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KARBON KÉPZŐDMÉNYEK A MECSEK ÉS A VILLÁNYI-HEGYSÉG
KÖZÖTTI TERÜLETEN

í r t a :  Já m b o r  Á r o n

A Ny-mecseki helvéti kavicsok közül a felsőkarbon növénymaradványokat tar
talmazók felfedezése (Soós I .—Jámbor A. 1960) felkeltette a szakmai érdeklődést, 
de ezen túlmenően a kavicsból megismert kifejlődés ismeretében azonnal felmerült 
a felsőkarbon kőszén feltárásának lehetősége is. A helvéti kavicsösszlet további 
vizsgálata kimutatta, hogy annak exotikus anyaga kétséget kizáróan kis távolságból, 
dél felől hordódott be a mecseki üledékgyűjtőbe (Jámbor Á.—Szabó J. 1961). Ez 
a terület azonban ekkor még teljesen feltáratlan volt. A Gyód-1 (Barabás A. 1956) 
és a Görcsöny 1. sz. fúrásban pedig kristályos palát ért a fúró a pannóniai rétegek 
alatt. Hasonlóan ehhez, a Téseny 1. sz. vízkutató fúrás is kristályos palába jutott 
(Jám bor  Á. 1962). A kavicsvizsgálatok eredménye ezekkel az adatokkal összevetve, 
bizonyos mértékig ellentétes értelmű volt. Ezt az ellentétet oldotta fel az a tény, 
hogy az 1963 tavaszán mélyített Téseny 2. sz. vízkutató fúrásból, a pannóniai 
rétegek fekűjéből 1,5 m hosszúságú, világosszürke, kovás homokkőmagot sikerült 
nyerni. Ez a kőzet ugyanis a helvéti összlet felsőkarbon kőzettípusainak egyikével 
makroszkóposán és mikroszkópi vizsgálat alapján is jól azonosítható volt. A közvet
len környezetben időközben lemélyült fúrások (mint a Kisdér 1. sz., a Baksa 1. sz., 
a Gyód 2., 3., 4. sz.) azonban mind kristályos palába jutottak a vékony pannon kép
ződmények alatt. így a felsőkarbon elterjedése bizonytalanná vált. Mivel azonban 
a tudományos érdek és a feketekőszénkutatási szempontok is sürgették az összlet 
megismerését, a terület fúrásos kutatását javasoltuk. Kutatási javaslatunkat Eülöp 
J., az intézet igazgatója támogatta, s miután azt a Földtani Tanács jóváhagyta, 1967. 
év folyamán Tésenytől D-re 5 db sekély mélységű fúrás lemélyítésére került sor. 
Elsősorban a felsőkarbon előfordulásának bizonyosságáról kellett meggyőződni, ezu
tán pedig szerkezeti helyzetének alapvonásait kellett tisztázni, mielőtt egy nagyobb, 
azaz költségesebb fúrással megkíséreltük volna harántolni, hogy lehetőleg teljes szel
vényét megismerjük. Először a Téseny 2. sz. fúrás mellett álltunk fel (1. ábra), hogy 
a képződmény jelenlétét igazoljuk. A 37,2 m vastag pleisztocén és a 15,6 m-nyi 
pannóniai összlet alatt 112,5 m-ig, változó dőlésű (10—80°), világosszürke homokkő, 
kavicsos homokkő, fekete szericitpala és sötétszürke, homokos szericitpala rétegekből 
felépített rétegsort harántolt a Téseny 3. sz. fúrás. Ezek a kőzettípusok tökéletesen 
azonosak a Ny-mecseki helvéti kavicsösszletből megismert felsőkarbon növénymarad
ványokat tartalmazókkal, bár a fúrás maganyagából csak bizonytalan növényi töre
dékek kerültek elő. Ezután D-i és DK-i irányban haladtunk előre lépésenként, s meg
telepítettük a T-5, 6 és 7. sz. fúrásokat, amelyek kivétel nélkül elérték a felsőkarbon 
képződményeket és vékonyabb—vastagabb részét harántolták is. Ezeknek a fúrá
soknak telepítésével célunk az volt, hogy a karbon elterjedését meghatározzuk. 
A fúrások adatait, a szeizmikus mérések rajzolta képet, a környezet általános föld-
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tani helyzetét a T-3. és T-7. sz. fúrásokban irányított magok segítségével mért DK-i 
rétegdőlésekkel összevetve, jól kirajzolódott a felsőkarbon sorozat elterjedése. Ma 
már bizonyosra vehető, hogy a Téseny 1. sz. fúrásban kiemelt szerkezeti helyzetben 
levő mezometamorf kristályos palatömeg felett diszkordánsan DK-i dőlésű, felsőkar
bon homokkő, szericitpala, konglomerátum összlet települ (2. ábra), amely dél felé 
a Villányi-hegységi permi sorozat alá húzódik. A karbon képződmények a T-4. és 
T-5. sz. fúrások vonalában vannak a felszínhez a legközelebb (31—40 m), innen dél 
felé egyre mélyebbre (2. ábra) süllyednek a felsőpannon—pleisztocén összlet alatt.
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így  a kutatás legelső fázisa tehát eredményesen zárult, a rétegsor egészét harántoló 
nagyfúrás ma már biztonsággal megtelepíthető.

