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Rendszerezés
A pécs—komlói kőszénvonulat lényegében annak a középső—felső

triász kőzetekből álló antiklinálisnak a kifelé dőlő szárnyaiban foglal 
helyet, amely a Melegmány táján a Misina-Lapis tömegéből kiágazva, a 
Hárságyig követhető. E N y—K-i csapású rétegboltozat tengelye К felé 
fokozatosan alámerül s ennek megfelelően Vasas II. táján a kőszénvonulat 
NyDNy—KÉK-i csapása is átvált Petőfi-akna, majd Komló irányában 
D —É-ira, illetve D K —ÉNy-ira. Ettől a boltozattól DNy-ra a nagyjából 
vele párhuzamos jakabhegy—misinai, perm —felső-triász összetételű anti- 
klinális alakult ki; ennek tengelye azonban az előbbiénél jóval Ny-abbra, 
már a pécsi Tettye táján alámerül. A két boltozat között létrejött réteg- 
teknőnek megfelelően György-aknától a Szamárkútig a kőszénvonulat 
csapása fokozatosan DNy-ra, majd D-re hajlik át. A kőszénvonulat 
szinklinálisba hajlásának megfelelően közvetlen fedőképződményei István- 
akna—Szentgyörgyhegy vonalától К felé jó darabon külszínen is szabályos 
településben nyomozhatok. A Pécs 2. sz. fúrás és a geoszeizmikus szelvé
nyek tanúsága szerint a fedőképződmények innen Ny-ra, Pécsszabolcs, 
Pécsbánya és Meszes fiatalharmadkori üledéktakarója alatt is várhatók. 
A pécskörnyéki területrész a vasasitól mégis elválasztandó: elválasztásukat 
a fiatal medenceüledékek fellépése, illetve a liász képződményeknek ezzel 
kapcsolatos lezökkenése indokolja.

Az alsó-liász képződmények viszonyában a Kövesdtetőtől kezdve 
vannak nagyobb zavarok. Míg Vasas I. — Vasas II. — Petőfi-akna között 
a kőszéntartalmú és meddő alsó-liász^onulatot csupán csapásra merőleges, 
sugárirányú harántvetők tagolják, Kövesdtető és Komló között a vetők 
és rátolódásök olyan rendszerével találkozunk, amelyben már a középső- 
liász rögei is részt vesznek. Az alsó-liász rétegösszlet egyirányú települése 
itt megszűnik, a töredezettségen kívül a rétegek különböző irányú meghaj- 
lításokat szenvedtek. A D-ről É-felé egymás után következő rögökben és 
pikkelyekben általában egyre fiatalabb képződmények jelennek meg, ez a
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gyűrt-vetett-rátolt s ráadásul fiatal rétegekkel letakart szerkezet mégi& 
csak igen sűrű, szabályos elhelyezésű és kellően kiértékelt fúrások segít
ségével lesz helyesen felismerhető.

Ugyanezt mondhatjuk a Komlóhoz Ny-ról csatlakozó fiatal medencé
ről is, ahol — néhány fúrás alapján —- már tudomásunk van a kőszén- 
összlet folytatásáról komlói típusú szerkezetben. Különválasztását a 
mezozoos képződmények mélyebbre zökkenése indokolja, aminek követ
keztében külszíni adatokból csupán a harmadkori mozgások szerepe ismer
hető föl.

Hosszúhetény és Pécsvárad között a melegmány—hárságyi boltozat 
K-i folytatása következik. Magját — a boltozattengely lehajlásának meg- 
megfelelően — fedőmárga, szárnyait középső-liász alkotja. Szerkezeti 
különállását a Hosszúhetényen át a Hármashegy K-i oldalába követhető,. 
É—D-i irányú vető mentén É felé történt elnyíródása indokolja.

Komló—Zobák vonalától É-ra, az Egregyi-völgy két oldalán sajátosan 
összegyűrt középső-liász—maim rétegösszlet van feltárva, mely részben az. 
újbányai periszinklinális DNy-i szárnyát, részben pedig az attól elkülönülő 
jánosi-pusztai félteknő DK-i szárnyát alkotja.

A vázolt területen tehát a következő szerkezeti egységek különíthe
tők el:

I. A pécs—komlói köszénvorailat, amelyen belül külön tárgyalást 
igényel:

1. a pécs—istván-aknai,
2. a vasas—petőfi-aknai,
3. a kövesdhegy—komlói szakasz, valamint
4. a Komlótól Ny-ra eső felső-mediterrán medencerész.

