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Abstract 
Four Miocene outcrops have been studied at the western part of the Mecsek Mountains (South 

Hungary), around Hetvehely village. They were some hundred metres close to each other but, 
despite their vicinity, they contain really different sedimentary facies. 

Fluvial-deltaic facies with gravelly channel fillings, and marine shallow subtidal sediments were 
registered. They could be correlated to each other according to age (i.e. late Early Miocene). 

Recent analogues show that the three different facies could exist very close to each other in a 
coastal situation. The topografic position of the outcrops and some Miocene-Pliocene faults may 
suggest, that tectonic nations could have been the cause of the variable facies pattern. 

Manuscript received: 22 09 1997 

Összefoglalás 
A Nyugat-Mecsekben Hetvehely környékén a miocén képződmények egymáshoz közeli feltá

rásokban (1. ábra) teljesen különböző üledékföldtani és részben eltérő kőzettani jellegeket mutatnak. 
A hetvehelyi TSZ-kőfejtőben görgetegeket (10-15 cm) is tartalmazó márga, agyag és riodácittufa 

egymásra települését figyeltük meg, ami arra utal, hogy az abráziós tengerparti fáciest a parttól 
távolabb történő tengeri üledékképződés követte. A TSZ-kőfejtőtől kb. 100 m-re, nyugati irányban 
lévő feltárásban (MI) kavicsos csatornakitöltéseket tartalmazó homokos összletet írtunk le, ami 
folyóvízi (delta) képződési környezetet jelez. A rétegsor felső részén egy élethelyzetben talált 
Panopea azonban tengerelöntésre utal. Az e mellett lévő miocén kibukkanásban (MII) uralkodóan 
homokos-aleurolitos képződményeket találtunk, amelyeket kagyló- és sünmaradványok, ill. hal
fogak alapján sekélytengeri fáciesnek határoztuk meg. Alegnyugattabbra található (Mill) kutatóárok 
képződményei ugyanehhez a környezethez köthetőek, de itt már nem észleltünk kavicszsinórokat. 

A három különböző fácies a jelenkori analógiák alapján a miocén tengerpart egy rövid szakaszán 
egymás közvetlen közelében is megjelenhetett. Az eltérő topográfiai helyzet és az általunk doku-

1 ELTE-TTK geológus szak, IV. évfolyam 

2 ELTE-TTK geológus szak, V. évfolyam 
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mentált vetők azonban egy miocén-pliocén korú, ill. annál fiatalabb szerkezeti mozgásra utalhatnak, 
amelyek elválasztják egymástól ezeket a fácieseket. 

Bevezetés 

A Nyugat-Mecsek területén Hetvehely és Abaliget között végeztünk földtani 
térképezést 1995-96-ban. Triász karbonátokra települő miocén rétegeket tanul
mányoztunk a felszínen (1. ábra). 

Célunk, hogy a miocén tengerpart három különböző fáciesét reprezentáló 
négy feltárás dokumentációját közöljük és a négy feltárás alapján levonható 

1. ábra. A vizsgált terület földtani térképe az úthálózat és a feltárások helyének feltüntetésével. 
1. a hetvehelyi TSZ-kőfejtő, 2 -4 . a miocén feltárások (ML, MIL, Mi l l ) . 1. Lapisi Mészkő F;. 2. 
Budafai F. (Mánfai T.); 3. Budafai F. (Komlói T.); 4. Budafai F. (Pécsváradi T.); 5. Tari Dácittufa 
F.; 6. Feltolódás; 7. Normál vető; 8. Úthálózat 

Fig. 1 The geological map of the studied area with the roads and the outcrops. The numbers: 1 The TSZ 
quarry by Hetvehely, 2-4 the Miocene outcrops. 1 Lapis Limestone Fm.; 2 Budafa Fm. Mánfa Member; 
3 Budafa Fm. Komló Member; 4 Budafa Fm. Pécsvárad Member; 5 Tar Dacite Tuff; 6 Inverse fault; 7 
Normal fault, 8 Road network 
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következtetéseket ismertessük. A ka
vicsstatisztika, a paleoáramlásra vo
natkozó és a szerkezetföldtani mérése
ink eredményeivel pedig újabb adato
kat szolgáltassunk az ősföldrajzi kép 
pontosításához. 

