
A MECSEKHEGYSÉG ЁК~1 SZEGÉLYÉNEK FÖLDTANI VÄZLATA
(XI. ,  XI I .  sz. melléklettel) 

ír ta : ifj. N oszky  J enő

Rétegtani felépítés

Az Óbánya, Püspöknádasd, Hidas, Kismányok, Nagymányok, Váralja 
és Máza határába eső területen az alábbi képződmények figyelhetők meg:

Jelenkori lejtőtörmelék, patakhordalék és a bányahányók anyaga.
A váraljai Cseroldal alatti völgy K-i oldalában, a középső-liász ki- 

bukkanás melletti kis forrás alatt, Ó- és Üjbánya között a strandfürdő előtt, 
a kertekben fakadó két forrás környékén jelenleg is képződik mésztufa.

Pleisztocén. A térképezett terület legnagyobb részét lösz borítja. Vas
tagsága Kismányok- és Hidastól K-re 20—30 m-nél is nagyobb; átlagban 
10—12 m. Mélyebb-féleségei agyagosabbak, zöldes árnyalatúak, tömöttebbek, 
szívósabbak. Ahol a feltárások nem elég mélyek és folytonosak, s a jellemző 
löszcsigák hiányoznak vagy ritkák, az agyagos lösz-szintek hovatartozása 
nehezen dönthető el. A pleisztocén rétegsor legalján sok löszbabát tartalmazó, 
vöröses, agyagosabb löszfajta helyezkedik el. Ezenkívül a rétegsor magasabb 
részében is szerepel 3—5 vörösagyagos sáv, ami gyakori klímaváltozásra utal. 
A két legfelsőbb vörösagyagos sávval kapcsolatban ősemberi tűzhelymarad
ványok (faszén) ismerhetők fel Hidas és Nagymányok körül. A hosszú szá
razság alatt a lösz alja volt az egyetlen képződmény, amelyből — erősen csap
pant vízhozammal ugyan — források fakadtak. A lösszel fedett területeken 
alig volt aszálykár, a helvéti szárazföldi rétegek területén ellenben jóformán 
minden kisült.

Pannóniái rétegek. A lösz alól a felsőbb-pannóniai homokos képződmé
nyek a nagymányoki bányavölgytől К -re, a Juhászhegy É-i lejtőjén Kismá- 
nyokig, a fővölgy talpa közelében összefüggő területen bukkannak elő. 
A homokosabb képződménycsoportba bevágódó árkokban a pannon mélyebb, 
agyagos-homokos, helyenként kavicsos, limonitos kötőanyagú, kövületes 
szintjei is megjelennek. Ahol a mezozói alaphegységre közvetlenül telep
szik e rétegcsoport, ott leginkább a limonitos kötőanyagú réteg jelzi a 
pannon jelenlétét.

Mind a «mélyebb», mind a «magasabb» pannóniai rétegek a Congeria 
balatonica, illetve a Prosodacna vntskitsi szintjébe tartoznak.

A pannóniai rétegek összvastagsága átlagban 30—40, ritkábban 80— 
100 m. Nagyobb vastagságú és teljesebb sorozatukat a területtől É felé 
a peremzónán túl, a Völgységi-patak területén várhatjuk. Itt a máza—
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szászvári I. és II. sz. vízkutató fúrás 658 m terepszint alatti mélységben 
sem érte el a pannóniai rétegcsoport alsó határát.

A pannóniai rétegek és fekvőjük között itt hiányzanak a szarmata 
képződmények, pedig az utóbbiak aránylag nem messzire, Hidastól D-re, 
a tervezett lejtősakna környékén a külszínen is előbukkannak. A fúrások 
szerint a bonyhádi állomás felé haladva, vastagságuk erősen növekszik. 
A hidasi XXI. sz. fúrásból előkerült fauna összetétele az erdélyi Rézhegység 
(Munfii-Rez) szarmata kövülettársaságára emlékeztet.

