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Üledékképzõdés és kõzettéválás a dél-budai Kiscelli Agyag Formációban, a IV. sz.
metró nyomvonalán mélyült fúrásokban

Sedimentation and lithification in the Kiscell Clay Formation from South Buda, in the boreholes
deepened in the pathway of the (projected) IVth Metro Line
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Összefoglalás
A IV. metró nyomvonalán lemélyült dél-budai fúrások a

középsõ-oligocén korú Kiscelli Agyag Formáció felsõ részét
harántolták. A magmintákon végzett szedimentológiai,
ásványtani-kõzettani, kémiai és paleogeotermometriai
analízisek alapján megvizsgáltuk az üledékes kõzetek
(zömében kõzetlisztes márgák) képzõdésének és evolúciójá-
nak körülményeit. A kõzetben jelen lévõ homokszemcsék,
köztük a kõzettörmelékek alapján a lepusztulási területen
epi-és mezometamorf, vasas-karbonátos törmelékes és kar-
bonátos-biogén, kis mennyiségben vulkáni kõzetek léteztek,
egy kis reliefenergiájú területen. A törmelékes komponensek
mellett a kõzetösszlet képzõdésében fontos szerepet játszott a
biogén karbonát: az algás eredetû mikro-pelletek, különbözõ
vázak és váztöredékek. A kémiai adatok feldolgozásából
kitûnik, hogy az üledékben az alterációs folyamatok nem
fejezõdtek be, az kõzetben jelen vannak a földpátok, a vas-és
magnézium-szilikátok és az üde csillámok is. 

Az üledéklerakódás 200-400 m mélységben, egy csendes
vizû, részben áramlásmentes tengerfenéken történt. A
betemetõdést követõen az üledékbõl eltávozott a víz egy része,
az illit részben montmorillonittá, a biotit klorittá változott és a
karbonátok kis mértékben oldódtak. A diagenezis során az
agyagásványokban megkezdõdött a szerkezeti átrendezõdés, a
karbonátokban pedig a mikropátitos átkristályosodás. A
foraminifera-vázak üregeibe pirit és sugaras-lemezes ortopátit
rakódott le amelybõl mikronos nagyságrendû dolomitkristá-
lyok különültek el. A paleogeotermometrikus mérések szerint
a diagenetikus folyamatok 58–70°C-os hõhatással jártak.
Végül a jelenleg is aktív mélységi oldatokból a kõzet repedé-
seibe opál, kalcedon, kalcit és mangán-tartalmú kalcit, ill.
dolomit rakódott le, 122–138°C-os felmelegedéssel.

Keywords:  Budapest, South Buda, Oligocene, Kiscell Clay
Formation, Metro, clay minerals, silt, marls, carbonates, sedi-
mentation, syngenesis, diagenesis, hydrothermal vein filling. 

Abstract
The boreholes, deepened along the pathway of the IVth

Metro Line crosscut the upper part of the Middle Oligocene aged
Kiscell Clay Formation. Based on sedimentological, mineralogi-
cal-petrographical, chemical and palaeogeothermometrical
analyses, we examined the conditions of the formation and evo-
lution of this sedimentary (mainly silty-marly) rocks. We identi-
fied the origin of the sedimentary material, examining the sand
grains, mainly the rock fragments: its are coming from a low
energy relief landscape, where some epi- and mesometamorphic,
iron and carbonate cemented clastic and carbonatic rocks, and
few volcanic igneous ones outcrop. Together with the clastic
components, the carbonatic ones play an important role in the
formation of this rocks. The petrochemical calculation of the
chemical data emphasized, that the processes of surface alter-
ation were not finalised: the rocks contain feldspars, Fe-Mg sili-
cates and fresh micas, too.

The sedimentation was accomplied at 200–400 m deepth, on
a quiet, partly streamless sea floor. After the burial, part of pore
water was eliminated, the illite passes (partially) in montmoril-
lonite, and the biotite, in chlorite, too. The organic and clastic
carbonate grains suffered a weak solubilisation. During diagene-
sis, on the clay minerals, the formation of ordered lattice struc-
ture begun, and in the carbonate grains, the microsparitic recrys-
talisation took place, too. The voids of the Foraminifera tests
were filled with framboidal pyrite and radiar-lamellar ortospar
calcite (with separation of micronic dolorhombs). The palaeo-
geothermometric measurements indicate 58–70 °C temperature
for diagenetic processes. Finally, we identified the opal, cal-
cedone, calcite, Mn-calcite and Mn-dolomite epigenetical vein
filling. Locally recrystalisation of the groundmass happened at
122–138 °C, as the effect of hypogenetic hot-water circulation,
which is active until present days.



Bevezetés

A Kiscelli Agyag Formáció, amint azt RAINCSÁK
megjegyezte (2000), a fõváros és környéke
legmegkutatottabb földtani képzõdménye, fõleg a
metróvonalak tervezésével és kiépítésével kapcsolatos
fúrások és alagutak adatainak ismeretében. SZABÓ J.
(1858) és HANTKEN (1868) úttörõ munkái után, Budapest
és környéke földtani megismerésével párhuzamosan
számos tanulmány jelent meg a Kiscelli Formációval
kapcsolatban, így SZTRÓKAY (1932), RÁSKY (1943),
LELKES (1970), MONOSTORI (1973), BÁLDI (1974, 1983) és
mások tanulmányai. 

A földalatti vasúti közlekedés kezdeményezésében a
nemzetközi élvonalhoz tartozó Budapesten csak a
negyvenes években merült fel a mélyvasút, azaz a metró
építésének a szükségessége. Habár a földtani adottságok
nagy vonalakban már ismertek voltak, a tervezéshez
elengedhetetlen volt a nyomvonalak pontos földtani
feltárása, ami 1943-ban meg is kezdõdött. A háború és az
azt követõ nehéz évek dacára 1949-ig 280 db, 15–40 m-es
kutatófúrás mélyült le. Sajnos azonban e fúrásanyag —
szakszerû geológiai leírás hiányában — igen kevés
földtani információt szolgáltatott. 1950–1953 között
(HAJÓS 1955) és az 1963-as újrakezdést követõen a
harántolt kõzetanyag megfelelõ kezekbe került és
napjainkig is folyik tudományos szintû feldolgozása
(BABICS 1978, HEGYI et al. 1981; AUJESZKY et al. 1985;
KORPÁS et al. 2002) a fõváros és környéke földtani
ismeretességének kiterjedésével párhuzamosan (JÁMBOR et
al. 1966; KISDINÉ BULLA et al. 1984).

A fent idézett publikációk a Kiscelli Agyagot, ill.
márgát kizárólag õslénytani-rétegtani-faciológiai oldalról
közelítik meg, az üledékkõzettani-geokémiai vonat-
kozások minimálisak és csak a budai elõfordulások északi
csoportjára szorítkoznak, ott, ahol a téglagyárak
rézsûjeiben és az útbevágásokban megfelelõ rétegsor állt
a kutatók rendelkezésére. Igaz, hogy az ásványtani
összetétel már a múlt század elõtt megjelenik SZABÓ
(1879), HORUSITZKY (1898) és KALECSINSZKY (1906),
tanulmányaiban (in: VENDL 1932). VENDL (1932) 13
szemcseeloszlást, 12 ásványtani leírást és 5 vegyi
elemzést mutat be és behatóan foglakozik az üledékes
kõzet színváltozását okozó oxidációs folyamatokkal, a
gipsz keletkezésével és a karbonátok javarészét
áthalmozott szemcsékhez köti. BÁLDI (1983, pp. 51–55.) a
Kiscelli Agyag Formáció üledékföldtani jellemzéséhez
egy agyag-kõzetliszt-homok háromszög-diagramot
mellékelt 30 (nem azonosított) minta adataival (uo., 1.
ábra), a kõzeteket agyagmárgás aleurit és aleuritos
agyagmárgaként határozta meg és egy átlagos ásványi
összetételt is közölt, DUDICH et al. (1976, in: BÁLDI 1983)
meghatározásai alapján.

További vegyi elemzésekrõl és a kerámiai
tulajdonságok laboratóriumi vizsgálatáról ILLÉS (1953a, b;
1954) jelentéseibõl vannak információk, az eredmények
megjelentetése nélkül. Mindezek az adatok az óbudai és a

Budától északra fekvõ 9 téglagyár nyersanyagára
vonatkoznak. A dél-budai területre csak a Gellért
hullámfürdõ két mintája esik, melyek VENDL (1932)
tanulmányában szerepelnek,.

