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A MECSEK HEGYSÉG FÖLDTANI VIZSGÁLATA 1967-BEN

ír ta  : H e t é n y i  R u d o lf

A részletes földtani térképek szerkesztése

A Mecsek hegység részletes földtani újratérképezése terén további térképlapok 
elkészüléséről számolhatok be. Az előrehaladás elsősorban a Mecsek északi, pikkelyes 
szerkezetű területén a legnagyobb mértékű. Ez a terület volt az, ahol az elmúlt év
ben indult csak meg, a kéziratban levő újrafelvételre támaszkodva, a térképező— 
fúrási tevékenység, valamint a mesterséges feltárások létesítése. Ezekkel a munkála
tokkal a K-i Mecsek újratérképezéséhez szükséges fúrások lényegében be is fejeződ
tek, csak néhány hegységszerkezeti kérdés megoldása van még hátra. A hegység 
többi területén folyamatban levő, sőt részben már be is fejezett vizsgálatoknak erre 
a területre való kiterjesztésével lehetővé vált a hegység földtani képződményei 
teljes jegyzékének és így a teljes térképsorozat jelkulcsának összeállítása. Az egyes 
területrészek képződményeinek részletes vizsgálatánál elkülönített rétegcsoportok 
párhuzamosítását sikerült megoldani, de megállapítottuk az egyes kifejlődési terü
letek rétegsorai közti különbséget is.

Mint ismeretes, a Mecsek hegység északi pikkelyének keleti és nyugati része 
földtani felépítés tekintetében különbözik egymástól. A keleti rész felépítésében 
a júraidőszaki képződmények közül csak a liász képződmények vesznek részt, míg 
a nyugati részben a dogger és a maim képződmények is szerepelnek. A K-i Mecsek 
földtani térképszerkesztése terén jelentős eredmény, hogy a K-i rész egy részletét 
ábrázoló nagymányoki térképlap után az elmúlt évben az É-i pikkely nyugati részé
nek első térképlapja, a magyaregregyi lap is elkészült. Ennek a térképlapnak a terü
letén van az Északi pikkely mezozóos képződményeinek a legnyugatibb felszíni 
előfordulása ; tőle Ny-ra már csak fiatal harmadidőszaki képződményekkel elfedett 
részei ismeretesek. A térképlap megszerkesztése során részletesen kirajzolódott a terü
let bonyolult hegységszerkezeti képe, de az elfedett Ny-i részen is követni lehetett 
a pikkelyes vonulat csapását. Ugyancsak ennek a térképlapnak a területén van a 
magyaregregyi magnetit-hömpöly előfordulás is. A hömpölyök a Leány kő- és a 
Billiga-árokban, Hámob G. vizsgálatai szerint alsótortónai, partszegélyi keletkezésű 
kavics- és konglomerátum összletben találhatók. A részletes üledékföldtani vizsgá
latok a törmelékanyagnak északi irányból történt szállítását igazolták. Az E. L. 
Geofizikai Intézet részletes földmágneses méréseket végzett az egész szóban forgó 
területen, így a hömpölyök lelőhelyén és tőle északra is. Sajnos azonban mágneses 
anomáliákat nem tudtak kimutatni. Ez lehet a kivastagodó pannon összlet árnyék
hatásának következménye, de utalhat a magnetites képződmény kis területi elter
jedésére is. Csak a lelőhelytől ÉK-i irányban távolabb, Hegyhátmaróc községtől 
délre mutatható ki egy kisebb intenzitású mágneses anomália. Ennek helyét az el
múlt évben végzett földmágneses mérések pontosan meghatározták és körülhatá
rolták.
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Ugyancsak elkészült a Bonyhád-déli térképlap, amely az északi pikkelyes öv 
legkeletibb, a harmadidőszaki fedőképződmények alá bukó részének területére esik. 
A pikkelyes öv lefutásának irányára itt csak néhány mélyfúrás és a geofizikai mérések 
adatából következtethettünk, annak pontos megállapítása nem volt lehetséges. 
Ennek a térképlapnak a területén van a hidasi tortónai barnakőszénmedence túl
nyomó része is. A miocén képződmények részletes térképi ábrázolásán kívül a tér
képmagyarázó a kőszénmedencéről rendelkezésre álló földtani ismeretanyagot, az 
alapadatgyűjtemény pedig a fúrási és anyagvizsgálati eredményeket gyűjti össze. 
A terület déli részén 80 métert is elérő vastagságú lösz van, általában négy, jól el
különülő „vályogzónával” .

1967-ben több, már korábban összeállított térképmagyarázó nyomdai sok
szorosítása is elkészült. Ugyancsak elkészült nyomtatásban a Ny—mecseki rész
letes földtani térképek közül az első, a kővágószőllősi térképlap, két változatban, 
térképmagyarázóval és földtani alapadat-gyűjteménnyel együtt. A keleti és a nyugati 
Mecsek részletes földtani térképsorozata szervesen illeszkedik egymáshoz. A Ny- 
mecseki térképlapok összeállítása a Földtani Intézet által kidolgozott és a K-i 

.Mecsekben alkalmazott irányelvek alapján történik, de a terepi felvétel, a szerkesz
tés és a magyarázók megírása egyaránt a Mecseki Ércbányászati Vállalat szakembe
reinek munkája. A technikai szerkesztést, a litográfiái munkát és a földtani magya
rázó kivételével a nyomtatást is a Földtani Intézet végzi.

Az elmúlt évek során a Geofizikai Intézet a Földtani Intézet részletes földtani 
térképezéséhez kapcsolódva, földi módszerű részletes földmágneses méréseket vég
zett a K-i Mecsek területén. Ezek a mérések 1967-ben befejeződtek. A mágneses 
térerősség anomáliái alapján részletesen kimutathatók voltak a K-i Mecsek elfedett 
vulkáni eredetű kőzetei. De a mérések nemcsak a vulkáni kőzetek határainak kimuta
tásával tették pontosabbakká a földtani térképeket, hanem a vulkánitok pontos 
lefutásának megállapításával az elfedett hegységszerkezeti elemek megismerését is 
nagyban elősegítették.

A földtani képződmények részletes és átfogó földtani vizsgálata

A Mecsek hegység földtanát bemutató monográfia-sorozatból a legelsőül el
készült, s nyomtatásban is megjelent a mecseki triászidőszaki képződményekről 
szóló kötet. Nyomdába adtuk az alsóliász kőszénösszlet monográfiájának földtani 
részét, a hozzá tartozó palynológiai értékeléssel együtt. Nyomdai előkészítés alatt 
■áll a kőszénösszlet teleptani összefoglalását tartalmazó füzet is. Ennek a képződ'- 
ménynek részletes, sokoldalú és átfogó földtani vizsgálatába a Földtani Intézet 
geológusain és specialistáin kívül a Mecseki Szénbányászati Tröszt és a Kutató-Fúró 
vállalat mecseki szakemberei is bekapcsolódtak. Az elkészült munka a K-i Mecsek 
jelenleg bányászott legfontosabb anyagának, a feketekőszénnek fő jellemzőit adja 
meg területi, ősföldrajzi, hegységszerkezeti összefüggésben, de tájékoztat a bányászat 
további lehetőségeiről is.

