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BEVEZETÉS

Hazánk legdélibb szigethegységének — a Villányi-hegységnek — felszín alatti képződményeit 
az utolsó tíz év átfogó geofizikai és geológiai kutatásának nyomán ismertük meg. A hegység északi 
előterében telepített mélyfúrások feltárták a felszínen ismert mezozóos képződmények fekvő tagjait, 
lehetőséget teremtettek egyedi értékelésükre, valamint a Délkelet-Dunántúl hasonló kifejlődéseivel 
való összehasonlításukra.

E kutatások a Délkelet-Dunántúl földtani felépítését illetően nagy hiányt pótoltak. Olyan adatok 
birtokába jutottunk, melyek alapvetően megváltoztatták néhány korábbi felfogásunkat az egész 
terület szerkezeti és földtani kifejlődésbeli jellemzőiről. Mód nyílott a Mecsek hegységi perm kifejlő
désekkel való összehasonlításra, paleozóos nagyszerkezeti zóna és eddig nem ismert felsőperm kvarc- 
porfír vulkanizmus adatokon alapuló kimutatására, valamint a Mecsek—Villányi-hegység egységes 
szerkezeti keretbe helyezésére. Igen lényeges eredménynek tartjuk a triász—perm határ komplex 
megoldását, melyet a Délkelet-Dunántúl sajátos ősföldrajzi helyzete tett lehetővé, valamint az e 
kérdéshez tartozó üledékföldtani eredményeket is.

A Villányi-hegység északi előtere felépítésének megismerésével lehetővé vált a Délkelet-Dunántúl 
földtani modelljének felvázolása, a felsőkarbontól az anizuszi emelet végéig. E modellben összefoglalt 
eredmények valószerűségét az a hatalmas mennyiségű mélyfúrási adat és sokak által végzett magas 
Szintű feldolgozás támasztja alá, melyet a sokoldalú geofizikai mérési módszerek alkalmazása tesz 
folyamatossá.

A terület sajátos felépítése, jó megkutatottsága teszi lehetővé, hogy az itt szerzett adatok alap
ján, megalapozott módon keressük a kapcsolatot a dinári geoszinklinális azonos rétegcsoportjával a 
déli oldalról, a Balaton-felvidék és a Magyar Alföld ismert rétegsoraival az északi oldalról.

A kárpát—balkáni területek tektonikai elemzése nem nélkülözheti a szóban forgó képződmé
nyek ősföldrajzi vizsgálatát és regionális azonosítását egymással. Úgy véljük, hogy a délkelet-dunán
túli eredmények előrelépést jelentenek a problémakörben. Az itt szerzett földtani tapasztalatok, 
továbbá a paleozoikum törmelékes sorozatainak gyakran bonyolult viszonyai között is eredményesen 
alkalmazható módszertani eredmények hozzájárulhatnak más, hasonló területek megismeréséhez.
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I. MEGISMERÉSTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

A Villányi-hegység elfedett és mélyben levő képződményeinek átfogó kutatása az 1950-es évek
ben kezdődött, geofizikai módszerekkel. A M. Áll. Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 1954-ben és 
1961 — 62 között végzett áttekintő jellegű szeizmikus méréseket, ill. 1961 — 62-ben nyolc refrakciós 
szelvényt mért a hegység északi előterében. Az 1959 —60-as években a terület nyugati részén az Orsz. 
Kőolaj- és Gázipari Tröszt szeizmikus üzeme dolgozott. A Mecseki Ércbányászati Vállalat geofizikai 
részlegének geoelektromos csoportja, majd a szeizmikus részleg 1961-ben vertikális elektromos, föld
mágneses és szeizmikus refrakciós méréseket végzett a hegység északi előterében, a már kimutatott 
permre jellemző fizikai paraméter-eloszlások pontos megrajzolására. Még ebben az évben létrejött 
a területet ismerő szakemberek — Barabás Â., Baranyi I., Jámbor Á., Lendvai K. (MÁELGI), 
Szederkényi T., Várfalvi L. (MÉV) — konzultációja egy kitűzendő mélyfúrás lehetőségeinek meg
beszélésére.

Az 1962 januárjában telepített Túrony-1. sz. mélyfúrás terveit Baranyi I., Jámbor Á., Szeder
kényi T. és Várfalvi L. készítették. A kapott adatok nagy pontossággal igazolták a tervezést, mi
szerint a villányi triász rétegei alatt a Mecsekhez hasonlóan megtalálható a perm sorozat.

A túronyi fúrás földtani eredményeit, valamint a területen 1963-ig végzett kutatási eredménye
ket Szederkényi T. és Várfalvi L. összegezték közös jelentésükben.

1964-ben az ELGI gondozásában a Geofizikai Évkönyv első kötetében látott napvilágot a Dél- 
kelet-Dunántúl harmadkor előtti alaphegvség-térképe a magyarázóval (Barabás A., Baranyi I. 
és Jámbor Á. szerkesztésében), valamint a fenti terület gravitációs és földmágneses térképe a magya
rázókkal.

Lendvai K. 1965-ben készült el jelentésével, amelyben a Villányi-hegység északi előterének 
szeizmikus mérései alapján, rendkívül korrekt adatinterpretációval, a terület nagy részletességű 
sebesség-térképét készítette el, a földtani elemzésekkel együtt. A triász mészkő képződmények alatt 
húzódó törmelékes összletek elterjedési területéről az előbbiektől eltérő képet rajzolt, melyet a későbbi 
fúrások igazoltak is.

Ezután került sor a Téseny környékén egy fúrásban megismert felsőkarbon homokkő kutatá
sára. A kutatást Jámbor Á. tervezte és vezette, melynek során 5 db kisfúrással több km2 területen 
kimutatta a homokkövek jelenlétét, megalapozva ezzel egy nagy mélységű fúrás telepítési lehe
tőségét.