Ezek után jelen tanulmány célkitûzése a dél-budai
fúrásokban feltárt középsõ-oligocén (rupeli) korú agya-
gos–karbonátos kõzetek litológiai és kémiai jellegének
részletes ismertetése, az üledékképzõdés és az ezt követõ
folyamatok követése, a modern (fõleg karbonátos)
üledékkõzettan eszközeinek igénybevételével.

Anyag és módszer

A vizsgálatainkhoz szükséges mintaanyag a IV. metró
dél-budai nyomvonalán 1999-ben lemélyített 3 db 30
méteres mélységû, B–901, B–902 és B–903 jelû fúrásból
származik (1. ábra, SZURKOS 1999). A terület megkuta-
tottságára jellemzõ, hogy csak a nyomvonalszakasz 100

m-es sávjában 135 db korábbi, építkezésekhez mélyült
talajmechanikai fúrás található. Ugyanakkor a Fehérvári
úttól a Tétényi úti megállóig terjedõ szakaszon 30 m-nél
mélyebb fúrás csak kettõ van, a B–901 és a B–902 jelû.

A fúrómagokból 7 db állt rendelkezésünkre (1.
táblázat). Mindegyikbõl két 50×50 mm-es fedetlen
vékonycsiszolatot készítettünk, a (helyenként csak
feltételezett) rétegfelületre merõleges és vele párhuzamos
síkban (2. táblázat). Két, opak ásványokban dúsabb
mintából (1 és 2. sz.) felületi csiszolatokat csináltunk, az 1.
és 4. sz. mintából pedig SEM-felvételeket. Négy mintán
készültek röntgendiffrakciós és termikus vizsgálatok (3.
táblázat), az 1. és 4. mintán nyomelemvizsgálatot (4.
táblázat) és teljes kémiai analízist (5. táblázat), valamint
dilatometriai méréseket végeztettünk.
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1. ábra. A fúrások helyzete Budapest és a IX. kerület területén
Figure 1. Location of the boreholes in territory of Budapest and

of the IX. district
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Mélység Tszf. mélység  
Minta sz. Fúrás 

jele m 
Kõzet 

1 B 901 21,90–22,15 82,51–82,76 Aleuritos márgakõ  
2 B 901 25,10–25,20 79,46–79,56 Aleuritos márgakõ  
3 B 902 18,35–18,50 86,10–86,25 Márgás aleurolit  
4 B 902 23,25–23,40 81,20–81,35 Mészmárga 
5 B 902 27,80–27,85 76,75–76,80 Aleuritos márgakõ  
6 B 903 19,70–19,85 84,76–74,91 Aleuritos márgakõ  
7 B 903 27,55–27,95 76,66–77,06 Márgás aleurolit  

 

1. táblázat. Vizsgált minták helyzete a dél-budai fúrásokban
Table 1. Location of examined samples in the boreholes of Dél-Buda
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1a merõleges 10 7 jelen* 2 Gr, Tit 3 5 1 jelen 10 12 6 45  
1b párhuzamos 13 2   Ky? jelen 5 jelen jelen 5  2 70 3 
2a merõleges 25 10 jelen 1 Gr, Zr jelen 10 jelen  10 jelen 6 35 3 
2b párhuzamos 28 12  2 Gr, Z, Ru jelen 8  jelen 6 jelen 4 38 2 
3a merõleges 40 13  2 Ky, Ep? jelen 2   5 3 5 30  
3b merõleges 35 10  3 Ap, Ky, Zr 1 10  3 8 2 2 25 1 
4a merõleges 10 6 jelen jelen Gr, Zr, Ap  18 1 2 5 4 jelen 52 2 
4b párhuzamos 7 4 jelen*  Gr, Ru  15 jelen 1 7 3 1 65 1 
5a merõleges 13 9   Tit, Ru  10 1 jelen 2 jelen 1 65  
5b párhuzamos 15 10  2 Gr, Ap,Tit  3 14  1 12 2 1 39 1 
6a merõleges 10 7  jelen Gr, Tit. 2 12  2 10 3 3 50  
6b párhuzamos 8 5  2 Zr, Gr, Tit  5 8  2 15 1 2 52 jelen 
7a merõleges 11 12  jelen Gr, Ru, Zr   5 2 3 9  3 55  
7b párhuzamos 25 17 jelen 2 Gr, Zr, Tit  1 5   3  2 45  

 

2. táblázat. Minták mikroszkópos ásványtani összetétele (%)
Table 2. Mineralogical composition of the samples (determined by microscope) 

Járulékos ásványok: Ap = apatit; Ep = epidot; Gr = gránát; Ky = disztén; Ru = rutil; Tit = titanit; Zr = cirkon. *A biotit kloritosodott. — Accesory min-
erals: Ap = apatite, Ep = epidote, Gr = garnet, Ky = kyanite, Ru = rutile, Tit = titanite, Zr = zircone. *Chloritised biotite.

Minta száma 
1 3 4 7 Ásványok 

% 
Rx DTA Rx DTA Rx DTA Rx DTA 

Montmorillonit  4 8 5 6 5 7 5 8 
Illit/montmorillonit  8  4  7  6  
Illit 17 15 18 14 15 17 24 19 
Kaolinit 2  2  3  5  
Klorit 8 <19 8 15 6 4 9 20 
Kvarc 20  22  14  26  
Káliföldpát   3  2    
Plagioklász 8  5  4  6  
Kalcit 23 22 23 28 39 37 2 2 
Dolomit 3 3 2 3 1  8 8* 
Sziderit 5 <10 3 5   5 10 
Pirit 1  1  1    
Amorf fázis  3 3 4 2 3 3 4 2 

 

3. táblázat. Minták röntgendiffrakciós és DTA vizsgálata
Table 3. X-ray diffractometric and DTA analyses of the samples

*Mangántartalmú karbonát. — *Mn-bearing carbonate.



Az ásványtani vizsgálatok elsõdleges célja az üledékes
kõzetek összetételének, ezen belül egyes ásványi
komponensek eredetének megismerése volt. Az ásványi
komponensek egymáshoz való térbeli viszonya a
keletkezésük és elváltozásuk idõsorrendjét hivatott
megismertetni. A Kiscelli Agyag Formáció nagy részét

alkotó finomszemcsés kõzeteknél a kvantitatív ásványi
meghatározás fõ eszköze a röntgendiffrakciós és termikus
elemzés (3. táblázat). Az eredmények összehasonlíthatók a
kémiai elemzésekbõl számított normatív ásványok
részarányával (6. táblázat) és a különbség alapján az
üledék érettségi fokára lehet következtetni. Az illit és a
klorit kristályossági foka a diagenezis intenzitásának

függvénye (7. táblázat). A dilatometriai mérések alapján
megismerhetõk a kõzetet ért hõhatások.

Mindezek alapján — nem figyelmen kívül hagyva 
az õslénytani-rétegtani-faciológiai megfigyelések ered-

ményeit — a szerzõk megkísérelték rekonstruálni a dél-
budai rupeli üledékgyûjtõben és a felhalmozódott
üledékben, üledékes kõzetben idõrendben történt
folyamatokat. 

A terület földtani felépítése

Úgy morfológiai, mint földtani szempontból a vizsgált
terület a Budai-hegység közvetlen déli elõteréhez, a Duna
alluviális síksága dunántúli kiszögelléséhez tartozik.

A terület alaphegységi mélyfeküje a Dunántúli-
középhegység keleti végét képezõ Budai-hegység felsõ-
triász karni emeletébe tartozó Sashegyi Dolomit Formáció
(KORPÁS 2002), amely szálban a Gellért-hegyen, valamint
a IV. metró nyomvonalán a Duna mederkitöltése alatt
jelenik meg, erõsen tektonizált helyzetben (PRÓNAY et al.
2000). Az 1943-ban lemélyített, Tétényi Úti Kórház
mélyfúrásában a triász dolomitot a felszín alatt 520–530 m
között harántolták (RAINCSÁK 2000).