Ugyancsak nyomdai előkészítés alatt van a K-i Mecsek miocén képződményei
nek monografikus összefoglalása, mely e nagykiterjedésű fedőhegységi képződmény
nek nemcsak tagolását és részmedencéi rétegsorainak párhuzamosítását adja, ha
nem részletesen tárgyalja a rétegösszlet ősföldrajzi kapcsolatait és gazdaságföldtani 
vonatkozásait is (barnakőszén, vasérc, diatómaföld, trasz, bentonit, természetes
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báziskicserélő anyagok). A miocénkori képződmények földtani monográfiájához 
kapcsolódóan elkészült ásvány-kőzettani, ősnövénytani (makroflóra és palynoló- 
giai), valamint Foraminifera vizsgálatok monografikus összefoglalásain, amelyek 
ugyancsak a Mecsek hegység földtana című sorozatban kerülnek közreadásra, szin
tén megkezdődött a technikai szerkesztés, illetve a nyomdára való előkészítés.

Ugyancsak a K-i Mecsek miocén képződményeinek részletes vizsgálata kereté
ben készült el a tortónai korú makrofauna monografikus leírása és értékelése is 
(szerzője : B o h n x é , H a vas M.). Az emelet egyes rétegcsoportjainak, a lajta-, a barna- 
kőszenes és a turritellás-corbulás összletnek és a bennük talált puhatestű alakoknak 
részletes őslénytani leírásán túlmenően, a statisztikus feldolgozási módszer nyújtotta 
lehetőségeket kihasználva, e rétegcsoportok biosztratigráfiai és paleoökológiai érté
kelését is adja. Az egyes rétegcsoportokon belül további felosztást is megold, pl. 
a turritellás-corbulás összletben három, a korra is jellemző biofáciest különít eh 
A tortónai emelet alsó és felső részének faunája jól elválasztható. A munkában 
található ökológiai értékelés alátámasztja, hogy a K-i Mecsek területén a tortónai 
emeletben normális sótartalmú, szubtrópusi—mediterrán jellegű sekélytenger volt. 
A vizsgálatok során a paleontológiái kutatásban elsőül itt alkalmazott fluoresz- 
cenciás módszer egy fontos rendszertani kérdés megoldását adta. A munka teljes 
fényképanyagának és a szereplő összes faj őslénytani leírásának külön közreadása 
a mecseki tortónai összlet Mollusca faunájának az iparban dolgozó geológusok által 
már régen sürgetett határozókönyve lesz.

A K-i Mecsek miocén diatómáinak monografikus összefoglalásában H ajós  M á r t a  
a teljes miocén összlet vizsgálata kapcsán 3 fő diatómás szintet mutatott ki, amelyek 
a felsőhelvéti halpikkelyes agyagmárga összlet felső részén, a középsőtortónai barna- 
kőszénösszlet meddő közbetelepüléseiben, valamint a tortónai és a szarmata emelet 
határképződményeiben vannak. Utóbbinak gazdaságföldtani jelentősége is van, 
míg az első kettő csak biosztratigráfiai szempontból érdekes. Az egyes diatómás 
összletekben a jellemző flóratársulások alapján még finomabb felosztás is keresztül
vihető. A tortónai és a szarmata határán levő diatómás összletben egy rétegazonosí
tásra alkalmas szintet, a Thalassionema-s szintet sikerült kimutatni, amely mindig 
a tenger mélyülését jelzi. A munka rendszertani része nemcsak a felismert Diatómák 
leírását adja, hanem számos, rendszertanilag bizonytalan helyzetű, de fáciesjelző 
mikroplankton-szervezet leírását is megtaláljuk benne. Több mint 70 új faj leírására 
is sor került. A flórakép és annak paleoökológiai értékelése, az azonosításon túl
menően kisebb, helyi jellegű fácieskülönbségek megállapítására is alkalmas. A flóra
rokonsági kapcsolat az eger—tihaméri szőlők felsőhelvéti diatómás tufit rétegösszle- 
tével a legfeltűnőbb. A felsőhelvéti slírösszlet ingressziós rétegeinek mikroflórája 
földközi-tengeri jellegű. A monografikus összefoglalás — a tudományos értékű fel
dolgozáson túlmenően — tárgyalja a mecseki diatómás összletek hasznosításának 
lehetőségeit is.

A pannóniai rétegösszlet monografikus összefoglalása felöleli a Mecsek hegységet 
és teljes környékét, az É-i előtértől a Villányi-hegységig. A Mollusca és az Ostracoda 
fauna alapján már korábban elkészült biosztratigráfiai munkák után elkészült 
a kőzettani, ill. földtani rész is. B a r t h a  E. 51 nemzetség 204 fajának vertikális és 
horizontális elterjedését statisztikus módszerekkel vizsgálta. Ennek alapján elvég
zett részletes biosztratigráfiai értékelése a pannóniai emelet pontos elhatárolását és 
tagolását adja, és a faunakép változásai alapján megrajzolja a fejlődéstörténet váz
latát is. Részletesen kitér az ősföldrajzi kapcsolatokra, nemcsak a Dunántúl kör
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nyező területeire vonatkozóan, hanem Jugoszlávia és Ausztria felé is. Az őslény
tani vizsgálatok másik irányát Z a l á n y i  B. munkája képviseli. Részletesen tárgyalja 
az összlet Ostmcoda faunáját és annak alapján biosztratográfiai egységeket határol 
•el.

A mecseki pannon földtani összefoglalását, a Földtani Intézet adatainak és 
térképeinek felhasználásával, az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Ásvány
os Földtani Tanszékének munkatársa, K l e b  В. készítette el. A tagolást a főbb kőzet
kifejlődések alapján oldotta meg, az alsópannóniai rétegeket 2, a felsőpannóniai 
összletet pedig 3 rétegcsoportra osztva. A monografikus jellegnek megfelelően rész
letesen tárgyalja az egyes területrészek kifejlődéseit. Értékes része a munkának a 
hegységszerkezeti mozgások és az üledékképződés menete közötti kapcsolat bemuta
tása. Az alsópannóniai üledékképződést az itt elsősorban tengerfenék-mozgásokban 
megnyilvánuló attikai mozgási fázis vezette be, amely a hegység peremén jelenték
telen vastagságú, nagyrészt a helyi kőzetek feldolgozásából származó kavics-, kong
lomerátum-, és durvahomok-képződményeket hozott létre. Ezután aleuritos márga 
és mészmárga következik. A felsőpannont bevezető, határozott orogén mozgások 
hatására az emelet képződményei durva- és középszemű homokkal, a peremi része
ken kaviccsal és konglomerátummal kezdődnek. A továbbiakban lerakodott homok- 
összlet felső részén már a feltöltődés és erős folyóvízi beömlés nyomai ismerhetők fel.