A tortónai rétegösszlet elegyesvízi és szárazföldi barnakőszéntartalmú 
rétegei is hiányoznak a felvett területről. Csupán a tortónai emelet mélyebb 
része, a lajtamészkő közbetelepülésekkel jellemzett, kavicsos-konglomerátu- 
mos rétegcsoport bukkan elő néhány foltban. Legnagyobb, ráchegyi fel
tárása vető mentén kiemelkedő meredek falban, 800 m hosszúságban követ
hető a hidasi szőlőkben. Ma már akáccal beültetett fejtésének tömöttebb 
mészkőpadjait egykor építkezési célokra fejtették. A lajtamészkő arasznyi 
vastagságú rétegei apró Pec/en-féleségekből alakultak ki, másutt Ostreák 
alkotnak hasonló padokat. A ráchegyi feltárás anyagától a Rabenschwanz- 
telep mögötti hegyoldalé eltér. Itt főleg lazább és kötöttebb, kavicsos konglo
merátumok, triász mészkő- és dolomiteredetű, elporló padok váltakoznak 
sárga, kövületekben gazdag, lazább homokpadokkal. A két feltárás közt — 
két kisebb foltban -— a lajtamészkőnek csak a törmeléke került a felszínre. 
(Az egyik folt a távvezetéktől К -re, a szőlők között, a másik a távvezetéktől 
Ny-ra, az Öregpatak fordulójában a malom mellett van.) A Ráchegy és Püs- 
pöknádasd közt is van még néhány apró előfordulása e rétegcsoportnak. 
A magyarhidasi Perkóctető É-i lejtőjén előbukkanó feltárások egyikén 
(а XI. sz. hidasi fúrás közelében) lajtamészkövet láthatunk. A másik, nagyobb 
folton uralkodólag konglomerátumok vannak. A -ó- 243 alatti, DDNy-nak 
irányuló árok torkolata közelében, a medertalpon és a szőlők alján lágyabb 
mészkőféleségek és kevésbbé nagyszemű konglomerátumok bukkannak fel
színre. Az utóbbi hely rétegei lankás dőlésűek; néhány lépésre a völgyön 
fölfelé már meredekdőlésű helvéti kongériás mészkő és kavicsos-homokos 
rétegek vannak, szomszédságukban pannóniai homokok közbeiktatódásával.

E jellegzetesen partszegélyi rétegcsoportban a durva és finomabb üledé
kek szaporán váltják egymást. Innen van, hogy jóformán minden előbukkanás 
más-más jellegű; kövületek és jó feltárások nélkül egyik-másik rétegük 
könnyen összetéveszthető a mélyebb miocén rétegekkel.

A helvéti szárazföldi, illetve édesvízi üledékek és a tortónai lajta
mészkő elhatárolását, a külszíni feltárások sehol sem teszik lehetővé. Minden 
előfordulásban szerkezetileg érintkeznek a lajtamészkővel. A lajtamészkő- 
csoport alatt olyan képződmény is feltételezhető, amit a felszínről még nem 
ismerünk. A fúrási szelvények u. i. a felszíni megfigyelések alapján legfiata- 
labbnak tekinthető halpikkelyes helvéti rétegek jelenlétét sehol sem jelzik. 
Ezek szürkés és sárgás agyagokból álló rétegei jellemző, gömbhéj szerű elválá- 
súak. Igen gyakoriak bennük egy halfaj jellemző pikkelyei, nem ritkák 
csigolyái és úszótüskéi sem. A vezérkövületszámba menő halpikkelyeket már 
P e t e r s  is említi. A halpikkelyes rétegekkel kapcsolatban vékonyabb-vasta- 
gabb barnakőszénzsinórok jóformán mindenütt feltűnnek. V a d á s z  szerint
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a helvéti kőszénkutatás ezen a vidéken e rétegcsoportra szorítkozott. A hal
pikkelyes csoporthoz tartoznak azok a lemezes, sávos közbetelepülések is, 
amelyek az igen finomszemű, vízbe hullott tufák és az agyagos részek szapora 
váltakozása révén alakultak ki. Egy-egy tuffit-közbetelepülés ugyan nagyobb 
vastagságú, rendesen azonban csak néhány cm, ritkán 1—2 dm. A tuffitok 
legtöbbször bentonit-, illetve kővelőszerűvé alakultak át. Színük a kénsárgá
tól a barnán, zöldön, szürkén át a kékig és fehérig változik, aszerint, vannak-e 
a közelükben növényi közbetelepülések. Nagy változatosságuk miatt nem jó 
vezetőszintek.

A kongériás mészkő rétegtani helyzete rossz feltárása miatt nem álla
pítható meg pontosabban. Csak annyi bizonyos, hogy az előbb tárgyalt, 
agyagos szintek fekvőjében van. Üde állapotban mézsárga színű, mállottabb 
felületén aprótermetű Congeriák (C. böckhi W e n z )  egymásra préselődött 
héjtömege látszik. Előbukkanási helyét hamuszerű, sárga vagy fehér, 
könnyű mészliszt jelzi, amelyben a mállás előrehaladottsága miatt a kongéria- 
héjak szerkezete már nem ismerhető fel.