Az eddigi vizsgálati adatok alapján a felsőkarbon rétegsor ciklusos felépítésű. 
A ciklusok kavicsos homokkővel kezdődnek, majd homokkővel folytatódnak, s 
aleurolitos homokkő után kőzetlisztes szericitpala réteggel zárulnak. A ciklusok 
vastagsága 10—30 m körüli lehet, de egyelőre még kevés az adatunk. A kőzetek mind 
szürke színűek, a pannon felszínhez közeli részeken természetesen sárgák, limonitoso- 
dottak. Kovás- és szerieites kötőanyagúak. A kezdő rétegek kavicsainak nagysága 
2—25 mm. Anyaguk muszkovit gneisz, kvarc, felzites kvarcporfirit (a mecseki alsó
permi összlet alsó részében levővel azonos típus!), kataklázos színes elegyrész nélküli 
ortoklász—mikroklingránit. Kerekítettségük, R t t c h in  L. B. (1958) skálája szerint, 
általában 2-es. A kavicsok a rétegzést gyengén jelző helyzetűek.

A homokkövek közép-, nagy- és durvaszeműek, közepesen vagy rosszul osztá
lyozottak. A réteges osztályozottság nagyon gyengén fejlett. B. N ag y  J. (T-3., T-7.) 
és az általam (T-2., T-4., T-5.) végzett mikroszkópos vizsgálat alapján ásványtani 
összetételükben a magmás, gyakran kataklasztos kvarc az uralkodó, emellett sok a 
metamorf eredetű is. A földpátok közül a plagioklász mennyisége nagyobb, mint az 
ortoklászé és a mikrokliné. Mindhárom, különösen az ortoklász-földpát, gyakran 
szericitesedett. Általánosan elterjedt emellett a muszkovit, amely az aleurolitos 
homokkövekben a leggyakoribb. A durvábbszemű homokkövekben a muszkovit 
irányítatlan, az aleurolitosokban a rétegzéssel párhuzamos helyzetű. A homokkö
vekben a kvarc—földpát arány a 0,25—0,5 mm-es frakcióban 4,3, a 0,5—1,0 mm- 
esben 6,1, tehát az alsópermbeli átlagos értéknél (kb. 2,5) lényegesen nagyobb. A 
szemcsék kerekítettsége 0—1-es, a kisebb frakcióban alacsonyabb fokú.

A szericitpala rétegek ásványtani összetételében a mikroszkópos vizsgálatok 
alapján — a kvarc és földpát mellett — sok szericit, a röntgendiffraktogramok érté
kelése (Pálmai J.) szerint pedig klorit volt jelentős mennyiségben kimutatható.

A szericitpala rétegek között a T-3. sz. fúrás 102,50—102,55 m-ig (5 cm), a T-7. 
sz. fúrásban 155,20—155,30 m-ig kőszenes szericitpala közbetelepülés volt észlelhető. 
(Megjegyzendő, hogy a karbon rétegeket, különösen nagy keménységük miatt, 
gyémántbetétes koronával fúrták, s a magkihozatal ennek következtében közel 100% 
volt.) Utóbbi szénkőzettani vizsgálata (Bodrogi I.) vitritfoszlányos, feketekőszenes 
agyagpalát állapított meg, amelynek organikus C-tartalma 3,98 súly%.

Az egyes kőzettípusok (összesen 8 db minta, közöttük a két kőszenes palaréteg) 
színképelemzése (Zeatta i P.) kiugró értékeket nem adott. A kőszenes mintákban az 
Ag 0,25—0,4, a titán 1000—40 000, az Mn 1G0—000 ppm mennyiségben volt meg
határozható.