II . A hosszúhetényi antiklinális.
II I .  A Komló—Zobák— Szerecsenyhegy közti júra redők.

A szerkezeti egységek jellemzése
1. A pécs — istván-aknai szakasz (I —III. szelvény) fő jellemzője az a 

P á l f y  M. által (4, 1 —20) is hangsúlyozott, D-i dőlésű nagy vető, amely a 
Károly-akna szomszédságától a Nemes-táróig feltételezhető a kőszénössz- 
let felszínen látható részének és a meredekre állított (45—80° dőlésű) fiatal 
medenceképződményeknek az érintkezésén. A felszínen nincs feltárva 
(6, 49—50. ábra; 7, 50. ábra; 4, 1. ábra), pontos lefutása a hiányos bányá
szati adatokból nehezen állapítható meg. Az aknák mélyítésekor tett, ma 
már nem ellenőrizhető megfigyelésekre támaszkodva a Széchenyi- és a 
Károly-aknán átmenő szelvényben a kőszéntelepes, illetve szarmata réte
gek közé vékonyabb-vastagabb helvéti képződménycsíkot szoktak iktatni. 
A szarmata mészkő meredek dőlését e tájon felszíni megfigyelés is igazolja. 
Hasonló meredek dőlést feltételezhetünk az István-aknától É-ra, a vető 
mentén mélybe lehajló édesvízi rétegekben is. Lehetséges, hogy nem egyet
len vetővel, hanem párhuzamos vetők sorozatával van itt  dolgunk. Két
ségtelen azonban, hogy a kőszénösszlet nagyjából a telepekkel párhuzamo-
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•san,, mintegy 200 m-nyi levetődést szenvedett anélkül, hogy a telepek el
rendeződésében lényeges zavar tám adt volna. Azt a feltevést, hogy az 
alsó-liász összlet a miocén-pliocén rétegekkel együtt gyűrődött volna, el kell 
vetnünk. Egyrészt azért, mert ezzel az egész melegmány—hárságyi triász- 
júra boltozat keletkezése valószínűtlenül fiatalkorinak minősülne, másrészt, 
mert az István- és György-aknától északra a kőszéntelepes csoport monokli- 
nális rétegei fölött az édesvízi felső-mediterrán lepusztulási roncsai éles 
diszkordanciával települnek. A vető К felé a Nemes-tárón túl nem követ
hető: a Nagyhegy, Somogyi cser, Mosa-oldal édesvízi összlete alján m utat
kozó kongériás mészkőroncsok a helvéti medenceperem természetes fel- 
emelkedését jelzik. Ny felé az András-akna mezején át, a Bertalan-kilátó 
szomszédságában íolytatódhatik. (4, térkép, 1—20. o., 2. ábra.)

A terület másik jellegzetes hegységszerkezeti vonala a Borbála-teleptől 
К -re kezdődik, s itt a szarmata mészkőnek a pannóniai rétegekre való 
rátolódása jelzi. Az É-ról D felé irányuló feltolódással a szarmata rétegek 
részaránytalan redőbe gyűrődése jól kapcsolatba hozható.

Bizonyára ennek a rátolódásnak a keleti folytatását jelzi a Szentgyörgy- 
hegy É-i és ÉNy-i szomszédságában a fedőmárga és az édesvízi felső
mediterrán éles határvonala is. Nyugatabbra a fedőmárga már felszín 
alá bukik. Lehetséges, hogy Pécsszabolcstól DK-re, a Középhegy felső- 
mediterránjában kim utatott boltozat déli szárnyát ugyanez a rátolódási 
vonal metszi el.

Ennek az előbbi fővetővel éppen ellentétes dőlésű rátolódásnak a 
mértékét és hajlásszögét egyelőre nem ismerjük. Mechanikai összetarto
zásukat a közéjük zárt fiatal rétegösszlet meghajlítottsága bizonyítja. 
A lajtamészkő, szarmata és pannóniai rétegek nagy szinklinálisa a Károly- 
akna és a Borbála-telep között már régebben ismeretes volt (6). Ennek 
keleti nyúlványa a felső-mediterránban mért felszíni dőlések alapján Pécs
szabolcstól К -re is megállapítható. Az édesvízi mediterrán megtorlódás- 
okozta hullámos települését bizonyítják az István-akna és a Pécs 2. sz. 
fúrás adatai is (III. sz. szelvény).

