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Kavics- és breccsabetelepülések a Vasasi Márga Formációban 
Zsibrik és Ófalu között

Pebble and breccia intercalations in the Lower Jurassic Vasas Marl Formation 
between Zsibrik and Ófalu villages, Eastern Mecsek Mountains
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Összefoglalás

A Mecsek több alsó- és középső-jura képződményéből ismeretes extraformációs — főként triász rendszerből származó karbonát, és idősebb
metamorfit anyagú — valamint intraformációs kavics és szögletes kőzettörmelék. A tanulmány erről rövid áttekintésben számol be. A fentiekkel el-
lentétben a Vasasi Márga Formációból csak a radioaktív hulladék elhelyezését célzó kutatásokhoz kapcsolódó térképezési munka során került elő
— mégpedig nagy mennyiségben — ilyen jellegű törmelék. Igazán különlegessé azonban a helyzetet a törmelék között viszonylag gyakran megjelenő
telepes korall törmeléke jelentette. NAGY E. (1969) a finom- és aprószemcséjű törmelék északi és északnyugati irányú származásával szemben
ezeket déli eredetűnek tekintette. 

Az eddigi terepi munka eredményei megerősíteni látszanak ezt a fenti értelmezést, de számos további megállapításra is lehetőséget kínálnak.
Közülük a legfontosabbak: 

— a karbonátkőzetek mállottsága arra utal, hogy azok késő-triász végi üledékképződési térszínről, gravitációs újraülepítéssel kerültek jelenlegi
helyükre, amelynek során a kavicsok az ütközés eredményeként töredezhettek szét;

— az északi irányú átülepítés mértéke aligha haladhatta meg az 1-2 km-t;
— a kvarc vagy metamorf eredetű törmelék megjelenése arra utal, hogy a metamorf aljzat területi elterjedése a kora-liászban korlátozott volt;
— a telepeskorall-töredék a déli szikláspartközeli, sziliciklasztban szegényebb környezetből származhat;
— az Ófalui-vonal mentén — valószínűleg a neogén folyamán — a zsibriki területnek jelentősebb mérvű oldaleltolódásával kell számolnunk.

Jobbos oldaleltolódást feltételezve a terület legalább mintegy 20 km-nyire délnyugatra lehetett a liász folyamán a karbonátos kifejlődésű triász
képződmények közvetlen szomszédságában.

K ey wo r d s : Vasas Marl Fm, Gresten-Allgäu facies, pebble and breccsa beds, colonial coral, gravitational resedimentation, strike slip
fault, Lower Jurassic, Eastern Mecsek Mts

Abstract

Extra-formational, mainly Triassic and some Palaeozoic metamorphic pebbles and angular rock fragments are known to occur together with intra-
formational rocks within the Lower and Middle Jurassic formations of the Mecsek Mts. In this study some detailes are given about these formations.
There was no information about reworked rock fragments from the Vasas Marl Formation so far. This kind of extra-formational clastics were discov-
ered sometimes in rock-forming quantity during mapping activity aiming to find optimal conditions for radioactive waste disposal. Nevertheless the
occurrence of coral colony fragments are the real exciting feature among pebbles and other clastics. According to E. NAGY (1969) the pebbles and
other rock fragments are derived from southern direction as far as the fine and medium-grained siliciclastics from the north or northwest.

The results of the field works seems to support Nagy’s model above although some further conclusion also can be drawn. These are as follows: 
— the highly weathered carbonate rocks suggest a Late Triassic depositional environment from where pebbles (and angular clastics) were

transported via gravitational reworking (debris flow) to the recent place. The pebbles might have been knocking and breaking into angular frag-
ment while reworking;

— the transport distance to the north hardly could exceed 1-2 km;
— the occurrence of quartz and metamorphic pebbles in the sediments indicate a limited occurrence of metamorphic rocks on the surface;
— fragments of coral colonies might have derived from a southerly coastal area covered by Triassic carbonates, where the shallow sea was there-

fore poor in siliciclastics; 
— significant strike slip movement of the Zsibrik block should be calculated along the Ófalu Line, probably in the Neogene. In case a dextral

strike slip fault the Zsibrik Block must have been situated in the neighbourhood of a Triassic carbonate field — appr. 20 km south-westward — during
the Liassic age.



Előzmények

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhe-
lyezésére alkalmas tárolóhely felderítését célzó előzetes
kutatások során a legalkalmasabb térségnek a Mórágyi
Gránit felszíni előfordulási területe bizonyult (BALLA

1997, 2000, 2004). A részletes kutatásnak alávetett terület
északnyugati peremén a gránittesthez metamorf pala-
buroknak tekintett képződmény csatlakozik, amelyet újab-
ban metamorfizált tektonikus megabreccsának (me-
lanzsnak) tekintenek (BALLA 2003), ami többé-kevésbé
azonosítható a Mecsekalja-övvel (Ófalui Fillit Formáció).
A fentiekből következően ennek az egységnek mindkét
határa tektonikus. Az Ófalui Fillithez észak felé a gresteni
és az allgäui fácies közötti átmenetet képviselő alsó-jura
Vasasi Márga Formációba sorolt képződmény csatlakozik.
A fenti kutatás keretében ennek a képződménynek a föld-
tani térképezésére kaptam megbízást. Már az előzetes
terepbejárás során kiderült, hogy a képződmény a he-
lyenként jelentősen feldúsuló kagylóteknők mellett, egyes
szintekben, nagy mennyiségben tartalmaz különböző
mértékben koptatott, főként mészkő, esetleg dolomit,
kisebb mértékben metamorfit és kvarcit anyagú törmelék-
szemcséket is. 

