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ADATOK A MECSEKHEGYSÉG ÉS PEREMVIDÉKE NEGYEDKORI 
SZERKEZETI VISZONYAINAK VIZSGÁLATÁHOZ

( L  sz. melléklettel) 

írta: M oldvay L oránd

A hegységek negyedkori szerkezeti viszonyainak vizsgálata tágabb 
összefüggésben az egész tektonikai quarterkutatás problémaköréhez kapcso
lódik. PÁVAI-Vajna  F. (1925) tudom ánytörténetileg nevezetes vizsgálatai
val irodalm unkban már viszonylag korán jelentkezett a hegységek quarter - 
tektonikai jelenségeinek megismerésére, értelmezésére és regionális keretben 
történő bem utatására irányuló törekvés. Rendszeres adatgyűjtést fo ly tato tt 
a Mecsekben is, elsősorban az elmozdulásokra vonatkozó adatok gyűjtésével 
és — általános tektonikai szemléletének megfelelően — negyedkori fel- 
boltozódásokat állapíto tt meg, az a lp i-k á rp á ti  orogénhez tartozónak vélt 
folyamatos felgyűrődéssel.

A fiatal elmozdulásokra vonatkozó adatokat azonban, így különösen a 
déli peremen észlelt posztpannóniai mozgások bizonyítékait V adász E. (1935, 
1960), W e in  G y . (1961), S ch m id t  E. R (1962), S zabó P. Z (1955, 1957) 
és B e n d e fy  L. (1959) munkáiból is ismerjük.

PÁVAI-Vajna  F. általában elsősorban rétegdőléseket mért. A kis értékű 
dőlések adatai azonban csak megszorításokkal fogadhatók el; a túlnyomólag 
eolikus képződményekkel boríto tt hegy- és dombvidéki területeken pedig 
a rétegek eredeti ferde települése és csúszásokkal létrejött helyzet váltó zása a 
módszer alkalmazását nem is teszi lehetővé. Vetődések egyértelmű megfigye
lése azonban elszórtan lehetséges löszben is. Hegyvidéki szerkezetkutató jelen
tőségű ezenkívül az olyan különleges adat is, m int a K retzoi M . által felismert 
nyomás következtében létrejö tt pleisztocén emlőscsont-deformáció és a W e in  
G y . által bányavágatokban megfigyelt fiatal szerkezeti vonalak mentén ész
lelhető összenyomódás is. A hegyvidéki quartertektonikai kutatásban azonban 
a legnagyobb jelentősége a morfológiai vizsgálatoknak van.

Tanulm ányunkban morfológiai vizsgálataink eredményeit és a belőlük 
levont tektonikai következtetéseket ism ertetjük.

1. Morfológiai adatok
A vizsgált terület felöleli a Jak  ab hegy — Zengő vonulat déli részét és 

Szentlőrinc — Szekszárd, Dombóvár — Pécsudvárd között a hegység perem 
vidékét.
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A peremvidék legszembeötlőbb morfológiai jelensége, bogy dombjai 
többé-kevésbé szabályos, általában könnyen felismerhető, gyakran több km2 
nagyságú, enyhén dőlt, csapás-, dőlés- és átlós irányú völgyek által körül- 
árkolt táblákként jelennek meg (1. ábra).

1. ábra. A dőlt táblás térszíni formák és a haránt völgyek alluviumán keletkezett jelenségek
összefüggése és szerkezeti értelmezése

Jelmagyarázat: A =  gát (vö lgy i v ízvá la sztó ), В  =  bevágódás, C =  m edenceszükület, bevágódás; 1. a llu vium ,
2. idősebb kőzettöm egek

Abb. 1. Zusammenhang zwischen den Reliefformen sich einfallender Tafeln und am Alluvium 
der Quertäler aufgetretenen Erscheinungen und ihre strukturelle Interprätierung

Zeichenerklärung: A =  Dam m  (T alw asserscheide), В =  E in sch n itt, C =  Beckenverengung, E in sch n itt; 1. A llu
vium , 2. ältere G esteinsm asse

A táblák egymás mögött azonos csapásban sorakoznak. Nyugaton álta
lában D —DNy, keleten DK felé dőlnek, találunk azonban ÉNy-i dőlésű tábla- 
sorozatot és keleties dőlésű táb lákat is.