A felsőkarbon képződményeket a fúrásokban sok litoklázis és néhány vető 
harántolta. A T-3. sz. fúrásban gyűrt jellegük határozottan megállapítható volt. 
A vetőket alig agyagos kőzettörmelék, a litoklázisokat klorit (a röntgendiffraktogram 
értékelése Pálm ai J. alapján chamosit), vagy gömbös vésés sziderit, továbbá kvarc, 
vagy mikroklin és ortoklász tölti ki. A földpát anyagúakat a kvarcerek elmetszik, 
tehát amazoknál fiatalabbak. A mikroklin—ortoklász összetételű erek jelenléte fel
tétlenül további vizsgálatot igényel.

A képződmény korára ma még abszolút bizonyítékkal nem rendelkezünk. A kő
zettani analógiák — amelyek a felsőkarbon növénymaradványos helvéti kavicsok 
(Sóos I .—Jámbor Á. 1960, W éber  В. 1964) és a fúrások szericitpala kőzettípusa 
között fennállnak — véleményem szerint kétségtelenné teszik a fúrásokban harántolt
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összlet felsőkarbon korát. Az eddig végzett palynológiai vizsgálatok nem vezettek 
eredményre. Barabásáé  Stuhl A. a karbon kavicsanyagot pollenre meddőnek 
találta. B óna J. a T-3., T-5. és T-7. sz. fúrások anyagait vizsgálva Pinus silvestris 
és Monosulcites típusú pollent, Dictyophyllidites harrisii páfrányspórát és cf. Micrhyst- 
ridium sp. plankton szervezetet figyelt meg, továbbá fenyőfélék szövetfoszlányait 
találta. A minták túlnyomó része itt is meddő volt. A felsorolt maradványok közül 
az első kettő a felsőpermben, a páfrányspóra a karbonban, a jelzett plankton alak 
a szilúrban lép fel.

Tekintve a pollenek üde színét, habitusát és a karbon üledékek minden egyéb 
mecseki üledékes összletét meghaladó átalakultsági fokát, a palynológiai vizsgálat ada
tai a korkérdés megítélését egyelőre döntően nem befolyásolják. A T-5. sz. fúrásból 
kikerült makroflóra maradványok meghatározására még nem került sor.

A karbonnál fiatalabb képződményeket a T-7. sz. fúrás 152,9—153,1 m-ig 
terjedő szakaszban harántolt telérkőzete, valamint a pannóniai és a pleisztocén 
összlet képviselte.

A telérkőzet sötét zöldesszürke színű. Alapanyaga 0,03—0,2 mm átmérőjű 
plagioklászlécekből áll, amelyben kevés apró kalcedon és klorit és néhány pirit- 
szemcse észlelhető. Az alapanyagban 0,4—2,2 mm átmérőjű plagioklász porfírok 
ülnek, amelyek a kőzet 50—60%-át alkotják. Mikroszkópos vizsgálatát B. Nagy J., 
kémiai elemzését L. Pákczél É. végezte. Utóbbi eredménye a következő:

SiO„ 66,00 K„0 1,77
TiO„ 0,41 Na20 0,47
A12Ő3 8,78 l ’Á 0,13
Fe20 3 4,53 izz. veszt. 7,26
MnO 0,10 nedvesség 0,86
CaO 0,82 FeO 7,34
MgO 1,45

A kőzet megjelenése, mikroszkópos képe és kémiai jellege alapján plagioklász 
porfirit, s minden valószínűség szerint a karbonvégi, alsóperm eleji vulkáni ciklus
hoz tartozó telérkőzet.

A felsőkarbon felett területünkön általában a pannóniai képződmények tele
pülnek. A távolabbi környezet (Mecsek—Villány) mezozóos és miocén fáciesei 
ismeretében azonban nyilvánvaló, hogy a területen a mezozóos, s részben a permi kép
ződmények is megvoltak, s csak a helvétben pusztultak le. Anyaguk elsősorban ENy 
felé hordódott le. A tortonban a tenger elborította ezt a területet is, mert a Turony 1. 
sz. fúrásban a triász felszínén, s hasadékaiban fúrókagylók által megmunkált abrá- 
ziós kavicsfoszlány volt felismerhető. Ilyen képződmény pedig hazánkban csak a 
felsőmediterránból ismeretes. Tortónainak a mecseki miocén ősföldrajzi képe alapján 
tartom.

A pannóniai összlet pontosabb kora még nem adható meg. Az eddig előkerült 
gyér fauna (Congeria sp., Limnocardium sp., Arenicola lakócsövek) és a kőzetkifej
lődés — szürke, vagy sárga limonitos foltos apró és finomszemű homok, valamint 
szürke agyagmárga rétegek váltakozásából felépített összlet — alapján inkább felső
pannonba tartozhat. Feltételesen a T-7. sz. fúrás pannonjának alsó részét, 111,5—147,5 
m-ig, az alsópannon alemeletbe sorolom, egynemű agyagmárga kőzetkifejlődése 
alapján.