Nagyon lényeges része a pannóniai képződmények monografikus összefoglalá
sának a szerkezeti helyzet és az üledékvastagság közötti kapcsolat feltárása. A szar
matától a jelenkorig a maximális süllyedési és feltöltődési területek azonos tenden
ciájú, fokozatos eltolódását sikerült kimutatni. A miocén korban lejátszódott hegy
ségszerkezeti mozgásokkal kapcsolatos előmélységi üledékképződés közvetlenül a mai 
hegység peremén zajlott le, míg a pannóniai üledékképződés ettől távolabb ment 
végbe. A jelenlegi hegységperemi határ közelében az üledék vastagság egyenletes 
és csekély (40—60 m), míg a hegységtől mintegy 800—1000 méternyire hirtelen 
megnő 80—180 m-re. Ez a vastagság azután a hegységtől 5—7 km távolságban is 
hasonló. Az azonos tengerszint feletti magasságokhoz tartozó üledékvastagságok 
átlagának vizsgálata alapján 3 öv különböztethető meg. Legmagasabb helyzetű a 
140—280 m tengerszint feletti magasságban levő peremi diszlokációs öv, az üledék
képződés ütemét meghaladó kiemelkedéssel és lepusztulással. Sorrendben utána 
következik a 40—140 m magasságban levő előmélységi öv, a szerkezetalakulás 
mértékét meghaladó, gyors üledékképződéssel, végül az előtér 40—120 m tenger- 
szint feletti magasságban, a süllyedéssel lépést tartó feltöltődéssel.

A pannóniai képződmények fáciesvizsgálatát megkönnyítette, hogy a pannon 
folyamán sekély vízmélység mellett erős szerkezeti mozgások zajlottak le. A térbeli 
fáciesváltozások mellett egyirányú időbeli változás is kimutatható, egészen a víz 
kiédesedéséig és a medence feltöltődéséig. Az elvégzett számos ásványtani és nyom
elemvizsgálat alapján részletesen kirajzolódik a lehordási terület és a szállítási irány. 
Az alsópannóniai idején még jelentős a DK-i gránitterület felőli anyagszállítás. 
A Zengő-vonulat előterében erőteljes a bázisos vulkánitok hatása.

A dolgozat végén megtaláljuk a pannóniai rétegösszlet gazdaságföldtani vonat
kozásainak ismertetését, vízföldtani jellemzőitől kezdve az egyes homok-, kavics- 
és márgaképződmények felhasználhatóságáig.

A Mecsek hegység földtani felépítését bemutató monografikus sorozat elkészült 
kötetein kívül, néhány olyan eredményről is beszámolok, amelyet a még vizsgálat 
alatt levő földtani képződmények megismerése terén értünk el.
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A mecseki kristályos alaphegység felszínen levő kőzetein 1967-ben M o h a m m e d  
G h a n e m  A b d  El A z i z , kandidátusi disszertációját Intézetünknél készítő arab geoló
gus és R a v a s z n é  B a k a n y a i  L. végzett vizsgálatokat. Vizsgálataik alapján eddigi 
elképzeléseinktől eltérő módon értelmezik a mecseki kristályos kőzetek keletkezését. 
Az ófalui Aranyos-völgyben kb. 2 km szélességben nyomozható kőzeteket a zöldpala 
fáciesbe sorolják. Meghatároztak meta-spilitet, meta-andezitet, meta-andezittufát 
és meta-diabáztufát, azonkívül metamorfizált, törmelékes kvarcot és muszkovitot 
tartalmazó mészkőbeágyazásokat, legtöbbször spilittel társulva. Ezen az övön belül 
helyezkednek el a gránitos kőzetek, melyeket főleg granodioritos összetételűeknek 
határoztak meg. A kőzeteket a késői prekambriumban lezajlott nagy intenzitású 
orogén termékeinek tartják. Az orogénhez tartozó mindhárom magmás fázist kimu
tatták. Az iniciális magmatizmushoz tartozó metavulkanitokként megjelenő fel
törések után egy nagy, tömegében dolerites, gabbroid batolit benyomulását felté
telezik. Ehhez bázisos differenciációs termékekként intruzív ultrabázisos kőzetek, 
szerpentin-sillek és -dajkok tartoznak. Az orogén szinmagmatikus fázisban a batolit 
már kikristályosodott bázisos kőzeteinek és az ekkor feltörő savanyú magmának 
kölcsönhatásaképpen keletkeztek a gránitos kőzetek. Ezt a földpátok és az amfibólok 
részletes optikai vizsgálatából állapították meg. Az orogén legvégső szakaszában 
lezajlott metaszomatózis során kvarc, káliföklpát, cirkon, ortit, biotit, apatit kép
ződött. Az orogén posztmagmatikus fázisban nyomultak be az aplit-, pegmatit- és 
bosztonittelérek. K o v á c s  A. Sr—Rb-módszerű abszolút kormeghatározása szerint 
a metaszomatózis 280 millió éve zajlott le, míg a gránitban található, szabálytalan 
alakú, bázisos kőzetösszetételű maradványok, vizsgálatai szerint 1150 millió évesek. 
Tehát M o h a m m e d  G h a n e m  A b d  El A z i z  és R a v a s z n é  B a r a n y a i  L. a ma felszínen 
található kristályos kőzetek túlnyomó részét magmás keletkezésűnek tartják, a késői 
prekambrium nagy geoszinklinálisában képződött üledékes kőzetek maradványainak 
csak a metamorfizált mészkőbeágyazásokat tekintik.

A júraidőszaki képződmények vizsgálata terén 1967-ben általában újabb kifej
lődési területek, elsősorban az É-i pikkely területrészeinek megismerése, az eddig 
ismert területekkel való összehasonlítása, valamint egyes emeletek pontos rétegtani 
elhatárolása került sorra.

Míg a felsőszinemuri rétegösszlet DNy-i kifejlődési területein F ö l d i  М. vizsgá
latai szerint a pelites kőzetek uralkodnak, gyakran 5—10 m vastag szferosziderit- 
gumós padokkal, addig az É-i Mecsekben a durvább törmelékanyag jut túlsúlyra 
gyakoribbak a homokkőpadok. A rétegösszlet felső rétegcsoportjai É felé jelentősen 
ki vékonyodnak.

A pliensbachi emelet képződményeinél még szembetűnőbb az észak felé való 
kivékonyodás. Míg a Zengő-vonulatban 1000 m-nél nagyobb a rétegösszlet vastag
sága, északon alig haladja meg a 100 m-t. A törmelékes elegyrészek aránya szempont
jából viszont ellenkező változás tapasztalható, mint a felsőszinemuriban. Míg a D-i 
és DNy-i területen igen nagy a homok szemnagysági tartományba tartozó elegy
részek aránya — és különösen egyes szintekben —• nagyon gyakoriak a homokkő
rétegek, addig Komlón már sokkal kevesebb a homokkő, északon pedig már csak 
foltos, kőzetlisztes, néha homokos márga és mészmárga van.

Az elmúlt évben végzett részletes ősmaradványgyűjtés során megerősítést nyert 
Hosszúhetény környékén az eddigi részletes télképek szerkesztése során megvont 
szinemuri—pliensbachi határ. Ugyancsak tisztázódott a határ Komlón, nemcsak 
üledékföldtani alapon, hanem az Uptonia jamesoni Sow. Ammonites faj a Földtani
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Intézet Múzeumában levő egyik példánya lelőhelyének azonosítása révén is. A komlói 
Köves-tetőn Amaltheidae családba tartozó gazdag ősmaradványanyag gyűjtésével 
sikerült igazolni a rétegsor doméri korát.

