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A MECSEKI FELSŐ-TRIÁSZ KÉRDÉS JELENLEGI ÁLLÁSA
ír ta : N agy E lemér

A Mecsekhegység ezen délen 600 m-nyi, észak felé azonban vékonyodó, 
mindezideig tagolatlan és v ita to tt korú összletét homokkő-, aleurit- és agyag
kőrétegek alkotják, amelyek sárgára, sárgás- vagy zöldesbarnára málló padjai 
friss állapotban szürke és sötétszürke színűek.

E képződménnyel először BÖCKH J. (1876) foglalkozott. Ő a „wengeni” 
rétegekre következő és ,,telepmentes hom okkőének nevezett összlet legfelső 
részét — a belőle gyűjtö tt ősmaradványok alapján — a raeti emeletbe, kövü
letmentesnek talá lt mélyebb részét pedig általában a felső-triászba sorolta. 
Ezt a felfogást képviselik Vadász E. 1910 — 1914. évi mecseki jelentései is. 
Ezzel szemben az 1935. évi Mecsek-monográfia a ladiniba helyezett „wengeni” 
összlet fölött már kiemelkedésből eredő üledékhiányt* valószínűsít, s a telep
mentes összlet egészében a raeto-liász törmelékes üledékképződés bevezető 
szakaszát látja. Új mozzanatot jelent ebben a kérdésben Wein G y . (1961-ig 
kéziratos) közlése, mely szerint a Komló 21. sz. fúrás rétegsorában a ladini 
palás agyag, illetve a telepmentes homokkőösszlet között üledékfolytonosság 
állapítható meg. A Balogh K. vezette térképező csoport mecseki munkálatai 
során, 1955-ben, K ilÉnyi T. a kozári Andor-forrás völgyében fel is tá ra tta  a 
ladini palás agyag és a homokkőösszlet határát. Ebben a feltárásban a ladini 
rétegsor homokosodása ma is tanulm ányozható: a palás agyag rétegei közé 
fölfelé egyre több agyagosabb — tisztább homokkőpad iktatódik, s a palás agyag 
lassanként kimarad. A vasasi Vöröses-árok szelvénye alapján elsőül Imreh L. 
(1956) kísérelte meg az összlet üleddékkőzettani jellemzését. Felszíni szelvény
ben azonban nehéz az összletről megbízható képet kapni, mert a mállé- 
konyabb palás agyag- és aleuritrétegek valósággal elsikkadnak a felszínen 
élesen kipreparálódó homokkőpadok közt. Imreh figyelmét is elsősorban az össz
let homokkőpadjai ragadták meg, azok ásványtani vizsgálatával foglalkozott. 
1958-ban Kisréten, K antaváron és Vasas fölött is feltárattuk a ladini és a felső
triász határképződményeit. GÓCZÁN F. csigafauna- és N agy I. Z. flóra-vizs
gálatai alapján a homokkőösszlet legalsó rétegeit a ladini emeletbeli regresszió 
zárótagjainak tek in tettük  és a kasziáni rétegekkel párhuzam osítottuk (Nagy 
E. 1961).

1962-ben mélyült le Pécsbányatelepen, a Karolina-völgy oldalában a 
Pécs 28. sz. fúrás, amely a felső-triász összlet felső részében indult, s azt 452 
méterig harántolta. 452 m-től 574 m-ig ladini képződményekben haladt, majd 
657 m-ben felső-anizuszi foraminiferás (frondiculáriás) mészkőben állt le. A fúrás
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1 a d i n i rétegsorában két kisebb üledékszakasz ismerhető fe l: az alsó, vasta
gabb rétegsort felölelő szakasz agyagos mészkővel kezdődik és a felszínről 
is ismert módon, a mésztartalom fokozatos kimaradása, továbbá a törmelékes 
alkotórészek szaporodása mellett, homokkővel zárul. A felső szakasz véko
nyabb (kb. 10 m), palás agyaggal indul és aleurit-, valam int agyagos homokkő
rétegeken át durvaszemű homokkőpaddal fejeződik be. Ebben a felső üledék
szakaszban a fúrásban is m egtaláltuk a felszínről már ismert, kassziáni típusú 
csiga-maradvány okát (.Naticopsis uhligi K lipst., Actaeonina cf. scalaris 
MÜNST., Amauropsis sp.). A fúrás nyugodt, zavartalan településben, átlag 
23° dőléssel, 410 m valódi rétegvastagságban harántolta a felső-triász összletet. 
Szelvényéből tehát csak az összlet felső, kb. 150 m-es zárószakasza hiányzik.