A feltárások egyenként kerülnek jel
lemzésre. 

A hetvehelyi TSZ-kőfejtó' 

A feltárás Hetvehelytől ÉK-re, a 
Nyáras-völgy nyugati végénél találha
tó (1. ábra). A főfal méretei: kb. 2 0 m 
magas, kb. 1 5 0 m hosszú, ÉK-DNY-i 
csapású. 

A szürke, vastagpados, bitumenes 
Lapisi Mészkő Formáció középső-tri
ász (ladin) képződményeire eróziós 
szögdiszkordanciával (kb. 4 5 ° ) miocén 
összlet települ (WEIN 1967 ; LOVÁSZ & 
WEIN 1 9 7 4 ; WÉBER 1 9 7 5 ; WÉBER 1987 ; 
CHIKÁN et al. 1 9 9 1 ) . A miocén rétegsor 
öt részre tagolható (2. ábra), ezek kon-
kordánsan települnek egymásra, és 
sorrendben felfelé a következők: 

1. 0,7 m vastag, rétegzetlen, rosszul 
osztályozott, monomikt, meszes kötő
anyagú konglomerátum. Az alaphegy-
ségi lapisi mészkőből álló kőtömbök és 
kavicsok abráziós eredetűek (CHIKÁN 
& KONRÁD 1 9 8 2 ) . 

2. 1,3 m, sárgásfehér színű, kőzetlisztes mészmárga, amelyben mészmárga-
kavicsok ( 1 - 2 cm) találhatók. 

3. 2 ,0 m, szürkészöld szín, kb. 0,3 m vastagságú agyagréteggel tagolt kong
lomerátum. A kiasztok anyaga triász mészkő, méretük 1-4 cm. 

4 . 3 ,0 m, szürkészöld bentonit. 
5. 2 ,1 m riodácittufa (Tari Dácittufa Formáció). Több szintben akkréciós la-

pilliket észleltünk. A tufában néhány rossz megtartású növény-, főleg szárma
radványt találtunk. Kora: 1 6 ± 1,6 Ma (ÁRVA-SÓS & MÁTHÉ 1 9 9 2 ; BARABÁS & 
MÁTHÉ 1 9 9 6 ) . Fáciese: levegőből hullott tufa (ash-fall tuff). 

Összefoglalva megállapítható, hogy a vizsgált terület a kárpáti emelet idején 
(CHIKÁN et al. 1 9 9 1 ) abráziós tengerpart lehetett és itt rakódott le a riodácittufa. 
A bentonitréteg a tufa átalakulásával vizes közegben keletkezhetett. 

Fig. 2 Columnar section of the "TSZ" quarry. 
1 Triassic limestone; 2 Lime cemented 
conglomerate, breccia; 3 calcareous marl; 
4 Clayey conglomerate; 5 silty clay; 6 riodacite 
tuff, 7 soil 
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3. ábra. Az MI. feltárás átnézetes rajza a felvett szelvény helyének ábrázolásával. 1. agyag, 2. 
sík- és keresztrétegzett homok, 3. kavicslencse, 4. kavicszsinór homokban, 5. mészcsomók, 6. 
törmelék; a-e: imbrikációmérési helyek 

Fig. 3 A rough sketch of the MI. outcrop with identification of Fig. 4. 1 clay; 2 flat and cross-bedded 
sand; 3 gravel lenses; 4 gravel horizon in sand; 5 lime knobs; 6 scree; a-e: places of imbrication 
measurements 

A kibukkanás az előző feltárástól mintegy 1 0 0 méterre nyugatra található 
(1. ábra). A feltárás É-D-i irányú, kb. 5 m magas és kb. 2 5 m hosszú (3. ábra). 