Bár a különböző jura képződményekből már a korábbi-
akban is írtak le kavics- és breccsa-közbetelepüléseket
(NAGY E. 1969; NÉMEDI VARGA, BÓNA 1972), konkrétan a
Vasasi Formációból azonban a Mecsek hegységi térké-
pezés kapcsán a jura rendszerről született korai össze-
foglaló áttekintések (HETÉNYI 1964, 1966) sem említettek
ilyen jellegű törmeléket. Az igazi meglepetést azonban a
telepalkotó szervezeteknek a kavics- és szögletes kőzet-
törmelék közötti — viszonylag gyakori — előfordulása
okozta, minthogy hasonló előfordulásról eleddig nem volt
tudomásunk. A telepalkotó szervezetek között Görög Á.
(szóbeli közlés) már szabad szemmel is korallokat ismert
fel. [A szakirodalomban eddig csupán VADÁSZ E. (1935,
XXV. tábla.) tett említést telepes korallról, mégpedig
meglepő módon Hosszúhetény környékéről. Ez a
körülmény arra utal, hogy a terület már a kora-jura idején
is egy kiemeltebb vonulat része lehetett]. A fentiekre is
tekintettel a kutatást a képződmény sajátos őslénytani és
szedimentológiai jellegeinek feltárására is ki kívántuk ter-
jeszteni. Ennek érdekében a kutatásba — sajnos, csak
nagyon rövid időre — négy geológushallgató is bekapc-
solódott. A későbbiekben az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Őslénytani Tanszékének szakemberei
vállalták a közreműködést a jelenséggel kapcsolatos
kérdések megoldásához. A Magyar Állami Földtani
Intézetben a radioaktív hulladék elhelyezésével foglalkozó
projekt irányítását végző Balla Zoltán felkérésére az eddigi
(terepi) eredmények rövid áttekintését kívánom adni. 

Áttekintés az 
extraformációs kavicsot és breccsát tartalmazó 

jura képződményekről 

A kavics- és breccsaszintekről az első érdemi informá-
ció NAGY E.-től (1969) származik, aki a Mecsek hegység
alsó-liász kőszénösszletéről (ma Mecseki Kőszén For-
máció) monografikus jellegű feldolgozás részeként adott
számot. Ebben a munkájában jelzi, hogy a legidősebb ka-
vics- és breccsarétegek a Pécs–26 fúrásban már a felső-
triász — általa a rhaeti emeletbe sorolt, ma Karolinavölgyi
Formációnak nevezett — legalsó (4.) rétegcsoportjában
megjelennek. A törmelékszemcsék uralkodóan mészkő,
alárendelten dolomit anyagúak, mennyiségük a rétegcso-
portnak 34,4%-át adja.

Kavics méretű törmeléket NAGY E. (1969) ugyanennek a
fúrásnak (Pécs–26) a hettangi emeletbe tartozó, általa 3.
rétegcsoportnak nevezett szakaszából is említett, mennyisé-
ge már csupán 0,7%-nak bizonyult. Konkrét adatok említése
nélkül kavics-előfordulásokról számolt be a Mecseki Kőszén
Formációba tartozó további, így a Pécs–23, –25, továbbá az
Ófalu–3, a Zsibrik–1, a Hosszúhetény–33/a és a MÉV
(Kővágószőlős–) 1428 fúrásból is. A hosszúhetényi fúrásban
721,5–1200,0 m között 7 gravelitszintet különített el. Megfi-
gyelése szerint a kavicsszintek a Mecseki Kőszén Formáció
jelenlegi elterjedési területének déli pereme mentén fordul-
nak elő Mecseknádasdtól DK-re és Pécsbányateleptől DK-
re. Feltételesen ide sorolta továbbá a Bodától DK-re eső elő-
fordulást is, amiből arra következtetett, hogy a kavicsok
származási helye az üledékgyűjtőtől délre keresendő. A ka-
vicsszintek mátrixa túlnyomó részben kvarchomok, amelyet
viszont északról, illetve nyugatról származtat.

NAGY E. (1969) a Pécs–26 fúrás triász és hettangi
rétegeiben előforduló, kizárólag karbonát anyagú kavi-
csokban az alábbi szövettípusokat különböztette meg: 1.
mikrites szövetű mészkő (dolomit), finom eloszlású agyag-
gal; 2. mint az előbbi, de finom (10–50 µ-os) szemcse-
méretű kvarcszemcsékkel; 3. agyagos, mikrites, mikro-
faunás mészkő, 4. homokos mészkő.

A fentieken túlmenően NÉMEDI VARGA (1998) apróka-
vicsos homokkő-betelepülésekről számolt még be az aláb-
bi fúrásokból: Pécs P–7, –28 és Tettye–1. Ezeket, valamint
a Hosszúhetény–33/a kivételével a NAGY E. (1969) által
említetteket is a Karolinavölgyi Formációba sorolta. A
Tettye–1 fúrás mészkő és dolomit anyagú konglomerátu-
mos rétegeiből tufitkavicsokat is említ, a Zsibrik–1 fúrás-
ban a kőszénrétegek alatti 2,1 m vastag mészkőbreccsa
sötétszürke színű. Ezen túlmenően VITÁLIS (1944) a fúrási
dokumentációban még egy 0,9 m vastag kovásodott,
kövületes, kavicsos mészkőbetelepülésről is említést tett. 