Az összlet szürke színű, csak a kis törések mentén m utat enyhe vöröses 
színeződést. A rétegsort kb. egyenlő arányban alkotja durva-, közép- és finom - 
szemű homokkő, agyagos homokkő, aleurit és agyagkő. N oskené Fazekas G. 
vizsgálatai szerint ásványtani összetétele lényegesen különbözik az alsó-liász 
képződményekétől, elsősorban földpátban dúsabb, tehát kevésbé érett voltá
val tér el azoktól. BÁRDOSSY Gy . az agyagásványokat illetően is tapasztalt 
eltéréseket. Üledékföldtanilag az összlet ritmusos felépítése kétségtelen. A fú
rásban is tapasztalható az a felszínről már ismert jelenség, hogy az összlet 
alsó részében inkább regresszióra utaló, felső részében jobbára transzgressziós 
jellegű ritmusok uralkodnak. A rétegsor alsó 250 m-ében (172 — 452 m között) 
durvaszemű homokkőrétegre éles határral és finom szemnagysággal követ
kezik az újabb ritmus, majd felfelé, fokozatosan ismét durvábbá válik az üle
dékanyag. A fúrás 40—172 m-ig terjedő szakaszában a ritmusok jellege ke
vésbéfelismerhető az éles réteghatárok, üledékelsodrásos jelenségek hiányoznak. 
A fúrás felső részén (0 — 40 m-ig) a ritmusok finomszemű képződményekre 
éles határral települő durvaszemű homokkővel kezdődnek s a ritmuson belül 
a szemnagyság fokozatosan csökken.

A fúrás lehetőséget nyú jt a rétegsor bizonyos fokú tagolására és megköze
lítő korbeosztására is. Az összlet makro- és mikroflóráját a Mecseki Földtani 
K utató-Fúró Vállalat dolgozza fel részletesen. Eredményeik egyelőre nem is
meretesek. Saját meghatározásaink szerint a fúrás felső-triász rétegsorából 
a következő fauna került elő:

K agyló:
Pleurom ya  cf. ambigua B ittner

Csiga:
Actaeonina (C ylindrobullina) cf. scalaris MÜNST.
N aticopsis uhligi K lipst.
N aticopsis sp.
A m auropsis sp.
Operculum

Rák:
Ostracoda indet.
Isaura  cf. minuta (G oldf.)
I saura óva ta ( L e A)
Isaura, sp.



A mecseki j.-triász kérdés jelenlegi állása 15

H alm aradvány:

fog: Acrodus m inim us A g .
pikkely: D apedius (? )  inornatus H enry , Semionotus sp. 
uszonytüske: Palaeoniscus?, Semionotus?

Az Ostracodák a rétegsor szinte valamennyi finomabb szemű képződmé
nyében, héjas és héjatlan m egtartásban egyaránt megtalálhatók. A levéllábú 
rákok tömegesen jelentkeznek a fúrás 402 — 452 m-ében, tehát a felső-triász 
rétegsor legalján. I t t  elsősorban az Isaura minuta alak található. Feljebb, a 
halmaradványos csoportban a Phyllopodák már alárendeltebbek és egyéb 
fajok is valószínűsíthetők (/. ovata). A Pleuromya ambigua az alsó, minutás 
csoportra korlátozódik. A rétegsorban általánosan elterjedtek a csigák, hal
m aradványok ellenben csak a fúrás 350 — 390 m mélységközéből kerültek elő.

A rétegsor alsó részét (397 — 452 m-ig) a Phyllopodák alapján, az alsó- 
keuper estheriás rétegeivel látjuk azonosíthatónak. Az itt  található Pleuromya 
cf. ambigua Bittner faj a karni emelet jelenlétét valószínűsíti. Az erre a cso
portra (172 — 397 m mélységközben) rátelepülő következő csoportot halm arad
ványai alapján a középső-keuper semionotuszos rétegeivel párhuzam osíthatjuk. 
A két alsó rétegcsoport mindegyikét regressziós jellegű ritmusok építik fel. 
Ennek az azonos üledékföldtani jellegnek alapján elkülöníthetjük a rétegsor 
alsó részét a felsőtől, s az alsó rész két rétegcsoportjának faunája alapján 
valószínűsítjük azok k a r n i  emeletbe való tartozását.

