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A Mecsekhegység földtani újratérképezésével párhuzamosan a helvéti 
képződmények fő szelvényeinek üledékvizsgálatát végeztem el, s igyekez
tem azokat más feltárások adataival is kiegészíteni (1. táblázat).

1. A Mecsekhegység ÉK-i részén, a mezozóos pikkelyvonulattól D-re 
fekvő területen a helvéti üledéksor durvakavicsos-tömbös konglomerátum
mal kezdődik, amely diszkordanciával közvetlenül a júra rétegekre települ.

Szászvár, Máza és Tolnaváralja környékén e konglomerátumban fej
nagyságú, sőt még nagyobb görgetegek uralkodnak. Ezek összetétele fel
tárásonként igen különböző. A mázai fővölgyben vizsgált feltárások 
trachidolerit (40—100%), szürke középső-triász mészkő (0—5%), szürke 
júra mészkőkavies (0—35%), liász homokkő (0—8%), gránit (0—13%) 
és kvarcit (0—12%) törmelékeit tartalmazzák változó mennyiségben. 
Összetétel alapján jellegzetes szintek megkülönböztetése nem lehetséges. 
Jellemző a miocén előtti térszín kőzetfelépítésére, hogy Ny-i irányban, 
Kárász—Vékény felé a trachidolerit mennyisége nő és mindig jelentős, 
K-ebbre Tornaváralja környékén ellenben már jóval kevesebb, gyakran ki 
is marad. A tolnaváraljai Kurucgödör környékén legtöbb a kvarcporfír 
(7—33%), az arkóza- (0—37%), trachidolerit- (0—9%) meg szarukőkavics 
(0—5%) és néhány feltárásban a szferoszideritgumó (15%-ig). A gránit
kavics mennyisége elenyésző.

A rétegekből kiszedett kvarckavicsok cpv-görgetettségi foka eléggé 
nagy, ezzel szemben a jóval puhább egyéb kavicsok kevésbé görgetettek. 
A különböző szállítottságú törmelék keverékében a kevésbé koptatott 
anyag helyi felhalmozódására következtethetünk.

Az Ó bányai-völgy tői É-ra levő vízmosások alapkonglomerátuma ismét 
más kőzetösszetételü. Anyagában a középső-liász márga és homokkő 
törmeléke uralkodik (13—33, ill. 23—72%). Mellettük változó mennyiségű 
gránit, trachidolerit és kvarcit törmeléke található.

E rétegek fekvője általában középső-liász, s csak egy esetben trachi
dolerit, egy másik esetben felső-liász márga.

Mázától közvetlenül D-re, a miocén medence É-i peremén uralkodóan 
dió- és fejnagyságú kavicsokból álló konglomerátum található. A mázai
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A Keleti Mecsek főbb területrészeinek
(elyi szel-

bányaépület melletti feltárás alapján levő durvakavicsos réteg fölfelé fino
mabbá válik, és 20—30 cm vastag, áthalmazott, homokos trachidolerit— 
tufitcsíkot tartalmaz. Legfelül ismét tömbös konglomerátum következik: 
darabjainak kerekdedsége nem annyira kopásból, hanem inkább mállás
ból származik.

A kavicsos—konglomerátumos rétegek az egész mázai területrészre 
jellemző módon zöldesszürke és rozsdabarna színű folyóvízi agyagos 
homokkal és homokkővel, valamint állóvízi halpikkelyes homokos agyaggal 
és kongériás homokos mészkővel, meszes-agyagos homokkővel váltakoz-



407

1. táblázat
összevont li elvéti rétegsorai
vények)

nak (1. ábra). A folyóvízi homokban faunát nem találtam, anyagának 
szemcsenagysági és koptatottsági, alaki sajátságaiból kis távolságú folyó
vízi szállításra következtethetünk. Helyenként keresztrétegzett. Ásványos 
összetételében általában a biotit, limonit és kvarc uralkodik, eléggé bőven 
van apatit, kevés amfibol, cirkon és titanit mellett. Váltakozó rétegei 
között nincs lényeges összetételbeli különbség.