A terület mélyfúrásos kutatásának felújítására, most már minden eddigi adatot számba vevő 
elemzés után, 1968-ban került sor. Először a szerző által tervezett Siklósbodony — Vokány — Szava-1. 
sz. fúrások lemélyítésére került sor, majd ezt követte a Baranyi I. által tervezett bogádmindszent — 
bisse—peterdi fúrás. A szavai területen a sekélyfúrási tevékenység szerkezetkutatási célokat követett, 
majd a szerző által tervezett Csarnóta-1. sz. mélyfúrás telepítésére került sor.

A fúrások törmelékes sorozatainak üledékföldtani feldolgozását a szerző (a Túrony-1. sz. fúrást 
Prantner E. dokumentálta), az ásvány-kőzettani vizsgálatokat Fazekas V. végezte, akinek ered
ményei alapvető jelentőségűek. A lyukgeofizikai kiértékelések Iván L. munkáját dicsérik, míg az 
elemzési adatokat a MÉV laboratóriumaiban Selmeczi B. (DTA) és Upor E. (kémia) készítették.

II. RÉTEGTANI FELÉPÍTÉS

A Villányi-hegység paleozóos képződményei mindenütt fiatal fedőtakaró, ill. középsőtriász 
képződmények alatt települnek. Feltárásuk mélyfúrásokkal történt, melyeket az egyes képződmény- 
csoportok jellemzésénél alapszelvényül használunk. A fúrások a hegység csapásvonalát követve
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1. ábra. A Mecsek—Villányi-hegység földtani térképvázlata 
1. Gránit, 2. perm, 3. m ezozóikum, 4. neogén

Abb. 1. Geologische Skizze des Mecsek—Vil lány er-Gebirges 
1. Granit, 2. Perm, 3. Mesozoikum, 4. Neogen

települnek, és több mint 30 km hosszúságban tették lehetővé a földtani szelvény megszerkesztését 
(1. ábra). A fúrások értékelése a Nv-i Mecsek hasonló képződményeinek kutatásánál szerzett mód
szertani tapasztalatok és földtani felismerések felhasználásával történt.

1. Alsóperm homokkő sorozat és felsőkarbon—alsóperm határátmenet

A Siklósbodony-1. sz. fúrás az alsóperm tarka homokkő sorozat alatt harmonikus átmenettel 
felsőkarbon homokkő képződményekbe jutott, és feltárta a felsőkarbon legfelső 500 m vastag összletét. 
E fúrástól Ny-ra Bogádmindszent és Téseny területén (Bm-1., T-l., 2., 3., 4., 5., 6., 7.) több fúrás is 
feltárta a felsőkarbon homokkő sorozatot, de átharántolni nem sikerült. E fejezetben a határátmenet 
jellegének meghatározása miatt foglalkozunk áttekintő módon a felsőkarbon e legfelső részével is.
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Az alsóperm homokkő sorozat alsó tagozatát tárta fel a siklósbodonyi fúrás, mely jellegzetesen 
durvatörmelékes kifejlődésű, csakúgy, mint a Mecsek hegységben. Az alsóperm felső tagozatát je
lentő „vörös aleurolit” összletet a Túrony-1. és Bisse-1. sz. fúrások tárták fel finomhomokos, aleuritos 
kifejlődésben, a Mecsek hegységivei azonos helyzetben.

Alsóperm alsó tagozat, homokkő sorozat

A Siklósbodony-1. sz. fúrás végig törmelékes iiledékösszletben haladt, így kőzettani jellem
zőinek összefoglalásánál az ezen összletek fejlődésmenetére vonatkozó eredményeket tartjuk szem 
előtt.

Az egész összletre a törmelékanyag átlag szemcsenagyságának ritmusos változása jellemző 
(2. ábra). Ez a ritmusos változás szembetűnő, mivel elég nagy határok között játszódik le, gyakran 
középkavicsos konglomerátum kezdőtaggal indul és aleurit szemcsenagysággal fejeződik be. A köze
pes ritmusok fejlődése mindig egyirányú, a zárótagot jelentő finomszemű anyagra nagy kontraszt
tal következik az újabb ritmust jelentő durvaszemű anyag, melyben gyakran jól fehsmerhetők az 
alsó réteg felszakított darabjai. E bázisképződményben találjuk a legnagyobb méretű kavicsokat és 
a legnagyobb kavicsdúsulásokat is.

Az osztályozottság általában követi ezt a változást, a bázison rosszul vagy közepesen osztályozott 
anyagot találunk, míg a felső rész általában jól osztályozott. A törmelékként szállított csillám
lemezkék a durva szemcsenagyságú részeken — a gyors turbulens áramlások miatt — rendezetlenül 
helyezkednek el, míg a finomszemű anyagban, mely néha párhuzamosan rétegzett, a réteglappal 
párhuzamosan dúsulnak, de általában itt is keverednek a beágyazó anyaggal.

A rétegzettségi jellemzők változásait figyelembe véve a közepes ritmusokban azt tapasztaljuk, 
hogy a durvább szemű részeken az anyag nem rétegzett, gyakran egyenesen osztályozott, ami annyit 
jelent, hogy a réteg alja nagyobb szemű és felfelé fokozatosan finomodó. Az apró- és középszemű 
jól osztályozott homokkövek általában párhuzamosan rétegzettek. A réteglemezek vastagsága 
2 — 4 mm között változik, ami megegyezik a mecseki perm összletben tapasztalt adatokkal. A közepes 
ritmusok felső részén túlnyomórészt aleurolitot vagy finomszemű homokköveket találunk. Ezek 
általában nem rétegzettek. Az jellemzi őket, hogy kiszáradás után szögletes darabokra es
nek szét.

A színek megjelenését illetően az összlet élénkvörös vagy fakóvörös homokköveket tartalmaz, 
ezek általában apró-, közép- és nagyszemű homokkőrétegek. Az aleurolit és a finomszemű homokkövek 
barnásvörösek, vörösek, vagy a redukált részeken szürkésfeketék, szürkék. A zöld szín minden 
szemcsenagyságnál megjelenhet, gyakran vörös árnyalatú. Gyakori a zöld színhatár szeszélyes, 
szabálytalan lefutása, és sokszor tapasztalhatók zöld foltok, melyeknek nagysága mm-estől cm-esig 
terjed.

