jellemzője. 

2. A kagylós elválás (9. ábra) általában az előbbi típusokból alakul ki diagene
tikus szárazföldi víztelenedés és újraátázás megismétlődése következtében. 
A vízparti savanyú talajokban végbemenő mésztelenedés már részben vagy 
teljesen végbement. Zagyszállítás illetve gyors koagulálódás következtében 
ugyancsak létrejöhet, mert gyakori típus ez a slír- és flisösszletek agyagosabb 
rétegeiben. 

3. A gumós elválási típus (10. ábra) ugyancsak a kiszáradási folyamat spe
ciális — részleteiben nem ismert — lejátszódása következtében áll elő. A kagy
lós típus tovább fejlődéséből keletkezhetett. Szinte mindig tágabb értelemben 
ve t t szárazföldi kőzetekben jelenik meg, de turbulens áramlásból lerakódott 
üledékekben is kialakulhat. 

4. A szemcsés típus (11 — 13. ábra) egyrészt az előbbi tovább fejlődéséből, 
tehát a hosszabb ideig tartó talajosodás folyamata, másrészt turbulens áram
lásokból való gyors lerakódás következtében keletkezik. Ennek eldöntését 
terepen a közvetlen fedő és a fekvő, vagy a tágabb rétegtani környezet vizsgá
lata lehetővé teszi. 

4a. A szemcsés típusú agyagkőzetekben a szelektív konszolidálódás — ez 
ugyancsak az átázás, kiszáradás, talajosodás komplex biokémiai hatására megy 
végbe — következtében az egyes 2—10 mm-es szemcsék határán fényes rogyási 
felületek (14 — 15. ábra) alakulnak ki. 

5. A gömbhéjas elválás ritka. Agyagos homokkövek jellemzője. Különös — 
óriási diagenetikus erőhatások létét bizonyító — jelenség a csillámlemezek 
nagyrészének a gömbhéjak falával párhuzamos befordulása. Kialakulását 
ugyancsak a kiszáradási jelenségek rovására írhatjuk, elsősorban megjelenési 
környezetük és a fáciesviszony törvénye alapján. 

9 Földtani Közlöny 
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9. ábra. Kagylós elválású aleuritos agyagmárga. Oligo
cén — alsómiocén 

10. ábra. Gumós elválású aleuritos agyag. Oligocén 
— alsómiocén 
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12. ábra. Szemcsés —gumós elválású agyagos aleu
rit. Oligocén 

11. ábra. Gumós—szemcsés elválású aleuritos 
agyag. Oligocén — alsómiocén 

13. ábra. Szemcsés elválású agyag. Oligocén 
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Az agyagkőzetek elválási típusainak fáciesbeli elterjedése és szemcsenagyság szerint osztályozottsága 

Szárazföldi Foly 5rái 

Elválási típusok Facies típusok 
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Egyéb elváltozások 

Természetesen a nem párhuzamos elválású agyagokban az előbbi folyama
tok nemcsak különleges szövettípust hoznak létre, hanem egyéb elváltozások 
is bekövetkeznek, illetve nem következnek be. 

A bekövetkező elváltozások közül a leglényegesebb az agyagos kőzetekben 
általánosan jelenlevő bakteriopirit elbomlása, illetve elbomlásának megindulása. 
Ennek következtében az agyagkőzetek színe zöld, sárga, barna, vörös vagy 
lila lesz. Ezzel egyidőben, vagy még ezt megelőzően az aragonit-héjú ősmarad
ványok bomlani, azaz porlani kezdenek. Ez a porlás térben és időben a legál
talánosabb fosszilizálódási folyamat első lépcsője. A porlás következtében az 
ősmaradvány „puhává" , azaz törés nélküli összpréselődésre alkalmassá, rend
kívül könnyen kioldhatóvá válik. A kioldódott és a kőzetbe „nyomtalanul" 
felszívódott ősmaradvány helyén lenyomat marad, vagy újabb kémiai egyen
súly-változások hatására kalcit válik ki. 

A z oly ellenálló pollenit stb. anyagú, ugyancsak rendkívül gyakori pollenek, 
spórák pedig az oxidálódás következtében nyomtalanul eltűnnek, gázzá válva 
távoznak az üledékből. Nagyon lényegesnek ítélem ezt a megfigyelést, mert 
egyértelmű magyarázatot ad arra, hogy miért tartalmaznak egyes tarka össz-
letek tengeri ősmaradványokat, elsősorban persze kalcit héjú genusok fajait, 
s mások miért teljesen faunamentesek. 