A kongériás homokos mészkő- agyagos homokkő- és halpikkelyes 
homokos agyag-közbetelepülések legjobban a mázai fővölgyben és az 
ördögnyergi patak völgyében figyelhetők meg. Kongériák szürke és sárga
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( В : M = 4:2 )
1. ábra. Szelvény vázlat a mázai Ördögnyergi-patak völgyétől a mezozóos pikkely
vonulat felé. Jelmagyarázat: Alsó-liász: 1. m árga, mészkő. Alsó-kréta: 2. tracbido- 
lerit agglom erátum -tufa. H elvéti: 3. rio littufa; 4. durva konglomerátum kavics

rétegek; 5. kongériás mészkő; 6. halpikkelyes agyag. — 7. Rátolódás 
Fig. 1. Coupe esquissée de la vallée du ruisseau Ö rdögpatak de Máza vers la chaine 
des éeailles mésozoiques. Légende: Liassique inférieur: 1. m arne, calcaire. Crétacé 
inférieur: 2. agglomérat et tu f de trachydolérite. H elvétien: 3. tu f  rhyolitique, 
4. couches de gravier conglomératique grossier, 5. calcaire á Congeria, 6. argile á 

éeailles de poisson. — 7. Chevauchement
Рас. 1. Схематический разрез от долины ручья Эрдёгнерги района с. Маза в направ
лении мезозойского чешуеобразного массива. Легенда: Нижний лейас: 1. мергель, 
известняк. Нижний мел: 2, трахидолеритовый аггломерат и туф. Гельветский ярус: 
3. риолитовый туф, 4. слои грубого, конгломератового гравия, 5. конгериевый извест

няк, 6. глина с чешуями рыб. — 7. Надвигание

homokkőben, homokos és tiszta mészkőben találhatók. Mázától DNy-ra 
a sújtóléges táró melletti feltárás egyik rétegében a kongériák kőzetalkotó 
mennyiségben láthatók. Ugyanitt szürkésbarna-kékesszürke, homokos, 
gyakran mészcsíkoktól finoman rétegzett, néhol gömbös elválású halpik
kelyes agyag is található. Sávos márgaváltozata is van. Halpikkelyeken 
kívül egyes rétegeiben növényi maradványok vagy lenyomatok is vannak.

A kongériás-halpikkelyes rétegek kétségkívül partközeli fáciesűek. 
Vastagságuk néhány dm-től több m-ig változik. Faunájuk: Congeria 
böckhi W e n z , Unió sp., Bulimus vadászi W e n z , Brotia (Melania) escheri 
B r o n g ., halfogak, -pikkelyek és -csigolyadarabkák.

Mindezek a képződmények igazolják, hogy a helvéti emelet kezdetén 
a térszín rendkívüli mértékű lepusztulása folyt. A neogén tengerből sziget
szerűen kiemelkedő Mecsekhegység térszínileg magasabb pontjai felől 
lezúduló állandó és időszakos vízfolyások hatalmas mennyiségű törmelék- 
anyagot szállítottak, xdzükkel pedig a peremeken kialakult sekély álló
vizeket táplálták. Ez utóbbiak néhol, mint arról később szó lesz, határo
zottan csökkentsósvízi jellegűek. Az állóvíz szintjének ingadozása okoz
hatta  a folyóvízi durvatörmelékes rétegeknek parti és sekélyvízi képződ
ményekkel való váltakozását.

Az alsó-helvéti erőteljes vulkáni működést a Tóinaváraljától Mázán 
és Szászváron át Magyaregregyig, határozott szintben, az alapkonglome
rátum alsó részén azonos kőzet jelleggel nyomozható riolittufa bizonyítja. 
Átlagvastagsága 5—10 m. Legjobb feltárásai szerkezeti vonalak mentén
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találhatók, így a Váralja-hegyen (itt tektonikusán középső-liász a fekvő), a 
mázai ővölgyhen, azonkívül a szászvári bányavölgyben és a Csiszár-tetőn, 
valamint Magyaregregyen a Bükkös vízmosásában. Helyzetét már V adász  
E. pontosan rögzítette (4), de anyagát alapos vizsgálat hiányában dácit- 
tufának tartották. Eddigi megfigyeléseim szerint ilyen tiszta anyagú, 
durvaszemű, szinttartó riolittufa a helvéti emelet magasabb szintjeiben 
nincs, a tortónai emeletbeli tufák pedig egészen más alkatúnk.