A Mecseki Kőszén Formációnak az alsó és a középső
tagozatában szinte kizárólag Phyllopoda-félék fordulnak
elő (NÉMEDI VARGA 1998), míg a felső tagozat egyes szint-
jei nagyon gazdagok ősmaradványban (NAGY E., NAGY J.
1969; SZENTE 1992, 1993), amelyekből NÉMEDI VARGA

(1998) szerint szinte csak a korallok és a brachiopodák
hiányzanak. 
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Különös módon a Vasasi Márga Formációból senki sem
számolt be durvatörmelék előfordulásáról, miközben
NÉMEDI VARGA (1998) szerint az ezt fedő formációk jelen-
tős részében szögletes vagy jól kerekített kavics méretű
törmelék található. NÉMEDI VARGA, BÓNA (1972) a
Komló–132 fúrás 141,7–142,0 m-ében a Hosszúhetényi
Mészmárga Formáció felső tagozatából (a pliensbachi
emelet 2. rétegcsoportja) 21 cm vastag, részben szögletes,
részben kerekített kavicsokból álló réteget írt le. Ennek
anyaga középső-liász foltosmárga, alsó-liász meszes aleu-
rolit, homokkő, kagylóteknő, továbbá felső-triásznak
minősített kőszénkavics (a palinológiai adatok szinte min-
den vizsgált mintában triászt jeleztek). A kavicsok átlagos
mérete 0,5–2,0 cm, a legnagyobb 12 cm. Az értelmezés
szempontjából nem elhanyagolható, hogy a fúrásban a
triász rendszer tetejét 1141 m-ben érték el. A törmeléket
délről származtatják, amerre egyébként NÉMEDI VARGA

(1998) szerint a Mecseki Kőszén (NAGY E. 1969 modell-
jével szemben) a jelenleginél délebbre is kifejlődött.

A Mecseknádasdi Homokkő Formáció első tagozata
ciklusos felépítésű, ahol a 0,8–2,0 m között változó
vastagságú ciklusok bázisát néhány cm vastag breccsa
vagy crinoideás mészkő vezeti be. A törmelékszemcsék
Apátvarasd térségében triász karbonátból és liász meszes,
törmelékes kőzetekből állnak (HETÉNYI 1964, 1966;
NÉMEDI VARGA 1998). A pontosabb litológiai összetételről
nem áll rendelkezésre adat. A formáció vastagsága a
Mecsek területén 0–900 m között változik; a legvastagabb
a Mecsek déli peremén (Zengői-vonulat), míg az Északi-
pikkely területén ki sem fejlődött. A törmelék forrásaként
NÉMEDI VARGA (1998) a déli területeket (Máriaké-
ménd–Bári-vonulat) jelölte meg, ahol ez a képződmény
ugyancsak hiányzik, itt az első üledék a középső-jurában
rakódott le. A megnövekedett törmelékszállítás okaként a
regresszióban is megnyilvánuló szerkezeti mozgásokat
jelölték meg (WEIN 1961; NÉMEDI VARGA 1998), aminek
csak egy sajátos epizódja lehetett a breccsaképződés. El
kell ismerni, hogy a durvább szemcseméretű szilici-
klasztit ismételt, éspedig nagytömegű megjelenéséhez az
eusztatikus tengerszintesés valóban nem tűnik elegendő
oknak.

Bár medencén belüli okai vannak a durva Crinoidea-
törmelékből álló Kecskeháti Mészkő lokális megje-
lenésének, de törmelék voltából adódóan a Mecseknádasdi
Homokkővel együtt, ezen belül jelenik meg. 

A felső-liászba tartozó, szerves anyagban gazdag,
sekélybatiális eredetű Óbányai Aleurolit (DULAI et al.
1992) gyors átmenettel fejlődött ki a Mecseknádasdi
Homokkőből, ennek megfelelően már alig tartalmaz
vékony homokkő-közbetelepülést. A növekvő karbonát-
tartalommal összhangban a Komlói Mészmárgában a szili-
ciklasztnak csupán finomszemcsés frakciója — aleurit és
agyag — jelenik meg, miközben a Mecseki-zóna déli
peremén az aaleni emeletbe tarozó Komlói Mészmárgán
belüli helyzetű Pusztakisfalui Mészkő Formációban kavics
és breccsa foglal helyet. Az alapvetően vörös színű,
crinoideás mészkőben a (sekély?)batiális környezetet

jelző brachiopodák és cephalopodák egyaránt előfordul-
nak (NÉMEDI VARGA 1998). A viszonylag gyakori kvarcit-
és egyéb metamorfit-kavics mindazonáltal viszonylag
közeli szárazföldi környezetre utal. Sztratotípushelyén
kívül NÉMEDI VARGA (1998) a formációba tartozó képződ-
mények előfordulását kizárólag a Mecseki-zóna déli
pereméről jelzi: az ófalui Meszes- és Szén-völgyből,
továbbá — feltételesen — a Máriakéménd–Bári-vonulat-
ból is.