A feltárás északi oldalán, alul, egy bemélyedésben (a 3. ábra bal alsó részén) 
6 0 cm vastag aleuritos agyagréteget találtunk, amely egy 2 5 cm-es átmeneti 
réteggel agyagos homokkőből kavicsos homokkő összletbe megy át. Az átme
neti rétegben a két agyagosabb sáv között egy finomhomokos képződményben 
keresztrétegzés és szinszediment üledékrogyási jelenségek nyomai láthatók 
(BENKOVICS 1 9 9 7 ) . A keresztrétegzés nyugatias áramlásra utal. Feljebb helyen
ként sík-, ill. keresztrétegzett, közepesen kötött, homokos összletben egymástól 
elkülönült, kavicsos lencsék láthatók. A lencsék kavicsanyaga felfelé finomodik. 
A feltárás legfelső részén kavicszsinórok húzódnak. 

Az összlet egészen a felső kavicszsinórig faunamentesnek bizonyult, de a feltárás 
legfelső részén élethelyzetben megőrződött, mészporral kitöltött Panopea kagylót 
találtunk. Két egymás fölötti zsinórban mészkonkréciók jelennek meg. 

A feltárásban felvett szelvények közül a legjellemzőbbet közöljük (4. ábra). 
A csatornakitöltések anyaga polimikt kavics, közepesen kerekített, ill. kop

tatott, 2 / 4 cm-es (min./max.) átmérőjű (Id. I. táblázat). A feltárás átnézetes rajzán 
az egymás felett elhelyezkedő 4-es és 5-ös kavicslencse anyagából 2 0 0 - 2 0 0 da
rabos kavicsstatisztikát végeztünk. A típuspéldányokból vékonycsiszolatokat 
is készítettünk. A két csatornakitöltésben a következő kőzettípusokat figyeltük 

MI. feltárás 
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meg: homokkő (67,5-64,5%), gneisz 
(11-17%), gránit (9-8%), karbonát 
(6-6%) és riolit (4-1,5%) (Id. I. táblá
zat). A felső csatornakitöltésben a 
homokkő- és gránitkavicsok az al
sóhoz képest nagyobb méretűek, 
arányuk viszont kisebb. A gneiszka
vicsoknál mindez pont fordítva 
igaz. A karbonátok azonos mérettel 
és részaránnyal szerepelnek mind
két kavicsszintben. A riolitkavicsok 
pedig azonos méretűek, de csökke
nő részarányúak a felső szintben az 
alsóhoz képest. 

A homokkőkavicsok esetében to
vábbi két csoport különíthető el: 
karbon szürke és perm vörös ho
mokkő. A statisztika során kiderült, 
hogy a perm homokkő mindkét ka
vicsszintben jóval nagyobb résza
ránnyal szerepel (perm homokkő: 
az alsóban 52%, a felsőben 49%; kar
bon homokkő: az alsóban és a felső
ben egyaránt 15%) és közepesen 
koptatott, ill. kerekített. 

A feltárásban imbrikációt, ke-
resztrétegzést és a csatornafalak ese
tében dőlésirányt mértünk. Az imb-
rikáció- és lineációmérés eredmé
nyeit kördiagramon ábrázoltuk (5. 
a,b ábra) és a törmelékes komponen
sek eloszlása alapján is szerkesztet
tünk diagramokat (DICKINSON & 

SUCZEK 1979; DICKINSON 1985). A 
paleoáramlási irányt E-ÉK-inek ha
tároztuk meg. 

Vizsgálataink szerint: a feltárás 
sík- és keresztrétegzett, kavicslen
cséket és kavicszsinórokat tartal
maz, homokja rosszul osztályozott. 
Az imbrikációadatok viszonylagos 
szórása kanyargó medrű folyóra 
utal. A feltárás középső részén meg
jelenő kavicspáncél, ill. a feltárás al
só részén a keresztrétegzés és a rá-

a к F К Dka 

4. ábra. Az MI. feltárás rétegoszlopa. 
1. síkrétegzett homok, 2. homokos kavics, 
3. kavicsos homok, 4. homok, 5. talajszint; a -
agyag, k - kőzetliszt, F - finom-, K - közép-, D -
durvaszemcsés homok, k a - kavics 