A szászvári bányavölgy csaknem teljesnek mondható alsó-helvéti 
sorozatában (durva konglomerátum, riolittufa, halpikkelyes agyag, kon- 
gériás mészkő és homok, homokkő) a riolittufa megismétlődik. A két 
„szint” kőzetanyaga között nincs lényeges különbség, szín, keménység 
vagy az ásványszemcsék nagysága egy feltáráson belül is változhatik. 
Mivel más szelvényekben a jellegzetes alsó-riolittufa magasabb szintben 
való megismétlődését eddig nem tapasztalták (vagy igazolni nem tudták), 
a szerkezeti ismétlődést tartom valószínűnek. A kérdés még további adat
gyűjtést, jobb feltárásokat és részletvizsgálatokat igényel.

A rátolódási övezetben feltárt riolittufa általában fakultabb, morzsalé- 
kosabb szerkezetű (Ördögnyeregvölgy feletti feltárás), míg az attól távo
labbi sokszor épebb (mázai fővölgy tufafejtői). Ennek oka a szerkezeti 
igénybevételben keresendő.

A Kurucgödörben, majd különösen a Sárkányjárás feltárásaiban a 
helvéti bázisrétegekre zöldagyagos, kavicsos homok, majd tarkaagyag követ
kezik, ami már a középső-helvétibe tartozhatik. Ezt az összletet a tolna
váraljai vadászháztól К -re húzódó vízmosásokban sárga, homokos, kavi
csos rétegek tarkítják (kavicsanyag: gránit 0—25%; trachidolerit 10—38%; 
kvarcit9—38%; kvarcporfír8—38%; júra mészkőkavics 0—17%; márga 
0—16%; júra homokkő 0—40%; szarukő0—13%). Az alapkonglomerá
tummal szemben ebben a szintben megnő a trachidolerit-, és helyenként 
jelentőssé válik a gránittörmelék mennyisége.

Néhány helvéti homokminta nehézásvány-tartalma %-ban:
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A viszonylag nagyobb területre terjedő, eléggé szinttartó, néhol 200 
m vastag, színéről jól felismerhető agyagos—kavicsos homokréteg (nedves 
állapotban csillogó zöld), helyenként bentonit-közbetelepüléseket tartal
maz. A feltárásokban faunát nem találtam. Ez a rétegcsoport, benne a 
tarka agyagfélékkel (sárga, rozsdabarna, zöld, vörös) a durvatörmelékes 
anyagszolgáltatás időleges kimaradására utal.

A Sárkányjárás környékén, К  felé, az agyagos rétegekre ismét durva, 
helyenként tömbös konglomerátum, kavicsrétegek, valamint sárga homok 
és homokkő következik. A kavicsok anyaga: gránit 53—55%; kvarcit 
8—12%; kristályos, durvaszemcsés júra mészkőkavics 0—20%; márga 
0—30%; liász homokkő 6—23%; egy feltárásban 3% augitit-törmelék. — 
Az itteni kvarcitkavicsok erős koptatottsága nem hosszú szállítási távol
sággal, hanem inkább az anyag többszöri szárazföldi áthalmozódásával 
magyarázható. így a törmelékanyag lekopott anélkül, hogy kialakulási 
helyétől messze eltávolodott volna. Ugyanezzel magyarázható a homok
rétegek kvarcszemcséinek fokozott koptatottsága és szemcsenagyságbeli 
osztályozatlansága is.

A rétegre jellemző az összekulcsolt ujjakhoz hasonlóan fogazott, ékelt 
település. A Sárkányjárás vízmosásaitól ÉÉK-re halpikkelyes agyag 
bukkan a felszínre. Az északi medenceperemen a halpikkelyes agyag néhány 
m-es közbetelepülések formájában, kongériás padokkal együtt a durva
törmelékes alaprétegek között mutatkozik. Itteni, látszólagosan a bázis- 
rétegek feletti helyzete tehát újabb szintet jelentene. A szerkezeti viszo
nyok részletesebb elemzése alapján azonban inkább a mélyebb szint fel
színre bukkanásával számolhatunk.