A homokkövek gyakran tartalmaznak dolomit konkréciókat, melyek a mm-es nagyságtól a 
10 cm-es nagyságot is elérik. Színük fehér, vörösesfehér, gyakran kíséri őket halványzöld redukciós 
udvar.

Az előforduló kavicsok nagysága a 10 cm-t is eléri. Általában jól kerekítettek, de találni gyengén 
koptatott kavicsokat is, amelyek könnyen hasadnak, töredeznek. Az aleuroht kavicsok mindig a 
bázisképződmény elmosott, felszaggatott darabjai, szögletesek és kissé kerekítettek egyaránt előfor
dulnak. Nagyságuk max. 5 — 8 cm.

Előfordul a sorozatban kovás fatörzsdarab is (550,0 m-ben 15 cm hosszú, 10 cm átmérőjű). 
Megjelenése ugyanolyan, mint a Ny-i Mecsek perm rétegeiben fellelhetőké, kissé koptatott, kere
kített.

Az egész sorozatot jellemzi a pirittartalom. A piritek gyakran szépen fejlett kristálykák, de 
csomós megjelenés is előfordul. 160,5 m-ben egy 3 mm-es galenit kristály volt, s e mélység tájékán 
néhány galenit fészek is található.

A finomszemű és aprószemű homokkövek gyakran tartalmaznak féreglakócső kitöltéseket. 
Ezek a rétegeket átmetszik, gyakran szeszélyesen elágaznak. Max. átmérőjük 8 mm. Az egész fúrás
ban megtalálhatók a fehér színű karbonát erek, melyek mikroszkópos vizsgálata lényegesen hetero
génebb összetételt tükröz.

Meghatározhatatlan szártöredékek formájában jelentkező szerves növény maradványok is 
gyakoriak a finom- és aprószemű homokkövekben a réteglapokon, s e helyeken a csillámlemezkék is 
mindig párhuzamosak a rétegzéssel.

A makroszkópos jellemzők felvétele folyamatos üledékföldtani szelvényezés formájában történt 
(2. ábra). E felvétel lehetőséget teremt nagy adatszám mellett vizsgálni a törmelékes üledékek fejlő
désmenetét, és jól összehasonlítható formában értékelni kapcsolatukat más szelvényekkel.
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2. ábra. A  Siklósbodony-1. sz. fúrás folyamatos üledékföldtani szelvénye (részlet)
1. Csillámok a rétegzettséggel párhuzamosan és 2. rendezetlenül, 3. egyenesen osztályozott rétegzettség, 4. szögletesen széteső anyag, S. réteg
zett anyag, 6. kimosási felület, 7. közepes ritmus, N  =  nem rétegzett. —  k =  kvarc, f= fe lz it , m =  m etam orf kavics, g =  gránit, a =  aleurolit,

dk =  dolom it konkréció

Abb. 2. Zusammenhängendes sedimentgeologisches Profil der Bohrung Siklósbodony-1 (Partie)
I. Schichtung: 1. Glimmer parallel zur Schichtung und 2. ungeordnet, 3. gerade sortierte Schichtung, 4. eckig auseinanderfallendes Material, 
5. geschichtetes Material, 6'. Erosionsfläche, 7. m ittlerer Rhythm us, X  =  ungeschichtet. I I . Sortiertheit (gut, massig, schlecht). III . Korngrosse 
(A leurolit, fein-klein-m ittel-gross-grobkörniger Sandstein, Konglom erat). IV . Material der Schotterstücke und ihre Grösse im  mm (k =  Quarz, 

f =  I ’elsit, m =  m etam orpher Schotter, g =  Granit, a =  Aleurolit, dk =  Dolom itkonkretion)

2 G eologica Hungarica 17 17



A közepes ritmusok eloszlása

A szóban forgó homokkő képződmények szemcsenagyságának fejlődésében periodicitás tapasz
talható (2. ábra). Ezeket az egységeket a továbbiakban közepes ritmusoknak nevezzük (Barabás 
1963). A szelvényből jól látható, hogy felépítésükre jellemző a bázison fellépő liirtelen relief-energia 
növekedés, amely az alsó kis szemcsenagyságú réteget erodálja. Ez az energiahelyzet aztán csökken, 
melyet a szemcsenagyság csökkenése jelez. A relief-energia változásának ilyen formában történő 
rögzítése alkalmas arra, hogy különböző összleteket összehasonlítsunk, fácieskérdésekre választ 
kajrjunk, valamint ellenőrizni tudjuk az üledékkomplexumok összetartozását vagy különállását.

A közepes ritmusok vastagságeloszlásának vizsgálatával két kérdésre kerestünk választ. Egy
részt, hogy miképpen illeszkedik a Ny-mecseki perm sorozat adataihoz, másrészt, mutatkozik-e 
különbség a fúrás felsőkarbon és alsóperm rétegei között (3. ábra). Mindenekelőtt azt állapíthatjuk 
meg, hogy a Ny-mecseki jakabhegyi homokkő adataitól jelentősen eltér. A Ny-mecseki alsópermben 
kapott medián-értéknél az itt levő adat kisebb. A két adat közötti különbséget nem értékeljük 
jelentősnek, annál kevésbé, mivel mindkét görbe kétmaximumos, tehát azonos jellegű. A fúrás felső- 
karbon összletének eloszlási diagramjai, azonos medián-mérettel szintén kétmaximumos eloszlásúnk. 
A közepes ritmusok kialakulását tehát mindkét összletben és mindkét területen azonos tényezők 
szabályozták. A közejies ritmusokra vonatkozóan a függőleges szelvényben a határoló kimosási 
felületek gyakoriságát építettük fel 50 m-es intervallumban (4a—b ábra).

A felsőkarbonban két egységet lehet elkülöníteni és mindkettőre jellemző, hogy szimmetrikus. 
Ilyen eloszlás akkor alakulhat ki, ha az üledékgyűjtő aljzata változó sebességű mozgást végez, vagyis 
az üledékképződést nem vagy kevéssé zavarják meg nagy hatású, hirtelen fellépő változások.