Szamárkút táján a középső-triász és a pannóniai rétegek határán fel
tehető DDNy—ÉÉK-i vetőn s a vele párhuzamosan húzódó fiatal rátolódá- 
son kívül jellegzetes, de egyelőre még nem tisztázott jellegű szerkezeti 
vonal húzódik a gyükési szőlők déli peremén csaknem Ny—K-i irányban. 
D-i oldalán a triász és alsó-liász képződménysávok K-i irányban tetemes 
mértékű eltolódást szenvedtek. Feltárás híján azonban nem világos, foly- 
tatódik-e ez az elmozdulás a pannóniai rétegekben is. Hasonló N y—K-i 
elnyíródás sejthető a régi 1. telepi bányavágatoknak a felső-triász határ
hoz közeledése táján is anélkül, hogy pontos helyzete egyelőre rögzíthető 
lenne.

A József-aknától a György-aknáig terjedő térségben a kőszénösszletet 
a régi bányatérképek tanúsága szerint uralkodóan N y—K-i vagy NyDNy— 
KÉK-i csapású torziós vetők szeldelik. Mivel éppen keresztben vagy szög 
alatt metszik el a telepeket, meddő sávjaik még ugyanazon a szinten is 
jelentősek, annak ellenére, hogy a hozzájuk tartozó valóságos elmozdulások



и
mértéke nem nagy. Keletkezésük a kőszéntelepes csoport nagyfokú mozgé
konyságával magyarázható; a harmadkori képződményeket már nem 
érik.

A mezozoos képződményeket átszelő ÉÉNy—DDK-i irányú haránt
vetők a József- és György-akna között ritkák. Felszínen csupán a felső
triász—alsó-liász határ elmozdulása alapján mutathatók ki: egyiket a 
Károly-völgy felső részének K-i oldalán, másikat a Szabolcs-tárótól É-ra 
feltételezzük. Mivel helyzetük és irányuk a terület fedettsége miatt ponto
san nem rögzíthető, a kőszénösszletben való folytatódásukat sem lehet 
biztosan megállapítani. Még kevésbé nyomozhatok tovább a mediterrán 
összletben.

A régi bányatérképekből kivehetően a Béke- (Ferenc-) és István-akna 
mezejétől kezdve a kőszénösszletet harántoló vetők uralkodóan É —D 
vagy hasonló irányúak. Kritikai vizsgálatuk és a jelenlegi fejtésekben 
való követésük a bányaföldtani szolgálat még elvégzetlen feladata.

2. A vasas—petőfi-aknai terület abban különbözik a pécs—istván- 
aknaitól, hogy a melegmány —hárságyi boltozat déli szárnyának képződ
ményei itt a felső-triász homokkőtől a fedőmárgáig jobbára zavartalanul, 
eredeti rétegvastagságukban a jelszínen nyomozhatok. A pécs—istván- 
aknai területet jellemző fiatal csapásmenti szerkezeti vonalak itt szinte 
teljesen hiányoznak. Csupán az István-aknától К -re levő liász kibúvás és 
az édesvízi csoport határán, valamint Vasas I—tol D-re a  budapest—pécsi 
műútban kibúvó szarmata rétegek és a tengeri felső-mediterrán érintkezé
sén feltételezhető egy-egy NyDNy—KÉK-i csapású vető. Folytatódik 
ellenben a mindenkori csapásra merőleges (sugárirányú) vetők rendszere* 
amelyek megállapítását részben a felső-triász—alsó-liász határ, részben a 
kőszénösszlet és a fedőmárga közé iktatódó fedőhomokkősáv nyomozása 
te tte  lehetővé. A felső-triászban kim utatott vetők azonban — bár hasonló 
irányúak, mint a fedőhomokkövet harántoló vetők — nem függnek köz
vetlenül össze az utóbbiakkal. Ennek oka részint a bányaföldtani feldolgo
zás hiányzásában, részint a külszíni feltárások szegénységében, részint pedig 
az egyes képződménycsoportok eltérő mozgási sajátságaiban keresendő. 
A rideg, tehát törésre hajlamos, kőzetrésekkel hálózott homokkőcsopor
tokkal szemben a kőszénösszlet változó mozgékonyságú rétegeit gyiirede- 
zettség, megtorlódás és elnyíródás jellemzi. A rideg kőzetanyagban sík
felületek mentén végbemenő erőkiegyenlítődést a mozgékonyabb anyag
ban hullámos felületeken történő mozgás helyettesíti. Ez utóbbiak ter
mészetesen csak igen jó feltártság esetén követhetők. A sugárirányú vetők 
különösen Petőfi-akna környékén sürűek; gyakoriságuk bizonyára össze
függésben van a kőszénösszletnek a boltozattengely alámerülése követ
keztében előadódó íves csapás-változásával. A Wiesner-aknától Petőfi- 
akna felé az idősebb tagok a vetők mentén mind mélyebbre zökkentek.

