
FÖLDTANI VIZSGALATOK MÄZA ÉS VÁRALJA KÖRNYÉKÉN
( XXVI I . ,  X X V I I I .  sz. melléklettel) 

ír ta :  W e i n  György

Vizsgálataimat az i f j . N o s z k y  J. 1947. és 1949. évi felvételei közt 
kimaradt, É—D-i irányban húzódó területen végeztem.

Ezen a területen két földtani egység ismerhető fel. Az É-i részen К — 
Ny-i irányban húzódik az É-i mezozói pikkely, melyben az alsó-liász kőszén
telepes csoport is jelen van. A terület D-i részét viszont nyugodt településű, 
D felé dőlő mezozói rétegsor alkotja, amelynek mélyebb részein várható 
az alsó-liász kőszéntelepes rétegsor. A két egységet a helvéti tenger édesvízi 
és sekélytengeri rétegsora köti össze.

A rétegsor legmélyebb tagja a középső-triász coenothyrises, dolomitos 
mészkő, az É-i pikkelyben kerül felszínre. A váraljai kőbánya udvarának É-i, 
már felhagyott részén egy dús kövületes padja is megfigyelhető.

A DDNy-i irányban 45°-kal dőlő mészkősorozat fokozatosan szürkés- 
barna, puhább, lemezes márgaközbetelepülésekkel váltakozó lemezes mész
kőbe megy át. Ennek vastagsága csupán 30 m. Mivel a wengeni paláénak 
megfelelő helyzetű, azzal egyidős, de más kifejlődésű képződménynek tekint
hetjük. Jellegzetes wengeni palák az É-i pikkelyben sehol sincsenek.

E márgás-mészköves rétegek fölött erősen meggyűrt, de rendes telepü
lésű, jellegzetes vörös és zöld, finom homokos raeti palás agyag és homokkő 
következik. Vastagsága gyűrt-elfent volta miatt csak hozzávetőleges pon
tossággal állapítható meg 30 m-ben.

A tarka palák felett durva, világosszürke, helyenként arkózás homok
kövek váltakoznak vékony, szürke agyagpalákkal, majd vékony kőszén- 
zsinórok jelzik a liász szénfekvő homokkőcsoport legalját. Utóbbi fokozato
san megy át a kőszéntelepes csoportba, így felső határa és vastagsága sem álla
pítható meg pontosan.

Az É-i pikkelyben Váralja környékén elég nagy területű az alsó-liász 
kőszéntelepes csoport. A kőszéntelepek számos felszíni kibúvása törmelékük 
vagy a fekete kőszenes agyagnyomok alapján állapítható meg. Mind a mázai, 
mind a régi váraljai és karolinai bányászat telepei hegységszerkezetileg 
igénybevettek, összepréseltek; így az eredetileg is kiékelődő telepek még 
kisebb darabokra szakadtak. Mind csapás-, mind dőlésirányban igen szeszé
lyes vastagságúak, sőt teljesen ki is ékelődnek. A kőszén a szerkezeti mozgá
sok következtében a közbetelepült meddő rétegekkel annyira összegyúró
dott, hogy elkülönített fejtésük rendszerint nem lehetséges. Ez a főoka, 
hogy az É-i bányák, elsősorban Mázabánya kőszene, igen nagy hamutartalmú.
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A kőszénösszlet jellegzetes kőzete még a világosszürke és szürke, finomabb- 
durvább homokkő; gyakori az arkozás homokkő is. A telepeket elválasztó 
meddő rétegsor ezenkívül szürke palás agyagokból és fekete kőszénpalák
ból áll. Elég sok helyen figyeltem meg ezen a területen szferosziderit-réte- 
gecskéket is.

A kőszénfedő homokkőcsoporl ezen a területen — valószínűleg szerke
zeti okok miatt — a felszínen már nem figyelhető meg. Ez a szürk .-világos- 
szürke, helyenként arkózás homokkőcsoport, mely már grgphaeás agyag- 
márga közbetelepüléseket is tartalmaz, a szászvári D-i fúrásokban, felszínen 
pedig a szászvári területen van feltárva. Vastagságuk 160—180 m-re tehető.