A táblák csapásirányában — a m ondottak szerint leggyakrabban közelí
tően K —Ny-i irányban — kialakult völgyek oldala részarány tálán, D-i olda
luk meredek, É-i oldaluk lapos. A meredek oldalban a lösz a la tt a dombvi
déken is m egtaláljuk az idősebb képződmények kibúvását, míg a lapos ol
dalban csak lösztakaró található. A táb lákat dőlésirányban harántoló völgyek 
oldala részarányos.

Sajátos megjelenési form át m utat a táblás jellegű felszín a hegység dél
keleti oldalán, a Jakabhegy —Zengő vonulat meredek lejtőterületén. I tt  
néhány száz méter szélességben húzódó pásztákban sorakoznak É N y — Dk-i

irányban megnyúlt, csúcsukkal ÉNy felé m utató 
lapos ferde kúpok, melyek hosszirányú eróziós 
felszabdalódás következtében széttagolódással jö t
tek létre, de jellegüket tekintve tábláknak felelnek 
meg (2. ábra). I t t  csapásirányú völgyek, vízfolyá
sok a terület meredek általános dőlése m iatt a

2. ábra. A dőlt táblás jellegű térszíni formák és a haránt - 
völgyek bevágódási viszonya a Mecsek DK-i peremén és azok 

szerkezeti értelmezése. (A = bevágódás, В = vízfolyás)

Abb. 2. Einschnittsverhältnis der einfallenden tafelartigen 
Reliefformen und der Quertäler am SO-Rand des Mecsek - 
Gebirges und ihre strukturelle Interprätierung. (A = Ein

schnitt, В = Wasserlauf)
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homlok vonalak mentén nem alakultak ki, csupán részarányos oldalú, dőlés
irányban lefutó rövid völgyek. I. mellékletünkön feltüntetjük a térképezett 
területen ta lá lt táb lákat a homlokvonalukon — part-élükön — meghúzott 
csapásiránynyal és a dőlésiránnyal.

Meg kell emlékeznünk a domború, antiklinális-szerű felszínről is. Ezek 
egyike-másika csapásirányban nagy területen végighúzódik és vízválasztót 
alkot. Néhol az ilyen felszín dőlt táblás formában folytatódik.

Az ellentétes irányban dőlt táblák  találkozási vonalánál mély vonalakat 
is megjelöltünk, ezek azonban csak a térszín általános helyzetét jelzik, önálló 
formakincset nem képviselnek.

A medencék részben a táblák csapása mentén, részben harántirányban 
keletkeztek. A pécsi, vasasi és hosszúhetényi medence csapás mentén, a sásdi 
és a bonyhádi harántirányban fekszik (I. mell.).

A felsorolt formák mellett a medenceszűkületeket, bevágódási és elgáto- 
lódási jelenségeket is igyekeztünk számbavenni. A feltün te te tt pécsudvardi 
elgátolódás és a zóki antecedens völgy az irodalomból is ism ert (S zabó P. Z. 
1955).