Rücker- és Petőfi-akna között a felső-triász mag körül koncentrikusan 
elhelyezkedő alsó-liász rétegekben meredekebb és laposabb dőlésszögü sávok 
váltják egymást. A rideg boltozatmagtól a fedőmárgáig azonban a dölés- 
szög mégis általában növekszik. A fedőhomokkő-összlet közvetlen íedőjé-



ben levő fedőmárgában ugyan a dőlésszög csökken, följebb azonban ismét 
növekedik, és a terület déli szélén — talán már a legfiatalabb mozgások 
hatásaképpen — igen meredek.

3. A kövesdtető ̂ komlói szakasz a kőszénvonulat legbonyolultabb és 
legfedettebb része. Petőfi-akna, Kövesdtető és Hármashegy között a sűrű 
sugárirányú vetők aránylag nagy függőleges és kisebb vízszintes elmozdu- 
lásokat okoztak. Ezenkívül Petőfi-aknánál K —Ny-i tengelyű kis gyűrődé
sek figyelhetők meg, amelyek gyakran vonszolódásos-töréses formákba 
mennek át a felszínen is látható nagyobb törések mentén. A szerkezet 
tehát itt kifejezetten gyűrt és tört, a töréses formaelemek uralkodásával.. 
Mivel a mélyfúrási adatokból a gyűrődések finomságai legtöbbször nem 
olvashatók ki, szelvényeinken meg kellett elégednünk a törések közé zárt 
egyes rögök uralkodó dőlésirányának jelzésével.

A hárságyi boltozatmag Petőfi-bányától É-ra kerül legközelebb a kis- 
újbányai periszinklinális középső-liász homokkőösszletéhez. Köztük a 
fedőmárga és a kőszénösszlet erősen összeszorul. A fedőmárga itteni 
300—400 m-es vastagsága arra utal, hogy a Hármashegy középső-liász 
tömege D, illetve DNy felé erőteljesen reátolódott az alsó-liász összletre. 
Az utóbbi igen sok töréssel és zavart településsel válaszolt erre a horizon
tális erőhatásra. Valószínű, hogy az észlelt, illetve feltételezett vetőkön 
kívül i t t  még sok — jelenleg ki nem m utatott — mozgási felület lesz újabb 
fúrásokkal megállapítható.

Egyike lehet a legjelentékenyebbeknek az a hármashegyi rátolódássar 
párhuzamosan feltételezett vető, amelynek mentén a kövesdtetői fonolit 
felnyomult. Kövesdtető és Petőfi-akna között egyébként három sugár
irányú (Ny—K-i) vető állapítható meg a kőszénösszlet és a fedőhomokkő 
csapásmenti egymás mellé kerülése alapján (IV. szelvény). A vetők közé 
zárt rögök beszakadtak. A délebbi és a középső vető között egy É —D-i 
ismétlődéses vető van, amelyet a fedőhomokkő rendellenesen nagy (280 m) 
vastagsága indokol. E vetők K-i meghosszabbításait a fúrások igazolják 
(V. szelvény).

Kövesdtető és Komló között a haránt- és csapásirányú szerkezeti 
vonalak egymást keresztező rendszere bontakozik ki.

Kövesdtetőtől É-ra nagy ÉN y—DK-i irányú vető húzódik, melyet 
45—55° közti dőlésértékkel а K.45. és K.46. sz. fúrások harántolnak (V.v 
VI. szelvény). Ennek folytatása lehet a B. 4. fúrásban 130 m felszín alatti 
mélység körül haránt olt vető is, amelyet azonban két újabb vető szakított 
el a vető főrészétől. Az egyik a Béta-aknától D-re felszíni adatokkal ki
mutatható DNy —ÉK-i szerkezeti vonal feltételezett folytatása (V. és VI. 
szelvény), a másik pedig egy ÉÉN y—DDK-i irányú feltételezett vető a Basa- 
gödörtől Ny-ra.