A fedő márgacsoport rétegei (kemény, szürke, helyenként finom homo
kos agyagmárga) a váraljai kőbányán keresztülfolyó patak jobb ágának 
felső részén É-i irányban a kőszéntelepes csoport kőzeteivel érintkeznek. 
Legmagasabb padjai a Farkasárok vöröcser-környéki részén észlelhetők, ott, 
ahol a legmélyebb liásztagok jutnak a felszínre. Teljes vastagságuk 250— 
300 m.

A fedő márgacsoport fölfelé egyre több szürkefoltos márgaközbetelepü- 
lést tartalmaz. Szürkefoltos márgák váltakoznak benne finomszemű szürke, 
igen kemény homokkövekkel, lemezes, finoman homokos márgás részekkel, 
foltosszürke mészmárgás közbetelepülésekkel. Magasabb padjaiban szép 
Ammonites-faunkk találhatók. Mélyebb rétegeiből csak Belemnitesekét sike
rült gyüjtenem. Vastagságuk a Farkas-árok-i szelvényben 800—900 m.

Éles határ következik fölfelé, a felső-liász foltos márga, amelyben ural
kodnak a kissé puha, finoman homokos, lemezes, foltos márgák, helyenként 
krinoideás mészkőpadokkal. Vastagsága a Farkasárokban 100—150 m.

Az 50—80 m vastag alsó-dogger márgák sötétszürke, helyenként finom 
homokos közbetelepülésekkel fejlődnek ki a felső-liász foltos márgákbóL 
A dogger márga románcement gyártására való felhasználását a CaC03-ban 
gazdag közbetelepülések meghiúsították. A Farkasárok völgyrendszerében 
e rétegek gazdag Ammonites-f&unkt zárnak magukba.

A mindinkább kimélyülő középső-dogger tengerben szürke, simatörésű, 
foltos mészkövek ülepedtek le. Bár az átmenet itt is fokozatos, a határt elég 
élese- meg lehet állapítani. Ebből a rétegsorból már csak néhány darab 
kövületet sikerült gyüjtenem. A farkasvölgyi szelvény szerint e rétegek 
vastagsága 60—70 m.

A felsö-doggernek mindhárom emelete felismerhető ebben a szelvényben.
A bathoni vörösgumós márgáinak vastagsága 10—15 m. A felette tele

pülő vastag tűzköves, kovasavas, mangános márgák a kallóidba tartoznak. 
Vastagságuk 200 m körüli. Az oxfordit zöldesfehér-rózsaszínű kristályos 
lemezes mészkő képviseli. A tűzkőgumók gyérebbek, barna és rózsaszínűek, 
ritkán Aptichusokat tartalmaznak. Vastagságuk 100 m.

A felső-jura alsó részét (kimmeridgeit) gumós, fehér, helyenként rózsa
színű mészkő képviseli. Kövületek híjján koruk, rétegtani helyzetük és a 
zengővárkonyi analógia alapján állapítható meg. Vastagságuk 40—50 m.

A Farkasárok kezdeténél, illetve már a Kisújbányai-völgy vízválasztó
gerincén jelenik meg a lithoni simatörésű fehér mészkő, kizárólag világosbarna 
tűzkövekkel. Vastagságát nem lehetett megállapítani.
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Váralja környékén hiányzanak a kréta üledékes tagjai. Az É-i pikkely 
kőszéntelepes csoportjában gyakran találkozunk azonban barnán mállott, 
általában gömbhéjas elválású trachidolerittel. A Farkasárok középső-liász 
foltos márgái közt és a Nagyhegy K-i lejtőjén is felszínre bukkan. Igen 
szép, sötét, üde kifejlődésű fonolit figyelhető meg a Somlyón. A trachidoleri- 
tok jellegzetes, fekete, erősen bázisos, limburgitos fajtája bukkan ki a Farkas
árok és a Kisújbányai-völgy közti vízválasztón.