Az alsóbb helyzetű törmelékrétegek ui. a mázai Farkasároktól kezdve 
egészen a Sárkányjárás—Bánszállás vonaláig aránylag nyugodt település
ben követik az alaphegység peremét, innen К -re azonban félboltozatot 
formálnak. Ennek következtében a Kecskehát árokrendszerében a leg
mélyebb rétegtagok bukkannak a felszínre konglomerátum, homok, 
homokkő formájában. A boltozat K-i folytatását a mecseknádasdi faluvég, 
és a műút hajtükanyara irányában húzódó diszlokációs sáv szünteti 
meg.

Innen É-ra, a mezozóos pikkelyek öve felé, a pannóniai mozgások 
következtében egyre jobban meggyűrt helvéti rétegeknek egyre idősebi) 
tagjai kerülnek felszínre. így Szászvártól Kismányokig sok helyen találunk 
kongériás-halpikkelyes képződményt, durva konglomerátumot és riolit- 
tufát is a rátolódási vonal közvetlen szomszédságában. A mezozóos pikkely 
fölött azután ismét helvéti rétegek, Hidas irányában pedig tortónai- 
pannóniai üledékek következnek.

A nagymányoki bányatelep alatti Melegoldalban feltárt halpikkelyes, 
homokos agyagrétegek helyenként montmorillonitos bentonitot és áthal
mozott anyagú, növénytörmelékes tufitbetelepüléseket tartalmaznak.

Kongériás, homokos mészkőfeltárások vannak a tolnaváraljai nagy 
kőfejtőtől D-re és a Hidasra vezető út mentén is. Legnagyobb vastagsága 
itt 3 m. A halpikkelyes agyag heterópikus fáciese lehet a Pocsétásárok
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szürkészöld-kékeszöld színű agyagja, amely néhány cm-es fás barnakő
széncsíkot is tartalmaz.

A Melegoldal környékének tavi üledékei D-i irányban a már ismerte
te tt folyóvízi rétegekbe mennek át. E rétegek fölött ÉK-i irányban szürke- 
és sárgahomokos, apróbb kavicsos laza képződményt találunk, amely a 
helvéti rétegsor tetejéhez tartozik, és Hidas felé tortónai emeletbeli tengeri 
rétegekbe megy át.

2. A Vasas, Hosszúhetémj és Pécsvárad körüli feltárásokban a helvéti 
emelet durvakavicsos-konglomerátumos alaprétegei Vasas I.-től D-re, a 
Szentgyörgyhegyen, Erzsébethegyen, valamint a hosszúhetényi Máltető 
környékén jól tanulmányozhatók. A kavicsanyagban kvarcporfír, triász 
mészkő, liász homokkő, permi vörös homokkő és gránit a leggyakoribb. 
A konglomerátumrétegek között helyenként (Vakcsavölgy É-i ága, Hideg- 
hegy D-i oldala) sárgaszínű, likacsos, kongériás mészkövet (kőbelekkel) 
találunk. Kongériás feltárás van a kozári vadászház mellett is.

Vasas és Hosszúhetény környékén néhány elszigetelt foltban, pontosan 
meg nem határozható helyzetben, bontott vulkáni tufarétegek feltárásai 
találhatók. Legnagyobb ezek közül Vasas I.-től D-re, a vasút bevágásában 
talált feltárás. Anyaga fehéres szürke, a tolnaváraljainál valamivel fino
mabb szemű, laza szerkezetű, biotitos vulkáni tufa. Elegyrészeinek nagy
fokú elváltozása miatt ásványtani szempontból pontosan meg nem határoz
ható. Részleges vegyelemzése (elemző: S o h a  I.-né): S i 0 9 6 3 ,6 1 % ;  FeO 
0 ,1 7 % ;  Fe2Ö3 2 ,6 7 % ;  A120 3 12 ,79% .