Az átmeneti jellegű ritmusokkal jellemzett következő rétegcsoportban 
(40—172 m) egy Actaeonina cf. scalaris MÜNST. csigán kívül ősmaradványaink 
nincsenek. Az a la tta  levőtől eltérő üledékkőzettani jellege alapján a nóri emelet 
képviselőjének véljük. A fúrás felső 40 m-ében levő, transzgrpssziós ritmusokból 
felépített csoportban pedig már a r  a e t  i emelet alsó részét valószínűsíthetjük.

Végül meg kell említenünk a Pécsszabolcstól D-re lemélyült Pécs 23, 25. 
és 26. sz. fúrásokat. E fúrások mindegyike a kőszénösszlet felső részével azono
sítható képződmények a la tt anizuszi mészkőkavicsokból álló abráziós konglo
merátumot harántolt. A konglomerátumösszlet eddig ismert legnagyobb 
(átfúrt) vastagsága 600 m, valódi vastagsága kb. 400 m. Véleményünk szerint 
a konglomerátum-sorozat alsó része a f e l s ő - t r i á s z  képviselője ezen a 
területen, míg felső része a kőszénösszlet alsó és középső telepcsoportjának 
megfelelője. Szentes F. (1961) térképvázlataival összhangban álló elképze
léseink szerint az anizuszi emelet sekély tengermedencéjéből a ladini emelet
től kezdődően — anélkül, hogy a medence északi partvonala lényegesen módo
sult volna — epirogén süllyedéssel egy részarány tálán medence alakult ki. 
Ebben az északról lapos, az alsó-liászban síklápokkal borított parttal, délen 
pedig abráziós m agasparttal határolt és délen erőteljesebben süllyedő meden
cében rakódtak le a felső-triász és az alsó-liász üledékei. A kőszénösszlet felső 
telepcsoportjának képződése idején a déli part abráziós jellege megszűnt, az 
üledékgyűjtő szelvénye szimmetrikussá vált. A felső telepcsoport és a felső- 
szinemuri képződmények a konglomerátumösszleten túlterjednek. Ennek a rész- 
aránytalan medencealakulásnak valószínűleg preformáló szerepe volt a Mecsek - 
hegvség déli nagyszerkezeti övének kialakulásában.
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Összefoglalásképpen megállapítható, hogy
1. A mecseki felső-triász rétegsor a felső-ladini homokkő képződményekre 

üledékfolytonossággal települ.
2. Sem a ladini rétegek és a homokkőösszlet között, sem magán a homokkő- 

Összleten belül nincs okunk akárcsak egy emeletre is terjedő üledékhiányt 
feltételezni.

3. A homokkőösszlet aljáról előkerült ősmaradványok kétségkívül a 
karni emelet jelenlétét bizonyítják.

4 . A ladini emelet és a felső-triász folyamán a korábban sekélytengeri 
üledékgyűjtő a lehordási terület reliefenergiájának megnövekedése mellett 
fokozatosan delta típusú — litorális, mocsári — lápi medencévé fejlődött, amely
nek tengermenti helyzete mindvégig valószínűsíthető.
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D ER ZEITIG ER  STAND D ER  STR EITFRA G E Ü B ER D IE 
MECSEKER OBERTRIAS

von

E. N^gy

Dieser im S zwar 600 m mächtige, aber dem N zu sich verjüngende Kom 
plex des Mecsek-Gebirges, der bis heute nicht gegliedert werden konnte und 
dessen Alter bereits bestritten wird, besteht aus Sandstein-, Aleurolit- und 
Argillitschichten.

In  1958 sind die Grenzbildungen des Ladin und der Obertrias bei Kisrét, 
K anta  vár und Vasas freigelegt worden. Auf Grund der Untersuchung der 
Gastropodenfauna durch F. GÓCZÁN und der Florenuntersuchungen von I. Z. 
N agy betrachteten wir die Basisschichten des Sandsteinkomplexes als abschlies
sende Glieder der ladinischen Regression und parallelisierten sie mit den Kas- 
sianer Schichten (E. N agy 1961).

In  1962 wurde in Pécsbányatelep, am Hang des Karolina-Tales die Boh
rung Pécs Nr. 28 abgeteuft. Sie begann im oberen Teil des Triaskomplexes 
und teufte den letzteren bis zum 452 m durch. Vom 452 m bis 574 m durch
querte sie ladinische Bildungen, und wurde in 657 m, im Foraminiferenkalk 
(Frondicularienkalk) des Oberanis eingestellt.