Daciítufák. Láttuk, hogy néhány vékony tufaréteg az agyagos szintek
hez is kapcsolódik. Ezenkívül egy fehér vagy világos zöldesszínű, néhány dm 
vastagságú dacittufaszórás finomszemű, puha anyagát is több helyen sikerült 
megtalálnom. Anyaga erősen elüt azoktól a durvábbszemű, kemény tufák
tól, amik legtöbbször durva kavics kíséretében az alaphegység peremén, 
illetve az É-i kőszénvonulat feltolódási sávja közelében nagyobb vastag
ságban bukkannak elő. Ez utóbbiakat a váraljai dacittufafejtőben és a Magyar
hidas melletti, háromágú oldalárok K-i ágában találni meg. Utóbbi feltárásá
nak anyaga mállottabb, lazább.

Az eddigi leírások főleg ezeket a világosszínű tufákat említették meg, 
jól felismerhető voltuk miatt. Pedig a vulkánosságnak még igen sok színes, 
homokszerű, esetleg agyagosnak tetsző, ennélfogva nehezen felismerhető 
tufaféleség is tanúbizonysága, a homokosabb, mélyebb helvéti rétegcsoportban.

A helvéti emelet eddig felsorolt képződményeinél idősebb rétegek szin
tekre szétválasztása meglehetősen mesterkélt. A rétegek u. i. legtöbbször 
kiékelődő lencsék vagy szétágazó közbetelepülések, amelyek legfeljebb annyi
ban térnek el a felettük vagy alattuk lévő, azonos összetételű rétegektől, 
hogy kötöttebbek vagy lazábbak. Jóformán minden árok rétegsora más és 
más; így a külsőleg azonosnak tetsző réteget azonosítani nem lehet. Sok 
agyagosabb réteg anyaga vulkáni eredetű s áthalmozásuk közben keveredett 
kavicsos, homokos anyag is hozzájuk. A terület gyér feltárásaival nem 
eléggé alkalmas a mélyebb helvéti rétegek pontosabb szintezésére; a távo
labbi területek megismerése nélkül beosztásuk csak kísérletnek tekinthető.

A mélyebb helvéti rétegsor legmagasabb tagjának, a rendesen sárgaszínű, 
ritkábban zöld vagy szürke, homokos, kavicsos rétegcsoportot tekinthetjük. 
A lösz alatt a meredekebb lejtőkön, a mélyutakban, a meredekfalú horho
sok oldalában rendszerint ennek a rétegcsoportnak borsó-diónyi kavicsait 
találjuk. Ökölnyi vagy nagyobb kavicsszemek elég ritkák. A meszes kötő
anyagú, sárga vagy szürke, 1—2 dm vastagságú kötött konglomerátum
padok közt szürke, agyagos lencsék is akadnak, amelyekben főleg vékony
héjú Ostracodák halmozódtak föl. A szürke agyagban növénymaradványok,
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főleg levéllenyomatok találhatók. A homokosabb, kavicsosabb padok Uniók, 
Congeriák, Melániák összenyomott héjtöredékeit nagyobb tömegben tartal
mazzák itt-ott. A kövületes fészkeket azonban azonosítani nemigen lehet. 
Legfeljebb annyiban van jelentőségük, hogy a mélyebb szintekből még ezek is 
hiányoznak.

Kétségtelenül mélyebb szintet képviselnek a zöld vagy kék agyagos, 
homokos, tufás rétegek. Ezekből a kavicsközbetelepülések teljesen hiányoznak, 
legfeljebb színes kristálytufa-beágyazásokat tartalmaznak. Csupán néhány 
szivacstűt lehetett kiiszapolni belőlük.

A zöld rétegösszlet alatti vöröses, lilásszínű csoport már nem annyira 
egységes összetételű, mint az előbbi, mert gyakran zöld, sárga vagy szürke, 
finomabb-durvább kavicsos, homokos közbetelepülések szakítják meg a 
vörösszínű vezetőréteget.

Durva konglomerátum. Az alaphegység peremén, ahol közvetlen rátelepü- 
lésben ismerjük a miocénnél idősebb rétegtagokat, a konglomerátumban 
m3-nyi fehér mészkő, pirosas vagy szürke gránittömbök is jelentkeznek. 
Vadász szerint Ny-abbra több m3-es tömbök is akadnak, ezért ott feltűnőbb 
a különbségük a magasabb kavicsos, homokos szintekhez képest.

A mezozói képződmények közül a kréta időszaki (hauterivi) trachi- 
doleritféleségek a legfiatalabbak. Rendesen a liász képződményeket törik át. 
Érintkezési hatást inkább csak telepteléreik idéztek elő.