A késõ-eocén korú képzõdmények — bázisbreccsa,
kavics, homok (Kosdi Formáció), majd a nummuli-
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Minták Elem 
ppm 1 4 

Co 6 10 
Cu 20 15 
Cr 16 20 
Cd 0,2 0,5 
Ba 400 310 
Mn 1800 5000 
Ti 5500 4500 
Mo 0,4 0,8 
Ni 12 20 
Be 10 15 
Pb 8 15 
Zn 120 145 
Zr 100 150 
Sr 550 640 

4. táblázat. Minták nyomelem-vizsgálata
Table 4. Trace element analyses of the

samples

1 4 Minta száma 
 
Komponensek % % 
SiO2 41,20 34,80 
TiO2 0,634 0,532 
Al2O3 13,30 12,30 
Fe2O3 4,51 2,30 
FeO 2,11 2,21 
MnO 0,335 0,755 
CaO 13,20 19,30 
MgO 2,92 2,25 
Na2O 1,00 0,56 
K2O 2,73 2,35 
H2O+105° 3,73 3,54 
H2O-105° 1,45 1,19 
CO2 12,40 16,30 
P2O5 0,094 0,101 
SO3 0,27 0,72 
Ba 0,0338 0,0288 
Sr 0,0495 0,0549 
Összesen 99,97 99,29 

 

5. táblázat. Minták vegyi elemzése
Table 5. Chemical analyses of the samples

Készült a MÁFI laboratóriumában

Minták Ásvány 
% 1 4 

Rutil 0,38 0,33 
Apatit 0,09 0,09 
Cölesztin 0,09 0,09 
Pirit 0,14 0,57 
Albit 7,52 4,19 
Illit 22,23 18,97 
Klorit 6,25 4,24 
Montmorillonit  27,98 22,56 
Kaolinit 6,81 13,72 
Rodokrozit 0,47 1,04 
Dolomit 3,97 4,90 
Kalcit 17,21 26,06 
Limonit 3,50 1,37 
Kvarc 0,94 0,44 
Szerves CO2 2,43 1,43 
Összesen 100,00 100,00 

 

6. táblázat. Normatív ásványok
Table 6. Normative minerals

Tartomány Hb illit (001)  
°2 theta 

Hb klorit (002)  
°2 theta 

Diagenézis >0,5 >0,275 
1. és 4 sz. minták  0,4 0,3–0,4 
Anchimetamorfizmus  0,3–0,5 0,22–0,275 
Epimetamorfizmus  0,3 <0,22 

 

7. táblázat. Agyagásványok félérték-élességi értékei
Table 7. Half value intensities of some clay minerals



teszes–lithothamniumos mészkõ (Szépvölgyi Mészkõ
Formáció) a fõdolomit karsztosodott felszínére települnek.
Az utóbbit a Budai Márga Formáció vékony rétegei fedik.
A IV. metró nyomvonalán ez utóbbi jelenik meg, szintén a
Duna medre alatt.

A Budai Márgából folyamatosan fejlõdik ki az alsó-
oligocén korú Tardi Agyag Formáció, vékony homokkõ
betelepülésekkel, amelyet szintén fokozatos átmenettel fed
a középsõ-oligocén Kiscelli Agyag Formáció. Ennek
vastagsága Kelenföld környezetében 250–400 m, de a
Gellért-hegy elõterében kiemelt helyzete miatt erõsen
lepusztult.

A Kiscelli Agyag Formációt egy 3–20 m vastag,
bontott, fellazult, helyenként breccsás mállási kéreg 
fedi, amelyre a 3–25 m vastag, kvarter (késõ-
pleisztocén–holocén) korú hegylábi, illetve folyami
üledékek települnek. Ezek a Duna alluviális síkságát
képezik (2. ábra).

A Kiscelli Agyag Formáció

Budapest környékén az oligocén korú üledékek több
fáciesben jelennek meg, amelyek megannyi üledék-
képzõdési környezetet tükröznek. Így a rupeli
emeletnek megfelelõ idõszakban Buda ÉNy-i részén a
durvatörmelékes Hárshegyi Homokkõ található,
Óbudától, a Moszkva téren és a Móricz Zsigmond
körtéren át Nagytétényig. A pesti Belváros és a Csepel-
sziget északi része alatt a Kiscelli Agyag Formáció
fejlõdik ki. Északkeletre a formáció a Szécsényi Slír
alá kerül, Budaörs és Nagytétény között a Hárshegyi
Homokkõvel együtt a Törökbálinti (agyagos-homokos)
Formáció fedi (BÁLDI 1983). Itt meg kell jegyezni,
hogy egy ilyen hirtelen fáciesváltozás, a sekélyvízi-
partközeli durvatörmelékes képzõdményektõl a
mélységi, finomszemcsés üledékekig, íly kis
távolságon egy jelentõs térrövidülést feltételez, ami
összhangban is van a terület tektonikai fejlõdés-
modelljével (WEIN 1977).

A Kiscelli Agyag Formáció egy 250–400 m vastag,
kinézetre homogén, finomszemcsés, kõzetlisztes, agyagos-
karbonátos rétegösszlet, üde állapotban jellegzetes szürke
színû, vastagpados, gyakran rétegzetlen. Az összlet felsõ
harmadában vékony, max. 0,5 méteres, homokos
betelepülések, finoman rétegzett kõzetlisztes szintek
jelennek meg, a MAJZON (1943) féle II. és I. biozónának
megfelelõen.

Az általunk megvizsgált három fúrás (2. ábra), a
rétegek 5–8°-os dõlését is figyelembe véve, ezt a felsõ
intervallumot tárja fel, így a következtetéseink is erre a
részre érvényesek. 

A vizsgálatok eredményei

A három fúrás mintaanyagán szerkezeti-szöveti,
ásvány-kõzettani, kémiai és paleogeotermometriai
vizsgálatokat végeztünk a kõzet keletkezésének és idõbeli
evolúciójának részletes megismerése céljából.

Ásvány-kõzettani vizsgálatok

Szemcseeloszlás, szerkezet, szövet
A vizsgált minták törmelékes, üledékes kõzetek;

tömeges megjelenésük és kemény, kõszerû állaguk miatt
nem tartottuk indokoltnak az „üledék” megnevezés
használatát.

Magas karbonát tartalma miatt a mintaanyag vízben
nem iszapolható, a savas kezelés pedig megváltoztatja a
szemcseösszetételt és esetenként az ásványi összetételt is.
Ezért a szöveti-szerkezeti megfigyeléseket csak mikro-
szkópos vizsgálatok alapján végeztük.

Így megállapítható, hogy a finom, agyagos (0,002 mm
alatti) frakció mellett a kõzetlisztes frakciónak jelentõs, két
esetben domináns szerepe van (1. táblázat, 5. oszlop). A
karbonátot az összes mintában úgy ásványtanilag, mint
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2. ábra. A három fúrás oszlopszelvénye
1 — Kvarter kavics és homok; 2 — A Kiscelli Formáció mállási kérge:
fellazult, breccsás sárga agyag; 3 — Agyagos kõzetliszt, 4 —
Kõzetlisztes agyag; 5 — Agyag és kõzetliszt-rétegek váltakozása; 6 —
Agyag; 7 — Kovás agyag; 8 — Kõzetlisztes márga, 9 — Homokkõ; 

10 — Márga; 11 — Minták helye; 12 — Fúrás.
Figure 2. Lithologic column of the three boreholes

1 — Quaternary pebbles and sands; 2 — The weathered crust of the
Kiscelli Formation: loosened, breccified yellow clay; 3 — Clayey silt; 4
— Silty clay; 5 — Alternance of clay and silt levels; 6 — Clay; 7 —
Silicified clay; 8 — Silty marl; 9 — Sandstone; 10 — Marl; 11 —

Location of samples; 12 — Borehole.



vegyi módszerekkel kõzetalkotó mennyiségben mutattuk
ki, tehát a kõzetek márgás jellegûek.

A szerkezetük szabad szemmel rétegzetlennek látszik,
de vékonycsiszolatban mindegyik mintában egy jól
kifejezett irányítottság látható, amit a csillámok, kvarc-
szilánkok stb. helyzete ad. Ha ehhez a szemcseeloszlás
változása is társul, úgy egy finoman osztályozott, réteges,
esetenként szabad szemmel is látható kõzetszerkezet
jelenik meg (5. és 7. sz. minta).

A kõzet szövete pélitomorf-mikroklasztos, illetve
mikroklasztos-pélitomorf, a mészben gazdag részek
mikrites-mikropátitos szövetûek.

Itt kell megemlíteni az egyes mintákban szórványosan
megjelenõ, elnyújtott lencsés vagy tojásdad alakú, 1-2 mm
átmérõjû, kalcittal cementált finom-apró homok(kõ)-
betelepüléseket (I. tábla, 1. kép), amelyek mennyiségileg
elenyészõk, de jelenlétük az üledékképzõdéssel
kapcsolatban komoly problémákat vet fel.

Ásványi összetétel
A kõzetminták ásványos összetételének, az ásványok

sajátosságainak megismerése céljából mikroszkópos,
röntgen és termikus vizsgálatokat végeztünk. 
A vizsgálatok eredményeit a 2. és 3. táblázatban
összesítettük.