A Zsibrik melletti 
Vasasi Márga-előfordulások

A vizsgált területen a Vasasi Márga főként
törmelékként és néhány kisméretű szálkibúvás formájában
jelenik meg a Rák-patak völgyének DK-i oldalán Zsibrik és
az Ófaluhoz tartozó Perczel-kastély közötti keskeny (20-
200 m széles) sávban, az erdő pereme mentén (1. ábra).
Litosztratigráfiai megnevezésével ellentétben a formáció
uralkodó képződménye a homokkő, amely a felszínen
rendszerint okker vagy fakó barnássárga színű, az erősen
meszes, ugyanakkor nemritkán kovás kötőanyagú változa-
tának friss törési felülete szürke. A kőzet túlnyomórészt
pados kifejlődésű, de a padok között esetenként világos-
barna vagy sötétszürke színű homokos aleurolitból és aleu-
ritos agyagmárgából, valamint márgából álló közbe-
települések is előfordulnak. A terület nagyobbik DNy-i
felén a homokkőben változó gyakorisággal jelenik meg a
rendszerint okkersárga színűre mállott, néhány mm-től 4
cm-ig változó méretű mészkő, esetleg dolomit anyagú,
tökéletesen kerekített kavics, ritkábban szögletes kőzet-
törmelék formájában. Egyetlen olyan feltárása is ismert (2.
ábra), ahol a homokosaleurolit-közbetelepülésekkel tagolt
padokban a szögletes kőzettörmelék nem csupán rendszer-
telenül hintett formában, hanem rétegszerű vagy jelen-
tősebb méretű breccsalencséket formál. A törmelékszem-
csék között ezekben a rétegekben is megfigyelhető a
képződmény rendszerint jellegadó ősmaradványa, a
Gryphaea-teknő, de mindig töredékes formában, az egyéb
gyöngyházhéjú kagylótöredékhez hasonlóan. Nem zárható
ki Brachiopoda-teknők töredéke sem, de a legfeltűnőbb je-
lenség a telepalkotó szervezetek (korallok) viszonylag
gyakori kis, maximum 5 cm-es törmeléke, valamint a bea-
zonosíthatatlan csonttöredék. 

Minthogy a formáció a területen döntő mértékben
homokkő anyagú, a benne lévő ősmaradványok rendszerint
erősen töredékesek, míg az egyetlen jelentősebb vastag-
ságú szürke aleurolitmárga anyagú előfordulás — a terület
legkeletebbi ismert szálkibúvása (3. ábra) — gazdag és
viszonylag változatos kagylótársaságot, ezen belül nagy
mennyiségű Gryphaea-teknőt rejt magába, többnyire jó, de
legalábbis elfogadható megtartási állapotban. A formáción
belül néhány további, rendszerint kisebb vastagságú,
pelites, aleuritos előfordulás a térképezési terület más pon-
tjain is megfigyelhető, rendszerint oxidált állapotban és
valamelyest kisebb makrofauna-tartalommal. 
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1. ábra. Zsibrik és a Perczel-kastély közötti terület jura Vasasi Márga Formációjának (L) észlelési földtani térképe a kapcsolódó
neogén (Pa = pannónia és M = miocén) és alsó-paleozoos (Pz) képződmények kibúvásainak, valamint a liász képződményeket

harántolt fúrásoknak a feltüntetésével

Figure 1. Surface geological map of the Vasas Marl Fm (L) between the small settlement Zsibrik and castle Perczel. It also
contains some outcrops of Lower Palaeozoic (Pz) and the nearby Neogene (Pa = Pannonian, M = Miocene) formations, more

over boreholes penetrating Lower Jurassic formations

2. ábra. A Vasasi Márga konglomerátum- és breccsarétegeit tartalmazó L/15 feltárás kőzettípusairól

a) mátrixvázú kavicsos, meszes breccsapad, b) kovás kötőanyagú homokkő, a rétegfelszínen kaviccsal és breccsával, valamint kagylóhéjtörmelékkel

Figure 2. Rock types of conglomerates and breccia layers of the Vasas Marl Formations from the occurrence L/15

a) matrix-supported, calcareous, pebbly breccia bank, b) silica cemented sandstone with pebbles, breccias and fragmented Bivalve shells on bed-
ding planes 

a b



A kutatási terület északnyugati részén a Vasasi Márgát
(és a Mecseki Kőszén Formációt is) több, főként szénku-
tatási célú fúrás is harántolta, helyenként jelentős mennyi-
ségű Molluscával, amelyek között ammonitesz (Arietites
sp.) is előfordul (pl. Zsibrik–1 fúrás). A felszíni feltárások
uralkodó kőzettípusa a homokkő, míg a fúrások rétegsora
nagyon változó; a Cikó C–XII és C–XIV fúrásban aleurolit
és agyagmárga a meghatározó, ugyanakkor a C–XIII és
C–XV-ben homokkő, míg a C–XVI fúrás alsó részén agyag
és márga, felső részén pedig főleg homokkő települ. A for-
mációt teljes vastagságban harántoltó két fúrás rétegsora
arra utal, hogy a szemcseméretre vonatkozóan egyértelmű,
általánosítható tendencia nem állapítható meg, ami részben
a rétegsor litológiai változékonyságára, részben meredek
dőlésű szerkezeti elemek menti változatos mértékű horizon-
tális elmozdulásokra vezethető vissza. Ebből adódik az a
körülmény is, hogy a formációt teljes vastagságban harán-
toló két fúrás rétegsora alapvetően eltér egymástól mind a
vastagság, mind a kőzetösszetétel tekintetében. 