Az alsóperm sorozatra már nem ez az eloszlás jellemző. Az egvre csökkenő számú kimosási 
felület után, mely mindjobban növekvő közepes ritmusvastagságot jelent, hirtelen gyors változás 
lép fel. A kimosási felületek gyorsan követik egymást — ami kis ritmusvastagságot jelent. A változás 
egyirányú előrehaladó, és mint látni fogjuk, összefüggésben van egyéb földtani tényezők változásá
val is. Ezt a különbséget már fontosnak tartjuk a két összlet különállását illetően.

Szemcsenagysági eloszlások, szín, rétegzettség

A szemcsenagysági változások közepes ritmusonkénti lefutásáról a 2. ábra alapján kapunk képet. 
A rétegsor általánosabb és áttekintőbb értékeléséhez 10 m mélységközönként kiszámítottuk az átlag 
szemcsenagyságot (a), mm-es értékben. A számítást a súlyozott számtani átlagképlet szerint végez
tük, mely szerint:

c1m1 -f c2m2 4- c3m3 + c4m4 
Ami—4 = a (mm)

ahol ci = 0,05 (mm) mi = aleurolit + finomszemű homokkő vastagsága (in) 
C2 = 0,5 (mm) m2 = apró + középszemű homokkő vastagsága (m) 
Сз=1,25 (mm) m3 = nagy + durvaszemű homokkő vastagsága (m) 
c4 = 6 (mm) m4 = konglomerátum vastagsága (m)

A 4a—b ábrán jól látható, hogy a felsőkarbon kevéssé ingadozó szemcsenagysági lefutásával 
szemben az alsóperm tarka homokkő sorozat erősen ingadozó és lényegesen nagyobb átlagnagysági 
értékkel jellemezhető. Ez mindenképpen nagy eltérést jelent a felsőkarbon nyugodtabb, kisebb át
lagos relief-energiájú üledékképződésével szemben.

Az átlag szemcsenagyság lefutását összehasonlítva a kimosási felületek 50 méterenkénti elosz
lásával, az összefüggés azonnal látható. A 700 m környékén bekövetkező szemcsenagyság-emelkedés 
a gyakori kimosási felületek — kis ritmusvastagság — területére esik, és ugyanez tapasztalható 
550,0 és 350 m körül is. А к öze] tes ritmusok változása tehát átlag szemcsenagyság változással függ 
össze, ami a relief-energia megváltozását jelenti, így jogos az a felfogás, hogy létrejöttét tektonikai 
okokra vezessük vissza. E tektonikai mozgás irányát az üledékgyűjtő szakaszos süllyedésében je
löljük meg.

A kavicsok maximális átmérőjének változása pontosan olyan tendenciát követ, mint az átlag 
szemcsenagyság (4a—b ábra). A felsőkarbonban a kavicsok kisebb maximális átmérővel szerepelnek 
és ingadozásuk is kicsi.

A szemcsenagysági vizsgálatok adatai szerint tehát a két összlet elkülönül egymástól. A határ 
azonban nem éles, diszkordanciát nem mutat. A 4a—b ábra szerinti szemcsenagysági görbe jól mu
tatja az átmenetet, ami alapján a két összlet harmonikus kapcsolata bizonyítható.

A színek eloszlását szintén jellegzetes különbségnek tartjuk a felsőkarbon és alsóperm összlet 
között. Míg a felsőkarbon homokköveket az általános szürke szín jellemzi, addig az alsóperm vál-
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3. ábra. Közepes ritmusok vastagságának eloszlási görbéi 
I . Alsótriász jakabhegyi hom okkő, II. felsőperm  fedővörös hom okkő, III. alsóperm tarka hom okkő ( I — III . ISTy-i Mecsek), IV . alsóperm ho

m okkő (Villány É-i előtere, Siklóbodony-1. sz. fúrás 114— 700 m-ig), V. felsőkarbon hom okkő (Siklósbodony-1. sz. f. 700— 1200 m-ig)

Abb. 3. Verteilungskurven der Mächtigkeiten von mittleren Rhythmen 
I. Untertriadischer Sandstein von Jakabhegy. I I . oberpermischer Roter-Hangend-Sandstein, III. unterpermischer, bunter Sandstein ( I — III . 
W -liches Mecsek-Gebirge). IV . unterpermischer Sandstein (K-licher Vorraum des Villányer Gebirges, Tiefe 114— 700 m in der Bohrung Siklós

bodony-1). V. oberkarbonischer Sandstein (Tiefe 700— 1200 m in der Bohrung Siklósbodony-1)

2*
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4a— b ábra. A Siklósbodony-1. sz. fúrás kiértékelő szelvénye
1. K varc, 2. káliföldpát, 3. plagioklász, 4. m etam orf kőzet, 5. vulkanittörmelék, 6. magmás kőzettörm elék

Abb. 4a— b Auswertungsprofil der Bohrung Siklósbodony-1
g der Kolonnen von links nach rechts: A lter; Erosion; Masse der Schotterstücke in nun (Quarz, Granit, Metamorphit, Porphyr, Lydit) 
ing des m ineralog.-petrogr. Laboratorium s (Gesamtwert des klastischen Materials in %: 1. Quarz, 2. Kalifeldspat, 3. Plagioklas, 4 
phcs Gestein, 5. Vulkánit, 6. magmatische Gesteinstrümmer; Prozentsatz des karbonatischcn Bindematerials); Zahl der Erosions 

flächen in je  50 m ; Farbe (rot, rötlichbraun, grün, grau, schwarz); Durchschnittliche Korngrösse je  nach 10 m
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tozatos színeloszlással és lényegesen több oxidált vörös színnel jellemezhető. A felsőkarbon sorozat
ban a vörös rétegecskék egv bizonyos jellegzetes üledékhatáron lépnek fel (4a—b ábra).