Fig. 4 Columnar section of the MI outcrop. 1. bedded 
sand; 2. sandy gravel; 3. pebbly sand; 4. sand; 5. soil; 
a - clay; к - silt; F - fine; К - medium; D -
coarse-grained sand; ka - gravel 
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A kavicsszintek statisztikai vizsgálatának összefoglalása 
Summary of statistic measurements made on pebbles of the gravel lenses 

I. táblázat - table I 

Kőzettípus Százalék (alsó-felső 
kavicsszint) 

Átlagos min. méret 
[cm] 

Átlagos max. 
méret [cm] 

Átlagos 
koptatottság (1-5) 

Homokkő 67,5-64,5% 1,5-1,8 3 , 6 - 4 5 3-3 

Konglomerá
tum 

1,5-1% 2,0-2,0 3 ,0 -40 2-3 

Aleurolit 1-2% 1,2-2,2 2,2-8,5 3,5-3 

Karbonát 6-6% 2,0-2,0 4,0-4,2 3-3 

Gránit 9 -8% 1,5-2,0 3,0-3,9 2-3 

Riolit 4-1 ,5% 2,0-2,0 3,7-3,7 2-2 

Gneisz 11-17% 1,7-1,7 4,5-3,8 2-3 

Üledékes 76-73,5% 1,9-2,0 3 ,3 -49 3-3 

Magmás 13-9,5% 1,7-2,0 3,3-3,8 2-3 

Metamorf 11-17% 1,9-1,9 4,2-3,4 2-3 

Összesítve 100-100% 1,9-2,0 3,6-4,1 2,5-3 

5. ábra. a, A kavicslencsékben mért imbrikációk ábrázolása kördiagramon; a-e: a: 3. ábrán kiemelt 
kavicslencsék, b: A mérési eredményekből következő lehetséges áramlási irányok 

Fig. 5 a: Imbrication data on circular chart measured of the in the gravel lenses; a-e: gravel lenses of 
the Fig. 3; b: The possible stream directions 

következő finomszemcsés rétegek egy meanderező folyó ciklikus fejlődését jel
zik- A feltárás felső részén talált rétegek mésztartalma, közöttük a magányos 
Panopea már egy kezdődő tengerelöntést mutat. 
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Az imbrikációmérések és a keresztrétegzés alapján a lehordás nagyjából dél
ről észak felé történt. Feltűnő, hogy legnagyobb részarányban a homokkőka
vicsok jelentkeznek, ami a miocénben nagy területen felszínen lévő perm és 
kisebb részben karbon homokkőképződményekre utal. A meanderező folyó fő 
kavicsanyaga származhatott a Mecsek délnyugati oldalán ekkor felszínen lévő 
perm, ill. karbon sziliciklasztos képződményekből és a Gyűrűfűi Riolit Formá
cióból (JÁMBOR & SZABÓ 1961 ; CHIKÁN et al. 1 9 9 1 ; BARABÁS & MÁTHÉ 1 9 9 6 ; 
HÁMOR 1 9 9 7 ) . Az üledékek a Budafai Formáció Mánfai Tagozatába tartoznak 
(CHIKÁN et al. 1 9 9 1 ) . 

MII. feltárás 

Az Ml-es feltárástól kb. 1 5 méterre található (2. ábra) ez a 2 m magas, L-alakú 
kibukkanás. Csapásiránya É-D-i (6. ábra), ill. K-Ny-i, a rétegzés mindenütt víz
szintes. 

A feltárás É-D-i csapásirányú falában (6. ábra) feltárt összlet szürke és sár
gásbarna színű homokrétegek váltakozásából áll, amelyeket néhány kavicsos 
sáv tagol. Az összlet sárgás színű és durvaszemcsés homokkővel ér véget. Az 
É-D-i fal rétegsora a K-NY-i falban folytatódik. 