Sídó M. folyamatban levő mikropaleontológiai vizsgálatainak eddigi eredményei 
alapján az állapítható meg, hogy a pliensbachi emeleten belül a részletes szintezés 
nehéz, inkább jellemző mikrofáeiesek különíthetők el : mint a radioláriás, a spongiás, 
az echinodermatás és a crinoideás. A pliensbachi és a toarci emelet képződményei 
azonban jól elválnak, elsősorban a Lenticulina, a Nodosaria, a Frondicularia, a Den- 
talina és az Astacolus nemzetség fajainak megváltozása miatt. Megállapítható az is, 
hogy a hegység egyes kifejlődési területeinek mikrofaunája csak kis mértékben tér el 
egymástól, így párhuzamosításra jól felhasználható.

L enkei A. folyamatban levő ásványtani vizsgálatai alapján kimutatható, hogy 
a középsőliásztól a dogger felső részéig a törmelékanyag csökkenése és finomodása 
mellett jellemző a földpátarány csökkenése, az üledékek „érettebbé”  válása. A nehéz
ásványok eredet szerinti megoszlása, ugyanakkor a savanyú magmástól az epimeta- 
morf lehordási terület ásványai felé tolódik el. Az egyes területrészek nehézásvány 
összetételéből megállapítható, hogy míg DK-en a gránitos lehordási terület ásványai 
uralkodnak, egyes szintekben pedig a gránitos és metamorf ásványok egyensúlya 
jellemző, addig a júra periszinklinális belseje felé a metamorf eredetű ásványok jut
nak túlsúlyra. Komlón viszont ismét a gránitos eredetű ásványok veszik át a vezető
szerepet.

Ha a földkéreg üledékes kőzeteinek átlagát meghaladó koncentrációban jelenlevő 
nyomelemek eloszlását vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy a hegység déli—délkeleti 
részén a pliensbachi emelet képződményeiben a bór, cink, ólom és a mangán dúsul, 
a toarciban és az aaléniben ezek mellett megjelenik a réz is. A dogger felső emeleteiben 
viszont az átlagosnál nagyobb koncentrációban szinte kizárólag a cinket és az ólmot 
találjuk. A periszinklinális belseje felé teljesen kimarad a B, Zn, Pb, megmarad a Mn 
és igen szembetűnően jelentkezik a Ti. Komlón a doméri alsó részében a mangánon, 
cinken és titánon kívül a bárium, stroncium és a réz is dúsul csekély mértékben, míg 
a felsőliászban és a doggerben csak a mangán és a titán mutat az üledékes kőzetek 
földi átlagánál nagyobb koncentrációt. A ritkafém-dúsulások nem érik el az ipari 
felhasználhatóság koncentrációit.

A felsőjúra képződmények — N a g y  I. vizsgálatai szerint — a mecseki júra 
periklinális déli szárnyában hasonló kifejlődésűek mint az északiban, azonban a paleo- 
trixes és radioláriás mikrofácies délen fokozatos átmenetű. Az oxfordi emeletet 
mindkét helyen jól jelzi a Cadosina fibrata faj. Az É-i Mecsek felsőjúrája a perikliná- 
liséhoz viszonyítva vékonyabb és kevésbé változatos a rétegsora. Északon a legna
gyobb felszíni elterjedésű a titon felső tagozata. Igen erős az alsókréta vulkánitokkal 
való átjártság. A feltörő láva gyakran nagy mészkőtömböket szakított fel és vitt ma
gával, így a mészkő gyakran mintegy úszik a vulkanitban. A periklinális és az É-i 
Mecsek eltérő kőzetösszetétele ellenére a mikrofáeiesek részletes vizsgálata jó pár- 
huzamosítási lehetőséget biztosít.

A júraidőszaki képződményekéhez hasonló a helyzet a krétaidőszaki képződ
mények vizsgálata terén is, ahol B i l i k  I. munkája nyomán szintén további kifejlő
dési területek jellegzetességeit ismertük meg. A DK-i Mecsek két fő kitörési ciklusá
val, és a kisújbányai periszinklinális nyugati peremének üledékes képződményekkel 
elválasztott, hat fontosabb vulkáni kitörésből felépülő sorozatával szemben a peri
szinklinális délkeleti részén, csökkent vastagságú vulkáni sorozat mellett, jellemző
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a vulkanogenetikus, agyagásványos (bentonitos), illetve a meszes—márgás, Ammoni
tes és Brachiopoda-faunát tartalmazó üledékes képződmények jelenléte. Az E-i 
Mecsekben az üledékes képződmények rovására a vulkáni összlet vastagabb.

Összefoglalás készült el a mecseki fonolitokról. V iczián  I. a mikroszkópi és 
röntgenvizsgálatok segítségével több, a mecseki fonolitból eddig még le nem írt, 
ásvány meghatározása mellett az eddigieknél pontosabb kőzettani leírást ad. A sta
tisztikusan feldolgozott kémiai és színképelemzési adatok felhasználásával ponto
sabban kirajzolódtak a fonolit-magma benyomulási és kristályosodásának fizikai— 
kémiai körülményei. Összefüggést lehetett kimutatni a mecseki vulkanizmus atlanti 
jellege kapcsán a geoszinklinális-magmatizmus általános kéregszerkezeti tulajdon
ságai és alkáli jellege között. Érdekes, az agyagásványok keletkezése szempontjából 
jelentős, a vulkáni üvegtől a vulkanogén tengeri agyagokig terjedő átalakulási sor 
megismerése. A lebontási sor ismerete a kőzetfajták térképezését is pontosabbá tette.

A negyedidőszaki képződmények vizsgálata terén jelentős eredmény két, 
l:25 000-es méretarányú térképlap megszerkesztése. Az egyik a hegység quarter 
képződményeinek vastagsági viszonyait, a másik pedig a quarter képződmények 
feküjének abszolút magasságát ábrázolja.

Közvetlen gazdaságíöldtani eredmények

A karbonidőszaki alaphegység jelenlétét a Mecsek DNy-i előterében, az 1967. évi 
fúrásos kutatás megindulásáig csak a Téseny 2. sz. fúrásból vett, egyetlen, homokkő
ből álló magminta bizonyította. Ez a minta Jámbob A. meghatározása szerint a Ny-i 
Mecsek miocénjében talált, növénymaradványai által felsőkarbonnak minősített 
kavicsok egyik kőzettípusával egyezett meg. Az 1967-ben Tésenytől délre mélyült 
5 db kutatófúrásnak azonban mindegyike elérte a felsőkarbon képződményt, így 
annak jelenléte több km2 területen igazolható. A konglomerátumból, változó szem
csenagyságú homokkőből és szericitpalából felépített üledéksor viszonylag kis vas
tagságú negyedidőszaki és pannóniai korú fedőtakaró alatt volt elérhető (38 m, 
45 m, 52 m, 61 m és 147 m). A képződmény redőkbe van gyűrve, erősen változó 
dőlésszögű (pl. a Téseny 3. sz. fúrásban a dőlésszög 10° és 80° közt változik). Az orien
tált magmintavételből és a szeizmikus mérésekből megállapított általános dőlésirány 
DK-i. A területtől É-ra és ÉNy-ra lemélyült fúrások (Görcsöny 1., 2., 3., 4., Baksa 1., 
Kisdér 1. és Téseny 1.) mindegyike kristályos palába jutott, míg délen, a Villányi
hegység ÉNy-i részén elfedett permi képződményeket harántoltak a fúrások. Jámbob 
A. értékelése szerint a felsőkarbon képződmények a kristályos alaphegységre tele
pülnek és délen, az ugyancsak DK-i dőlésű Villányi-hegységi perm sorozat alá húzód
nak. Az 1967-ben elvégzett kutatás eredményei alapján biztonsággal kijelölhető egy, 
az egész képződmény átharántolását célzó mélyfúrás.