Alsó-dogger márgák. Az aaleni alemelet szürke lemezes, palás, kissé 
homokos márgarétegeit Óbánya Ny-i végén, a legutolsó malom utáni mélyút 
bevágásának kövületes padjai tárják fel. Az erősen kihengerelt kövületeket 
(Rhynchonella, Phylloceras, Lytoceras, Pleydellia, Cylindroteuthis) közelebb
ről meghatározni nemigen lehet. A kövületes rétegek előbukkanása a Vadász 
által megvont dogger— felső-liász határvonalat megerősíti.

Felső-liász márgák. Főleg sárgaszínű, a felszínen lágyabb, kissé homo
kos, csillámos féleségei a feltárások mélyén szürkésszínű, keményebb, pado- 
sabb féleségekbe mennek át, amelyek kövületek nélkül nemigen különíthe
tők el a dogger márgáktól. Óbánya Ny-i házsorától a sándorfai erdő gerince 
felé, a templom mögötti mélyútban, a temető alatt felhúzódó árokban, 
valamint azoktól К felé néhány kisebb feltárásban e felső-liász képződmények 
a legújabb időkben tárulhattak fel, mivel Vadász összefoglaló térképe még 
nem jelzi őket. A lösz és az igen vékony helvéti rétegfoszlányok alatt a sárga 
márgákban néhány Belemnites-töredéket, egy igen rosszmegtartású Phyllo- 
cerast s egy jól meghatározható Hildoceras bifrons Brug. példányt találtam. 
A rétegsor iszapolási maradékából igen sok szivacstű, Echinodermata-tüske, 
meglehetősen sok Ostracoda-féleség került elő. Ezenkívül Majzon Dentaliná- 
kát, Cristellariákát, Bolivinákát és Ammodiscusokat ismert fel. A felső-liász 
képződmények nagyobb mélységben történt leülepedését az iszapolási mara
dékban lévő, elég gazdag Radiolaria-társaság bizonyítja. Hasonló sárga, puha 
márgákat találtam Püspöknádasdtól D-re, az új telep mögötti árkok Zengő- 
várkony felé eső felső végén, közvetlenül a lösz alatt. Sajnos, iszapolásuk 
nem járt eredménnyel; így e sárga márgák a váraljai Cseroldal alatti völgy 
sárga márgáival is párhuzamosíthatók. Az óbányakörnyéki előbukkanások



kiegészítik a mecseki periklinális felső-liász rétegeinek látszólag megszakadó 
áthajlását.

A júra rétegtagok közül területemen a középsö-liász képződményei leg
nagyobb elterjedésűek. Nagyvastagságú rétegsoruk igen változatos kőzet
féleségekből áll. Kövületben igen szegény képződmények s így a felső-liász 
aljától alig különíthetők el. Jó kövületlelőhelyük Óbánya és Nádasd közt 
a Rákmalom után, az ÉÉNy-nak haladó nyiladék mellett Ny-ra lévő szaka- 
dékos árokban van. Itt Spiriferina sp., Rhynchonellina sp., Ostrea sp., Pedert 
sp., Phylloceras sp., Lytoceras sp., Arnioceras sp. és még néhány kistermetű 
Belemnites került elő a lemezes márgából. A váraljai kis előbukkanásban 
csak két Belemnites-t és egy Arietiíes-töredéket, a nádasdi árokban pedig csak 
néhány Lítfm-példányt gyűjtöttem. A rétegsorban néhány olyan pad is akad,, 
amelyek fekete vagy szürke színük és sarkos, dolomitos mállásuk miatt 
inkább a triász kagylósmészkő-féleséghez hasonlítanak. Egyik fekete padjuk
ban sűrűn hintett piritszemeket látni; itt egy régi kutatás hányója is meg
állapítható.

Az alsó-liász tengeri rétegcsoport szürke márgái a felvett területen három 
helyen bukkannak külszínre: a váraljai Cseroldal és Középhegy közötti 
árokban; a váraljai Farkasárok nagyhegyi szétágazása előtt, a harmadidő
szaki rétegek határa mentén a patakmederben; a H. 9. és H. 5. sz. fúrások 
közti vonaltól К-re a magyarhidasi völgytalpon. A cseroldali feltárásból 
Dentalina sp.-ek, Ammodiscus inferinus Strichel, Pentacrinusok, Terebratula 
punctata, Lima sp., Pecten sp.-ek, Nucula sp., Parechioceras sp., néhány 
Belemnites sp. s Ostracoda sp. került elő. A farkasárki kibúvás egyik Pecten- 
faja az előbbi lelőhely egyik Pectenjéhez hasonlít.