2. A fe lsz ín i form ák  k ele tk ezésén ek  szerk ezeti értelm ezése

Területünkön az egyes formák fiatalkori elmozduláshoz kötöttségét 
nem nehéz bizonyítani. PÁVAI-VAJNA F. (1925) is felhasználta a völgybevágó- 
dási megfigyeléseket a szerkezeti vonalak megjelölésénél. S zabó P . Z. völgyi 
form ákat említ fiatal elmozdulások bizonyítékaként, így pl. a zóki antecedens 
völgyet és a Pécsi-víz völgyének pécsudvardi elgátolódását. I t t  kell megemlíte
nünk E r d é l y i M . (1961, 1962) Külső-Somogyban fo ly tato tt újabb fontos tanu l
m ányát is, melynek során hasonló jellegű területen a felszíni formák és a szer
kezet összefüggéseit ism ertette, É — D-i irányú összetorlódás m egállapítá
sával. Az összetorlódás! vonalak — megállapítása szerint — a Bakony idősebb 
rátolódási síkjaihoz igazodnak.

A völgyek formajelenségeinek megfigyelésével igazolható a hegység
peremi táblás és domború térszínek létrejöttének szerkezeti összefüggése is. 
Ezek a térszínek nagyon fontos formaelemei területünknek, mert általános 
elterjedésűek és így az elszórt völgyi észlelések e rendszerhez kapcsolhatók, 
egységes szerkezeti értelmezést tesznek lehetővé.

Hetvehelynél az egyik táb la homlok vonala és a Bükkösdi völgy keresz
teződésénél elgátolódás következett be, egy régebbi völgy vonalon a régi víz
folyás medre a pécsudvardihoz hasonlóan kiemelkedett, a völgy vízfolyása 
nyugatabbra helyeződött, miközben ebben a sávban teraszt is k ialakított. 
Ezen a vonalon tehá t a táb la  keletkezésével valamilyen módon összefüggő 
fiatal kiemelkedésre kell következtetnünk (I. mell.). A M agyaregregvtől 
Ny-ra jelölt domború térszínbe az egyik harántvölgy a dom borulat tengelyé
nél bevágódik, ami emelkedést igazol. A Sásdnál jelölt domború térszín ten 
gelyénél a sásdi medence kissé összeszűkül. Hasonló, de erősebb medence
szűkületet találunk a bonyhádi medencében is, a harántirányú táblás té r
színek homlok vonalánál, am it csak a jelzett vonalon végbemenő kiemelkedés
sel m agyarázhatunk. Zengővártól D — DK-re 2,5 km-re két táblás vonulatot
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találunk: a harántvölgy vízfolyása a tábla homlokvonalánál mindkét ponton 
elveszti esését, kiszélesedő alluviumot képez, feltehetően a terület pásztás 
emelkedéséből eredő elgátolódás m iatt (2. ábra).

A vázolt jelenségek azt bizonyítják, hogy a táblás és domború felszínek 
keletkezésében fiatalkori szerkezeti mozgások játszanak közre, a táblák mere
dek homloksíkján, a táb la  anyagát alkotó kőzettömegek mintegy emelkednek 
az előttük fekvő táblák gyenge lejtésű lapos felszínéhez képest. A jelenség 
legkézenfekvőbb geomechanikai m agyarázatának, különösen a fiatal üledékek
kel vastagon feltöltött területeken, az alaphegység K —Ny-i csapású torlódásos, 
pikkelyeződéses szerkezetalakulásával összefüggő, emelkedésből eredő töréses 
lebillenés látszik (1. ábra). A táb lákat határoló törések az emelkedés kö
vetkeztében kialakuló feszültségeket levezető elnyíródási síkok lehetnek (an
tithetic  fault, Repetitionsverwerfung).

Az ilyen módon K —Ny-i szerkezeti vonalakon létrejö tt táblák, domború 
felszínek és völgyek szabályos rendszerét sok helyen szabályosan kialakult 
átlós irányú völgyek harántolják, amelyek kialakulását megkísérelhetjük 
S c h m id t  E. R. geomechanikai szemléletének megfelelően egy időben keletkezett 
átlós törésrendszerre visszavezetni, a sásdi és bonyhádi medence K —Ny-i 
irányban végbemenő tágulásból levezethető besüllyedéses keletkezésének 
feltételezésével együtt. A bonyhádi medence esetében azonban a táblák homlok
vonalán jelentkező kifejezett összeszűkülés ellene mond a tágulásból eredő 
árkos levetődés feltételezésének. A K —Ny-i irányú medencék előmélyedés 
jellegűek.