A Vasasi Márga DK-i irányú szomszédságában az
Ófalui Fillit Formáció található, de a vele alkotott kontak-
tusa sehol sincs egyértelműen feltárva. A Perczel-kastély
völgyének ÉK-i oldalán a Vasasi Márga szálkibúvása
közelében megjelenő metamorfittörmelék alapján esélyt
láttunk arra, hogy a két képződmény kontaktusát feltárjuk.
Az itt folytatott árkolás eredményeként világossá vált, hogy
amíg a Vasasi Márga homokkő padjai viszonylag élesen,
kb. 70°-os ÉNy-i irányú dőlés mentén határolódnak le (4.
ábra), addig a metamorfit mállott anyaga ismeretlen korú
és változatos üledékekkel összegyúrtan váltakozik (5.
ábra). A Vasasi Márgához közvetlenül egy 20 cm vastag,
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3. ábra. A Gryphaea- és egyéb kagylóteknőben gazdag márga- 
rétegek az egykori márgafejtőben (L/2)

Figure 3. Marl beds with abundant Gryphaea and other Bivalve shells
in an abandoned guarry (occurrence L/2)

4. ábra. A Vasasi Márga és az alsó-paleozoos metamorfit tektonikus
kapcsolatát szemléltető nem méretarányos rajzok (L/16 feltárás)
a) Helyszínrajzi vázlat; b) A Vasasi Márgát és az eltolódási zóna északnyugati
peremét feltáró földtani metszet, benne az eltolódás során bepréselődött fiatal
képződményekkel: 1. talaj, 2. Vasasi Márga Formáció, 3–9. az eltolódási zóna
képződményei: 3. lila, laminált aleurolit, 4. világosszürke, fehér, lilás, aleuri-
tos mészkő, 5. szürke agyag, 6. sárga agyag, 7. porló, fehér mészkőgumó, 8.
sötétszürke, szívós agyag, 9. szürke, foltos agyag; c) 1. és a 2. akna vázlatos
földtani szelvénye: 1. barna erdei talaj, kavicsos, 2. átmeneti zóna a talaj és a
metamorfitmálladék között, 3. mállott metamorfittörmelék hasonló
mátrixban, 4. sötétszürke és okkersárga metamorfitmálladék, 5. metamorfit 

(üres), kvarcit (fekete) kavics metamorfit málladékban

Figure 4. Sketchy map and lithologic column showing the contact
between the Vasas Marl Fm and the Palaeozoic Ófalu Phyllite Fm 

(occ. L/16)
a) Sketchy location map; b) Sketchy profile indicating the Vasas Marl and
younger formations incorporated into the strike-slip fault during the horizontal
displacement, NW part of the fault zone: 1 Soil, 2 Vasas Marl Fm, 3-9
Formations of the fault zone: 3 Laminated, lilac siltstone, 4 Variegated (dull
grey, white or lilac) silty limestone, 5 Grey clay, 6 Yellow clay, 7 White lime-
stone nodules (sometimes powder-like), 8 Dark-grey, tough clay, 9 Grey, spot-
ted clay; c) Sketchy columnar section of shaft 1 and 2: 1 Brown forest soil with
pebbles, 2 Transitional zone between the soil and the weathering products of
metamorfites, 3 Weathered fragments of metamorfites in a matrix similar to
that of the previous number (2), 4 Weathering products of metamorphites of
dark-grey and ochre colour, 5 Pebbles of metamorphic rocks (without inter-
nal signal) and quartzites (black) in a matrix of weathering products of meta-

morphites 



ráncolt köteg csatlakozik, amely az alábbi rétegekből áll:
lila, laminált aleurolit, világosszürke, fehér, lilás, agyagos
mészkő, majd szürke, végül kiékelődő sárga agyagréteg. A
metamorfit felőli oldalon ezt szürkefoltos, tarka málladék
követi, amiben szürke, fehér, porló mészkőtörmelékből,
másutt sárga agyagból, illetve szívós, sötétszürke agyagból
álló testek vannak begyúrt állapotban. A továbbiakban a
metamorfit felé haladva a teljesen mállott alapanyagban

egyre gyakoribbá válik a mállékony metamorfittörmelék,
esetenként metamorfitkavics (az 1. aknában, 3 m-nyire a
Vasasi Márga határától — 4.c ábra). Az ettől 7 m-nyire
található 2. aknában (4.c ábra), sem sikerült az elérni a
metamorfit-szálkőzetet, de annak málladékában nagyon
gyakori a változatos méretű metamorfitkavics.