Jól szemlélteti a hálózatos elrendeződést a Béta-akna töréshálózata 
is, amelynek részletesebb elemzése azonban még hiányzik. A Béta- és a 
III. akna közti andezittel borított területen csupán fúrási adatokból 
lehet e vetőket megszerkeszteni. (VII., VIII. szelvény.)

A Kossuth I —III. akna mezejének legfontosabb szerkezeti vonalai:;
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a  W e in  Gy . (8) által egymástól elválasztott «északi rátolódás» és «északi 
fő vető», továbbá a «déli» és a «nyugati fővető». А III. aknának a felső- 
triász homokkőösszletre többé-kevésbé meredek É-i dőléssel települő 
kőszéntartalmú összletét fölfelé fedőhomokkő és fedőmárga zárja. A meg
lehetősen laposszögű (DK-i 38—50°-os), déli fővetőn túl ÉNy felé azonban 
a kőszénösszlet egy elnyírt kisebb boltozatot és egy szélesebb, részarány- 
talan rétegteknőt alkotva felemelkedik, és egy egyenetlenül ugyancsak 
DK-re hajló felület («északi rátolódás») mentén a sóstói fedőhomokkő és 
-márga összletre települ rendellenes módon. Ezzel a rátolódási vonallal 
csaknem párhuzamos a nála meredekebb, ÉNy-i 70 — 75° dőlésű, kb. 400 m 
magasságú «északi fővető» vonala, amelyet a bányaműveletek csak a fel
sőbb szinteken kereszteztek.

A Kossuth I. és II. akna területén is több, kisebb-nagyobb haránt
vetővel találkoztak a bányaműveletek. Nagyobb és jelentős horizontális 
elmozdulást jelentő harántvetők jellemzik а III. akna mezejét. A leg
jelentősebb harántvetőnek látszik а II. akna mezejének mélyebb szintjein 
észlelt «nyugati fővető», amelynek létezését a magasabb szinteken észlelt 
felső-mediterrán lepusztulási felület m iatt kétségbe vonták (5). Lehetséges, 
hogy a vonal nyugati oldalán a felső-triász—alsó-liász képződmények 
jelentősebb mértékben ÉNy felé tolódtak el.

A komlói szerkezeti vonalak kora még nem látszik eldöntöttnek. Még 
a látszatát is el akarjuk tehát kerülni annak, mintha e mozgásokat a pécs — 
istván-aknai szakasz mozgásaival akarnánk egykorúsítani. A mozgások 
korától függetlenül is azonban mindkét helyen hasonló mozgási jelenségek 
mutatkoznak: a rátolódási felületek «hatón» mindkét helyen nagyfából azokkal 
párhuzamos csapású vetők helyezkednek el. (A hasonlóság mellett különbsé
get jelent természetesen, hogy Pécsett a vetősík szembefordul a rátolódás- 
sal, Komlón ellenben mindkét fajta sík többé-kevésbé párhuzamos.) Ezek 
a vetők csak önmagukban jelentenek «széthúzódást». A szerkezeti összkép 
azonban mindkét esetben megtorlódást mutat, amelyben a «vetők» egy
szerűen a rátolódott aktívabb rögöknek a passzívabb rögöktől való elszaka
dási felületeit jelzik. Ez esetben tehát meg kell fordítanunk a szokásos 
szemléletet, s nem a vetősíkok feletti rög lefelé mozgását, hanem az alattuk 
levő rög fölfelé nyomulását kell lényegesnek elképzelnünk. Feltehető ter
mészetesen az is, hogy a D-i fővető fiatalabb az É-i rátolódásnál.

A D-i fővető a —67 m-es szinten ÉK felé még messze követhető a 
fúrási adatok alapján. Az «É-i fővető» és az északi rátolódás követésére 
eddig csak az anna-aknai műveletek alapján van módunk.

Az Anna- és a Kossuth I —II. akna mezejét a bányászati adatokból 
kivehetően vastag trachidolerittelér és K D K —NyÉNy-i csapású törések 
különítik el. Az Anna-akna, továbbá a régi Szerencse- és Glanzer-táró fejté
seiben megjelenő telepek N y—K-i csapású kettős boltozatot formálnak, 
amelynek É-i szárnya meredeken bukik le az akna környékén felszínen is 
látható fedőképződmények alá.