A K-NY-i fal (7. ábra) bázisát viszonylag kompakt, sárgásbarna színű, apró
szemcsés homokkő alkotja, amelyre szürke, durvaszemcsés, mollusca-héjtöre-
dékeket tartalmazó homok települ. Erre agyagréteg, majd agyagos homok kö
vetkezik, amely folyamatosan megy át szürke, durvaszemcsés homokba. A ho
mokos összletben felfelé a kavicsok száma és a mésztartalom is megnövekszik, 
majd jellegzetes, kavicsot is tartalmazó, laza szerkezetű, homokos márga kö
vetkezik. A felsőbb szintekben egyre nagyobb számban ősmaradványok is ta
lálhatók, a kavicsok aránya lecsökken, a fosszíliák száma azonban tovább nö
vekszik. Az erre következő réteg igen kompakt, helyenként gumós mészmár-
ga-kőbelekkel. 

Az É-D-i falszakaszban két vető található (6. ábra). Az északi vető dőlésiránya: 
3 0 / 5 5 ° , a déli 3 - 5 cm széles, limonitos, 5 2 / 5 8 ° dőlésirányú. Az északi vető két 
oldalán lévő szürke agyag- és vörös homokkősávok egymáshoz viszonyított 
helyzete alapján egy minimum másfél méteres elvetést valószínűsítünk. A déli 
vető két jól azonosítható, vörös színű, kavicsos indexréteg alapján 2 5 cm-es 
levetést mutat. 

A két fal közül csak a K-NY-i csapásúban találtunk ősmaradványokat: Conus, 
Panopea és Chlamys fajokat, valamint a cápa-, ill. egyéb halfogakat. A kifejlődés 
kőzettani jellege és a talált fosszíliák mediterrán jellegű, normál sótartalmú 
tengert jeleznek. 
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6. ábra. Az MII. feltárás falának szelvénye; 1. sárgásbarna homok 3 -6 cm-es kavicsokkal 2. 
sárgásbarna homokkő 1 - 3 cm-es kavicsokkal, 3. sárgásbarna homok, 4 . szürke homok; к -
kőzetliszt, F - finom-, К - közép-, D - durvaszemcsés homok, ka - kavics 

Fig. 6 Geological profilé of МП outcrop oriented N-S. 1 yellowish-brown sand with pebbles of 3-6 cm; 
2 yellowish-brown sandstone with pebbles of 1-3 cm; 3 sand; 4 gray sand; к - silt; F - fine-grained 
sand; К - medium-grained sand; D - coarse-grained sand; ka - pebble 
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MIII. feltárás 

A kutatóárok a Fenyőhegyid-űlő 
északnyugati oldalán, a hetvehelyi 
vasútállomástól kb. 500 méterre, a sí
nek mellett található (1. ábra). Ez a fel
tárás mintegy 0,5-1 méter magas, 
hossza kb. 25 m és É K - D N Y - i csapású 
(040-220) (8. ábra). 

Itt háromféle képződményt különí
tettünk el. Az alsó szint kb. 20 cm-es 
vastagságban bukkan elő. Laza, agya
gos homok alkotja, amely rétegzetlen. 
Makroszkóposán ősmaradványt nem 
találtunk benne. Erre a homokszintre 
éles, hullámos határral egy lencsés, 
gumós megjelenésű, erősen kötött, 
fosszíliadús, meszes homokkőréteg te
lepül kb. 30 cm-es vastagságban. Ez a 
réteg már igen gazdag faunát tartal
maz: Chlamys-, Patella-, Pecten-, Ost-
rea- (fúrásnyomok), Mya-, Baianus-, 
Crustacea-, Clypeaster- és Gastropo-
da-fajok, ill. cápa- és egyéb halfogak. 
A feltárást laza, homokos képződ
mény zárja kb. 10 cm-es vastagságban. 