A közelmúltban megismert középsőtriász vulkanizmus további vizsgálatára, 
N agy  E. javaslata alapján, térképező fúrásokat és mesterséges feltárásokat létesí
tettünk, így termékeit sikerült Kanta vártól Büdöskútig, kb. 8 km-es csapáshosszban 
követni. Az anizuszi mészkő, illetve dolomit rétegsorra 5—15 m közt változó vastag
ságú, tufaeredésú sziderites kaolinit összlet következik. Erre települ a közismert 
ladini agyagos mészkő. A vulkanogén összletnek 3 szempontból van gazdaságföldtani 
jelentősége: 1. szideritet tartalmaz, 2. kaolinitet tartalmaz (tűzállósága 31 Sk) és
3. kalkopiritet tartalmaz (átlagmintájának fémréz-tartalma 49 g/t).
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A Földtani Intézet javaslatára 1906—67-ben, a Pécsbányától Vasasig terjedő 
területen, az alsóliász kőszénösszlet középső telepcsoportja felszíni kibúvásainak 
csapásán, a további külszíni feketekőszénbányászat lehetőségeinek felderítésére, 
fúrásos kutatás folyt. Ennek során 22 db, 95—218 m mélységű fúrás mélyült le. 
A kutatás eredményeképpen megállapítható, hogy az 50 cm-nél nagyobb átfúrt 
vastagságú feketekőszéntelepek száma 87, összvastagságuk 91,8 m. A telepek átlag
vastagsága 1,05 m, a maximális vastagság 5,5 m. Ezek az adatok csak a még érin
tetlen telepekre vonatkoznak, a régebbi bányászkodással leművelt telepek nincsenek 
beleszámítva. Ezen kívül a tanbányai külfejtéstől délre, a déli nagyzerkezeti öv 
közelében mélyült Pécs 33. sz., 155 m mélységű fúrás is 20 m összvastagságban ha- 
rántolt feketekőszenet. Ez a tény nevezett külfejtésnek dél felé való kiterjesztését 
teszi lehetővé. A befejezett kutatás alapján jelentős, külfejtéssel művelhető C2 
kategóriájú készlet vált ismertté. Külön figyelmet érdemel a Pécs 41. sz. fúrás kör
nyéke, mert ez a fúrás, felső 20 m-ében, 3 telepben összesen 5,3 m vastagságban 
fúrt át feketekőszenet.

A külfejtéses kőszénkutatás fúrási mintáinak részletes vizsgálata és a régebbi 
adatok értékelése során N a g y  E. a pécsi kőszén vonulat 4 területrészének (Pécs- 
Bányatelep, Pécs-Bányatelep Nagybányaréti völgy, György-akna— Rückner-aknai 
és Rücker-akna—Béta-aknai terület) alsó és középső telepcsoportjában jelentős, 
felszínközeli vasérckészletet mutatott ki. A készletek C2, valamint I), és D3 kate
góriába tartoznak. A pozitív termelési költséghatár kiszámítása után azt a vasban 
dús képződményt, amelynek termelési költséghatára negatív, nem számítottuk 
bele a készletbe. A vasérc megjelenési formája háromféle : 1. íSsider tí-halmazok homok
kőben és aleurolitban, kötőanyagként (szferulit). Ennek rétegtani helye az alfa
telep alatti 50—70 m és az alfa-telep feletti 50—110 m vastagságú összletben van. 
Fekűje a chamozitos fácies, fedője a középső telepcsoport első telepe. 2. Sz/erosziderit. 
Rétegtani helye a középső-, alárendelten a felső telepcsoport. 3. A qyaqvaskö telepek 
(pelosziderit). Rétegtani helyük az alsó telepcsoport és a középső telepcsoport alsó 
harmada. A vasérc összvastagsága legnagyobb a Pécs-Bányatelep Nagybányaréti- 
völgy középső telepcsoportjában: 33,2 m. Ezután következik a György-akna és 
Rücker-akna közötti terület középső telepcsoportja (20 m), majd a Rücker-akna 
és a Béta-akna közötti területnek szintén a középső telepcsoportja (11,3 m). Leg
inkább figyelemre méltó a Vasas 21. sz. fúrás környéke, ahol 150 fm átfúrt vastag
ságból 49,3 m a vasérctelepekre jut.

Ugyancsak külfejtéses kőszénkutatással kapcsolatosan C s a l a g o v i t s  I. elvégezte 
a rückeri terület kőszénösszletének rétegváltozásonként gyűjtött és kőzettípusonként 
átlagolt mintáinak nyomelem vizsgálatát. Az elvégzett vizsgálatok ipari értékű ritka- 
fém-dúsulást nem jeleztek. A ViNOGRADOV-féle üledékes kőzetátlagokhoz viszonyítva 
a molibdén, az ólom, a cink és a cirkónium dúsul, ami alátámasztja az összlet törme
lékanyagának granitoid eredetét. Ezeknek az elemeknek dúsulási tényezője az össz- 
letet felépítő kőzetfajtákban, Ш. a kőszén hamujában, a következőképpen alakul: 
a kőszénhamuban dúsul legerősebben a Mo, Pb és a Zn, 8, 6 és 3,3-szoros dúsulási 
tényezővel. Egyre kisebb dúsulási tényezőjük az agyagkőben, az agyagvaskőben, 
az aleurolitban, legkisebb a homokkőben. A Zr az agyagvaskőben dúsul a legjobban,
7,5 dúsulási tényezővel, kevésbé dúsul az agyagkőben és az aleurolitban.

Az 1967. évi részletes vizsgálatok a felsőszinemuri kőszénfedő összlet DNy-i 
kifejlődési területén is jelentős vasércdúsulást mutattak ki, szferosziderit alakjában. 
A márga—mészmárga összletben 5—10 m vastagságú szferoszideritgumós padok
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vannak. A gumók a kőzetnek átlagban 25—30 térfogatszázalékát alkotják, átlagos 
összvastartalmuk 30—35%. A szferosziderit jelentőségét növeli, hogy nagy területe
ken a felszínen ill. a felszínközeiben is megtalálható, így esetleges művelése külfej
téssel is lehetséges.

A kristályos alaphegység 1967. évi vizsgálatai során az Ofalu környéki szerpen
tin egyes részleteiben jelentős magnetittartalmat sikerült kimutatni. Felkérésünkre 
a Geofizikai Intézet a területrészen részletes földmágneses méréseket végzett, ame
lyek sekély mélységben három, kis szélességű ható-tömeget mutattak ki.

É T U D E  G É O L O G IQ U E  D E LA M O N TA G N E  M E C SE K  E N  1967

par
R. I l I Î T . É N Y I

L ’auteur rend compte dans son rapport de chef de section des résultats des 
recherches géologiques poursuivies en 1967 sur le territoire de la Transdanubie méridio
nale, par les chercheurs de l ’Institut Géologique de Hongrie — y compris l’auteur 
même.