Említésre méltó, hogy a táblás térszínek csapása Szekszárdtól Pécsig 
É K  — DNy-i irányú, Pécstől Ny-ra azonban az egész rendszer áthajlik  Ny — ÉNy 
felé. Az áthajlás területén, Bodánál nagy kiterjedésű peremvidék van, ahol 

- feltehetően nyomásárnyék kialakulása m iatt — nem m utatkoznak táblák. 
Az egész rendszer nagy vonásokban követi a permi — mezozóos alaphegység 
idősebb mozgások során kialakult fő szerkezeti csapását, ezeknek és főleg a 
rhodáni mozgásoknak meghatározó szerepét lehet benne felismerni.

A DNy-i perem pannon üledékei ebben a vonatkozásban a rétegalakvál
tozás közvetlen bizonyítékával szolgálnak. A Danicz-pusztai pannóniai összlet 
ism ert szelvénye véleményünk szerint keletkezés utáni összetorlódást és fiatal 
felpikkelyeződést rögzít. A feltárásban a rátolódó mozgás jelei szépen észlel
hetők. A feltárástól К -re művelt homokbánya szelvénye felé tovább követve 
a rétegek helyzetét kitűnik, hogy nagyjából K -  Ny-i csapású feltolódási vonal 
mentén végbement összenyomódásos diszlokációról van szó, ami szokatlan 
erősségében csak keskeny, a mai morfológiával is kijelölhető sávra a tábla 
homlok vonalára korlátozódik, s ettől távoladva, D felé hamarosan csaknem 
vízszintes rétegződés m utatkozik. Á ltalában feltehető, hogy a pannóniai 
rétegek zavartsága a peremvidék területén m ásutt is a rögön vagy táblán 
belül elfoglalt helyzettől függ, a homlokvonaltól, távolodva esetleg nagy 
területeken is jelentéktelen lehet.

Nem tételezhetjük fel, hogy a térképünkön jelölt formaelemek a hegység 
negyedidőszaki szerkezeti jelenségeinek és szerkezeti fejlődésének minden 
lényeges ismérvét képviselik. A legszembetűnőbben a Magyaregregynél jelölt 
dom ború felszín példázza, hogy egyes szerkezeti megnyilvánulások a felszín 
alakulásában letom pítva, egyszerűsödve és eltorzítva is jelentkezhetnek,
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különösen o tt, ahol lösz vagy más laza üledék vastagon borítja a felszínt. 
A magyaregregyi antiklinális-szerű térszíni forma kelet felé kis táblás térszín
darabok mozaikjává esik szét és lépcsős rögök sokaságával rajzolja ki a dom
borodó felszín — m ásutt gyűrt antiklinálist jelző — alakját. A szerkezeti 
folyamatok megítélésében tehát nem hagyhatjuk figyelmen kívül a legfiata
labb laza fedőképződmények tom pító hatását vagy diszharmonikus visel
kedését, vagyis a merev alaphegységkőzetek és a fedő laza képződmények 
kölcsönhatását.

A térképi adatokból azonban az domborodik ki, hogy a hegység szer
kezeti fejlődésének alapvonását ma is az alaphegységnek az É —D-i összenyo
módásból eredő feltorlódása, pikkelyeződése határozza meg. A dőlt formák 
homlokának pikkelysíkokkal való azonosulása is észlelhető, illetőleg feltételez
hető a déli peremen a Jakabhegy és Zengő lábánál, ahol a merev kőzetek mozgó 
rögei kilométereken át követhető vonulatokat alkotnak (2. ábra és I. mell.).