A gazdag és változatos fauna alap
ján az itt feltárt képződmény normál 
sósvizú sekélytengerben rakódott le. A 
képződmények kora kárpáti (CHIKÁN 
& KONRÁD 1982), esetleg legalsó-báde-
ni lehet. A földtani térkép (CHIKÁN & 

7. ábra. Az MIII. feltárás Ny-K-i csapású falának 
szelvénye, (a 6. ábrán a vetőtől É-ra eső rétegsor 
folytatása); 1. finomszemcsés homok, 2. közép
szemcsés homok kavicsokkal, 3. kavicsos-márgás 
homok, 4. márgás homok kebelekkel, 5. mész-
márga, 6. gumós mészmárga; a - agyag, к -
kőzetliszt, F - finom-, К - közép-, D -
durvaszemcsés homok, ka= kavics 

Fig. 7 Columnar section of outcrop Mill, oriented 
E-W. (Northern continiation of profile Fig. 6). 1 
fine-grained sand; 2 medium-grained sand with 
pebbles; 3 pebbly, marly sand; 4 marly sand with 
moulds of fossils; 5 calcareous marl; 6 nodular 
calcareous marl; D - coarse-grained sand; ka - pebble 
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8. ábra A Fenyőhegy-dűlő északi oldalán létesített árok szelvénye (Mi l l ) . 1. agyagos homok; 2. 
mészcementált homokkő; 3. laza homok 

Fig 8 Profilé of artifical trench on the northern slope of Fenyőhegy field. 1 loose clayey sand; 2 lime 
cemented sand; 3 unconsolidated sand 

KONRÁD 1 9 8 0 ; CHIKÁN et al. 1 9 8 3 , 1 9 8 6 ) szerint ez a kibúvás a triász-tercier 
kontaktus közvetlen közelében ( 1 0 m) helyezkedik el. 

Hetvehely mellett K-NY-i irányban egy kilométeren belül négy különböző 
kifejlődésű miocén kibúvást találtunk (2. ábra). 

A TSZ-kőfejtő tetején transzgressziós konglomerátum, márga és agyag talál
ható ősmaradványok nélkül. Az ML feltárás folyóvízi homokos-kavicsos réteg
sorból áll, a lehordás É-ÉK felé történt. Az itt látható rétegsor felső része pedig 
már tengeri kifejlődésbe megy át (Panopea sp.). Az MII. feltárás tengeri ősma
radványokban gazdag homokos képződményei, valamint az MIII. kutatóárok 
kötöttebb, meszes, bentosz foraminifera-tartalmú homokkőpadjai egyértelműen 
sekélytengerben keletkeztek. 

A fenti kifejlődések egymáshoz való közelségét ősföldrajzi adottságok 
és/vagy tektonikai mozgások magyarázhatják. Ez - CHIKÁN és BARABÁS re-
konstukciós ábráival összhangban - tengerpart és folyóvíz találkozását jelzi a 
kárpáti emelet idején Hetvehely tői keletre. 

A másik lehetséges, az előzőt nem kizáró megoldás a terület tektonikai ér
telmezésében rejlik (CSONTOS & BERGERAT 1992) . A TSZ-kőfejtő egy kiemelt (és 
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kibillent) blokkot tár fel, feltételezhetőleg egy ÉNY-DK-i törés választja el az 
MI. feltárástól. Ugyanígy, az MI. és MII. feltárás, amelyek (azonos tengerszint 
feletti magasságon, azonos csapásiránnyal, egymástól kb. 15 m-re helyezkednek 
el) kifejlődése is jelentősen eltérő, közéjük is vető húzható. Ennek csapása kb. 
ÉNY-DK-i lehet az МП-ben leírt kisebb vetők alapján. 

A kárpáti emelet idején és/vagy a miocén későbbi szakaszában zajló moz
gásokat az MI. feltárásban talált szinszediment szerkezetek bizonyítják. 
CSONTOS és BERGERAT (1992) öt paleofeszültségteret határozott meg az alsó-mi
océntől az alsó-pannonig. A rendelkezésünkre álló mért adatok alapján a vizs
gált szerkezetek a kárpátitól az alsó-pannonig alakíthatták ki a négy eltérő ki-
fejlődésű és topográfiai helyzetű feltárás mai szerkezeti helyzetét. 
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