A Vasasi Márga fedőjében többnyire kvarter, kisebb
részben pannóniai képződmények települnek. Egyetlen
kivételes esetben, 0,5 m vastagságban echinodermata-
váztöredéket tartalmazó, tehát tengeri eredetű, meszes
kötőanyagú, homokos, konglomerátum települ a pannóniai
homok feküjében (6. ábra). A legnagyobb valószínűséggel
a Rákosi Mészkő Formációba sorolható transzgressziós
jellegű képződmény bázisán a fekü liász homokkőhöz és
mészkőhöz a Vasasi Márgához DK felől csatlakozó meta-

morfitövből származó, közepesen vagy jól kerekített kavi-
csok társulnak, azokkal kb. egyező gyakorisággal. A meta-
morfitkavics legnagyobb mérete meghaladja a 10 cm-t. A
miocént fedő laza pannóniai homok esetében már csak
metamorfitkavicsok fordulnak elő, ahol a legnagyobb
mérete 18 cm.

Vita

A Mecseki-zónába tartozó liász és dogger képződ-
ményeknek döntő hányada megtalálható a Keleti-Mecsek
szinte teljes területén. Közöttük több olyan is előfordul,
amelyből kavics- és breccsatartalmú lencsék, ritkábban
rétegek is ismertek. Ezek legfőbb sajátossága, hogy ez a
breccsa- és kavicsanyag — mai ismereteink szerint — a
Mecseki-zóna déli sávjából került elő. Némi kétséget
ébreszt ugyan a komlói terület egyetlen fúrásából (K–132
— NÉMEDI VARGA, BÓNA 1972) említett kavics-köz-
betelepülés, de ezek a kavicsok nagy valószínűséggel
mind intraformációs eredetűek. Ezen az alapon NAGY E.-
nek (1969) a felső-triász és hettangi kavicsokra vonatkozó
azon megállapítása, hogy ezek származási helye a
hegységtől délre keresendő, joggal tekinthető általánosabb
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5. ábra. Az eltolódási zónába begyúrt képződmények eloszlása.
Helyzetét a 4a ábra szemlélteti

Figure 5. Various formations incorporated into the fault zone. For
location see Fig. 4a)

6. ábra. A Vasasi Márgából, az arra transzgressziós településű
Pécsszabolcsi Mészkő bázistörmelékéből, valamint az erre ugyancsak
bázistörmelékkel induló pliocén („felső-pannóniai”) homokkőből álló

rendhagyó rétegsor (L/18)

Figure 6. Exceptional sequence composed of Vasas Marl Fm, basal
beds of the Miocene Rákos Limestone Fm and basal beds of the
Pliocene („Upper Pannonian”) sandstone. The sequence capped by

Quaternary sediments (occ. L/18)



érvényű megállapításnak is. E megállapításhoz ugyan-
akkor szervesen hozzátartozik az is, hogy a homok-, az
aleurolit- és az agyagfrakció északi, északnyugati irányból
szállítódott a medencébe. Ebben a tanulmányban ez utób-
bi kérdéssel nem kívánok foglalkozni, minthogy az ehhez
szükséges ásvány-kőzettani és geokémiai, valamint törme-
lékszedimentológiai vizsgálatokat jelenleg még csak ter-
vezzük. 

A Zsibrik környéki Vasasi Márga-feltárások dur-
vatörmeléke csaknem kizárólag karbonát anyagú; rendsze-
res karbonátvizsgálat nélkül egyelőre csak valószínűsít-
hető, hogy leginkább mészkő eredetű. A törmelék szár-
mazási helye és szállítási módja szempontjából ugyan-
akkor nem elhanyagolható tényező, hogy a törmelékben a
nagyobbik hányadot a változó mértékű, többnyire jól
kerekített kavics képviseli. Mindazonáltal szögletes
kőzettörmelék is szép számmal van jelen. Figyelmet
érdemlő továbbá az a körülmény is, hogy olyan törmelék-
szemcse is akad, amelynek egyik fele jól kerekített,
miközben másik felét törési felület képezi. Ez utóbbi
körülmény arra utal, hogy ezek már kavicsként szállítód-
tak, de útközben az egyébként okkersárgára színeződött,
mállékony kavicsok valószínűleg az egymással történő
ütközés hatására darabolódtak fel.

A karbonát anyagú szemcsék mellett esetenként alig
koptatott kvarcit- és kivételesen metamorfitkavics is elő-
fordul (5. ábra). Ezekkel kapcsolatban említést érdemel az
a körülmény is, hogy a miocén (Rákosi Mészkő) és a pan-
nóniai emeletbe tartozó képződmények bázisán található,
ezeknél jóval nagyobb, akár a dm-es méretet is elérő, fen-
tebb említett metamorfitkavicsok jól kerekítettek. A Vasasi
Márgában nagyon ritkán előforduló 2-4, maximum 10 mm-
es méretű kvarcitkavics rendre közép- és durvaszemcséjű
homokkőrétegekben jelenik meg, ezért ezek a kavicsok
valószínűleg nem a homokfrakcióval együtt északról szál-
lítódtak be. Átmeneti méretüknél fogva mindazonáltal nem
zárható ki teljesen ezek északi, északnyugati eredete sem,
ezért forrásuk tekintetében határozott állásfoglalás csak
célirányos petrográfiai vizsgálatok után tehető.