A be nem következő változások a szorosabb értelemben vett zagyszállításos 
kőzetekre jellemzők. A málladék színét itt általában megtartja az üledék és 
az üledékes kőzet stádiumában is, mert az üledékgyűjtő biokémiai, kémiai 
hatásai alig tudnak hatni a gyors leülepedés és a rendkívül gyenge vízvezető
képesség miatt. A szárazföldi mállás következtében természetesen oxidatív 
színek uralkodnak a barnásvöröstől a szürkéssárgáig bezárólag. Színváltozást 
elsősorban a kisebb-nagyobb, főként növényi eredetű törmelékdarabok bom
lása, s környezetének leredukálása hoz létre. 

A gyors lerakódás miatt az agyagásványok itt nem tudnak vízszintes hely-
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/.táblázat 
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zetbe kerülni, s ennek követketében ezek a kőzetek is szemcsés, vagy gumós 
elválásúak lesznek. 

A zagyszállításos üledékekhez hasonló szövet alakul ki az erőteljes koagulá
cióval történő üledékképződés folytán is. I lyet a flis- és slírösszletek agyago
sabb kőzettípusainál láthatunk. 

Az üledékföldtan olyan klasszikus megfigyelései, mint a száradási hasadé
kok, az ezekbe felülről benyomuló áltelérek, a fosszilis esőcseppek, a mászási 
nyomok , lábnyomok mind csak látványos kísérő jelenségei az agyagkőzetek 
szövete létrejöttének, amely nagyméretű regionális folyamat. 

Az agyagos kőzetek elválási szövetéből levonható 
fácies-következtetések összefoglalása 

1. A lemezes és leveles elválású agyagok csendes, alig mozgó, a partoktól 
viszonylag távollevő, relatíve mély vízből ülepedtek le. Diagenizálódásuk a 
rétegterheléses víztelenedés következtében ment végbe. 

2. A breccsás szövet egyszeri kiszáradást és gyors újra átázást, majd a réteg
terhelés hatására végbemenő diagenezist bizonyít . 

3. A kagylós, gumós, szemcsés és gömbhéjas elválás feltehetően az agyagás
ványok irányítatlan helyzete következtében egyszeri tartós, vagy többszöri 
kiszáradás, majd talajosodás, vagy közönséges tófenéki lápi talajosodás, zagy
szállítás és erőteljes koagulálódás következtében alakul ki. A leglényegesebb 
tény — amely egyelőre nem bizonyított — az agyagásványok rétegzéssel nem 
párhuzamos elhelyezkedése lehet. 

A következtetések megkönnyítése érdekében bemutatom az I. sz. tábláza
tot, amely az egyes szövettípusok fácies elterjedését mutatja be. 

Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy az egyes szövettípusok megjelenése, 
mint fáciesfüggvény közvetlenül a lepusztulási terület és az üledókgyűjtő 
morfológiai viszonyától, illetve annak a szerkezeti mozgások által megszabott 
változásaitól függ. 

Jámbor: Az agyagos kőzetek fáciesének meghatározása 



354 

Az elválási típusok elterjedése Magyarországon 

A magyarországi permben és szeiziben elsősorban a kagylóstól a gömb
héjasig terjedő oxidatív, zagyszállításos agyagos kőzeteket találunk, a kö
zépső — felsőtriászban és a jurában, valamint az alsókrétában a lemezes
leveles típusok uralkodnak. A bauxitok szemcsés vagy kagylós elválásúak, 
pizolitos kifejlődésük a gömbhéjas szövet extrém változatának tekinthető. 
A szenon alján, az alsóeocénben a szemcsés, fényes rogyási lapokkal átjárt 
típusok a leggyakoribbak. A felsőeocénben és a dunáninneni oligocénben is
mét a lemezes típusok uralkodnak. A dunántúli oligocén agyagkőzetei a leg-
változatosabbak szövettípusok tekintetében. A helvéti és tortonai slír szem
csés vagy lemezes, a szarmata és pannóniai agyagok lemezesek, a sekély fácie-
sekben jellemzőek a kagylós-szemcsés szövettípusok. A pleisztocén agyagok 
általában szemcsések. 

A karbon és idősebb üledékes képződményekről szándékosan nem emlékez
tem meg, mert azok agyagos kőzetei már anchimetamorf átalakulást szenvedtek. 
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14. ábra. Szemcsés elválású agyag fényes rogyási 
lapokkal és mészkonkréciókkal. Oligocén 

15. ábra. Szemcsés elválású agyag fényes rogyási lapok
kal. Oligocén 