Pécsszabolcson (Mecsekszabolcs) a rétegsor durva konglomerátummal 
és aprószemű, szürke homokkővel kezdődik. A konglomerátumban az 
uralkodó szemcsenagyság mogyoró-dió-f ej nagyságú kavicsokból áll, néhol 
ennél is nagyobb tömbökkel [szürke anizusi mészkő 33%; kvarcporfír 
43%; permi vörös homokkő 16%; szürke (liász?) homokkő 8%; kevés 
gránit és kvarcit]. A törmelékanyag nagyobbrészt a hegység legidősebb 
kőzeteiből származik.

A szürke színű, nem meszes, jól osztályozott folyóvízi homok majdnem 
teljesen kvarcból, muszkovitból és földpátból összetett kevés nehézásványa 
között idiomorf cirkon, üde, zöld diopszid, valamint biotit, hipersztén és 
limonit van.

A szürke homok fölfelé durvaszemű, erősen meszes, kemény, kvarcos- 
muszkovitos-limonitos homokkőbe megy át, vékony homokos agyagsávok- 
kal, majd ismét konglomerátum következik (kvarcporfír 37%; anizusi 
szürke mészkő 47%; permi vörös homokkő 16%). Erre változó szemcse
nagyságú, többnyire meszes szürkésbarna-sárga homok és homokkő tele
pül. Könnyű ásványai között kvarc, földpát (plagioklász, szanidin) és 
muszkovit, nehézásványai között mennyiségi sorrendben gránát, limonit, 
magnetit, turmalin, disztén, rutil, cirkon, zoizit látható. x\ kvarcszemcsék 
általában élesek, szilánkosak, osztályozatlan szemcsenagyságeloszlásúak.

Ugyanez a rétegtag bukkan felszínre a pécs—mánfaimüút baloldalán 
látható feltárásokban (Árpád-tető környéke). A Széchenyi- és István-
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aknától É-ra megtalálható kongériás mészkő, s a fölötte levő konglomerá
tum azonban csak lepusztult roncsok formájában figyelhető meg.

3. Or fű község fölött, a műútról a falu felé vezető bekötőút kanyarjá
ban szürke és sárga színű homokkő rétegei között világosszürke, majdnem 
fehér, erősen bontott, apró biotitlemezkékkel hintett vulkáni tufaréteg 
van. Részleges vegyelemzése (elemző: So h a  I . -n é ) :  Si02 64,99%; FeÖ 
0,21%; Fe26 3 1,74%; A120 3 12,70%. Ez is riolittufa lehet.

4. Mánfától D-re az alaphegységre a kongériás képződmény helyett 
durva konglomerátum települ. A konglomerátum anyaga szemcsenagyság
ban és összetételben erősen változik, mezozóos eredetű kavicson kívül főleg 
kvarcit, permi vörös homokkő és kvarcporfír törmelékét tartalmazza.

A fúrásokban, valamint B ö c k h  J. szerint Budaía község mellett a 
patakvölgyben is feltárt kongériás mészkő (ennek már csak görgetegszerű 
törmelékét találtam) és a halpikkelyes agyag feletti, mogyoró-dió nagy
ságú kavicsokból álló, valamint sárga színű, durvahomokos összetételű 
szint a Mánfapatak völgyében szürke, agyagos-meszes, csillámos homokba 
és homokkőbe megy át. Ez faunát nem tartalmaz, ásványos összetételében 
muszkovit, kvarc, biotit és kevesebb íöldpát uralkodik. A kétségtelenül 
lassú áramláséi, sekély medrű folyóvízből lerakott homok- és homokkő
rétegre durva kavics és konglomerátum települ. Többségében dió-tojás- 
nagyságúak, néhol ököl-, sőt fejnagyságú kavicsokból áll [permi vörös 
homokkő 23—41%; werfeni szürke dolomit 0—41%; anizusi mészkő és 
dolomit 11—32%; raeti (?) homokkő 0—7%; kvarcporfír 6—27%].

Erre a szintre a mélyebb helyzetű halpikkelyes agyaghoz hasonlóan a 
gyakori vulkáni tuíaközbetelepülés jellemző. A folyamatos, csendesebb 
üledékképződésű agyagrétegekben a vulkáni tufát változó vastagságú 
csíkok formájában gyakran átfúrták. Ezeket a tufákat nem tudtam rész
letesen vizsgálni, a leírásból pedig nem állapítható meg, hogy tiszta anyagéi, 
kemény riolittufáról vagy átmosott, laza tufitról van-e szó.