A rétegzettségi jellemzőknél a következő különbségek észlelhetők a két összlet között. Az aleuro- 
lit és finomszemű homokkőrétegek a felsőkarbon sorozatban általában párhuzamosan rétegzettek, 
a réteglapok a rajtuk feldúsuló csillám miatt könnyen elválaszthatók. Ugyanezek a szemcsenagyságú 
rétegek az alsóperm sorozatban, kiszáradás után, szögletes darabokra esnek szét, és bennük a csillám
lemezkék rendezetlenül szétszórva helyezkednek el.

A 4a—b ábrán szereplő törmelékösszetételi diagram, melyet Fazekas Via csiszolatkimérések 
alapján készített, szintén jól tükrözi a ciklusos felépítést, valamint a felsőkarbon képződmények 
különállását.

Az alsóperm sorozatból jól látható, hogy a ciklushatároknál (550, 400, 200 m) a törmelékanyag 
összetételében bizonyos változás tapasztalható, ami a magmás kőzettörmelék megnövekedését je
lenti. (A 200 m-ben levő ciklushatár nyilván az 50 m-es átlagolás miatt került feljebb.) A kavicsok 
maximális értékei késve követik ezt a változást, ami érthető is a szállítási mechanizmus ismere
tében.

A karbonáttartalom a ciklus befejező részén mindhárom esetben megnő, ami vagy azt jelenti, 
hogy megnő a bepárolgás, vagy azt, hogy több karbonát jut az üledékgyűjtőbe.

A törmelék-összetevők különbsége mellett a kavicsösszetételben is változások lépnek fel. (Rész
letesen lásd a kőzettani vizsgálatoknál.) Mindebből következik, hogy a lepusztulási területen válto
zások történtek, új kőzetfajták kerültek lepusztulási helyzetbe és jutottak az üledékgyűjtő területére. 
A szemcsenagvsági, szín- és cikluseloszlások alapján ez a változás nem érte robbanásszerűen az üle
dékgyűjtőt, nem hozott létre diszkordanciát.

Tekintsük át ezután röviden azokat az adatokat, amelyek alapján a két összletet a felsőkarbonba, 
ill. az alsópermbe soroltuk.

A Téseny környéki fúrásokban harántolt homokkövekről Jámbor A. kétséget kizáróan megálla
pította, hogy a miocén kavicsokból ismert, felsőkarbon növénymaradványokat tartalmazó képződ
ményekkel azonosak. Ezt a megállapítást a Bogádmindszent-1. sz. fúrás igazolta, amely több mint 
1000 m vastagságban, kis dőlésű, nyugodt településben harántolta a sorozatot (a fekü elérése nélkül) 
és nagy tömegben tartalmazott felsőkarbon növény marad vány okát.

Földtani telejnilési helyzete alapján — DK-re dőlő rétegek — a Siklósbodony-1. sz. fúrás e 
sorozat felett települ és alsó részének üledékföldtani jellemzői (szürke szín, rétegzettség stb.) a felső
karbon sorozathoz való tartozását indokolják. A bogádmindszenti fúrás 1300 m vastag sorozata 
végig szürke színű, melynek okaként ősföldrajzi, őséghajlati tényezőket jelölhetünk meg. A siklós- 
bodonyi sorozatnál új jellemzők a túlnyomóan vörös szín, a durvakavicsos konglomerátum stb. 
Ezek már a mecseki alsóperm sorozattal való azonosságra mutatnak.

Néhány geofizikai paraméter-eloszlás

Az 5. ábrán a felsőkarbon—alsóperm határra vonatkozóan a természetes gamma szelvény szin
tén tükrözi az átlag szemcsenagyságra tett megállapításokat. A határnál nem tartalmaz ugrásszeríí 
változást, de a jól értékelhető természetes gamma emelkedés utal a felsőkarbon átlagosan kisebb 
szemcsenagyságára és agyagtartalmára.

A mért fizikai paraméterek (fajsúly, mágneses szuszceptibilitás) eloszlásában is különbség mu
tatkozik a két összlet között (6. ábra).

Ezeket az adatokat nem a korkülönbség bizonyítására, hanem alátámasztására kívántuk fel
használni.

Á s v á n y - k ő z e t t a n i  v i z s g á l a t  (Fazekas Via )

a) Asványtörmelék-összetétel

Kvarc. Zárványsoros gránit-kvarc és friss, hullámos kioltású metamorf kvarc átlagosan kb. fele
fele arányban fordul elő.

Földpát. Ortoklász-pertit, ritkábban nem pertites ortoklász. Az ortoklász-pertit egy része 
annyira bőséges albitkiválásokat (sakktáblás albitképződés) tartalmaz, hogy az eredeti ortoklász 
szemcsékből csak keskeny, szennyezett sávok maradtak vissza. E jelenség oka vagy a magas Na- 
tartalom a primer káliföldpátokban, vagy a szekunder Na-metaszomatózis lehet. Az ortoklász 
törmelékek mennyisége a szakasz alsó részén valamivel magasabb, ami összhangban van a gránit-
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aplit típusú törmelék mennyiségének egyidejű növekedésével (400,8 — 591,6 m-ig). Mikroklin kis 
mennyiségben található (egy-két törmelék csiszolatonként), főleg a szakasz alsó részén.

Plagioklász. Sűrűn ikerlemezes, szericitesedett, vagy friss savanyú plagioklász (albit-oligoklász). 
Egy részük kvarczárványokkal telített. Ezek plagiogneisz (migmatit) lebontásból származnak. 
A plagioklász törmelék mennyisége a szakasz felső részén nagyobb, ami magasabb plagiogneisz 
(migmatit) törmelék mennyiségének felel meg (124,0 — 230,0 m-ig).