Az ásványok szempontjából a mintaanyag
meglehetõsen egyveretû, úgy a fõ komponensek, mint a
járulékos ásványok tekintetében., A mikroszkópos
vizsgálat során megkülönböztethetõk: a törmelékes
ásványok, a kõzettörmelékek, a karbonátos (részben
törmelékes, részben autigén) ásványok, a vázak és
váztöredékek, a pelloidok, az opak komponensek
(törmelékes és autigén eredetûek), a finomszemcsés
alapanyag és az epigenetikus képzõdmények (kalcit-,
kalcedon- és opálerek, lencsék).

TÖRMELÉKES ÁSVÁNYOK

Kvarc. A törmelékes ásványok többségét a kvarc
képezi, amely kevés, gyengén koptatott, gyakorta
többkristályos, hullámos kioltású nagyobb méretû (<0,2
mm) szemcséket és fõleg szilánkos, nem koptatott,
rendszerint irányított, kis méretû szemcséket alkot, a
finomhomoknak megfelelõ 0,1 mm-tõl a mikronos
méretig, amely az alapanyag jelentõs részét adja (ezért a
röntgen-felvételeken nagyobb a kvarc részaránya, mint a
mikroszkópban látható kvarcé). A pásztázó elektron-
mikroszkópos felvételeken számos, 4–12 mm-es, kagylós
törésû, ék- és tüskealakú, csipkézett, korróziós élû
kvarcszemcse látható; a kioldási rajzolatok és kicsapódási
gumók ritkák. A hullámos kioltás, a nagyobb szemcsékben
jelen lévõ csillám, rutil, titanit, apatit és cirkon-zárványok
jelenléte metamorf vagy mélymagmás eredetre utal.

Csillámok. A 10%-ot is meghaladó részarányban
megjelenõ, igen tág szemcseeloszlású fehér csillám csak a
nagyobb lapocskák esetében azonosítható a muszkovittal;
ez esetben is gyakori a gyenge kettõstörésû
(hidromuszkovitos?) szegély. A kisméretû csillámok, fõleg
az alapanyag nagy részét adó mikronos nagyságrendû

lapocskák mind gyenge kettõstörésûek; valószínû, hogy
ezeket a röntgendiffrakciós vizsgálat illitként azonosította.
A SEM-felvételeken jelen vannak a nagyobb (12–15 mm-
es), sík vagy hajlított muszkovit-lemezkék és az õket
körülvevõ, vagy szabad, pikkelyszerû, 0,2–0,5 mm-es,
gyengébb visszaverõképességû illit is. Három mintában
jelen van a biotit is, illetve a biotit-reliktumokat és cirkon-
zárványokat tartalmazó, tehát biotitból keletkezett klorit
(pennin) 0,2–0,3 mm-es lemezkötegekben (I. tábla, 2.
kép).

Földpátok. A homokos, illetve aleuritos frakcióban
szórványosan megjelenik az üde, rácsikres mikroklin és az
ikerlemezes, gyengén bontott savanyú plagioklász is,
szegletes, gyengén koptatott szemcsékben vagy lemezes
töredékekben. A földpátok a röntgendiffrakciós elemzés
szerint az alapanyagban is jelen vannak. 

Járulékos ásványok. A kõzet 0,1 mm alatti
szemcsefrakciójában — a törmelékes ásványokban dúsabb
részekben — azonosítható volt néhány járulékos ásvány:
apatit, cirkon, disztén, epidot, gránát, rutil és titanit. 

Kõzettörmelék. A homokfrakcióban szórványosan
jelennek meg, 0,3–0,4 mm átmérõig. A koptatott,
lekerekített szemcsék anyaga fõleg opak ásványokkal
impregnált, deferrizált köpenyû, kovás vagy meszes
homokkõ (I. tábla, 3. kép); kisebb szemcseméretben és
mennyiségben jelen van a csillámkvarcit, szericites-
kloritos pala, bontott vulkáni kõzet és vasas agyagpala. Az
egyik SEM-felvételen egy ~40 µm-es, gömbölyded
aleurolit-szemcse látható, 5–10 mikronos méretû
kvarctöredékekkel, amelyek romboéderes, jól reflektáló,
valószínûleg vastartalmú kalcitba vannak ágyazva.

KARBONÁTOK

A karbonátos szemcsék genetikai szempontból
heterogén csoportot képeznek. Jelen van a törmelékes,
kissé koptatott pátos kalcit, a sárgás árnyalatú dolomit és
mikropátitos mészkõtörmelék mellett a hintett és diffúz,
vagy lehatárolható, szabálytalan foltokba tömörülõ, igen
apró, gömbszerû szemcsés kalcit (3–5 mm-es
romboédereket, kerekded végû pálcikákat, poliédereket
képezve a SEM-felvételeken), a foraminiferák és
esetenként a növénymaradványok üregeit kitöltõ („void
filling”) ortopátit, igen apró dolomit-kristályokkal. A
törmelékes karbonátszemcséket valamint a váztöredékeket
gyakorta egy üde túlnövéses szegély övezi. A karbonátban
dús részekben, pl. a 4. mintában megfigyelhetõ a kalcit
mikropátitos átkristályosodása. Üde, pátos kalcit tölti ki az
(egyébként elég ritka) kalcitereket. Végül (a 3. minta
kivételével) mindenütt jelen van a sziderit, amely apró,
gumós, többkristályos-mikrites szemcséket alkot és az
alapanyag egy jelentõs részét is képezheti (1. és 7. sz.
minta: ~10%).

VÁZAK ÉS VÁZTÖREDÉKEK

A bioklasztok három mintában a 10%-ot is elérik. A
Kiscelli Agyag Formáció e szintjére jellemzõ a kis méretû
Globigerinák jelenléte, gyakran ép, érintetlen kamrákkal,
finom, 0,5–0,8 µm-es rostos válaszfalakkal, belsejük
kalcittal vagy opak ásvánnyal kitöltve. Szintén ép vázakkal
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jelennek meg az agglutinált foraminiferák (II. tábla, 4. kép).
A fal anyaga kalcittal cementált kvarcszemcse; a kamra
kalcittal, pirittel vagy márgás alapanyaggal van kitöltve. A
váztörmelékek között felaprózott Globigerina-héjakat,
Ostracoda-dermosclerit töredékeket valamint 0,2–0,5 mm-
es, koptatott, opak ásvánnyal impregnált foraminifera-
részeket (II. tábla, 1. kép) és kagylószilánkokat is találunk.
Megjegyzendõ, hogy a váztöredékek szilánkosak,
kopásmentesek, ami arra utal, hogy nem a hullámtérben,
hanem valószínûleg az eredeti szervezeteket fogyasztó
lények tápcsatornájában darabolódtak szét (erre
vonatkozóan l. WILSON 1975; p. 422).

PELLOIDOK

A vizsgált márgás kõzetek nem túl gyakori, de jellemzõ
alkotói a pelletek és a lumpsok: alakzatba tömörülõ, a
környezetüktõl szemcseméretben, összetételben és
színezetben eltérõ 0,05–0,3 mm-es képzõdmények. A
pelletek gömbölydedek vagy hengeresek, barnás hártyával
bevonva, valószínûleg iszapfaló lények fekáliái
(„kopropelletek”). A lumpsok lencsés, vagy szabálytalan
alakú, a rétegzõdéshez viszonyítva konkordáns
képzõdmények, amelyek a lencsevégeken gyakran
fokozatosan mennek át az alapanyagba. Eredetük lehet
szervetlen (helyi jellegû anyagfelhalmozódás vagy
diagenezis) vagy szerves (bakteriális akkréció).
Esetenként szintekben jelennek meg (4. minta), vagy a
homokszemcséket is tartalmazó elemi rétegek alján (2.
minta). A kopropelletek a leülepedett iszapban élõ
benthosra utalnak, a homokos szintekben való
feldúsulásuk az üledék helyi, kismértékû áthalmozódását
jelentik.

OPAK KOMPONENSEK

Genetikai szempontból ez szintén egy heterogén
csoport, amely az alapanyagban jelen lévõ, hintett opak

portól a málnaszerû („framboidal”) piriten át az
idiomorf, valószínûleg epigenetikus szulfidokat,
valamint a gyakori növényi töredéket: szenesedett
leveleket, szártöredéket sejtes belsõ szerkezettel (II.
tábla, 2. kép), szegletes, szélein vörösesbarna-áttetszõ
széntörmeléket foglalja magába. Valószínû, hogy a
röntgendiffrakciós mérések amorf komponensét javarészt
e maradványok adják. 

A felületi csiszolatokban megjelenik a szivacsos,
helyenként sugaras szerkezetû, foraminiferákat kitöltõ
pirit, gyakori, 2–5 mm-es markazitszegéllyel. A 2. minta
egyik foraminifera-kitöltésében a piritben zöldes,
anizotrop markazit-reliktumok jelennek meg, ezek szerint
a kitöltés eredetileg markazit volt, azután változott át
piritté, végül a pirit újból markazitosodott.