A magyarhidasi liász-kibúvást sárga agyagos márgája alapján munka 
közben még helvéti képződménynek tartottam . Iszapolási maradékában 
azonban halpikkelyek helyett foraminiferákat találtam. A Majzon felismerte 
Pledofrondicularia sp., Nodosaria sp.-k, Annulina metensis Sterqua, Margi- 
nulina prima d’Orb., Rhizammina sp. a liász alsó részére jellemzők. Lelő
helyét mindenesetre újra meg kellene vizsgálni.

Az alsó-liász széntelepes csoport csupán Nagymányok, Váralja és Máza 
környékén búvik felszínre. A nagymányoki bányavölgyben csak három egé
szen kicsi folton található. Jóval nagyobb a váraljai Középhegyen és kör
nyékén ismert előfordulása. Igaz, hogy itt a szálban álló kőzetet jóformán 
mindenütt elfedi az egykori bányák hányóanyaga, s csak a szélső trachi- 
dolerit-előbukkanások s néhány apró rögszerű kibúvás összevonása révén 
adódtak ki nagy foltjai. A mázai külszíni előbukkanások is igen kicsinyek, 
Széttagolásuk a külszíni feltárásokban nem lehetséges. Koromszerűen szét- 
porló szénlencséiket aligha lehet a bányákban feltárt rétegekkel összhangba 
hozni.

A középső-triász középső tagozatának világosabb és sötétebb szürke, jól 
rétegzett mészkőpadjai a terület legidősebb képződményei. Inkább csak 
mesterséges feltárásokban kerülnek felszínre. (így a nagymányoki bánya
telep környékén és Váralja cigánysori kőfejtőiben.) Az utóbbi lelőhely É-i 
részén, az első nagyobb kőfejtőnek egy 1,5 m vastagságú, vékony agyagos 
közbetelepülésekkel tagolt padja tele van kövületekkel. (Spirigera trigonella



Schloth., néhány Peníacrinus sp.f Coenoíhyris vulgáris Schloth., Aulacoíhyris 
sp., Rhynchonella sp., Myophoria sp., Lima sp., Nucula sp. és Myophoriopsis 
sp.)

A triász kövületek nagyrészét eddig hányókon gyűjtötték. E kövületes 
pad dőlés szerint a fekvőben foglal helyet; fedője — a cigánysor utolsó 
házaival szemben, a völgy túlsó oldalán — világos, inkább dolomitosnak 
tetsző, kövületmentes rétegcsoport. A középső-triász csoport vékony márga- 
közbetelepülései miatt erősen gyüredezett.

A helvéti képződményfoltokat a térképmellékleten technikai okokból 
összevonva közöljük.

Hegységszerkezeti viszonyok

A nagyfokú fedettség miatt a terület hegységszerkezete alig ismerhető 
fel. A helvéti szárazföldi rétegcsoportokban elenyésző a mérhető dőlések száma. 
A D-i szárny júra rétegsora nagyrészt a hegység középső része felé dől; 
a helvéti és tortón rétegek inkább ÉÉK felé hajlanak. A Kárász és Császta 
közt uralkodó, közel К —Ny-i csapásirány itt kissé DK felé fordul. A gyűrt, 
pikkelyes szerkezet a külszíni feltárásokban ezen a területen elmosódik; 
inkább a hosszanti és harántvetők szembeötlőbbek.