Csillám. Bontott biotit és világos muszkovit. Mennyiségük rétegenként változik. A maximális 
csillámtartalom a bőséges metamorf kőzettörmelékeket tartalmazó mintákban, valamint az egyes 
finomhomokos—aleurolitos rétegekben figyelhető meg. Ezek csillámtartalma elérheti a 10 — 20%-ot is.

b) Kőzettörmelék-összetétel

Kvarcittönnelék. Mennyisége rétegenként változik. Elkülöníthető két összefüggő réteg, amelyekre 
magas kvarcittönnelék-tartalom a jellemző (237,0 — 380,5 m-ig; 590,6 — 642,0 m-ig). Két változat 
található: finom—aprószemű, préselt, megnyúlt alakú metamorf kvarcszemcséből álló törmelék 
és nagy szemű izometrikus vagy enyhén megnyúlt alakú kvarcszemcséből álló „masszív” kvarcit. 
Mindkét változat gyakran tartalmaz muszkovitot.

Plagiogneisz (migmatit) törmelék. Kvarczárványokkal telített savanyú plagioklász, ritkábban 
káliföldpát-szemcsék, melyek között metamorf kvarc foglal helyet. Mennyiségük jelentős az egész 
szakaszon, de lefelé kismértékben csökken.

Gránit vagy aplitszerkezetű kvarc-földpát összenövés. Mennyiségük lefelé kismértékben növekszik. 
Kvarc-káliföldpát és kvarc-plagioklász összenövések egyaránt találhatók. A gránitok aplitok, mig- 
matitok, gneiszek lebontásából egyaránt származhatnak. Igen ritkán írásgránit törmelékek is elő
fordulnak.

Típusos aplit— mikroaplit. Igen gyakori, főleg a szakasz alsó részén. Több változatuk ismer
hető fel:

— normálkvarc —ortoklászaplit kevés savanyú plagioklásszal ;
— kvarc—mikrokim—pertit—savanyú plagioklászaplit;
— írásgránit, aplitos szerkezetű fészkekkel;
— plagioaplitok: kvarc és savanyú plagioklász szemcsékből álló aplitos szennyezetű kőzetek;
— mikroaplitok : 0,02 — 0,06 mm-es kvarc- és földpátszemcsékből álló aplitos — gránitos szerkezetű törmelé

kek (ezek vulkánitok alapszövet-töredékei is lehetnek).

Aleuritos—finomhomokos agyagpalák és finomszemű homokkövek törmeléke. Több változatuk 
ismeretes: fekete színűek, bőséges szervesanyag-tartalommal, pirittel, karbonáterecskékkel, klorittal, 
ritkábban zöldesszürkék vagy szürkésbarnák, szerves anyag nélkül. A metamorfózis foka alacsony, 
sem a kvarc, sem az agyagásványok nincsenek átkristályosodva. A törmelékanyagra viszonylagosan 
magas plagioklásztörmelék-tartalom jellemző. A kavicsok jól koptatottak, makroszkóposán is jól 
felismerhetők, kis mennyiségben ugyan, de az egész 147,0 — 642,0 m-ig terjedő fúrásszakaszban meg
találhatók. Ezek a kavicsok és a Szalatnak-3. sz. mélyfúrásban harántolt fekete (szilur) palák között 
feltűnő a hasonlóság.

Megjegyezzük, hogy az általunk vizsgált agyag-aleuroht—finomszemű homokkő kavicsok 
összetételük és a metamorfózis foka alapján igen nagy valószínűséggel azonosíthatók az Európában 
nagy elterjedésű szilur palákkal.

Vulkanittörmelék. A vulkanittörmelékek jelenléte a fúrásszelvényben két határozott szinthez 
fűződik: 137,0—260,0 m-ig és 380,5 — 642,0 m-ig Az egyes minták kivételével mennyiségük nem 
nagy, de összetételük változatos. A homokos—gravelites szemcseméretű mintákban a következő 
változatok ismerhetők fel:

— kvarcporfír: elsősorban felzites, ritkábban mikrogránitos vagy mikrogranofíros szerkezetű alapanyag 
töredékei képviselik;

— piroklasztikus kőzettörmelék: savanyú effúzívum származékai;
— andezit-porfír ;
— paleotrachit.

Mennyiségileg a kvarcporfír származékai túlsúlyban vannak, utána következik a paleotrachit. 
Az andezit-porfír törmelékek a homokos mintákban elsősorban a felső vulkanittörmelékeket tartal
mazó szintben találhatók. Mennyiségük kicsi. A törmelékek intenzíven bontottak, rosszul felismer
hetők. A teljesen átalakult (karbonátosodott, kloritosodott, vasoxidos) apró alapszövet-töredékekben
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gyakran csakis az állapítható meg, hogy léces kifejlődésű földpátmikrolitokból állnak. Ebben az eset
ben pedig a paleotrachit törmelékekkel könnyen összetéveszthetők.

Egyéb törmelékanyag. E csoportba az olyan törmelékeket soroljuk, amelyek a vizsgált összletben 
csak egyedi töredékekként fordulnak elő. Ilyenek: kloritpala, kvarc—csillámpala, kvarc homokkő
kavics, telérkvarc, mikrokristályos kova, kontaktszaruszirt, bosztonit, valamint bontott, pontosan 
meg nem határozható törmelékek — feltételezhetően vulkánit vagy telérkőzet törmelékek.

Járulékos ásványok. A járulékos ásványok társulása igen szegényes, mennyiségük is jelenték
telen. 0—3 db szemcse található csiszolatonként : cirkon, turmalin, apatit, magnetit-maghemit, 
leukoxén, bontott szfén és apró, pontosan meg nem határozható ásványszemcsék, amelyek törés
mutatója a cirkonhoz áll közel, de kettőstörésük jóval alacsonyabb.