A homokos agyagfélékben és a folyóvízi lepusztulást, gyors anyag
szállítást jelző durvább törmelékes szintek homokanyagában is nagyszámú 
tufaeredetű ásvány található, ez pedig inkább a lerakodott riolittufa- 
rétegek átmosódása mellett bizonyít.

A durvaszemű, homokos-kavicsos konglomerátumcsoport az Irtás- 
mező feltárásaiban apróbb kavicsos homokba, majd homokkőbe megy át, 
ami közepesen koptatott és osztályozott anyagú folyóvízi képződmény
nek minősíthető.

A helvéti emelet legmagasabb szintjében Budafa környékén élénk- 
sárga, keresztrétegzett folyóvízi homokot, durvakavicsos homokot [ani
zusi szürke mészkő 38%; raeti (?) homokkő 25%; kvarcporfír 37 %] 
találunk. A homok nagyobb szállítási távolságú, osztályozottabb szemcse
nagyságú, több éles kvarcszemcsét tartalmaz. Sok metamorf eredetű 
ásványa itt az anyag egy részének nagyobb távolságból való származására 
és helyi törmelékes anyaggal való keveredésére utalhat. Feltűnő, hogy a 
kavicsanyagból a permi homokkő törmeléke kimarad.

ö. Komlótól keletre a kongériás rétegek közvetlenül a liász alaphegy-
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ségre települnek. A zobáki új akna környékén és a zobáki műút hajtű
kanyarja közelében levő kongériás homokos mészkő itt sárga színű, lika- 
csos szerkezetű, helyenként tömegesen tartalmaz Congeria kőbeleket. 
Ezenkívül Bulimus vadászi W e n z , Neritina picta F é r ., Unió sp., halfogak 
találhatók benne. Fölötte az édesvízi sorozat további tagjaként halpik
kelyes agyag települ. A Kossuth III. és Béta-aknák környékén figyelhető 
meg legjobban. Színe kék, sárga, szürkéssárga, jellemző változata a sávos

2. ábra. Szelvény a Kossuth-akna m elletti iparvasút bevágásáról. Jelmagyarázat: 
Pleisztocén: 1. lösz. H elvéti: 2. konglom erátum ; 3. bentonit; 4. rozsdabarna színű

homokkő Congeria-fészkekkel
Fig. 2. Coupe du creux du chemin de fer des transports industriels, prés du puits 
Kossuth. Legende: Pléistocene: 1. loess. H elvétien: 2. conglomérat, 3. bentonite, 

4. gres de couleur de rouille, á nids congériens
Рас. 2 . Разрез выемки для промысловой железной дороги у шахты им. Кошшута. 
Легенда: Плейстоцен: 7. лесс. Гельветский ярус: 2. конгломерат, 3. бентонит, 

4. буровато-ржавый песчаник с конгериевыми гнездами

agyag és márga, csillámos-homokos agyag, tufás agyag. Helyenként vékony 
barnakőszénlencséket is tartalmaz. Néhány feltárásban a kongériás mész
kő fölött halpikkelyes agyag helyett homokos kavicsréteget találtam.

A komlói amfibolandezittel kapcsolatban (4, 5) meg kell jegyeznünk, 
hogy az andezitnek kongériás mészkőre (4) való ráömlése a komlói régi 
ventillátorok völgyében ma már nem látható. Az andezit állítólagos kon
tak t hatása a halpikkelyes agyagra jelenleg ugyancsak ellenőrizhetetlen. 
Andezittufa és andezittufából származó bentonit jelenléte ásványkőzet
tani és földtani szempontból még nem eléggé bizonyított. Űjabb fúrással 
az andezit alatt riolittufát harántoltak, ami után már a liász alaphegység 
következett.
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A Kossuth-akna melletti kisvasút bevágásában fonolit és riolittufa 
törmelékét tartalmazó konglomerátum és vékony bentonitréteg kíséreté
ben rozsdabarna színű, meszes, durvaszemű, földpátos homokkövet talál
tam, amiben Congeriáк és Bulimusok vannak (2. ábra).