A tortónai képződmények előbukkanása a Ráchegy, a Rabenschwanz, 
a Perkóctető és Magyarhidas környékén szerkezetileg erősen igénybevett 
övét jelent. Itt a rétegdőlések rendkívül változók is. DDK—ÉÉNy-i irányú 
vetők mentén rögökre tagolódik a terület; ezért olyan változók az itt telepí
te tt kutatófúrások rétegszelvényei is. A triász alaphegység mélységének 
változásait sem lehet a vetőmenti leszakadások nélkül magyarázni. A Farkas- 
és Pusztaárok oldalvölgyei az említett szerkezeti iránnyal megegyező lefutá- 
súak; ezek az irányok a triász kőfejtők fődiaklázis irányával is egybeesnek. 
А К —Ny-i főpikkelyeződési irányt a Pocsétás—Kövesd—Girantus és a velük 
azonos lefutású árkok követik. ÉÉK—DDNy-i irányú tektonikai vonalak — 
főleg Óbánya és Nádasd körül — a liászban jelentkeznek, de hatásukat a 
Pusztaárok, a hidasi Farkasárok hasonló irányú töréseiben, valamint a 
Perkóctető É-i oldalán lévő feltárásokban is fel lehet ismerni. Az a vonal, 
amit Vadász a szászvári D-i területtől Püspöknádasd felé a középső-liász 
határával kijelölt, nem éles tektonikai határ. Ügy tűnik, hogy ezt a látszólag 
egyenes irányt — a helvéti rétegek lepusztulása mellett — az hozta létre, 
hogy a lösz alól előbukkanó helvéti kavicsfoszlányokat az összefoglaló általá
nosítás miatt el kellett hanyagolni. Valószínű azonban, hogy az alsó-liász 
kőszénfedő rétegcsoport a kavicsrétegek alatt nem nagy mélységben megvan: 
ennek bizonyítéka a váraljai farkasárki alsó-liász előbukkanás. A szászvári, 
D-i kis alsó-liász folt tehát nem lehet véletlen előbukkanás. Ezt a sávot 
valószínűleg harántvetők tagolják magasabb és mélyebb fekvésű részekre. 
A helvéti rétegek alatt az alaphegység általában ott lehet legközelebb, ahol 
a nagytömbös alapkonglomerátum a felszínen van.

A dacittufák hegységszerkezeti szerepét a felvett területen nem látom 
annyira határozottnak, mint azt Vadász az egész hegység előfordulásainak
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ismeretében kifejti. A felszíni kibukkanások és a fúrásokból ismert tufaszin
tek anyaga nem párhuzamosítható. Ennek az az oka, hogy sok tufaszórási 
szint van. Ezek azonban valószínűleg csak kiékelődő lencsék.

Rétegvastagságok

Eddigi ismereteink alapján a helvéti szárazföldi rétegsor nagy vastag
ságú. Átlagvastagságától nagy eltérések lehetnek, hiszen az általa kitöltött 
süllyedék legmélyebb részeinek átfúrását még meg sem kíséreltük. Könnyen 
lehet, hogy az eddigi vastagságok nem leülepedési rétegvastagságok, hanem 
felpikkelyeződés, váltós vetők hatásának következményei. A legalsó nagy 
tömbös konglomerátum vastagságát 80 m-re, a vörös, tufás-agyagos csopor
tét 120 m-re, a zöld-zöldeskék tufás, agyagos csoportét pedig 200 m-re becsül
hetjük. Az aprókavicsos, homokos rétegcsoport vastagságát igen nehéz a 
súvadások és a lejtőkön való szétterülés miatt megállapítani, de az 300— 
350 m-nél többre nem tehető. A szürke-sárga, halpikkelyes, agyagos csoport 
közel 80 m-nek tekinthető. A durvaszemű dacittufa vastagságára területe
men közelebbi adatot nem találtam. Véleményem szerint a hidasi IX. sz. 
fúrásban 267 m-ig biztosan, 323 m-ig pedig még valószínűleg tortónai rétege
ket harántoltak, így a helvéti rétegek ottani nagy vastagságát ennyivel 
kellene csökkenteni. A hidasi XV. sz. fúrás rétegsora sem helvéti, hanem tor
tónai, de már a szénfekű üledékekhez sorolandó.

A helvéti barnakőszénelőbukkanások nem műrevalók, nagyobb kiterje
dést nem m utatnak; csupán kiékelődő lencsék. Összetételük és vastagságuk 
nagyon változó, a legritkább esetben sem éri el az 1 m-t. Püspöknádasdon 
a zöldszínű, főleg Planorbis-okkal jellemzett, mocsári agyagréteg fölött 20 cm 
vastag, agyaggal átszőtt fekete kőszenes beágyazás következik. Ezen 40 cm 
vastag, tömött, kagylóstörésű, fényes, jobbminőségű barnakőszén, majd 
10 cm fekete, leveles szénpala s azon 40—60 cm vastag, szürke-feketeszínű 
agyag települ. Az utóbbin 60 cm vastag, földes-fás szövetű barnakőszén
réteg, efölött 30—40 cm zöldszínű tufaréteg van. A váraljai pocsétásárki 
barnakőszénréteg két osztató: felső része 25, alsó része pedig 40 cm vastag. 
A váralj ai f arkasvölgyi, cigánytelepi előbukkanás barna kőszene már csak 30 cm. 
A többi k ő s z é n r é t e g  inkább csak kőszénzsinór vagy uszadékfa.

ESQUISSE GÉOLOGIQUE DE LA BORDÜRE DENEDELAMONTAGNE
MECSEK

Par J. N oszky  jr.