A T-3. sz. fúrás felsőpannóniai képződményeinek nehézásvány spektruma 
(Komló Labor. ; 0,1—0,2 mm-es frakció) erősen eltér a mecseki pannon átlagos képé-
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tői. Itt a magmás ásványok túlsúlya (kétszer annyi van, mint metamorf) a jellemző, 
bár a metamorf eredetűek fajta szerint változatosabbak.

A pleisztocén összlet feltűnően vastag (31,0—59,7 m). Alsó része vörös, tarka, 
homokos agyagrétegből áll, felső részében az agyagok sárgás árnyalatúak, homok- 
mentesek és egy vagy két vékony löszbetelepülést is tartalmaznak. A magmás 
nehézásványok relatív mennyisége még nag3robb (kb. 3x-os), mint a pannonban.

A kvarc—földpát arány a pannonban feltűnően egységes: 3,7—4,1 ; a pleisztocén
ben 2,0.

A fúrások vázlatos rétegsora az alábbi:

T-3. sz. fúrás
0,0— 1,8 m-ig
1,8— 37,2 m-ig 

37,2— 55,0 m-ig 
55,0—112,5 m-ig

T-4. sz. fúrás
0,0— 45,0 m-ig

45.0— 80,0 m-ig

T-5. sz. fúrás
0,0— 31,0 m-ig

31 .0 - 38,4 m-ig 
38,4— 62,0 m-ig

T-6. sz. fúrás
0,0— 55,0 m-ig

55.0— 61,0 m-ig
61.0— 82,8 m-ig

T-7. sz. fúrás
0,0— 59,7 m-ig 

59,7—111,5 m-ig 
111,5—147,5 m-ig 
147,5 — 162,3 m-ig

holocén talaj
pleisztocén vörösagyag, lösz, homokos agyag. (Rétegdőlés 0°) 
felsőpannon homok, agyag, ag5ragmárga. (Rétegdőlés 0°) 
felsőkarbon homokkő, konglomerátum, szerioitpala. (Rétegdőlés 
112,5 m-ben 150/25°)

pleisztocén és felsőpannon rétegek (teljes szelvényű fúrás), 
felsőkarbon homokkő, kavicsos homokkő. (Rétegdőlés 45 — 70°)

pleisztocén vörös agyag és lösz. 
felsőpannon agyagos homok.
felsőkarbon szericitpala, növénymaradványos szericitpala, ho
mokkő, kavicsos homokkő. (Rétegdőlés 3 — 25°)

pleisztocén vörös agyag, lösz, agyagos homok, 
felsőpannon agyagos homok.';
felsőkarbon homokkő, kavicsos homokkő, konglomerátum. (Ré
tegdőlés 20 — 45°).

pleisztocén vörös agyag, lösz.
felsőpannon homok, agyag. (Rétegdőlés 0°)
alsó( ? (pannon agyagmárga, homok. (Rétegdőlés 0°)
felsőkarbon homokkő, szericitpala, konglomerátum. (Rétegdőlés
30-40-°; dőlés 162,3 m-nél 170/10°)
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C A R B O N I F E R O U S  D E P O S I T S  I N  T H E  A R E A  B E T W E E N  T H E  
M E C S E K  A N D  V I L L Á N Y  M O U N T A I N S

by
Á. JÁMBOR

Before 1960 no sedimentary formation of Carboniferous age had been known 
to occur in Southeast Transdanubia, either on the surface or in borehole. In that year 
a lot of black sericitic schist and grey sandstone fragments were found among the 
Helvetian gravels of the western Mecsek Mountains. These rocks were dated 
as Upper Carboniferous on the basis of their plant fossils identified by G. 
A k d r eáx szk y . The sedimentological investigation of the gravel sequence seemed to 
warrant this hypothesis, as the sandstone found in the 146 to 149 m interval of bore
hole Téseny-2 could be readily identified with one of the types known from the 
Helvetian gravels.

Facial conditions — grey sandstone, dark grey to black clay shale, swam]} 
environment suggested by some of the plant fossils — seemed to favour the potential 
exploration of coal deposits. Therefore, in 1967 searches were begun in the vicinity 
of Téseny. They aimed at exploring the formation and at defining its range under the 
overlying younger deposits. All the 5 shallow boreholes drilled here have explored the 
Carboniferous sequence. In one of them (T-7) even coal-bearing shales of 10 cm thick
ness were found.

Lithologically, the sequence is similar to the Upper Carboniferous of the Krassó — 
Szörény Mountains. Prospecting is to be continued soon.