Les travaux faits par l ’Institut Géologique de Hongrie sur le territoire de la 
Transdanubie méridionale en 1967 se divisent en trois grands groupes de thème. Les 
chercheurs de l’Institut ont poursuivi l’examen géologique des formations de la 
Montagne Mecsek, ayant pour but d’une part le perfectionnement de la série de 
cartes détaillées, d’autre part la rédaction d’une nouvelle monographie géologique 
de la montagne; en outre, ils ont commencé à rassembler les données économico- 
géologiques concernant la montagne — en s’appuyant sur les résultats des levés 
géologiques et des études géologiques des formations.

Levé géologique détaillé

Au cours du levé géologique en échelle de 1:10 000, c’est avant tout dans la 
partie nord, d’une structure écailleuse de la Montagne Mecsek que les travaux furent 
poursuivis, au cours desquels les feuilles des territoires situés le plus à l’Est et celles 
des terrotoires le plus à l ’Ouest étaient achevées. Sur la base de ces travaux, c’est une 
structure très compliquée, formée par des plissements, ruptures et écaillements réité
rés qui est apparue. Les feuilles achevées sont accompagnées d’une collection des 
données ayant servi de base pour la rédaction et d’une notice explicative.

Parallèlement, l ’Institut Géophysique Roland Eötvös a mené des travaux de 
mesures géomagnétiques détaillées dans la partie est de la Montagne Mecsek. Ces 
travaux ont été achevés en 1967. Ils ont rendu possible non seulement la délimitation 
des formations volcaniques recouvertes, mais en même temps ils ont facilité la re
connaissance de toute une série d’éléments structuraux également recouverts de la 
montagne — en rendant possible l ’établissement de la situation et du linéament 
exacts des volcanites.
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Étude géologique détaillée et syntétliique des formations constructives de la
Montagne Mecsek

Le tome Ie de la nouvelle serie monographique sur la construction géologique 
de la Montagne Mecsek est apparu en 1967 (Rapport Annual de l ’Institut Géologique 
de Hongrie, tome 51e, fasc. 1.). Ce tome traite les formations triasiques de la mon
tagne. Le tome ayant pour sujet la série liasique inférieure et les formations miocènes 
est en préparation pour la presse. En outre, les manuscrits de plusieurs tomes, respec
tivement fascicules, de la série monographique sont déjà achevés. Les manuscrits 
des résumés monographiques s’occupant de la macro flora, des Foraminifères et des 
études palynologiques de la série miocène de la région est du Mecsek, puis de ceux 
de l’étude biostratigraphique du Pannonien du Mecsek, basée sur les faunes d’Ostra- 
codes et Mollusques ont été achevés déjà auparavant. Au cours de l’année 1967, 
on vient achever de manuscrits supplémentaires.

La description, et l’évaluation monographiques de la macrofaune tortonienne 
du Mecsek orientale est également prête. L’auteur de cet oeuvre, Mme M. B o h n —  
H a v a s  donne — outre la description paléontologique détaillée des complexes sédi- 
mentaires respectives de l’étage, celle de la série Leitha, de la série lignitique et de la 
série à Turritelles et Corbules et outre la description des formes de Mollusques y 
trouvées — une appréciation biostratigraphique et paléoécologique de ces complexes, 
en utilisant les possibilités fournies par le moyen de dépouillement statistique. Elle 
donne une subdivision plus détaillée des complexes de sédiments respectifs, elle 
distingue par exemple dans la série à Turritelles et Corbules trois biofaciès aussi 
caractéristiques à l’époque respective. Les faunes des parties supérieure et inférieure 
de l’étage tortonien sont bien distinguables. L ’appréciation écologique donnée dans 
ce travail fournit de nouveaux arguments pour la conception, selon laquelle dans le 
Mecsek oriental clans le Tortonien il y avait une mer néritique de caractère subtro- 
pique-mécliterranéen et d’une salinité normale.

Dans la synthèse monographique des Diatomées miocènes du Mecsek oriental 
Mme M. H a j ó s  (1968), a démontré — à la base de l’examen de la série miocène com
plète — 3 principaux horizons de Diatomées, qui se trouvent respectivement dans la 
partie supérieure de la série marno-argileuse aux écailles de Poisson de l’Helvétien 
supérieur, dans les intercalations improductives de la série lignitique du Tortonien 
moyen, enfin dans les formations de la limite tortonienne-sarmatienne. Cette dernière 
formation a une signification de géologie économicpie aussi, quant aux deux autres, 
elles n’ont qu’une importance biostratigraphique. La partie systématique de l ’ouvrage 
donne non seulement une description des Diatomées y reconnues, mais elle contient 
aussi les diagnoses de plusieurs organismes microplanctoniques, incertae sedis, mais 
marqueurs de faciès. Le spectre de flore et son évaluation paléoécologique pourrait 
être utilisé — outre l’identification propre — pour l ’établissement des différences 
de faciès moindres, locales. La synthèse monographique parle aussi de la possibilité 
de l’utilisation industrielle des séries à Diatomées de la Montagne Mecsek.

La synthese monographique de la série pannonienne comporte la description 
de toute la Montagne Mecsek et ses alentours, dès l’avant-pays septentrional jusqu’à 
la montagne de Villány. Elle consiste en deux parties: de la partie géologique propre
ment dite, comportant de données pétrographiques aussi et de la partie paléonto
logique.

L ’auteur de la partie géologique, B. K l e b  a constaté les subdivisions sur la
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base des lithofaciès principaux, en distinguant parmi les terrains du Pannonien infé
rieur 2 et dans la série du Pannonien supérieur 3 complexes. Conformément au carac
tère monographique, il traite en détail l’évolution des régions respectives de ce terri
toire. Un chapitre intéressant de ce travail est la présentation des rapports existant 
entre les mouvements tectoniques et la sédimentation. La sédimentation du Panno
nien inférieur a été introduit ici par la phase de mouvements attiques se manifestant 
dans les mouvements du fond de la mer qui a produit aux bords de la montagne des 
formations caillouteuses, conglomératiques, et de sable grossier d’une puissance 
insignifiante, provenant du remaniement des roches en place. Au dessus d’eux, 
suivent les marnes silteuses et marnes calcaires. Sous l’influence des mouvements 
orogéniques intenses, précédant le Pannonien supérieur, les formations du sous- 
étage commencent par de sables grossiers et moyens, et aux bords par cailloux et 
conglomérats. Dans les parties supérieures de la série sableuse, déposée plus tard, 
on reconnaît déjà les traces d’un remplissement et d’une affluence intensive des 
eaux fluviales.

L ’éclaircissement des rapports entre la position tectonique et la puissance des 
sédiments est également d’une grande importance. Il a réussi a montrer une disloca
tion progressive, de la même tendence, des régions de l’enfoncement et du remplisse
ment maximaux, dès l’époque sarmatienne jusqu’à nos jours. Tandis que la sédimen
tation de l’avant-fosse liée aux mouvements tectoniques du Miocène avait eu lieu 
immédiatement aux bords de la montagne actuelle, la sédimentation pannonienne 
s ’est produit plus loin de là.

L ’examen faciologique des formations pannoniennes a été facilité par le fait 
qu’au cours du Pannonien il y avait de mouvements structuraux intensifs, cependant 
la profondeur d’eau était toujours faible. Parallèlement aux changements de faciès laté
raux, un changement graduel en temps est également démontrable, jusqu’à l’adou
cissement de l ’eau et au remplissement du bassin.