Az alsó-krétától a helvéliig szárazulat volt Váralja környéke. A vastag 
és egészen durva, helyenként kongériás padokkal tarkított, helvéti konglo
merátum szögeltéréssel települ a júra rétegekre. Fölötte igen jellegzetes, 
10 m vastag, fehér, tömött biotitos dacittufa települ, majd már valamivel 
finomabb kavicsos-homokos és tarka (vörösesbarna-zöldes) agyagokkal 
váltakozó, helyenként konglomerátumos rétegsor következik. Ez az alsó 
dacittufa alatti konglomerátumoktól főleg abban különbözik, hogy zár
ványai közt már nem uralkodik a trachidolerit. Ennek a magasabb kavicsos- 
tarkaagyagos rétegsornak vastagsága 500—600 m-re tehető. Fölötte — 
éles határ nélkül —- finomabb, főleg kavicsos homokból és tarkaagyagból 
álló rétegsor települ. Vastagsága 230 és 1200 m közt ingadozik, aminek 
valószínűleg az az oka, hogy a magasabb finomabb kavicsos-homokos tarka- 
agyagos összlet helyenként nem különíthető el a mélyebb konglomerátumos, 
tarkaagyagos csoporttól s így vastagságuk összegeződik. A felső édesvízi 
konglomerátumos-homokos-tarkaagyagos rétegösszletet a helvéti emelet 
tengeri eredetű, ú. n. «dobostorta» összlete követi, amelybe szürke, vékony 
tufasávos, halpikeklyes, levelesen elváló puha agyagmárkák tartoznak, 
legalsó részükben — a Pocsétásárokban — vékony barnakőszéntelepekkel. 
A tortónai rétegek ellenben hiányzanak a vizsgált területen.

A pannóniai emeletbe a középső-triász mészkő lepusztulási felszínére 
települt, vékony szürke, finom homokos agvagmárgák és kavicsos-homokos 
rétegek tartoznak. Ezeket tá rta  fel a váraljai tanácsház melletti, 203,30 m 
mélységű eredménytelen vízfúrás is. A kút 100,3 m-nél 14,50 m depresszió 
mellett mindössze 9 1/p vizet adott. 203,30 talpmélységnél a nyugalmi víz
szint 7,40 m-ről 26,60 m-re süllyedt. Valószínűleg a mélyebben harántolt 
finom homokok nyelték el a magasabb rétegek csekély vizét is.

A pleisztocént vastag átmosott és valódi lö^ztakaró, a holocént a völgy
talpak áradmánva képviseli.

A terület kőzetei a kréta folyamán gyűrődtek meg először. A helvéti 
rétegsor hosszú szárazulati időszakokban letarolt felszínre települ. Abból, 
hogy a mezozoikum a Farkas-árokban jelenleg enyhén D felé dől, az egykor 
vízszintesen reátelepült helvéti rétegsor viszont 25—30°-kal dől É felé, az 
következik, hogy a mezozoikum a helvéti rétegsor lerakódása idején jóval 
meredekebben dőlt D felé, mint jelenleg. Valószínű az is, hogy a helvéti- 
előtti lepusztulási felület jelenlegi dőlése meredekebb, mint a helvéti rétegek 
dőlése; tehát legalább 35—40°. A D-i kőszénterületek kutatásánál erre 
figyelemmel kell lennünk. Az É-i pikkely meredek feltolódása már a helvéti 
üledékképződés után következett be. V a d á s z  szerint ezek a mozgások a 
pontusi-pannon folyamán végbement rhodáni fázisnak tulajdoníthatók. 
A váraljai mészkőbányában észlelt, enyhén É felé dőlő, eltérő településű
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parmóniai rétegek azt látszanak bizonyítani, hogy az fi-i pikkelyt kialakító 
hegységképződés legfeljebb az alsó-pannóniai rétegeiket mozdította ki, a 
pannon magasabb részeit azonban már csak igen gyengén, mindenesetre 
csak egy második fázisban érte, mely az előzőnél jóval gyengébb volt. Ter
mészetesen ebből az egyetlen előfordulásból még nem lehet az egész Mecsekre 
érvényes következtetéseket levonni.

Az É-i pikkely D-i, homloki része tehát meredek, átlagosan 70—60°-os, 
К —Ny-i csapású rátolódási vonal mentén a helvéti rétegsorra tolódott fel. 
A váraljai kőbányától D-re lévő, közbecsípett raeti tarka pala és kaolino- 
sodott biotitos dacittufasáv arról tanúskodnak, hogy É felé irányuló pik- 
lcelyeződés mentén alakult a fenti rétegek jelenlegi rendellenes helyzete. 
A gyengén meggyűrt helvéti rétegsor az É-i pikkely és a D-i (kisújbányai) 
szinklinális közt feltételezhető mezozói boltozat lepusztult magja helyén 
foglal jelenleg helyet. Az alján található trachidolerit-, gránit-, kvarcit- 
és mezozói zárványok arra utalnak, hogy az egykor összefüggő boltozat 
magjában esetleg még a gránit is felszínre bukkant a helvéti tenger abráziós 
működésének hatására. Ezt majd azok a kőszénkutató fúrások döntik el, 
melyekkel fokozatosan feltárjuk az ismert D-i szárny felől a helvéti vei le
takart területet. A helvéti rétegek a két mezozói egység közti teknőben 
gyengén összepréselődtek. Gyűrődésük valószínűleg az É-i pikkely fel- 
nyomódásával egyidejű. A D-i mezozói szárny egészen nyugodtan, 20— 
30°-os átlagos dőléssel D felé bukik le. Helyi gyűredezettségtől eltekintve 
a Kisújbánya és Farkasárok közti vízválasztóig a mezozói rétegek nyugodt 
településűek. Csupán a Somlyó fonolittömege befolyásolja károsan a terü
letet kőszénföldtani szempontból.