A Kossuth-akna alatti budafai völgyben ugyancsak sikerült kongériás 
mészkövet találnom. A két feltárás kőzetanyaga kőzettanilag nem azono
sítható. A Kossuth-akna melletti kongériás-bulimuszos homokkő áthalmo
zott anyagú. Bizonyíték erre az anyag szerkezetén és települési módján 
kívül a közbetelepült és a homokrészecskék között is sok helyen megtalál
ható bentonitosodott, átmosott tuíitanyag is.

Komló közvetlen környékén tehát hol kongériás mészkő, hol riolit
tufa, néhány helyen pedig durva törmelékréteg települ az alaphegységre. 
Az említett fúrás szerint az andezit az alaphegységre települt riolittufára 
következik. Távolabb viszont a riolittufa és az alaphegység között még 
kongériás rétegek vannak. A Kossuth-akna melletti kongériás képződ
ményben már a riolittufa áthalmozott anyaga található, ez tehát a riolit- 
tufánál fiatalabb. Az áthalmozott anyagban tehát a kristályos alaphegység 
(fonolit) és a riolittufa törmeléke együtt található. A kongériás-bulimuszos 
homokkő a konglomerátummal együtt még az alaprétegekhez tartozik; 
riolittufa fölötti helyzetű kongériás szint.

A budafai légaknától a Mánfahegy irányában haladva az Irtásmező 
feltárásainak ismertetése során említett magasabb szintű helvéti homokos
kavicsos rétegekre a tömedékbánya mesterségesen jól feltárt törmelék
sora következik. Ennek ismétlődő homok—homokkő—kavicsos homok— 
konglomerátum—mésziszap rétegei folyóvízi (delta jellegű), parti és 
mocsári fáciesek váltakozását mutatják. A mellékelt rétegszelvényen 
(XXXII. melléklet) és az anyagvizsgálati eredményekből látható, hogy az 
alsó rész folyóvízi eredetű rétegeire állóvízi mésziszap-közbetelepülés után 
ismét folyóvízi, azután inkább parti jellegű, majd deltaképződmény követ
kezik. Legfelül újra agyagos mésziszap települ. A nehézásvány-összetétel- 
ből világosan kiolvasható, hogy az üledékképződés során nem a lehordási 
terület, hanem a kifejlődés változott.

Ugyanez a rétegtag található a Határtető K-i árkában és a Mánfahegy 
ÉK-i, erdei vízmosásában, sárgásbarna, durvaszemű homokkő, laza homok 
és homokos kavicsréteg [kvarcporfír 50%; anizusi szürke mészkő 30%; 
finomszemű (raeti?) homokkő 15%; kvarckavics 5%] formájában. A ho
mokos kavicsrétegben itt  Ostrea cír. gingensis S c H L O T H .- t  találtam, a 
részletes üledékvizsgálat alapján ezt parti-delta jellegű képződménynek 
tekinthetjük. E feltárástól К -re már kizárólag tengeri képződményt 
találunk.

A durvatörmelékes homokos-kavicsos réteg a Mánfahegyen tengeri 
homokos-tufás-agyagos képződménybe megy át. A slírfáciesű rétegekben 
gazdag tortónai jellegű Foraminifera-faunát és vékonyhéjú kagylót találtam 
(Corb ulá k, A m üss i um ok).

6. Magyaregregyen a Bükkös és Kecskehát mély árkaiban az alsó- 
helvéti képződmények krétakori trachidoleritre durvatömbös, szinte
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kizárólag trachidolerit-anyagú törmelékréteggel települnek. Helyenként 
több m3-es tömbök is láthatók.