A mintákban jelen vannak a szegletes, idiomorf, igen
jól csiszolható piritkristályok is. Egy vékony ér mellett egy
12–20 µm széles és 0,5 mm hosszú fûrészes szegély
jelenik meg, amelyben a piriten kívül két 5 µm átmérõjû
szfaleritmezõ is látható.

Az 1. mintában a kvarcszemcsékhez tapadva
kékesfehér, rubinvörös szegélyû hematitlapocskák,
valamint kerekded, gyengén reflektáló, likacsos
limonitszemcsék láthatók.

Mindkét mintában felismerhetõk a barna szélû,
közepes fényvisszaverõ képességû, szaruszerû, vagy sejtes
szerkezetû szénült növényi maradványok, gyakori 2–4
µm-es piritszemcsékkel szegélyezve.

ALAPANYAG

A mikroszkóppal, még nagy felbontásban is
azonosíthatatlan szemcsékbõl álló „groundmass” — a
kõzet 25–70%-át kitevõ része — összetételére a
röntgendiffrakciós, a termikus analízis (3. ábra) és a
pásztázó elektronmikroszkóp ad információt. Ezek

Üledékképzõdés, kõzettéválás a Kiscelli Formációban 113

3. ábra. A 7. minta agyagásványai (röntgendiffrakciós felvétel)
mm = montmorillonit; kl = klorit; k = kaolinit; il = illit, q = kvarc, a reflexiós csúcsok indexeivel

Figure 3. X-ray pattern of the clay minerals of the sample no. 7
mm = montmorillonite; kl = chlorite; k = kaolinite; il = illite; q = quartz, with the crystallographic index of the reflexion peaks



szerint az alapanyag fõleg agyagásványokból áll
(39–49%, 3. táblázat), jelentõs kvarc, földpát és
karbonáttartalommal. 

Az agyagásványok közül az illit dominál, amely
közepesen rendezetlen szerkezetû (Hb/001 = 0,4 2Θ°),
azzal a megjegyzéssel, hogy a [001]-csúcsban
kummulálódik a mikroszkópban látható muszkovit és a
diszperz illit bázisreflexiója. Ezt a fentebb említett módon
az elektronmikroszkópos vizsgálat is igazolja. 

A (Ca-)montmorillonit ugyancsak rendezetlen
szerkezetû, a bázisreflexiója kis intenzitású, diffúz és
szinte egybeolvad a jelenlévõ illit/montmorillonit
kevertszerkezetû ásvány bázisreflexiójával. A SEM
képeken a montmorillonit diffúz pelyheket, elektronokat
gyengén visszaverõ, felhõszerû képzõdményeket alkot,
amely kellõ nagyítással 0,01–0,05 µm-es vastagságú, max.
0,7 µm-es fátyolokra, drapériaszerû összenövésekre
bomlik. MEHRING (1975) szerint ez a megjelenési forma az
autigén montmorillonitra jellemzõ.

A klorit ugyanúgy kis mértékben rendezett (Hb/002 =
0,4–0,5 2Θ°). Kissé magasabb visszaverõ képességû,
szabálytalan, hajlított lemezkéket, 1–6 µm-es foltokat
képez.

Kis mennyiségben jelen van a kaolinit is. 
A nem-agyagásványok közül a plagioklász albit-

összetételû. A 7. minta kivételével a karbonát „tiszta”
(sztöchiometrikus) kalcit, kisebb mennyiségben
dolomit;, ugyancsak max. 10% részarányban a sziderit is
jelen van.

Az alapanyag finomszerkezetét a lemezes ásványok,
fõleg az illit-lapocskák elhelyezkedése szemlélteti. A
minták többségében ezek a réteglapok szerint
irányítottak, ezért keresztezett nikolok között az
alapanyag anizotrop közegként viselkedik (PETTIJOHN
1975). Ugyanakkor a csiszolatokban több milliméteres
szélességû sávok, lencsék jelennek meg, ahol sejtes-
sugaras kioltású részek figyelhetõk meg, az ásványok
véletlenszerû („kártyavár”) elhelyezkedésébõl adódóan
(RÉVÉSZ et al. 1991). A SEM vizsgálatok azt mutatják,
hogy az elemi ásványszemcse szintjén ez utóbbi,
kártyavárszerû elrendezés a jellemzõ, mégpedig úgy,
hogy a nagyobb szemcsék (kvarc, muszkovit, földpát,
karbonátok) közötti üregeket az agyagásványok pelyhei,
pikkelyei és egy-egy kis kvarc- vagy karbonáttöredék
tölti ki, ezért az ásványok közötti pórusok igen kis
méretûek és a kõzet aránylag kemény.

EPIGENETIKUS KÉPZÕDMÉNYEK

A kõzetet számos szabálytalan erecske szeli át,
amelyeket halványsárga opál, vagy kezdeti kristályosodási
fázisban lévõ kalcedon tölt ki. Az ereket gyakran egy
0,2–0,5 mm széles, világosabb színû, átkristályosodott
kalcitot tartalmazó szegély veszi körül. Az erekben vagy
közvetlen közelükben idiomorf opak ásvány-szemcsék
(valószínûleg pirit, l. fentebb) jelennek meg. Esetenként
0,1–0,2 mm széles kalciterek is láthatók, úgyszintén
átkristályosodott szegélyekkel.

Kémiai vizsgálatok

A mintákon a karbonáttartalmat kémiai módszerekkel
határoztuk meg (8. táblázat), elkülönítve a könnyen oldható
(kalcit) és a nehezen oldható karbonátot (dolomit, sziderit) A
Köhn-eljárás során a porított kõzetmintához N/2 töménységû
sósavat adagolnak és mérik az 1 perc és a tíz perc alatt
keletkezõ széndioxid mennyiségét. Az elsõ a könnyen

oldható karbonát (kalcit), a második a nehezen oldható
karbonát (dolomit ± sziderit) mennyiségével arányos. 

Elvégeztük két minta teljes kémiai analízisét is (5.
táblázat). Az analitikai adatok alapján megállapítottuk a
kõzetek petrográfiai jellegét, valamint információt
kaptunk az üledékben, illetve a kõzetben létrejött kémiai-
ásványi egyensúlyállapotról.

A kalcit, dolomit és a savban nem oldható maradék (ill.
a SiO2+R2O3) háromszög-diagramba való vetítése (4. ábra)
a vizsgált mintákat a „meszes agyag” és a „agyagmárga”
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Kalcit Dolomit Minta 
sz. % 

1 21 5 
2 13 4 
3 21 2 
4 34 1 
6 22 4 
7 14 5 

8. táblázat. Minták karbonát-
tartalma

Table 8. Carbonate contents of the
samples

4. ábra. A kalcit – dolomit – oldhatatlan maradék háromszögdiagram 
(RUCHIN 1958)

A = agyag; MA = meszes agyag; AM = agyagmárga; KAM+DAM, kalci-
tos és dolomitos agyagmárga; MK = mészkõ; DOL = dolomit. 1 — kar-
bonátok meghatározása savas kioldással; 2 — normatív karbonátok a

vegyi elmzés alapján
Figure 4. Ternary diagram Calcite-Dolomite-Insoluble residue (after 

RUCHIN 1958) 
A = Clay; MA = limy clay; AM = Clayey marl; KAM+DAM, calcitic and
dolomitic clayey marl; MK, limestone; DOL, dolomite; 1 — carbonates
determined by acide leaching; 2 — normative carbonate by chemical

analyse



mezõkbe helyezi (RUCHIN 1958), ami nagyjából megfelel
az ásványtani vizsgálatok eredményeinek, azzal a
megjegyzéssel, hogy a két teljes kémiai elemzés adatait
használva, a pontok a magasabb kalcit- és dolomittartalom
irányába tolódnak el. Ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy
a vegyi elemzésben kimutatott CaO és MgO nem csak a
karbonátokban, hanem a szilikátokban kötött kalciumra,
ill. magnéziumra is vonatkozik, pl. a montmorillonit
köztes Ca2+-ionjaira vagy a klorit magnéziumtartalmára is.