La partie paléontologique de la monographie de la série pannonienne comporte 
l’évaluation biostratigraphique détaillée, faite par F. B a r t h a , qui donne sur cette 
base la délimînation et la subdivision précises de l’étage aussi. Son évaluation a pour 
base l’examen statistique de la faune de Mollusques aux 204 espèces de 51 genres, 
qui lui a rendu possible l’établissement de la répartition verticale et horizontale des 
formes repectives. L ’auteur dessine à la base des changements du spectre faunis
tique l’évolution géologique du Pannonien de la Montagne Mecsek aussi. L ’étude 
s’étend sur les rapports paléogéographiques non seulement aux régions avoisinantes 
de la Transdanubie, mais vers la Yougoslavie et l’Autriche aussi. — La deuxième 
direction des recherches paléontologiques est représentées par l’étude de B. Z a l á n y i . 
Il traite en détail la faune d’Ostracodes de la série, et distingue — sur la base de 
celle-ci — d’unités biostratigraphiques.

De résultats intéressants sont nés également dans le domaine des recherches 
de ces formations géologiques de la Montagne Mecsek, en 1967, dont l’examen dé
taillé est encore en cours.

En ce qui concerne les roches, en affleurement, du soubassement cristallin de la 
Montagne Mecsek, ce sont M o h a m m e d  G h a n e m  A b d  E l A ziz géologue arab — pré
parant sa thèse de condidat à notre Institut — et la collaboratrice de l’Institut, 
Mme L.R a v a s z - B a r a n y a i  qui ont exécuté les recherches. En s’appuyant sur leurs 
recherches, ils interprètent la genèse des roches cristallines du Mecsek d’une manière 
différente de nos idées actuelles. Les roches qu’on peut suivre dans la vallée de l’Ara-
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nyos près d’Ófalu en une largeur de 2 km, ils rangent dans le faciès des schistes verts. 
Ils ont déterminé du méta-spilite, méta-andésite, du tuf méta-andésitique, du tuf 
méta-diabasique, en outre de xénolithes de calcaire contenant du quartz méta- 
morphisé élastique et de la muscovite, pour la plupart en compagnie du spilite. A 
l’intérieur de cette zone se trouvent les roches granitiques qu’ils ont déterminé pour 
la plupart comme granodioritiques. Ils considèrent ces roches comme les produits 
de l’orogenèse de grande intensité, ayant eu lieu dans le Précambrien terminal. Ils 
ont montré toutes les trois phases magmatiques de cet orogenèse. Ils supposent l’intru
sion d’un grand batholite gabbroïde et doléritique, en sa masse, après les éruptions 
du magmatisme initial, apparaissant aujourd’hui comme des méta-volcanites. Il est 
accompagné — comme produits basiques de différentiation — par des roches intrusi
ves ultrabasiques, des silles ophitiques et des dykes. Dans la phase de l’orogenèse 
synmagmatique, les roches granitiques sont nées comme les produits de l’action 
réciproque des roches déjà cristallisées, basiques du batholite et du magma acide 
en éruption. Cela est établi sur la base de l ’examen optique détaillé des feldspaths et 
des amfiboles. Au cours du métasomatose ayant eu lieu dans la phase finale de l’oro
genèse s’est produit du quartz, du feldspath potassique, du zircon, de l’orthite, de la 
biotite, de l ’apatite. Les dykes d’aplite, de pégmatite et de bostonite se sont intro
duites dans la phase orogénique postmagmatique. D’après la chronologie Sr—Rb de 
A. K o v á c s , la métasomatose avait eu lieu il y  a 280 millions d’années, tandis qu’à 
la base de l’examen des inclusions d’une forme irrégulière et d’une composition basique 
contenues dans le granit ils ont 1150 min ans. Donc, M o h a m m e d  G h a n e m  A b d  El 
A z i z  et Mme L. R a v a s z - B a r a n y a i  considèrent la plupart des roches cristallines 
actuellement en affleurement comme ayant une origine magmatique, et pour eux les 
restes des roches sédimentaires formées dans les grands géosynelinaux du Pré
cambrien terminal ne sont représentées que par les xénolithes de calcaire métamor- 
phisés.

A. J á m b o r  a trouvé, au cours des années dernières, dans les cailleux du Miocène 
du Mecsek occidental ceux d’une composition de grès et de schistes séricitiques dont 
G. A n d r e á n s z k y  a déterminé des restes de plantes du Carbonifère supérieur. Mais 
de formations sédimentaires du Carbonifère n’étaient pas connues alors dans les 
régions de la Transdanubie méridionale. Plus tard, dans l’avant-pays sud-ouest 
de la Montagne Mecsek le sondage Téseny 2 a trouvé parmi les cailloux moicènes de 
roches semblables à celles qualifiées comme carbonifères.

Pour la vérification de la présence des formations du Carbonifère supérieur et 
pour l’établissement de leur répartition on a exécuté en 1967 — à la base des propo
sitions de l ’Institut Géologique de Hongrie — 5 sondages qui ont tous atteint la forma
tion du Carbonifère supérieur, sous les couvertures quaternaires et pannoniennes 
d’une puissance réduite. Le creusement de la formation carbonifère supérieur n’a pas 
eu lieu — c’est le devoir d’un sondage d’une grande profondeur, projeté à la base des 
forages exécutés — quelques-uns de ses caractères importants ont été quand-même 
reconnus. D ’après les recherches de A. J á m b o r , c’est une serie de sédiments cyclique 
composée de conglomérats, de grès d’une composition granulométrique variable et 
des schistes séricitiques.

Dans le passé tout récent, E. N a g y  vient reconnaître les traces d’une activité 
volcanique dans la série triasique moyen de la Montagne Mecsek. Sur la base de 
sa proposition des sondages de levé géologique et des affleurements artificiaux ont été 
exécutés, ainsi il était possible de suivre les produits volcaniques de Kantavár



A Mecsek hg. földtani vizsgálata 1967-ben 201

jusqu’à Büdöskút à une longueur de 8 km. La série des calcaires, respectivement des 
dolomies anisiens est recouvert par une série de caoline à sidérite d’origine de tuf d’une 
puissance de 5 à 15 m. Au dessus d’elle, reposent des calcaires argileux ladiniens.

Dans le programme de l’examen des formations jurassiques, c ’est avant tout la 
reconnaissance et la comparaison avec les territoires déjà étudies des régions d’une 
évolution tectonique plus récente de la Montagne Mecsek, avant tout des régions de 
l’écaille septentrionale, en outre une délimitation stratigraphique plus précise des 
étages, qui étaient exécutées.

Dans la série sinémurien supérieur, dans les régions de développement sud—ouest 
d e  la montagne, d’après les recherches de M. F ö l d i  ce sont les roches pélitiques, 
souvent à bancs, puissants de 5 à 10 m, contenant des noeuds de sphérosidérite, qui 
dominent, tandis que dans le Mecsek septentrional on peut observer la dominance du 
matériel élastique plus grossier; les bancs de grès y sont plus fréquents. Les complexes 
supérieures de la série subissent vers le Nord un amincissement considérable.