A kötőanyag. Az egész szakaszt átlagosan kis kötőanyag-tartalom jellemzi: a vizsgált minták 
többségében, különösen a szakasz alsó részén, uralkodó kötési forma az érintkezése kötés. A törme
lékszemcsék közvetlenül érintkeznek egymással vagy köztük kevés kötőanyag van (1 — 2 csillám- 
pikkely, vörös vasoxid szennyeződés stb.). Eredményeképpen a kőzet jellege tömör, kemény, kvarcit-, 
illetve gránitszerűvé válik. Kivételt az egyes apró—finomszemű minták képeznek bőséges vas
oxid vagy filloszilikátos kötőanyaggal. A minták többségében a tulajdonképpeni kötőanyagképző 
ásványok elsősorban póruskitöltésként szolgálnak. A következő kötőanyagot képző ásványokat 
különböztetjük meg :

Karbonátásvány. Tiszta, nagyszemű, ikerlemezes szemcsékben jelenik meg. A mikroszkópos megfigyelések 
és DT-elemzések eredményei egybehangzóan arra engednek következtetni, hogy a kötőanyagot képző karbonát
ásványt egészben vagy túlnyomó részben kaiéit képviseli. (A szakasz alján 575,7 m-ben uralkodóan kalcitból álló 
karbonátréteg található.) A karbonátos kötőanyag kvantitatív megoszlását a 4a—b ábra szelvényén mutat
juk be.

Agyagásvány. Kötőanyagként általában vegyesen jelenik meg. A következő változatokat különböztet
jük meg:

— Finomlemezes, szálas, csillámszerű, alacsony kettőstörésű ásvány halmazai: illit-hidromuszkovit?
— Legyezőszerűen elterülő vagy radiálisán sugaras kristály alkatú szemcsék, melyek kitűnő hasadásuk követ

keztében szálasnak tűnnek. Mind mikrokristályos, mind jól kifejlett kristályegyedekből álló halmazokat alkotnak 
a kőzet pórusaiban. Színtelenek vagy halványzöld interferencia színűek. Egyes jól kristályosodott változataikban 
pedig magasabb interferencia színnel (I. rendű sárga—vörös— kék) jelentkeznek. Hasonló kristály alkatú, de 
élénk zöldesbarna színű kiválások. Az utóbbi két változat feltételezhetően a kaolincsoporthoz tartozik (szennyezett 
vagy átkristályosodásban levő kaolinit?). Mind a két változat DTA-görbéje a konfulensitnek felel meg.

Klorit. Jelentéktelen mennyiségben a vizsgált minták többségében szennyeződésként van jelen.
Vörös vasoxid, hidroxid. Ат. oxidált típusú rétegekben uralkodó kötőanyagként szerepelnek. A törmelékszem

csékben szennyeződésként, bomlástermékként vannak jelen (vulkanittörmelékekben, csillámokban, káliföld- 
pátban).

Albit ( ?) A kőzetpórusokban ritkábban regenerációs szegélyként a törmelékszemcsék körül apró, ikerlemezes, 
színtelen kristálykák fejlődnek ki. Az interferencia színük I. rendű fehér, a törésmutatójuk alacsonyabb a kvarcénál, 
mennyiségük — az egyes minták kivételével — jelentéktelen.

Amorf kova (opál). Vegyes kötőanyag-elegyrészként is nagy mennyiségben található.

Egyéb megfigyelések

Piritesedés. A redukált típusú mintákban gyakorlatilag kivétel nélkül szórt pirithintést talá
lunk. A piritszemcsék gyakran idiomorf, négyszöges metszetekben, ritkábban szabálytalan halma
zokban jelennek meg. 154,8—160,5 m-ig és 472,2—533,7 m-ig színtelen, jól kifejlett, gömb alakú 
bakteropirit jelenik meg.

Egyéb szulfidok. 154,8—160,5 m-ben: kalkopirit, kovellin, galenit, fakóérc-nyomok, egv apró 
galenit fészek. 472,2 — 475,7 m-ben: kalkopirit-nyomok (1. táblázat).

Szerves anyag. Finoman szórva vagy szenes mikrorétegzettségként található. Általában a jelen
téktelen szervesanyag-tartalom jellemzi.

Másodlagos átalakulási jelenségek. 400,8 — 543,4 m között gyakorlatilag minden mintában 
különböző méretű átalakulási jelenségek figyelhetők meg. Ilyenek a karbonát—klorit—vörös vasoxid 
mikrotelérek és fészkek kaolinnal (?), kvarccal és pirittel, egy esetben pedig kalkopirittel. A mikro- 
telérek a kavicsokat és a kötőanyagot egyaránt átszövik, következésképpen epigenetikus eredetűek. 
A teléralkotó klorit finomszemű, halványzöld színű, a vasoxid pedig vérvörös lemezek vagy vékony, 
fémes csillogáséi vörös belső reflexekkel rendelkező tűk formájában jelenik meg (hematit, goethit?). 
A felsorolt jelenségek intenzív epigenetikus oldat működésére utalnak.
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1. táblázat

A Siklósbodony-1. sz. fxirás elemzési alapadatai (g/t-ben)

168,0 m 160,5 m 158,4 m 158,2 m 154,8 m 472,2 m 473,8 m

Színképelemzés

Ag 0,3 — — 1 — — -
As — — — — — — —
Be — 3 — ? — 3 —
Bi — — — ------ — — —

Cd — — — — — — —

Cr 100 100 100 100 100 100 100
Co 10 10 10 10 3 10 —
Cu 10 10 10 10 10 3 30
Ca 10 10 10 10 3 30 —
Ce — — — — — — —
Mn 100 300 100 100 100 30 30
Mo 10 — 10 30 ? — 10
Ni 30 30 30 30 30 10 10
Pb 100 10 30 100 ? 10 —
Sn ? — — — — — —
Sb — — — — — — —

Ti 3000 3000 3000 3000 3000 1000 100
V 30 30 30 30 30 30 —

w — — — — — —

Zn — — — — — — —

Zr 100 300 100 100 100 100 —

Kémiai elemzés

Se 0,001 0,001 0,0013 0,001 0,0010 — -

Se 0,0025 0,0032 0,0035 0,0032 0,0030 0,0013
Pvf 0,014 0,019 0,016 0,016 0,010 0,021

Ritkaföldfémek (Rf) színképelemzése

Ge 100 100 100 100 оо

Gd — ? — — —

La 30 30 — 30 —

Se 10 10 10 10 3
Sm — 1 1 — —

Y 10 30 30 30 10
Yb 3 3 3 3 ?