A vegyi elemzés alapján a RUCHIN (1958) által ajánlott
módszerrel kiszámított normatív ásványok az adott
összetételû üledék ideális ásványtani asszociációját tükrözik,
feltételezvén, hogy a mállási folyamatok teljes mértékben
végbementek. Összehasonlítva a 6. táblázat ásványait a
mikroszkópos (2. táblázat) és a röntgendiffrakciós vizsgálat
(3. táblázat) eredményeivel, látható, hogy ugyanazok az
ásványok jelennek meg, de részarányuk lényegesen
különbözik. A különbségek szembetûnõk és éppen ezért
szignifikánsak a kvarc és a négy agyagásvány esetében. Ezek
szerint az üledékbe a mállás elõrehaladott, de korántsem
végleges termékei kerültek; a tetemes mennyiségû kvarc
mellett az illit (és a még üde muszkovit) dominál és nem a
montmorillonit; a kaolinit pedig jóval kisebb mennyiségben
jelenik meg, mint az a számításokból adódik Ugyancsak
megjegyzendõ, hogy a Fe3+ nem csak mint limonit
jelentkezik, hanem valószínûleg beépül a szilikátok
(montmorillonit, klorit) szerkezetébe. 

A normatív számítás eredményében egy jelentõs CO2-
fölösleg jelentkezik, ami a kõzetben a szerves
komponensnek, a szenesedett növénymaradványoknak a
jelenlétére vezethetõ vissza. 

Az elemzési adatokat az ACF-A’KF diagramba
vetítettük (5. ábra). E diagram, amely KRUMBEIN (1978)
szerint jól használható a finomszemcsés-karbonátos

kõzetek kémiai egyensúly-állapotának leírására, jelzi azt
az ásványasszociációt, amelynek kialakulása az adott
vegyi összetételnél, felszíni körülmények között a
legvalószínûbb. Valójában a Ca2+ és Mg2+ (és részben a
Fe2+ és Mn2+) ionok egy jelentõs része karbonátban van
lekötve, ezért az ACF-diagramban a kiszámított és az
észlelt ásványasszociáció között jelentõs a különbség, míg
az A’KF diagramban jól fedik egymást. 

A mintákan végzett nyomelemvizsgálat (4. táblázat) az
agyagos üledékek esetében megszokott összetételt
eredményezte. Jelen vannak a savanyú magmás kõzetek
jellegzetes elemei (Cu, Mn, Mo, Be, Zr), a bázikus
magmás kõzeteké (Co, Cu, Ni, Cr), a biogén elemek közül
a Sr, és a hidrotermális oldatok által szállított Cu, Cd, Zn,
Pb és Ba. Ezek közül érdekes megemlíteni, hogy a vegyi
és nyomelemvizsgálat egyaránt kimutatja az ásványtani
vizsgálatok által nem észlelt, de feltételezett cölesztint,
amely a Globigerina-váz gyakori komponense. A
nyomelem vizsgálatokban kimutatott cink az ásványtani
vizsgálatok folyamán említett felületi csiszolatban
szfaleritként jelenik meg.

Paleogeotermometriai vizsgálatok

Az üledékes kõzetek képzõdésének termikus viszonyai
megismerése céljából két márgamintán dilatometrikus
méréseket végeztettünk, a Bukaresti Mûszaki Egyetem
Ásványi Nyersanyagkutatási Laboratóriumában
(Laboratorul de Materii Prime Minerale, Institutul
Politehnic Bucureºti), dr. VASILE MANILICI és dr. ILEANA
PARASCHIV jóvoltából. 

A módszer lényege az, hogy a kõzeteket képezõ
ásványszemcsék, kristályos és fõként anizotrop termé-
szetükbõl kifolyólag a hõ hatására különbözõ módon és
irányban változtatják meg a méretüket. Amikor a hõhatás
megszûnik, az ásványszemcsék összehúzódnak és a
szemcsék között üregek, pórusok maradnak. Ha ismét
felmelegítjük a kõzetet, egy bizonyos hõfokon felül a
minta hossznövekedése megáll, mindaddig, míg az
ásványi szemcsék újból kitöltik az összehúzódás során
keletkezett üregeket, pórusokat. Ezért, ha a lineáris
dilatációt a hõmérséklet függvényébe vetítjük, egy
emelkedõ, helyenként vízszintes „pihenõkkel”, vagy
töréspontokkal megszakított görbét kapunk, az ún.
dilatogramot. A vízszintes szakaszok, ill. a töréspontok a
(már megszilárdult) kõzetekben végbement termikus
történéseket jelzik.
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5. ábra. ACF-A’KF diagram, a lehetséges ásványasszociációkkal, az 
1. és 4. sz. minta vetületével

Figure 5. ACF-A’KF diagram, with the possible mineral association
and with the projection of the samples no. 1 and 4

6. ábra. Paleogeotermometriai vizsgálat: az 1. és 4. sz. minta 
dilatogramja

I. — Diagenetikus hõkibocsátás (58–70 °C); II. — Mélységi hõhatás
(122–138 °C)

Figure 6. Palaeogeothermometric measurements: the dilatograme of
the samples no. 1 and 4. 

I — Diagenetic heath emission (58–70 °C); II — Hypogenetic thermic
event (122–138 °C)



A 6. ábrán bemutatott dilatogramokon két ilyen
termikus történés jelenik meg: az elsõ az 58–70 °C fokos
tartományban, a második 122–138° között.

A Kiscelli Agyag Formáció genetikája és 
elváltozásai

A fenti adatok alapján betekintést nyerhetünk a vizsgált
üledékes kõzet képzõdésének körülményeire és a kõzetben
végbement változásokra.

Az üledékanyag származása

A törmelékes üledékanyag származására a kis
részarányban jelen lévõ kõzettörmelékek és járulékos
ásványok alapján lehet következtetni. Ezek szerint a
lepusztulási területrõl epi- és metamorf kõzetek
(kloritos-szericites palák, csillámpalák), mélymagmás
kõzetek (mikroklinos, biotitos granitoid), azonosítatlan
(bontott) vulkáni kõzet, vasas és karbonátos kötõanyagú
homokkövek és agyagpalák, pátitos mészkõ és dolomit-
törmelékek kerültek az üledékbe. A nagyszerkezeti
rekonstrukciókat figyelembe véve, a Dunántúli-
középhegységnek, a Velencei-hegységnek a jelenkorban
szálban is megjelenõ kõzetei jöhetnek szóba, vagy az
oligocénben részben fedetlen felvidéki metamorfikum.
Egyes homokkõszemcsék deferrizált szegélye arról
tanúskodik, hogy a szállítás lassú volt, hosszan tartó
szünetekkel, savas kémhatású (mocsaras) epizódokkal,
valószínûleg egy lapos, kis szintkülönbségû területen. 

A finomszemcsés frakció — a kvarcszemcsék és a
csillámlapok alakjából és a SEM-felvételeken a kioldási
rajzolatok, kicsapódási gumók ritkaságából is ítélve —
legalább is részben, eolikus úton került az üledékgyûjtõbe,
úgyszintén a szenesedett növénymaradványok is.

Az üledékképzõ anyag, amint a kémiai adatokból is
kiderül, hosszantartó, az érettséghez közel álló ásványi
együttest képez. Az ásványok összetételét a továbbiakban
a szin- és diagenetikus folyamatok csak kis mértékben
változtatták meg.

A karbonátos komponensek egy része törmelékes
eredetû (mészkõ- és dolomittörmelék), de a finom-
szemcsés, diszperz karbonát valószínûleg az alga-
plankton tevékenységével hozható összefüggésbe. Erre
utal a karbonát hintett jellege, a karbonát mikroszemcsék
SEM-felvételeken látható alakja, a kõzetben gyakori
mikropelletek jelenléte, a karbonátdús és kevésbé
karbonátos elemi rétegek váltakozása (MILLIMAN 1974). 

Üledékképzõdés

Amint azt elõzetesen, a fáciesek és a paleonto-
lógiai adatok elemzése alapján megállapították, a 
Kiscelli Agyag Formáció lassú ütemû üledék-
felhalmozódás eredményeként jött létre (BÁLDI 1974),
amelynél a becsült szedimentációs ráta 10 cm/ezer év alatt

volt, egy áramlások által körülölelt holttér területén (BÁLDI
1983).

A mi vizsgálataink is azt mutatják, hogy a dél-budai
területen az üledékgyûjtõbe a szárazföldrõl fõleg pélites-
aleuritos anyag került, minimális homok-részaránnyal,
esetleg vékony homokkõ-rétegekkel (B–901 jelû fúrás), a
Kiscelli Formáció felsõ része tipikus kifejlõdésében. 

A szerkezeti-szöveti sajátosságok alapján felté-
telezhetõ, hogy az üledéklerakódás helyszínén az abszolút
mozdulatlan, statikus állapot váltakozott — idõben és
térben — a zagyszerû iszap enyhe áramlásával. Az elõbbi
folyamán irányított szerkezet keletkezett, a lapjaikra fekvõ
csillámokkal, agyagásványokkal, az utóbbi esetében az
(agyag)ásványok véletlenszerû („kártyavár”) felhal-
mozódása ment végbe. 