A sóstó—anna-aknai fedőhomokkő és -márga sávot a Hasmány 
középső-liászától valószínűleg egy, az É-i rátolódással párhuzamos síkú
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rátolódás választja el. Ezt keresztező rátolódási síkot feltételezhetünk 
azonban Komló ÉK-i végétől DK-i, majd K-i irányban is a Komló 1. sz. 
fúrás szomszédságáig. Mindkét vonalat a fedőmárga- és homokkőösszlet 
szokatlanul keskeny sávra összeszorulása indokolja.

A kőszéntelepes rétegösszlet az anna-aknai területről a Zobáki-akna 
és Gesztenyés-telep területére elérhető mélységben áthúzódik. Itt azonban 
annyira bonyolultak a települési és szerkezeti viszonyok, hogy azok értel
mezésére az eddigi fúrási hálózat nem bizonyult elegendőnek.

Az eddig említett idősebb szerkezeti elemekkel szemben néhány szer
kezeti vonal kétségtelenül felső-mediterrán utáninak tekinthető. Ilyenek a 
komlói Halastótól ÉK-re levő kis andezitrögöt ÉK-ről és DK-ről határoló, 
valamint az andezitbánya rögét és az ettől К -re levő andezitrögöt szegé
lyező É — D-i vetők, továbbá а K.32. és Z.3. sz. fúrás szomszédságában 
feltételezett kissé íves vető.

4. A Komlótól Ny-ra eső felső-mediterrán medencerészt párhuzamos, 
É —D-i peremvetők határolhatják el a K-ibb területek felszínre kibúvó 
júra képződményeitől. Lényegében a Ivossuth-aknák Ny-i fővetője is ilyen, 
de felső-mediterránnál idősebb és ÉN y—DK-i csapású peremvető.

A medence belsejét szeldelő szerkezeti vonalakról a fúrások ritkasága 
m iatt nem sokat tudunk (5). Az eddig mélyített fúrások több szerkezeti 
síkot kereszteztek a triász és alsó-liáísz rétegekben, ezek pontosabb helyzete 
azonban egyelőre nem határozható meg. Csupán annyi valószínű, hogy a 
komlói szerkezeti alapvonások e területen is folytatódnak. Mindössze a 
K.2/b. fúrástól D-re jelölhetünk N y—K-i irányú vetődést, melytől É-ra 
az alaphegységrögök felső-mediterrán takarójukkal egyetemben kiemelt 
helyzetben vannak.

Felszíni adatok alapján feltételezett É É K —DDNy-i vetők húzódhat
nak а K.15. sz. fúrás szomszédságában, valamint a Tótokszállás és a 
Palánták-dűlő közötti völgy mentén.

II . A hosszúhetényi antiklinális a melegmány—hárságyinak a folyta
tása, amelyet azonban az előbbitől a Hosszúhetényen át futó vető választ 
el. A vető közelében a fedőmárgarétegek települése igen zavart. A vetőtől 
К -re eső boltozat tengelye a hárságyihoz képest É-ra tolódott.

A boltozat viszonylag egyszerű felépítésű. D-i szárnyában több, 
100—300 m szélességű részboltozat és -teknő ismerhető föl. A torlódásos 
formaelemek hiányzanak. Csupán a boltozat D-i peremén mutatható ki a 
mozgékonyabb íedőmárgának a merevebb középső-liászra való enyhe 
rátolódása (IX. szelvény).

Az É-i szárny egyúttal a kisújbányai periklinális D-i szárnyát alkotja, 
aránylag kicsiny (30—40°) dőlésértékekkel. Ebben a nyomásárnyékba eső 
sávban két 20—50 m vastagságú trachidolerit-teleptelér nyomult föl, 
A boltozat Ny-i határát alkotó vető ezeket elmetszi, tehát náluk fiatalabb.

I I I .  A Komló—Zobák—Szerecsenyhegy közti júra redők területét a 
Fehérpart aaleni—bajoci szinklinálisához csatlakozó nagy és részleteiben 
gyűrt középső-liász boltozat jellemzi (Zobáki-akna környékétől a Hermán-

Föidtani Int. É v i j e i .  1954. —  452 —  10/15 S2
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szurdokig). Ennek É-i szárnya Komlótól É-ra és ÉK-re megállapítható 
nagyobb zavarok nélkül hajlik le.

Ezzel szemben a Hajdutemetéstől a Szerecsenyhegyig a fiatalabb júra 
képződményekben több változó tengelyirányú részredő figyelhető meg 
(X. szelvény).