A durvatörmelékes rétegek fölött kemény, zöldesszürke színű, biotitos 
riolittuía következik. Összvastagsága mintegy 8 m lehet. Gyakori benne a 
szenesedett ágmaradvány, vékony kőszéncsík vagy kőszénlencse. Kőzet
tani és rétegtani azonosíthatósága szerint a máza—váraljai riolittufával 
azonos. Vegyelemzése az alábbi eredményt adta (elemző: Guzy K.-né):

SiOo ..........................................................  68,10
FeÖ ........................................................  0,49
Fe20 3 ......................................................... 0,62
A120 3   11,30

A trachidolerit-konglomerátum a Kecskehát vízmosásának jobb oldali 
elágazásában sötétszürke meszes homokkőbe megy át. Faunája főképpen 
Melania escheri Brong., Pisiclium sp., Congeria böckhi W e n z , Unió sp. 
Bartha F. szerint ez a képződmény csökkentsósvizinek tekinthető. 
A kongériás-molluszkás homokkő fölött néhány m vastag agyagos tufit- 
réteg van.

Magyaregregy község területén, a Kossuth u. 72. sz. ház udvarán a 
trachidolerittörmelékre halpikkelyes agyag települ. CaC03-tartalma 
27,19%, anyagában szabad szemmel halpikkelyek, növényi lenyomatok 
láthatók. Iszapoláskor halcsontdarabkák kerültek elő. DTA-elemzése a 
kolloidrészlegben montmorillonitot, szerves anyagot és kalcitot m utatott ki.

A kisréti árokban ugyancsak megtalálható halpikkelyes agyag fölfelé 
apró kongériákat tartalmazó kavicsos homokkőbe megy át.

A Magyaregregytől Császtáig húzódó területrészen a helvéti emeletet 
legnagyobbrészt ugyancsak trachidolerit-anyagú konglomerátum, vala
mint homok és homokkő képviseli, néhol zöld, barna vagy vörös színű 
agyagos homokrétegek kíséretében. Rétegeik között sok helyen találunk 
halpikkelyes agyagot vagy kongériás-molluszkás mészkő-homokkőpadokat, 
néhol lumasellát.
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Magyaregregytől ÉNy-ra a Leánykői-árok K-i ágában ugyancsak 
homokos, halpikkelyes agyagot találunk, néhol rovarmaradványokkal. 
A halpikkelyes agyagszint felső része itt erősen átdolgozott, homokkal és 
kaviccsal kevert, végül trachidolerit-anyagú aprókavicsos rétegbe megy át.

A Leánykő közelében, tehát a pikkelyvonulat mentén trachidolerit 
és triász mészkő törmelékét tartalmazó homokos kavicsréteg is van.

Összefoglalás

A kréta időszak barrémi emeletében a Mecsekhegység a területét addig 
elborító tengerből szigetszerűen kiemelkedett. Az eocén és oligocén üledé
kek is hiányoznak. Az alaphegységre általában faunamentes szárazföldi
folyóvízi eredetű törmelékrétegek, több helyen kongériás-bulimuszos, 
Rácmecskén emlősmaradványokat is tartalmazó édesvízi üledékek követ
keznek, amelyeket szakirodalmunk a miocén időszak helvéti emeletébe 
helyez.

A durva konglomerátumot homok és homokkő, valamint állóvízi 
kongériás mészkő és halpikkelyes agyagrétegek tarkítják. Ezek általában 
édesvíziek, egy részük azonban a fauna értékelése alapján csökkentsós- 
vízinek tekinthető.

A folyóvízi-állóvízi üledékképződést az É-i Mecsekben vulkáni kitörés 
szakította meg, amelynek terméke a vastag, szinttartó alsó-helvéti riolit- 
tafci-réteg.

Tolnaváraljától D-re az alapkonglomerátum és a riolittufa fölött 
zöldagyagos-kavicsos homok, újabb durva konglomerátum, azután fino
mabb szemű folyóvízi kavicsos-homokos rétegek következnek. A törmelék- 
anyag szemcsenagysága egészben véve felfelé csökken.

Hosszúhetény—Pécs—Komló környékén a helvéti emelet általában 
a kongériás-halpikkelyes rétegekkel kezdődik, ezek felfelé fokozódó szem
csenagyságú szárazföldi rétegekbe mennek át. Míg Máza-Váralja környékén 
(és ehhez hasonlóan Mániától D-re is) azonos időben hatalmas mértékű 
eróziós törmelékfelhalmozódás volt, addig Hosszúhetény és Komló körül 
túlnyomóan csendesebb, állóvízi üledékképződés folyt.
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