A tizedmilliméteres nagyságrendû, enyhén osz-
tályozott elemi rétegek (laminák) és a homokszemcsékkel
együtt (helyileg) áthalmozott kopropelletek is ezekre a kis
intenzitású iszapmozgásokra utalnak.

A milliméteres nagyságrendû, szórványosan megjelenõ
homoklencsék, amelyeket körülvesz, beágyaz az aleuritos-
pélites környezet, feltételezhetõ, hogy esetenként uszadék
növényrészekhez tapadva kerültek az üledékbe. 

Az üledékfelszín mélységére a nem túl gyakori bentosz
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7. ábra. Karbonátképzõdés és áta-
lakulás a Kiscelli Agyag Formá-

cióban
I. — Az üledékre alga-eredetû
mikropelletek és váztöredékes kar-
bonátszemcsék hullanak; II. — A
véletlenszerûen szétszóródott, he-
lyenként diffúz halmazokat képezõ
karbonátszemcsék betemetõdnek,
helyenként gyenge oldást szenved-
nek; III. — Egyes halmazokban
megindul a mikropátitos átkristá-
lyosodás; a foraminiferakamrák ki-
töltõdnek markazittal vagy/és pirittel
és utána, ortopátittal; IV. — A mik-
ropátitos szemcsék egy része pátittá
kristályosodik; a klasztos karbonát-
szemcsék, váztöredékek, vázak kö-
rül negjelennek a túlnövési szegé-

lyek
Figure 7. Carbonate formation
and transformation in the Kiscelli 

Clay Formation
I — On the sediment surface, algal
micropellets and organoclasts fall. II
— After burial, randomly dispersed
carbonate grains form local, diffuse
agglomerations and suffer a slightly
dissolution; II — In some carbonate
agglomerations the microsparitic
recrystallisation begin; and the fill-
ing of foraminifera chambers with
marcasite and/or pyrite and ortospar,
too. IV — A part of microsparitic
grains crystalises as sparitic ones;
around of the clastic and bioclastic
carbonate grains, the owergrowth 

rims appear



(molluszka, ostracoda és agglutinált foraminiferák)
alapján VARGA (in: BÁLDI 1983) 200–400 métert feltételez,
a diszfotikus, batiális zóna felsõ határán. Vizsgálataink ezt
annyiban pontosítják, hogy (i) az említett váztöredékek
valószínûleg egyes úszó vagy fenéklakó lények
tápcsatornájában aprózódtak fel, nincs nyoma a
hullámtérben való felaprózódásnak; (ii) a finomszemcsés,
mikronos nagyságrendû karbonátszemcsék jelenléte az
üledékfelszínt mindenképpen a telítettségi szint fölé teszi,
amely a jelen tengerekben szintén 200–400 m között van
(BALOGH, HAAS 1991, p. 314.).

A frissen leülepedett üledékben, a mintákban talált
agglutinált foraminifera-vázakon, ritka, vékonyhéjú,
élethelyzetben eltemetett kagylóhéjakon (7. minta) és
ostracodákon kívül jelen voltak az iszapfaló lények is,
habár a bioturbáció nem hagyott jelentékeny nyomokat és
csak kis mennyiségben találtunk kopropelleteket.
Mindezek azt is bizonyítják, hogy az O2= 0% redox-felület
az üledék mélyében helyezkedett el és nem a felszín
közelében. A szulfidok, amelyekre VENDL (1932) is
hivatkozik, csak késõbb, a diagenezis folyamán
keletkeztek, az immár anoxikus üledékben.

A kiscelli tengerfenék tehát egy közel mozdulatlan,
stagnáló, majdnem vízszintes, iszapos felület volt, amelyre
a felszínközelbõl idõközönként finomszemcsés karbonát
hullott, valamint a elpusztult Globigerinák, más plankton-
foraminiferák és egyéb szervezetek egész vagy feldarabolt
vázai. Ezek a felületen szétszóródva, véletlenszerû
felhalmozódásokat képeztek (7. ábra, I.)

Szingenezis

Az üledék lerakódásával egyidejû történéseket
PETTIJOHN (1975) szerint a „lokomorf” folyamatok
jellemzik, amelyek során a laza üledék pórusaiból
megkezdõdik a köztes víz eltávolítása, a ránehezedõ
üledékoszlop súlya alatt, mindaddig, amíg létrejön a
szemcsék ásványi anyagának a közvetlen érintkezése.
Ezért a szingenetikus fázisban fõleg az agyagásványokban
jelentkeznek változások. A Kiscelli Agyag Formáció
esetében a röntgendiffrakciós és SEM felvételek azt
mutatják, hogy ebben a fázisban a muszkovit és a
csillámszerû, jól kristályosodott illit (hidromuszkovit)
jelentõs mértékben degradálódott, a csillámlapok
köpenyében és a lapok szélén illitpikkelyek és
végtermékként montmorillonit keletkezett. A köztes
állapot az illit-montmorillonit véletlenszerûen
kevertszerkezetû agyagásvány, amely szintén jelen van. A
biotit bontásából képzõdött kloriton (penninen) kívül (III.
tábla, 3. ábra) az elõbbihez hasonló módon keletkezett 7
Å -ös klorit is megjelenik. Az illit→montmorillonit
degradáció és a klorité úgyszintén vizes oldat jelenlétét
feltéztelezi, megfelelõ Ca2+- és Mg2+-ion koncentrációval
(MEHRING 1975). A pásztázó elektronmikroszkóppal
látható redõnyös-drapériaszerû montmorillonit-alakzatok
jellemzõek az üledékben helyben keletkezett (tehát nem
áthalmozott) agyagásványra.

Az illit→montmorillonit degradáció folyamán
cellánként egy SiO2 válik le. Mivel az ásványtani
vizsgálatok során nem találtunk se autigén kovát, se
kvarcot (még a SEM-felvételeken sem), feltételezhetõ,
hogy a fölös kova a lúgos kémhatású üledékoldatban
távozott, amint azt számos karbonátos üledékben
tapasztalták (DAPPLES 1959)

Ugyanakkor a betemetett karbonátszemcsék még nem
változnak, esetleg a pórusvíz Ca2+-ion koncentrációjának
szintentartásáért enyhe oldódást szenvednek (7. ábra, II.).
Az üledékoszlop alján megkezdõdik a szerves anyag
szenesedése (SWAIN 1971).

Diagenezis

Az agyagos-karbonátos üledékben a diagenezist a
„redoxomorf” folyamatok nyitják meg, akkor, amikor az
üledék felszíne és a besûrûsödött, tömörödött üledék
között megszûnik a hidrodinamikai kommunikáció. A
szerves anyag, a maradék pórusvíz növekvõ szulfát-
tartalma és a jelen lévõ vas kölcsönhatása eredményeként
megjelennek elõbb a vasszulfid-kolloidok, majd ezekbõl
(a S2– koncentráció és a pH függvényében; l. HEMLEY,
BURNS 1978, p. 122.) a málnaszerû markazit- vagy pirit-
kiválások, amelyek áthágják az elemi rétegfelületeket,
csillámokat, kvarcszilánkokat, váztöredékeket zárvá-
nyolnak, kitöltik egyes foraminiferák kamráit. Ahol az
üledékbõl helyileg hiányzik a kén, apró sziderit-pelletek
keletkeznek. Az egymáshoz tapadó mikrites
karbonátszemcsék mikropátitos átkristályosodást
szenvednek, megjelennek az összefüggõ, de agyagos vagy
törmelékes zárványokat tartalmazó karbonát-„szigetek”
(7. ábra, III.). Végül a szulfidokkal nem kitöltött
foraminiferakamrákat, növényi maradványok sejtkamráit
sugaras vagy lemezes ortopátit tölti ki (II. tábla, 3. kép). 