Kétségtelen, hogy e terület déli részén a nagyfokú fedettség miatt a 
képződményhatárok kijelölésében sok az önkényesség. Északabbra azon
ban ez a nehézség jelentékenyen enyhül. A kövesdtetői—komlói töréses- 
gyürt szerkezettel szemben a gyűrt formák uralkodnak s csupán néhány 
ÉN y—DK-i irányú vetőt tételezhetünk fel.
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ESQUISSE STRUCTURALE DE LA CHAÍNE HOUILLIFÉRE 
DE PÉCS—KOMLO (MONTAGNE MECSEK)
Par B . B a l k a y , K. B alo g h , L. Imreh  et T. K i l é n y  г

La chaíne houillifére liasique inférieure de Pécs—Komló se situe dans 
les ailes de Fanticlinal triasique moyen et supérieur de Melegmány—Hárságy. 
L'axe de cette voúte anticlinale á direction d'W —E s'enfonce graduelle- 
ment vers ГЕ; pár conséquent la direction WSW—ENE des couches de la 
chaíne houllifére change en N —S ou SE—NW respectivement, prés de 
Vasas II. (Fest au SW de cette voűte que s'est formé ranticlinal permo- 
triasique supérieur de Jakabhegy—Misina, mais Taxe de celui-si s'enfonce 
prés du Tettye á Pécs. Dans le synclinal situé entre les deux voűtes, la 
direction de la chaíne houillifére passe graduellement vers le S. Au secteur 
de la transition de la chaíne houillifére en un synclinal á ГЕ du méridien de 
István-akna, on peut bien poursuivre les formations á la surface de són tóit 
immédiat dans une succession normale. On peut compter avec la présence 
des formations liasiques sous le Néógéne, mérne á FW de cet endroit. 
Quand-méme, on dóit séparer le territoire situé dans les environs de Pécs
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cTavec célúi de Vasas, ä cause de Faffaissement des formations liasiques 
(Profils I. а III.).

En ce qui concerne la relation de Fensemble houillifére avec les forma
tions liasiques inférieures de tóit, c'est á partir de Kövesdtető qu'on trouve 
des dislocations considérables. Tandisqu'entre Vasas I .—Vasas IL — 
Petőfi-akna la chaine liasique inférieure houillifére et stérile iFest divisée 
que pár des failles radiales normales á la direction, entre Kövesdtető et 
Komló on trouve un systéme de failles et de chevauchements qui s'étend 
— outre le liasique inférieur — mérne aux mottes du liasique moyen. La 
le mode de gisement uniforme, de direction constante de Fensemble liasique 
inférieur discontinue, les couches ont subi, outre les failles, des flexions de 
diverses directions. Dans les mottes et écailles qui se suivent du S au N, 
on trouve généralement des formations de plus en plus jeunes (Profils IV. 
а VIII.).

Le mérne vaut pour le bassin jeune qui se joint a Komló á FW et oii Fon 
a déjá découvert le prolongement de Fensemble houillifére, dans une struc- 
ture de type de Komló. II faut les distinguer parce que les formations 
mésozoiques se sont enfoncées plus bas et, pár conséquent, les observations 
de surface ne révélent que le rőle des mouvements tertiaires.

Entre Hosszúhetény et Pécsvárad, il suit un prolongement oriental 
de Fanticlinal Melegmány —Hárságy, le noyau de celui-lá est íormé — 
coníormément au fléchissement de Faxe de la voűte — pár la marne de tóit, 
tandisque ses ailes présentent le liasique moyen. Sa séparation structurale 
est motivé pár le cisaillement vers le N, le long d'une faille, de direction 
N —S, que Fon peut suivre au flanc de FE du Hármashegv á travers Hosszú
hetény (Profil IX.).

Au N de la ligne Komló—Zobák, aux deux cőtés de la vallée de Egregy 
on voit Faffleurement d'un ensemble liasique moyen-malm particuliére- 
ment plissé qui constitue en partié Faile de SW du périsynclinal de Újbánya, 
en partié Faile de SE du demi-synclinal de Jánosi-puszta qui se sépare de 
celui-lá. (Profil X.).