A faunaelemek szerepe az üledékképződés szempont-
jából kettős. A változatos méretű, falvastagságú és alakú
kagylóteknők egy része ép vagy alig sérült, ezekről több-
nyire egyértelműen megállapítható, hogy gyakorlatilag fel-
lelési helyükön vagy minimális mértékű mozgatás után
temetődtek be. Ebben a környezetben kavics és breccsa
nem fordul elő. A fauna más része erőteljesen törmelékes,
nemritkán jól koptatott. Ez csaknem kizárólag gyöngy-
házfényű teknőtöredékből áll. A faunaelemeket rendszerint
olyan homokkőrétegek zárják magukba, amelyek kisebb
vagy nagyobb gyakoriságban mészkőkavicsot vagy szög-
letes mészkőtörmeléket is tartalmaznak. 

Koralltelep-töredék eleddig egyetlen feltárásból került
elő, ahol a rétegek kavicsot vagy szögletes törmeléket
konglomerátum-, ill. breccsajelleggel tartalmaznak. Az ed-
dig feltárt legnagyobb koralltelep-töredék 5 cm-es méretű.
A teleptöredék származási helye ismeretlen. Amennyiben
sikerül ezt a törmeléket meghatározni, úgy koruk alapján

származási helyük is nagyobb biztonsággal lesz kijelöl-
hető. Ezekben a kérdésekben jelenleg csupán megfontolá-
sokra szorítkozhatunk. Mindazonáltal teljes biztonsággal
megállapíthatjuk, hogy a szűkebb környezet szárazföldi
eredetű karbon és permi formációi nem tartalmazhattak
koralltelepeket, vagyis nem lehettek ezek forrásképződ-
ményei. Ezzel szemben a Békés–Codrui-zóna erdélyi-
középhegységi és főként vajdasági triász képződményei
kiterjedt zátonytesteket zárnak magukba (Wettersteini
Mészkő, Dachsteini Mészkő). Ilyen jellegű képződmények
azonban a Villány–Bihari-zónában nem fordulnak elő. A
koralltelep-törmelék szerkezete és a koptatással szembeni
ellenálló-képessége alapján egyértelműen kijelenthető,
hogy 1-2 km-es távolságnál többet legföljebb csuszamlási
testekként szállítódhatott volna, de a paleogeográfiai vi-
szonyok ismeretében a Vajdaság és a Mecseki-zóna között
a kora-jura idején az ilyen jellegű szállítást lehetővé tevő
morfológiai helyzet nem fordulhatott elő.

Ahhoz, hogy továbblépjünk, át kell gondolnunk a triász
és idősebb kavics- és szögletes törmelékanyag származását
és szállítási módját. A karbonátanyagra vonatkozóan a fen-
tiekben mondottak alapján joggal tételezhető fel, hogy je-
lenlegi helyére legföljebb csupán néhány km-es szállítás
után került. Eddig nem fordítottunk figyelmet arra, hogy ez
az anyag elsődleges forrásterületéről közvetlenül, vagy
netán a késő-triász végi lepusztulás során kialakult —
köztes — üledékfelhalmozódási helyéről került-e ide
átülepítésre. Ez utóbbi esetre utalhat a karbonátanyag
nagymérvű mállékonysága, és talán ezzel magyarázható a
szögletes és a féloldalasan szögletes szemcsék együttes je-
lenléte is. Ebben az esetben gravitációsan újraülepített
konglomerátummal állhatunk szemben, amikor is a szem-
csefolyás során a szemcsék között bekövetkezett ütközések
eredményeként jöhettek létre a fenti szokatlan alakú szem-
csék (MIDDLETON, HAMPTON 1973). 

A szárazföld, vagyis a durvább karbonát anyagú
törmelék forrása egyértelműen dél felé keresendő. Ahhoz,
hogy a lehetséges megoldások között megtaláljuk a leg-
valószínűbbet, szót kell ejteni a Vasasi Márga itteni előfor-
dulási területét jelentő Zsibriki-tömböt délről határoló
szerkezeti vonalról kialakult képről. A munkák többsége
ezt a vonalat nem minősíti, mint ahogy Magyarország
szerkezetföldtani térképe (DANK, FÜLÖP 1990) sem. WEIN

térképe (WEIN et al. 1965) vetőt, NÉMEDI VARGA (1983)
balos eltolódást (elvi szerkezeti vázlat, ahol az öv egyetlen
vonalként szerepel), CSONTOS et al. (1991) és CSONTOS,
BERGERAT (1993) balos eltolódást ábrázol. FODOR et al.
(1999) a Mecsekaljai-övet egybevonva a neogén folyamán
az övezetnek különböző minősítést ad: a kárpáti–kora-
badeniben jelöli, de nem minősíti, a késő-badeni–
szarmatában északi irányú, a késő-miocénben déli irányú
vetőként, a késő-miocén végén és a kvarterben déli irányú
feltolódásként ábrázolja. A területről készült legújabb tér-
képen (BALLA et al. 2003) a Mecsekaljai-öv egyik tek-
tonikus határának sincs kitüntetett minősítése, miközben
MAROS et al. (2003) a Mórágyi Formációról szóló tanul-
mányukban a pontosabban meg nem határozott „Köztes
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tömböt” alkotó töréses övezet mentén több km-es balos el-
mozdulást tart legvalószínűbbnek. A fentiek többségével
szemben BARABÁS, BARABÁSNÉ (1998) a Mórágyi tömböt
délkeleti oldalról határolja balos eltolódási vonallal. 