A bioklaszt- és algapelletmentes kõzetrészekben
jelenlévõ mikronos nagyságrendû, romboéderes karbo-
nátszemcsék arra utalnak, hogy megkezdõdött a
montmorillonitrács rendezõdése, amely azzal is jár, hogy
az agyagásvány megszabadul a fölösleges (rácshibákhoz,
lemezvégekhez kötõdõ) adszorbeált ionoktól, így a Ca2+-
tól is (MEHRING 1975)

Egy késõbbi fázisban a nagyobb méretû,
agyagásványmentes mikropátitos kalcit-szemcsék pátittá
kristályosodnak; az ezzel járó térfogatnövekedés helyi
feszültségeket okoz, amely folytán egyrészt diszlokálódik
a körülvevõ agyagos-aleurolitos mátrix, másrészt a
kalcitban nyomásos ikerlemezek jönnek létre. A
váztöredékek, foraminiferavázak, növénymaradványok
körül túlnövéses szegélyek keletkeznek (7. ábra, IV.). A
karbonátok kristályrácsai rendezõdnek, az üregkitöltõ
ortopátitban megjelennek a mikronos nagyságú, idiomorf
dolomitkristályok. E folyamat minden bizonnyal a kalcit
„porfiros neomorfizmusá”-nak jellegzetes megnyil-
vánulása, amely CHILLINGAR et al. (1967) szerint a
diagenezis elõrehaladott fázisában a (CO3)2–-ion
potenciáljának a megnövekedésével magyarázható, de
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amelyet a nem karbonátos ásványok jelentõs mértékben
lefékeznek. 

Ugyancsak ehhez a fázishoz köthetõ az
agyagásványok fent említett átrendezõdése, ugyanis a
félérték-szélességi adatok azt bizonyítják, hogy az illit
és részben a klorit már a diagenezis tartományának felsõ
határában találhatók (ÁRKAI et al. 2001; 4. táblázat). Itt
szükséges megjegyezni, hogy az illit esetében a kis, már
az anchimetamorf tartományba mutató félérték-
szélesség (Hb/[001]) annak tulajdonítható, hogy a
mintában jelentõs mennyiségû, finomszemcsés, de
áthalmozott muszkovit is található. 

A paleogeotermometriai értékek ismeretében a
diagenezis során a hõmérséklet 58–70° között volt, ami
megegyezik számos paleogén korú üledékes kõzeteken
mért értékekkel (MANILICI, PARASCHIV 1993). A
diagenetikus felmelegedés oka jelenleg még nem
tisztázható; az idézett szerzõk a szerves anyag bomlásával,
a hidratációs hõkibocsájtással, illetve a mélybe süllyedés
és (a máramarosi és kelet-kárpáti flis esetében) a
tektonikai mozgások által generált hõvel magyarázzák e
folyamatot. A Pannon-medence esetében a mélybe való
sülyedés a magas geotermikus grádiens miatt jelentõs
felmelegedést eredményezhetett.

Epigenezis

A már megszilárdult, törékeny kõzetben utólagos
ásványképzõdés nyomai észlelhetõk: opál- és kalcedon-,
illetve kalcit-érkitöltés, idiomorf pirit és egyéb szulfidok
lerakódása, az alapanyag átkristályosodása az erek,
repedéskitöltések mentén (II. tábla, 4. kép). A kovával
kitöltött repedések helyenként sûrû hálózatot képeznek,
behálóznak egy egész réteget (2. ábra, B–902 jelû fúrás) 

A 7. mintában egy kalcedonér mentén pár cm vastag,
sárgásrózsaszínû, karbonátban dús zóna húzódik,
amelyben a röntgendiffrakciós és a termikus vizsgálatok,
normális kalcit és dolomit mellett egy átmeneti karbonátot
mutattak ki, Mg-kalcittal, illetve Mg–Mn-kalcittal. Itt
ugyanis a dolomit [104] reflexiója a csökkenõ 2θ°
irányában aszimmetrikusan elnyúlik, a 30–31° értékek
között (8. ábra). A mangán-karbonát jelenléte az oligocén
kõzeteket átszelõ repedések kitöltésében nem egyedi
példa; számos hasonló repedésben találtak rózsaszínû
kalcitot, aragonitot, gipszet, baritot, szulfidokat és
kalcedont, a budapesti metró alagútjaiban és egyéb
mélyépítkezések során (VENDL 1932; ALFÖLDI 1968;
RAINCSÁK 2000).

A paleogeotermometriai méréseink során regisztrált
122–138°-os hõmérséklet valószínûleg ezen epigenetikus
(hidrotermális) ásványképzõdéssel van kapcsolatban és
összefügg a jelen korban is aktív hévízáramlással, amely
számos helyen okozott kõzetelváltozásokat a térségben
(SCHLECHT 1928; ALFÖLDI 1968). Ezek szerint a Kiscelli
Agyag Formáció dél-budai elõfordulása nem mentes
hidrotermális elváltozásoktól (KORPÁS 2002, p. 71.).

A Kiscelli Agyag Formációt egy felázott, fellazult,
piszkossárga, helyenként breccsás köpeny fedi. Színébõl
és állagából ítélve, a kõzetben (egy hosszantartó szárazra
kerülést követõen) kilúgozódott a karbonát javarésze, a
pirit és egyéb vastartalmú ásványok limonitosodtak. Ez
egyértelmûen egy mállási kéregben végbement
hipergenetikus folyamatsorra utal, valószínûleg a
pleisztocén idején.
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8. ábra. Karbonátok a 7. sz. mintában
Cc = kalcit, Mn-cc = mangánkalcit; Dol = dolomit; Kh = kutnahorit;

Sid = sziderit (röntgendiffrakciós diagram része)
Figure 8. Carbonates from the sample no. 7

Cc = calcite; Mn-cc = manganocalcite; Dol = dolomite; Kh = kutna-
horite; Sid = siderite (segment of the X-ray pattern)
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1. kép. Lencsés-tojásdad, kalcittal cementált homokkõ-betelepülések, amelyeket a kõzetlisztes-agyagos-karbonátos alapanyag
körülölel; az alsó betelepülésnél az átmenet az alapanyagba folyamatos (→). 6. sz. minta, + nikolok, 32×

Photo 1. Lenticular-oval, calcite cemented sandstone inbeddings, which are surrounded by the silty-clayey-carbonate groundmass;
below, the sandstone passes gradually in the groundmass (→). Sample no. 6, + nichols, 32×.

2. kép. Biotit-reliktumokat (bi) és pleokróos cirkonzárványokat (zr) tartalmazó klorit (chl). 1. sz. minta, + nikolok, 125×.
Photo 2. Chlorite (chl) containing biotite relics (bi) and pleocroic zircone inclusions (zr). Sample no. 1, + nichols, 125×.
3. kép. Deferrizált köpenyû vasas homokkõ-törmelék. 1. sz. minta,  nikolok, 64×.
Photo 3. Iron-bearing sandstone debris with deferrised mantle. Sample no. 1,  nichols, 32×.
4. kép. Agglutináló foraminifera-kamra metszete, ortopátittal (Cc) kitöltve. 1. sz. minta, + nikolok, 32×.
Photo 4. Cross section through an ortospar-filled (Cc), agglutinate Foraminifera test. Sample no. 1, + nichols, 32×.

I. tábla — Table I
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II. tábla — Table II

1. kép. Koptatott foraminifera-váz (G), a márgás alapanyagba beágyazódva. A kamrák agyagos-karbonátos alapanyaggal (m),
ortopátittal (cc) és opak ásvánnyokkal – málnaszerû, részben limonitosan bontott pirittel (py) – vannak kitöltve, amelyek a
csatornákba és pórusokba is behatolnak. 2. sz. minta, + nikolok, 64×.

Photo 1. Abraded Foraminifera test inbedded in the marly groundmass. The chambers are filled by clayey-carbonate bearing ground-
mass (m), by ortospar and by dark minerals: framboidal, partly limonitised (l) pirite, which penetrate into the channels and pores,
also. Sample no. 2, + nichols, 64×.

2. kép. Pirittel kitöltött Globigerina-váz (G) és szenesült növénytöredék; a sejtüregekben és körülötte ortopátit (cc). 1. sz. minta, +
nikolok, 64×. 

Photo 2. Pyrite filled Globigerina test (G) and carbonised plant debris. In the cell voids and in exterior, ortospar (cc). Sample no. 1,
+ nichols, 64×

3. kép. Hintett karbonát-szemcsékben gazdag diffúz sáv (→); mikropátitos karbonátszemcse (mp); pátitos kalcit (cc); ortopátittal
kitöltött foraminifera-váz (f), sávos-irányított szövetû alapanyagban. 3. sz. minta, + nikolok, 32×. 

Photo 3. Diffuse band rich in dispersed carbonate grains (→); microsparitic carbonate grain (mp), spare calcite (cc) and Foraminifera
test filled by ortospar, in banded and oriented groundmass. Sample no. 3, + nichols, 32×.

4. kép. Keresztirányú opál-erek (op), helyenként kalcedonnal (kc), átkristályosodott szegéllyel (sz). 3. sz. minta, + nikolok, 32×.
Photo 4. Transversal opal-filled veins (op), locally with calcedone (kc), with recrystallised rim (sz). Sample no. 3, + nichols, 32×.



Üledékképzõdés, kõzettéválás a Kiscelli Formációban 123

1 2

3 4