Au territoire traité, on peut donc distinguer les unités structurales 
suivantes:

I. La chaine houillifére de Pécs—Komló, dans laquelle il faut traiter a 
part les secteurs de

1° Pécs-István-akna 
2° Vasas-Petőfi-akna 
3° Kövesdhegv-Komló, de merne que
4° La partié du bassin méditerranéen supérieur a l’W de Komló.

II . L ’anticlinal de Hosszúhetény.
I I I .  Les plis jurassiques entre Komló—Zobák—Szerecsenyhegy.

o * 10 1



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КАМЕННОУГОЛЬНОГО МАССИВА 
ПЕЧ—КОМЛО (ГОРЫ МЕЧЕК)

Б. Б а л к а н ,  К. Б а л о г ,  Л. Имр е ,  Т. К и л е н и

Нижне-лейасовый каменноугольный массив Печ-Комло в сущности 
располагается в крыльях Мелегмань-Харшадьской средне-верхнетриасо
вой антиклинали. Ось этого свода, простирающегося с запада на восток, 
постепенно погружается и соответственно этому ЗЮЗ—ВСВ-ное прости
рание каменноугольного массива также превращается соответственно в 
Ю—С-ное и ЮВ—СЗ-ное. На югозапад от этого свода сформировалась Якаб- 
хедь—Мишиненская пермская—верхнетриасовая антиклиналь, однако 
ее ось уже погружается около Печского Тэте. В троге, располагающемся 
между двумя сводами, простирание каменноугольного массива постепенно 
перегибается к югу. В соответствии с наклонением каменноугольного 
массива в синклиналь, непосредственные кровельные образования массива 
к востоку от меридиана шахты Иштван в согласном залегании на значи
тельном расстоянии могут быть прослежены и на дневной поверхности. 
К западу отсюда, под неогеновыми отложениями также можно ожидать 
наличие лейасовых образований. Ввиду сбрасывания лейасовых образо
ваний все же следует отделить зону, располагающуюся в окрестности г. 
Печ, от Вашашской территории (разрезы I—III).

В отношении каменноугольного массива и нижне-лейасовых кровель
ных образований значительные помехи обнаруживаются начиная от горы 
Кёвешдтетё. В то время как между шахтами Вашаш I, Вашаш II и Петёфи 
угленосный и пустой нижне-лейасовый массив раслченяется лишь радиаль
ными продольными сбросами, перпендикулярными на простирание, между 
горой Кёвешдтетё и городом Комло встречается система сбросов и надви
ганий, в которой кроме нижнего лейса участвуют глыбы среднего лейаса. 
Однообразное, одностороннее залегание нижне-лейасовой толщи здесь 
прекращается, наряду с трещиноватостью, слои пострадали нагибания 
разных направлений. В последовательных глыбах и чешуях с юга к северу 
появляются все более молодые образования (разрезы ШШ IV—VIII).

Это же можно сказать и о молодом бассейне, присоединяющейся к 
району г. Комло с запада, в котором в структуре Комлоского типа уже 
известно продолжение каменноугольной толщи. Его отделение обосновы
вается погружением на более значительную глубину мезозойских образо
ваний, вследствие чего поверхностными данными опознаваема лишь роль 
третичных движений.

Между сс. Хоссухетень и Печварад следует восточное продолжение 
Мелегмань-Харшадьской антиклинали, ядро которой, в соответствии с 
наклонением оси свода, образуется кровельным мергелем, а ее крылья 
— среднелейасовыми отложениями. Ее обособленность обосновывается ее 
сдвигом к северу вдоль сброса С—Ю-ного направления, прослеживае
мого через с. Хоссухетень на восточную сторону горы Харматхедь.
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На севере от линии Комло—Зобак, на обеих сторонах Эгредьской 
долины обнажена своеобразно смятая средне-лейасовая—мальмская свита, 
образующая отчасти югозападное крыло уйбаньенской перисинклинали, 
а отчасти юговосточное крыло отделяющегося от ней Яноши-пустенского 
полутрога (разрез Ш X).

Таким образом на очерченной территории можно разделить следую
щие структурные единицы:

I. Каменноугольный массив Печ—Комло, в пределах которого особого 
обсуждения требуют:

1. участок Печской шахты Иштван
2. участок Вашашской шахты Петёфи
3. участок Кёвешдхедь—Комло, а также
4. располагающаяся к западу от г. Комло верхнесредиземноморская 

часть бассейна.

I I .  Хоссухетеньскую антиклиналь.
III. Юрские складки, расползающиеся между г. Комло, с. Зобак и 

горой Сереченьхедь.