A régi adatok és a karolinai kutatóvágatok eredményeiből arra a követ
keztetésre kell jutnunk, hogy a jelenlegi mázai bányával feltárt telepek K-i 
irányban folytatódnak. Egészen a karolinai területig lényegileg velük azonos 
kifejlődést! és minőségű telepeket várhatunk. Karolina felé a telepek álta
lánosságban elvékonyodnak, de azért még mindig akad köztük fejtésre 
érdemes. Ha figyelembe vesszük a nagymányoki szinklinális Ny-i irányba 
húzódását, azt kell feltételeznünk, hogy az É-i pikkely váraljai részén a 
kőszéntelepes csoport szinklinálisba van gyűrve. Ennek értelmében a kőszén
telepes csoport mintegy —-300 m mélységig, vagyis a térszín alatt 500 m 
mélységig terjedhet. Ez a megállapítás nemcsak a nagymányoki szinklinális 
hasonló kifejlődéséből, hanem a váraljai mezozikum szerkezetéből is adódik.

A váraljai D-i mezozói szárnyban a helvéti rétegek kimosási határán 
az alsó-liászkori fedő márgacsoport legmagasabb tagjai bukkannak ki. 
Ismerve a Szászvár D-i fúrások szelvényéből is ifj. N o s z k y  J. szászvári 
felvételéből a fedő márgacsoport (250—300 m) és a szénfedő homokkőcsoport 
(160—180 m) vastagságát, a felszíni dőlésviszonyok alapján kiszámíthatjuk, 
hogy ezen a helyen mintegy 500 m körüli mélységben érhetjük el a kőszén
telepes csoport legfelső részét. Ha a kőszéntelepes csoport teljes vastagságát 
400 m-nek vesszük, úgy kb. 1000 m mélységben harántolhatnánk az egész 
kőszéntelepes csoportot.

A váraljai mészkőbányától D-re, a patakvölgy jobboldalán kaolino- 
sodott dacitos tufa bukkan felszínre. Ez a dacittufasáv szerkezeti sík mentén
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a középső-triász dolomitos mészkő rétegei közé van csíptetve. Vastagsága 
tehát igen bizonytalan. A nagymányoki Szarvastáróban hasonló kaolino- 
sodott dacitos tufát bányásztak egykor a pécsi Zsolnav-gyár részére.

Váralja D-i végén a völgy jobboldalán kb. 10 m vastagságban feltárt 
biotitos dacittufa szilárd, könnyen faragható és féjthető építőkő. Hasonló 
biotitos dacittufarétegek vannak a mázai völgy jobboldalán is.

A Somlyóhegy sötétszürke üde fonolitja jóminőségű útburkoló kő.