Au cas des sédiments pliensbachiens, l’amincissement vers le Nord est encore 
plus remarquable. Tandis que la puissance de la série dans le linéament du mont Zengő 
est plus de 1000 m, au Nord elle dépasse à peine 100 m. Au point de vue quantitatif 
des composants élastiques on peut constater un changement de sens inverse par rap
port au Sinémurien supérieur. Tandis que dans les régions sud et sud—ouest, le pour
centage des composants de la catégorie granulométrique des sables est très considé
rable et — particulèrement dans certains horizons — les couches de grès sont très 
fréquents, à Komló les grès diminuent considérablement et au Nord il n’y a que du 
marnes et marno-calcaires tachetés, aléuritiques parfois sableux.

Les résultats jusqu’à présent des recherches micropaléontologiques en cours de 
Mme M. S i d o  montrent que la subdivision stratigraphique détaillée de l ’étage pliens- 
bachien est difficile, il est plus facile à distinquer de microfaciès caractéristiques, 
comme p. ex. ceux à Radnlaire, Spongiaires, Echinodermes et à Crinoïdes. Les 
formations de l’étage toarcien sont cependant faciles à distinguer, avant tout sur 
la base, de l’apparition successive des espèces des genres Lenticulina, Nodosaria, 
Frondicularia, Dentalina et Astacolus. On peut également constater que les 
microfaunes des régions de faciès différents de la montagne se diffèrent peu les 
unes des autres, ainsi leur utilisation à la corrélation est bien facile.

D ’après les recherches minéralogiques actuelles de A. L e n k e i , on peut constater 
que depuis le Lias moyen jusqu’à la partie supérieure du Dogger, la diminution du 
pourcentage des feldspaths et le caractère plus “ mûr”  des sédiments sont caractéris
tiques, parallèlement à la diminution et au raffinement des matériaux élastiques. 
La répartition basée sur l ’origine des minéraux lourds montre en même temps un 
décalage vers l’accroissement des minéraux des aires d’alimentation épimétamor- 
phiques aux dépense des sédiments magmatiques acides.

Selon les recherches de I. N a g y , les formations jurassique supérieur de l’aile 
méridionale du Périclinale jurassique de la Montagne Mecsek ont un développement 
semblable à celles de l’aile septentrionale, cependant le microfaciès à Paléotrix et 
Radiolaires a au Sud un passage graduel. L ’étage oxfordién est bien marqué en tous 
les deux endroits par l’espèce Cadosina fibrata. Le .Jurassique supérieur du Mecsek 
septentrional est moins puissant par rapport à celui du périclinale et sa série est 
moins variable. Au nord, la partie supérieure du Tithonique a sa plus grande extension 
superficielle. La pénétration par les volcanites crétacé inférieur est très forte. La lave 
en éruption a détaché et emporté très souvent de grands blocs de calcaire, ainsi les
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morceaux de calcaire nagent pour ainsi dire fréquemment dans la volcanite. Malgré la 
composition pétrographique différente du périclinale et du Mecsek septenrional, l’exa
men détaillé des microfaciès fournit de bonnes données pour la corrélation.

Une synthèse sur les phonolites de la Montagne Mecsek vient être achevée:
I. VicziÁN y donne — à l’aide des études microscopiques et radiologiques — une des
cription pétrographique plus détaillée de celles jusqu’à présent, outre la détermina
tion de plusieurs minéraux pas encore décrits, dans la phonolite de Mecsek. A l’aide 
des données chimiques et spéctrographiques statistiquement évaluées, on a reçu un 
tableau plus exact sur les conditions physiques et chimiques de la pénétration et de la 
cristallisation du magma phonolitique. On a pu démontrer un rapport entre les 
caractères généraux structuraux du magmatisme géosynclinal et son caractère 
alcalique — en se basant sur les qualités atlantiques du volcanisme de la Montagne 
Mecsek. L ’établissement de la série de métamorphose allant depuis les vitres vol
caniques jusqu’aux argiles volcanogéniques marines est également très intéressant 
et important au point de vue de la genèse des minéraux d’argiles.

Résultats de géologie économique

Parallèlement à la rédaction des cartes prognostiques de la houille du Liassique 
inférieur de la Montagne Mecsek, on a exécuté à la proposition de l’Institut Géologique 
de Hongrie — au cours des années 1966—1967 des travaux de sondage, sur le terri
toire compris entre Pécsbánya et Vasas, suivant la direction des affleurements 
du complexe moyen de la série houillifère du Lias inférieur, ayant pour but l’établisse
ment des possibilités de la continuation de l’exploitation à ciel ouvert de la houille. 
Au cours de ces travaux, on a exécuté 22 forages dont la profondeur respective variait 
entre 95 et 218 m. D ’après ces recherches, le nombre des couches de houille liassique, 
d ’une jouissance percée plus de 50 cm, s’est avérée 87, leur puissance totale atteignant 
91,8 m. La puissance moyenne des couches est de 1,05 m, leur puissance maximale:
5,5 m. Ces données se rapportent aux couches pas encore mises en exploitation, sans 
les gîtes exploitées déjà auparavant. Les recherches ont découvert des réserves im
portantes de houille exploitables à ciel ouvert.

Au cours des examens détaillés des carottes des forages de l’exploitation houillère 
à ciel ouvert et sur la base de l’évaluation des données anciennes. E. N a g y  a constaté 
de réserves de minéraux de fer près de la surface, dans les complexes moyen et inférieur 
du gisement houillière des quatre champs du district de Pécs. Après avoir établi un 
bilan poositif des investissements d’exploitation, la formation riche en minéraux de 
fer, dont celui s’est avéré négatif n’était poas poris en considération comme réserve. 
Le minérai de fer a trois typoes de gîtes: 1. Accumulations de sidérite dans des grès et 
siltes, se porésentant comme ciment (spohérulite). Stratigrapohiquement elles se trouvent 
dans le complexe au-dessous de la couche alfa, d’une pmissance de 50 à 70 m, et dans 
celui au-dessus de la même couche, d’une puissance de 50 à 110 m. Son mur est le 
faciès à chamosite, le toit est la poremière du complexe moyen des gîtes. 2. Sphéro- 
sidérite. Stratigrapohiquement elle se trouve dans le compolexe moyen, et subordonné- 
ment dans celui supoérieur des gîtes. 3. Gîtes à pélosidérite. Stratigrajohiquement elles 
se trouvent dans le compolexe inférieur des gîtes et le tiers inférieur du celui moyen.

Egalement en rapopoort aux recherches des possibilités de l ’expoloitation à ciel 
ouvert, I. C s a l a g o v i t s  a exécuté l’examen des oligoéléments des échantillons de la
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série houillifère de la région “ Rücker” , prélevées par changements lithologiques et 
étalonnées pour chaque type de roche. En comparaison avec les pourcentages moyens 
des roches sédimentaires après V i n o g b a d o v , le molybdène, le plomb, le zinc et le 
zirconium s’enrichissent, ce qui fournit d’arguments pour l’origine granitoïde du 
matériel élastique de la série. C’est dans le cendre de la houille que le Mo, Pb et Zn 
s’enrichissent le plus fortement; leur pourcentage va diminuant dans les roches 
argileuses, les pélosidérites dans les siltes et le moindre est dans les sables. Le Zr 
s’enrichit le plus fort dans les pélosidérites, moins dans les roches argileuses et dans 
les aléurolites.