További vizsgálatot kíván e folyamatok eredetének, szakaszosságának, 
időrendjének, mértékének és ősföldrajzi jelentőségének kérdése.
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BEITRAG ZUR UNTERSUCHUNG DER QUARTÄRTEKTONIK 
DES MECSEK-GEBIRGES UND SEINES RANDGEBIETES

von
L . MOLDVAY

Im Mecsek-Gebirge und in seinem Randgebiet ist ein zusammenhängendes 
System tektonischer Tafeln zu beobachten, die im allgemeinen in S-Richtung 
einfallen (Beilage I.).
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Es kann nachgewiesen werden, dass an den steilen Fronthängen die 
sie auf bauenden Gesteinsmassen sich heben, da wo die Frontlinien die in 
Querrichtung hinablaufenden Täler durchschneiden, die B etten der Bächer 
sich einschneiden oder ver däm m t werden (Abb. 1, 2.).

Das Tafelsystem fällt im O-Raum vom NO nach SW, im W -Raum aber 
vom О nach W ein. Im  Raum  der Verbiegung bei Boda, können keine Tafeln 
beobachtet werden.

Nach der tektonischen In terprätierung  wird diese Erscheinung durch 
die in cier tektonischen Abkoppung sich äussernde Entspannung der von 
der Hebung des Gebirges herrührenden Beanspruchungen her vor gerufen. 
Es lässt sich erkennen, dass die Richtungen durch die sich erneuenden Bewe
gungen der rhodanischen Aufschuppung bestim m t worden sind. An manchen 
Stellen, z. B. am S-Rand des Gebirges, wo die Oberfläche von vortertiären, 
starren Gesteinsmassen auf gebaut wird, scheinen die Schuppenköpfe der 
Schollen vorhanden zu sein.

Beilage I. Morphologische K arte des Randgebietes des Mecsek-Gebirges. 
Zusammengestellt von L. M oldvay, 1962.
Zeichenerklärung: 1. einfallende tafelartige Oberfläche, 2. Dachliriie einer gewölbten (anti- 
klinalartigen) Oberfläche, 3. Tiefenlinie (des Terrains), 4. Beckenkonfiguration, 5. Talwasser
scheide und Verdämmung, 6. Beckenverengung, 7. sich einschneidender (antezedenter) Talab
schnitt, 8. das Streichen der Tafeln und der Aufwölbungen diagonal durchschneidende Wasser
läufe (nur auswahlsweise), 9. sich gleichmässig neigendes Randgebiet, das keine tafelartige 
Gliederung aufweist, 10. bei der Tnterprätierung des Bildungsmechanismus angenommene 
К ompressionsrichtungen.

ОБ ИЗУЧЕНИИ ТЕКТОНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ГОР МЕЧЕК И ИХ ОКРАИНЫ

Л. МОЛЬДВАИ

В горах Мечек и на их окраине можно наблюдать широко распростра
ненные платформы, образующие правильную систему и падающие обычно 
в Ю-м направлении (приложение 1.) При этом выявляется, что по крутым 
лобовым плоскостям платформ поднимаются массы слагающих их пород. 
Ибо, где лобовые линии пересекают протягивающиеся в поперечном на
правлении долины, там русла долин врезываются или ограждаются (рис. 
1, 2). Система платформ имеет на восточном участке СВ —ЮЗ-ное на 
западном участке — широтное простирание. В области изгиба у  с . Бода 
платформ не обнаруживаются.

Согласно тектонической интерпретации, рассматриваемое явление 
имеет место вследствие скачкообразного опускания, при котором разря
жаются создавшиеся за счет поднятия массива у с и л и я . В сложении на
правлений сказывается определяющая роль повторившихся движений 
роданского чешуеобразования. В некоторых местах, так например на 
южном борту гор Мечек, где поверхность слагается дотретичными же
сткими породами, некоторые платформы представляют собой, по-видимому 
вы ступы  чешуеобразно надвинутых глыб.