Es sollten noch die S von Pécsszabolcs angesetzten Bohrungen Pécs Nr. 
23, 25 und 26 erwähnt werden. All diese Bohrungen durchquerten ein aus ani-
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sischen Kalksteinschottern bestehendes Abrasionskonglomerat unterhalb sol
cher Bildungen, die mit dem oberen Teil des Kohlenkomplexes iclentiiiziert 
werden können. Die bekannte, grösste (durchgebohrte) Mächtigkeit des K on
glomeratkomplexes erreicht 600 m, seine tatsächliche Mächtigkeit beträgt cca 
400 m. Wir sind der Meinung, dass der untere Teil der Konglomeratserie in 
diesem Gebiet der Vertreter der Obertrias ist, während der obere Teil der un
teren und der m ittleren Flözgruppe des Kohlenkomplexes entspricht.

Zusammenfassend, können folgende Tatsachen festgestellt werden:
1. Die Obertrias-Schichtenfolge des Mecsek-Gebirges lagert m it einer 

Sedim entationskontinuität auf den oberladinischen Sandsteinbildungen.
2. Wir haben keinen Grund dafür, um entweder zwischen den ladinisclien 

Schichten, oder innerhalb des Sandsteinkomplexes selbst die Anwesenheit einer 
Sedimentationslücke zu vermuten, und zwar nicht einmal einer solchen, die 
bloss die Zeitspanne einer stratigraphischen Stufe umfassen wTürde.

3. Die von der Basis des Sandsteinkomplexes eingesammelten Fossilien 
beweisen zweifellos die Anwesenheit des Karn.

4. W ährend des Ladin und der Obertrias, bei der Zunahme der Reliefener
gie des Abtragungsgebietes, entwickelte sich das ehemalige seicht marine Sedi
mentationsbecken allmählich zum deltaartigen — litoralen, sumpf- und moor
artigen Becken, das sich aller Wahrscheinlichkeit nach stets längs der Meeres
küste hinzog.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВОПРОСА О ВЕРХНЕМ ТРИАСЕ
ГОР МЕЧЕК

Э. НАДЬ

Рассматриваемая, до сих пор не расчлененная толща оспариваемого 
возраста, сложена песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Мощность 
ее на юге гор Мечек составляет 600 м, однако к северу она сокращается.

В 1958 г. в районе Кишрета, Кантавара и Вашаша горными работами 
были вскрыты отложения границы между ладином и верхним триасом. 
На основании результатов, полученных Ф. ГОЦАНОМ при изучении 
гастроподовой фауны и И. 3. НАДЬ при анализе комплекса флоры, самые 
нижние пласты песчаниковой толщи были приняты нами за завершающие 
члены ладинской регрессии и были сопоставлены с кассианскими слоями 
(Э. НАДЬ, 1961).

В 1962 г. в с. Печбаньятелеп, на склоне долины Каролина была про
бурена скважина Печ № 28, которая началась в верхней части верхнетриа
совой толщи и пересекала ее до 452 м. От глубины 452 м до 574 м она про- 
хождала ладинские отложения, а затем была приостановлена на глубине 
657 м в фораминиферовых (фрондикуляриевых) известняках верхнеанизий- 
ского яруса.

Следует еще отаетить заложенные к ю гу  от с . Печсабольч скважины 
Печ №№ 23, 25 и 26. В каждой из этих скважин, под отложениями, ото
ждествляемыми с верхами угленосной толщи, были пройдены абразионные

2 А M agyar Á llam i F ö ld ta n i In tézet É vi J e le n té se  az 1962. évről



18 NAG Y E.

конгломераты, состоящие из анизийских известняковых галек. Известная 
до сих пор наибольшая (пробуренная) мощность конгломератной толщи 
составляет 600 м, фактическая мощность — около 400 м. По нашему мне
нию нижняя часть конгломератной серии в рассматриваемой области 
является представителем верхнего триаса, в то время как верхняя часть 
представляет собой эквивалент нижней и средней групп пластов угленос
ной толщи.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
7. Верхнетриасовая толща гор Мечек налегает без перерыва осадкона- 

копления на верхнеладинские песчаниковые образования.
2. Ни в коем случае необосновано предположить наличие перерыва 

даже объемом одного яруса ни между ладинскими отложениями и песча
никовой толщей, ни в пределах самой песчаниковой толщи.

3. Найденные в низах песчаниковой толщи ископаемые несомненно 
доказывают присутствие карнийского яруса.

4. В ладинское время и во время верхнего триаса, по мере увеличения 
рельефной энергии области сноса, бывший мелководный осадконакопитель
ный бассейн постепенно превращался в бассейн дельтово-литорального и 
болотного типа. При этом вполне вероятно, что данный бассейн все время 
занимал приморское положение.