Stratigraphie

Au terrain situé au territoire de Óbánya, Hidas, Kismányok, Nagy- 
mányok, Váralja et Máza, Гоп peut observer les formations suivantes:

Pléistocene. La majeure partié du territoire est couverte de loess. II a une 
épaisseur moyenne de 10 á 12 m.
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Couches pannoniennes. De dessous le loess, les formations sableuses 
pannoniennes supérieures affleurent á ГЕ de la vallée de mine de Nagy- 
mányok, sur la pente septentrionale du Juhászhegy, jusqu’á Kismányok, 
dans un terrain cohérent, prés du fond de la vallée principale. Dans le főssé 
profondément creusé, il apparaissent les horizons plus bas, fossiliféres du 
Pannonien. Les formations pannoniennes, dönt l’épaisseur atteint 30 á 40 ou, 
au maximum 80 á 100 m. appartiennent á l’horizon á Congeria balatonica 
resp. Prosodacna vutskitsi.

Formations méditerranéennes supérieures. Dans le mur, les couches 
sarmatiennes de Hidas et celles tortoniennes d’eau saumátre á houille brune 
manquent. A mon territoire, Гоп ne connaít que les formations tortoniennes 
plus basses, conglomératiques, caillouteuses, bigarrées pár d’intercalation du 
Leithakalk, en quelques taches Dans toutes les occurrences, les sédiments 
terrestres et d’eau douce de l’Helvétien sont en contact tectonique avec la 
Leithakalk. L’Helvétien est resprésenté pár des argiles jaunes, grises de 
cassure d’écailles de poisson ou de globules. Dans les couches á écailles de 
poisson, les intercalations á bandes de houille, ä tuffite, ä benthonite sont trés 
fréquentes. Dans le mur des couches argileuses, il git au calcaire á Congeria 
böckhi Wenz.

Tuf dacitique. En dehors des intercalations tuffeuses des formations 
argileuses, il у a plusieures espéces du tuf, semblables au sable, peut-étre 
argileuses, difficilement reconnaissables, sous la série inférieure de l’Helvétien.

Les formations de Yétage Helvétien plus anciennes que les formations 
helvétiennes mentionnées ne peuvent pás étre divisées en horizons, á cause 
de leur gicement á lentilles, ramifié. Les affleurements rares rendent encore 
plus difficiles ces efforts.

Le membre le plus jeune de la série inférieure de l’Helvétien est le 
groupe caillouteux sableux, gris ou d’un vert jaunátre (á Unió, Melánia, 
Congeria).

C’est un horizon plus bas que représentent les couches tuffeuses, sableu
ses d’un bleu verdätre. Au-dessous de celles-ci, il gisent des couches rouges, 
violettes. L’inférieur membre de l’Helvétien est le conglomérat grossier qui 
gít immédiatement sur le socle.

C’est au Crétacé que se sont íormées les espéces de trachydolérite qui 
traversent les formations loessiques.

Jurassique mögen. Au bout Occidental de Óbánya, nous connaissons des 
marnes du Dogger inférieur qui contiennent des fossiles de Rhynchonella, 
Philloceras, Lytoceras, précisément indéterminables. La limité du Liassique 
et du Dogger est tracée pár l’apparition des couches fossiliféres.

Jurassique inférieur. Sa zone est d’une évolution pétrographique iden- 
tique aux marnes du Dogger, mais le Liassique supérieur у est représenté 
pár un groupe qui contient des Hildoceras binfrons-Brug, Belemnites et les 
Foraminiféres et Radiolaires énumérées.

Liassique mögen. Ses formations sont les plus répandues. II est difficile 
de le distinguer de la partié inférieure du Liassique supérieur parce qu’il est 
trés pauvre en fossiles. Són ágé est prouvé pár les fossiles recueillis dans le 
secteur entre Óbánya et Nádasd.
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Liassique inférieur. A mon territoire, les marnes grises qui affleurent 
á trois endroits, appartiennent au groupe des formations marines du Liassique 
inférieur, en vertu des fossiles énumérés.

Le groiipe á laies de houille du Liassique inférieur affleure dans les 
environs de Nagymányok, Váralja et Máza.

Formations Triasiques moyennes: les calcaires fossiliféres d’un gris 
clair et foncé, bien stratifiés et les marnes plissés.

Conditions teetoniques
La tectonique est peu reconnaissable cár eile est trés couverte. A ce 

territoire, la structure plissée, écaillée s’éfface; ce sont plutót les faille 
longitudinales et obliques qui sont caractéristiques.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК СЕВЕРОВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЫ ГОР
МЕЧЕК

Е н ё  Н о с к и  мл.