A törmelékanyag összetétele alapján a törmelék for-
rását és lehetséges szállítását illetően két feltételezés tűnik
realisztikusnak. Amennyiben abból indulunk ki, hogy a
Mecsekaljai-övvel azonosítható alsó-paleozoos metamor-
fitot és a liász képződményeket elválasztó szerkezeti vonal
mentén — melyet a félreértések elkerülése céljából a
közeli településről Ófalui-vonalként látok célszerűnek
megjelölni — a fentiek alapján balos horizontális elmoz-
dulást kellene feltételezni. Ha ennek a mértéke nem halad-
ta meg a 10 km-t, akkor a Mórágyi-rögöt a kora-jura idején
triász képződményeknek kellett fedniük, különben mind a
kavics, mind a szögletes törmelék anyaga nagymértékben
metamorf és granitoid kőzetekből állna. A Mórágyi tömböt
délkeleti oldalról határoló balos eltolódási vonallal szem-
ben (BARABÁS, BARABÁSNÉ 1998). Ha azonban a fenti
vonal mentén jobbos eltolódást tételezünk fel, amelynek
mértéke elérte vagy valamelyest meghaladta a 20 km-t,
akkor a kainozoos aljzatbeli jelenlegi képződményelren-
deződés alapján a liász képződmények közvetlen déli
szomszédságában a karbonátos kifejlődésű felső-triászt
találjuk [FÜLÖP, DANK (szerk.) 1987], míg balos eltolódás
esetén a triász szomszédság csak nagymérvű késő-kréta
vagy paleogénbeli lepusztulás feltételezését követeli meg.
A jelenlegi szerény adatok birtokában sem a balos, sem a
jobbos eltolódás nem zárható ki. (Ezzel kapcsolatban
fontosnak tartom megemlíteni, hogy a Mórágyi- és a
Zsibriki-blokk süllyedéstörténetét rekonstruáló tanulmány
(CSÁSZÁR 2004) a fentiekből következően két olyan tömböt
hasonlít össze, amely fejlődéstörténetének csak késői —
jelenleg még nem tisztázott időtartamú — (késő-neogén?)
szakaszától van egymás szomszédságában. 

Akár jobbos, akár balos eltolódás eredményeként állt
elő a jelenlegi helyzet, a valószínűbbnek tűnő második
lehetőség esetén tehát a tenger partvonala a sinemuri kor-
szakban a szerkezeti vonaltól délre mindössze 1-2 km-
nyire húzódhatott. A nagyon ritka kvarcit- és metamor-
fitkavics arra utal, hogy tovább dél felé felszínen lehetett a
metamorfit is, de a granitoid kőzeteknek fedett állapotban
kellett lenniük. A finom- és aprószemcsés sziliciklaszt for-
rásterülete tehát nem itt, hanem északon vagy nyugaton
keresendő, ezért a déli perem mentén a sekélyebb parti
környezetbe nagy valószínűséggel csak korlátozott mérték-
ben juthatott el a Zsibrik környékén megismert szilici-
klasztos anyag. Az így kialakult tisztább vizű melegtengeri
környezetben akár nagyobb számban is élhettek telepes ko-

rallok. Ezek a sinemuri idején a part mentén képződött,
vagy a felső-triász Mészhegyi Formációból átülepített
kavicsok társaságában viszonylag könnyen jutottak a liász
kori medence gyorsabban süllyedő részének déli peremén
húzódó töréshez, ahonnan viharok idején a törmelékanyag-
gal együtt zúdulhattak be a medencébe.

Konklúzió

A folyamatban lévő vizsgálatok lezárulta előtt, pusztán
a terepi megfigyelések és a tárgykörből rendelkezésre álló
irodalmi adatok alapján az alábbi elsődleges következ-
tetéseket bátorkodom levonni:

— a főként triász mészkő, esetleg dolomit anyagú ka-
vics és szögletes törmelék a területtől délre elhelyezkedő
lepusztulási térszínről származik;

— a karbonátkőzetek mállottsága arra utal, hogy azok
nem elsődleges, hanem másodlagos (késő-triász végi)
üledékképződési térszínről, gravitációs újraülepítéssel
kerültek jelenlegi helyükre; ennek során a sérülékennyé
vált az ütközés eredményeként szét is töredezhetett;

— a mai orientáció szerinti közel északi irányú
átülepítés mértéke aligha haladhatta meg az 1-2 km-t;

— az extraformációs kavicsok között csak kevés kvarc
vagy metamorf eredetű törmelék fordul elő, ami a triász
platform mögötti (délebbi) térszínen a metamorf aljzat
kora-liászbeli, kis területű felszíni előfordulására utal;

— intraformációs eredetű törmelékként csak a
kagylóhéj- és valószínűleg a telepeskorall-töredékek ve-
hetők számításba; ez utóbbiak a szikláspartközeli, szilici-
klasztban szegényebb környezetből származhatnak;

— a kőzettörmelék összetétele alapján valószínűsít-
hető, hogy tárgyalt zsibriki terület az Ófalui-vonal mentén
(valószínűleg a neogén folyamán) legalább 20 km-nyire
tolódott el északkeleti irányban a liász korban még vele
szomszédos triász karbonátos térszíntől;

— számos egyéb kérdés mint pl. a kettős törmelékszál-
lítási modell megválaszolásához további őslénytani,
kőzettan-geokémiai és tektonikai elemzésre lesz szükség.
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