RECHERCHES GÉOLOGIQUES DANS LES ENVIRONS 
DE MÄZA ET VÄRALJA

Par Gy . W e i n

Au territoire, on peut reconnaitre deux unités géologiques: 1° écaille 
mésozoique septentrionale de direction E-0 qui contient un groupe á laies 
de houille. 2° Ensemble mésozoique méridional incliné vers de Sud, á un 
gisement plus réposé. Les deux unités sont réunies pár des sédiments hel- 
vétiens. Le membre le plus inférieur de la série au N, est le calcaire liassique 
moyen á Coenothyris qui se présente, dans Funité du S, dans un facies de 
schiste wengenien hétéropique. L’argile schisteuse rhétienne plissée, le grés, 
le grés á arcosé, les schistes argileux á minces bandes de houille qui se trouvent 
au-dessus de celui-lá donnent une transition graduelle vers l’ensemble lias
sique á laies de houille, qui peut étre suivi á la surface aussi, dans Fécaille 
du N aux environs de Váralja, dans un territoire considérable. Le groupe de 
grés du tóit у manque, on ne le trouve qu’au territoire de Szászvár, en 160 á 
180 m d’épaisseur. On estime l’épaisseur du groupe de marne de couverture 
de 250 á 300 m. Au-dessus de celui-ci, il git un ensemble marneux á Ammonites, 
épais de 800 á 900 m. Aprés la marne tachetée et le calcaire á Crinoídées qui 
s’y suit avec une limité nette, se trouvent les calcaires de couleurs diverses 
des formations de Dogger que Fon peut diviser en parties inférieure, moyenne 
et supérieure. Le Jurassique supérieur est représenté pár le calcaire nodulaire 
kimméridgien et pár le calcaire blanc tithonique en 40 á 50 m d’épaisseur. 
Les trachydolérites et les phonolithes du Crétacé se trouvent surtout dans 
Fécaille septentrionale. Les formations sédimentaires du Cretacé manquent. 
Depuis le Crétacé inférieur jusqu’á l’Helvétien le territoire s’est élévé. Sur les 
formations jurassiques, l’ensemble helvétien á tuf et conglomérat git avec une 
discordance d’angle. II est épais de 230 á 1200 m. L’étage tortonien manque, 
au territoire.

Les couches marneuses, sableuses, caillouteuses du Pannonien gisent 
sur la surface dénudée du calcaire triasique moyen.

Le Pléistocéne est représenté pár le loess épais qui est d’une part autoch- 
tone, d’autre part hétérochtone.

Le premier mouvement orogénique considérable s’est passé dans le 
Crétacé. La formation de Fécaille septentrionale est le résultat de la phase 
orogéne rhodanienne. L’aile mésozoique méridionale, sauf quelques plis- 
sements locaux, est de gisement réposé.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЙОНАХ ДД. МАЗА И
ВАРАЛЯ 

Д ь ё р д ь  В е й н
На территории можно отделять две геологические единицы: 1. мезо

зойскую чешую с простиранием В—3, содержащую северную группу каменно
угольных залежей, 2. южнчю, более спокойно залегающчю мезозойскчю свитч, 
падающчю к югу. Эти две единицы связываются гельветскими осадками. Самым 
глубоким членом свиты на севере является средне-лейасовый ценотирисовый 
известняк, который в южной единице появляется в гетеропической венгерской 
сланцевой фации. Рэтская сланцевая глина, песчаник, аркозовый песчаник, 
глинистые сланцы с тонкими шнурами каменного угля, залегающие над 
ним, дают постепенный переход к лейасовой свите с угольными залежами, 
которая в северной чешуе, в окрестности д. Вараля прослеживаема на поверх
ности на большой территории. Кровельная песчаниковая группа здесь отсут
ствует, она известна только на сасварской территории мощности в 160—180 м. 
Мощность кровельной мергелистой группы может быть оценена на 250—300 м. 
Над ней залегает песчаная, мергелистая свита мощности в 800—900 м, содер
жащая аммониты. После залегающих над ней с резкой границей верхне-лейа- 
совых пятнистых мергелей и криноидового известняка, мощности в 100—150 м, 
залегают известняки различного цвета доггерских образований, расчленяемые 
на нижнюю, средиюю’и верхнюю части.Верхняя юра представлена киммеридж- 
ским клубневым и титонским белым известняком мощности в 40—50 м. Трахи- 
долериты и фонолиты мелового периода прослеживаются главным образом в 
северной чешуе. Осадочные образования мелового периода отсутствуют. 
С нижнего мела до гельветского яруса территория поднималась. На юрские 
образования угловым несогласием залегает гельветская туфово-конгломера- 
товая толща, мощность которой равна 230—1200 м. Тортонский ярус на терри
тории отсутствует.

Мергелистые, песчаные и гравелистые слои, относящиеся к паннонскому 
ярусу, залегают на смытую поверхность средне-триасового известняка.

Плейстоцен представлен мощным, отчасти переношенным, отчасти автох
тонным лёссом.

Первое значительное горообразующее движение происходило в течение 
мелового периода. Оформление северной чешуи является результатом родан- 
ской орогеновой фазы. Южное мезозойское крыло, помимо местной складча
тости, имеет спокойное залегание.