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  с т р о е н и е .  На территории, распро
страняющейся в районах дд. Обаньа, Пюшпёкнадашд, Гидаш, Кишманьёк, 
Надьманьёк, Варальа и Маза, обнаруживаются следующие образования:

П л е й с т о ц е н .  Преобладающая часть территории покрыта лёссом. 
Средняя мощность его равна 10—12 м.

П а н н о н с к и е  с ло и .  Верхне-паннонские песчаные образования 
выступают из-под лёсса на дневную поверхность на восток от долины надь- 
маньёкского рудника, на северном склоне горы Юхасхедь до д. Кишманьёк, 
а вблизи подножья главной долины на связанной территории. В глубоко вре
жу щихся рвах более глубокие горизонтынон пана, содержащие окаменелости, 
тоже появляются. Паннонские образования мощности в 30—40, а максимально 
в яо—!О0м, относятся к горизонтам Congeria balatonira и Prosodacna vutskitsi.

В е р х н е - с р е д и з е м н о м о р с к и е  о б р а з о в а н и я .  В под
стилке сарматские и тортонские смешанноводные слои, как и слои, содержащие 
бурый уголь, отсутствуют. На моей территории известны только более глу
бокие, гравийные и конгломератовые образования, пестренные прослойками 
известняка Лейта, появляющиеся в нескольких пятнах. Гельветские пресно
водные и террестрические осадки в всех месторождениях тектонически сопри
касаются с известняком Лейта. Гельветский ярус представлен серыми и жел
тыми глинами шаровой отдельности, содержащими чешуи рыб. В этих чешуе
содержащих слоях шнуры каменного угля, как и туффитовые и бентонитовые 
прослои являются частыми. В подстилке глинистых слоев залегает известняк, 
содержащий Congeria böckhi Wenz.

Д а ц и т о в ы й  туф.  Кроме туфовых прослоек глинистых образований 
в более глубокой гельветской свите находится большое число песчанистых, 
может быть глинистых, трудно распознаваемых разновидностей туфа.

Гельветские образования, старшие упомянутых до сих пор образований 
г е л ь в е т с к о г о  я р у с а ,  вследствие их чешуйчатого, разветвляющегося 
залегания не могут быть разделены на горизонты. Редкие вскрытия даже пре
пятствуют этому старанию.
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Самым молодым членом более глубокой гельветской свиты является жел
товато-зеленая и серая, песчаная, гравелистая группа (с Unió, Melánia, 
Congeria).

Зеленовато-синие песчаные и туфовые слои представляют горизонт 
глубже предыдущего. Под ними залегают красные, лиловатые слои. Глубо
чайшим гельветским членом является грубый конгломерат, отложившийся 
непосредственно на основные горы.

В м е л о в о м  п е р и о д е  образовались разновидности трахидоле- 
рита, прорывающиеся через лейасовые образования.

С р е д н я я  юра .  На западной окраине д. Обаньа известны нижне- 
доггерские мергели, содержащие Rhynchonella, Philloceras, Lytoceras и т. Д., 
как и подробно неопределяемые окаменелости. Граница между лейасом и 
доггером отмечена появлением слоев, содержащих окаменелости.

Н и ж н я я  юра .  Полоса ее имеет идентичное с доггерскими мерге
лями литологическое развитие, но верхний лейас представлен группой слоев, 
содержащих Hildoceras bifrons Brug., белемниты, как и перечисленные в 
венгерском тексте фораминиферы и радиоларии.

Самыми распространенными являются образования с р е д н е г о  л е 
й а с а .  Вследствие их бедности окаменелостями отделять их от подошвы 
верхнего лейаса трудно. Возраст этих образований подтверждаетя окамене
лостями, собранными на участке между дд. Обаньа и Надашд.

На основании перечисленных окаменелостей, к группе н и ж н е - л е й а -  
с о в ы х морских образований относятся серые мергели, выступающие на трех 
местах моей территории на дневную поверхность.

Н и ж н е - л е й а с о в а я  группа с залежами угля выходит на дневную 
поверхность в окрестностях дд. Надьманьёк, Варальа и Маза.

С р е д н е - т р и а с о в ы м и  образованиями являются : светло- и более 
темно-серые, хорошо напластованные известняки, содержащие окаменелости, 
как и складчатые мергели.

Т е к т о н и ч е с к и е  у с л о в и я .  Из-за значительной покрытости 
тектоника едва-ли познаваема. Складчатая, Чешуйчатая структура на этой 
территории изгладивается, более всего характеристичными являются продоль
ные и поперечные сбросы.