A többi ritkaföldfém  mennyisége az értékelhetőség! (kim utathatósági) határ alatt van

Alsóperm felső tagozat, vörös aleurolit sorozat

E sorozat jellemzőinek összefoglalásához a Túrony-1. sz. fúrást használjuk alapszelvényül, 
mely több mint 300 m vastagságot harántolt a fekü tarka homokkő elérése nélkül. A szóban forgó 
homokkő képződmény a perm törmelékes összletek legegyhangúbb kifejlődése a Nv-i Mecsekben 
(Jámbor 1964). Ez az itteni kifejlődésre is igaz. Változékonysága minimális, fejlődésmenetében nem 
sikerült egységeket kijelölni. Laboratóriumi módszerekkel feltehetőleg tapasztalni lehetett volna a 
kötőanyag-tartalom (karbonáttartalom) vagy a szemcsenagyság változását. Ez azonban az üledék
fejlődés ciklusos menetének kimutatásán túl valószínűleg nem adott volna egyéb információt.

A fúrás közel 300 m vastagságban harántolta e képződményt és ebben is állt le. Fedője a felső- 
perm durvatörmelékes homokkő sorozat. A vékonyrétegzett, finomhomokos aleurolit felületén — mi
vel a vízszintes erőhatásokra ebben az irányban minimális nyírószilárdsággal rendelkezik és kisebb 
ellenállású, mint a felette települő homokkő sorozat — a szerkezetalakulás folyamán megcsúsztak 
a fedő képződmények. Azonos jelenség tapasztalható a Ny-mecseki érintkezésnél is.

Az aleurolit sorozat első, makroszkópos megfigyeléseken alapuló összefoglalását Szed er k é n yi T. 
(1964) készítette. Ezt a munkát felhasználva, jellemzői a következők:

A szemcsenagyság változékonysága általában az aleurolit és a finomszemű homokkő ismétlő
dését jelenti, 20—30 m vastag finomszemű homokkőrétegek is előfordulnak, megszakítást a fellépő 
aleurolitréteg jelent. Felső részén már középszemű homokkövek is megjelennek, itt kisebbek az egy
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nemű rétegek vastagságai, nagyobb a változékonyság. Ez azonban messze elmarad az egyéb perm 
durvatörmelékes sorozatokban tapasztalt változékonyságtól.

A szemcsenagyság egyhangúságát a színeloszlás egyhangúsága is követi. Túlnyomóan vörösbarna, 
szürkésbarna homokköveket találunk, ritkán — a karbonátosabb részeken — a zöld, zöldesszürke 
szín is fellép.

A rétegzettség elterjedt és mindig párhuzamos. Néhol mikro-keresztrétegzettség is tapasztal
ható. A párhuzamos rétegzettséget a vékony karbonátos kiválás, valamint a homoktartalom ritmusos 
változása okozza. A rétegecskék vastagsága 0,2—0,3 cm. E nyugodt üledékképződési körülményeket 
bizonyító rétegzettséget olykor különböző, atektonikus okra visszavezethető mozgások gyűrtté, 
hajlítottá deformálták.

A karbonáttartalom a rétegzettséggel párhuzamosan dúsul. Ritkán alkot tiszta karbonátból 
álló rétegecskét, általában mint feldúsuló kötőanyag jelentkezik. Vastagságuk 0,2—0,3 cm, ritkán 
2 cm, és megfigyelhető módon csoportosan fordulnak elő. Az aleurolit összlet 20 — 25 m vastagságú 
karbonátmentes része után 5 — 15 m vastagságú karbonátos kőzetrészek következnek. Néhány 0,5—2 
cm vastag dolomitos mészkőbetelepülés is megfigyelhető, ezek szingenetikus képződésűek. Ősma
radványokat nem tartalmaznak.

A karbonáttartalom jelentős hányada apró, gömbhéjas, sugaras szerkezetű, rózsaszínű dolomit 
konkrécióban található. Ezek teljesen hasonló alaki és anyagi tulajdonságúnk, mint a Ny-mecseki 
sorozatéi.

A szerves élet nyoma nagyon ritka és bizonytalan. Iszapfaló férgekre utaló néhány adattól el
tekintve a makroszkópos életnyomok hiányoznak.*

A reduktívabb lerakodási közeget jelentő szürke, zöld színű rétegekben jelentős pirittartalom 
észlelhető, de a vörös színű rétegekben is elterjedt (!).

Az összletet egyhangúsága, ipari érdektelensége miatt részletes laboratóriumi vizsgálatoknak 
nem vetették alá. Néhány mintát, amely egyedibbnek látszott, csiszolatban F azekas V ia  megvizs
gált. Ezek közül két minta bizonyult érdekesnek:

— 1225,50 m-ből: erősen lebontott, piritesedett, karbonátosodott mikrofelzit;
— 1229,0 m-ből: mikrofelzites szerkezetű, foltosán átkristályosodott alapanyagú porfíros kőzet. A porfír- 

kiválásokban kvarc, káliföldpát és savanyú plagioklász (albit) látható. A porfir-kiválások egy részén klasz- 
tikus bélyegek figyelhetők meg. A kőzetben rosszul kifejlődött folyásos szerkezet nyomai láthatók. A kőzet 
megnevezése: kvarcporfír láva, piroklasztikus bélyegekkel.

Ezek a jelenségek már átvezetnek a Bisse-1. sz. fúrásban feltárt kvarcporfír vulkanizmus felé. 
Az alsóperm végén — az aleurolit összlet legfelső részén — indul a vulkanizmus és mint látni fogjuk, 
az egész felsőperm korszakot kitölti. A felsőperül durvatörmelékes sorozat folyamatosan fejlődik ki 
ebből a nagy vastagságú aleurolit összletből, pedig a felsőpermet bevezető vulkanizmus térben alig 
4 km-re van Túronytól.

A 7. ábra a sorozat folyamatos üledékföldtani szelvényét tartalmazza. Jól bizonyítja az alig vál
tozó szemcsenagyság-eloszlást, valamint azt, hogy a felsőperm durvatörmelékes sorozat felé az átmenet 
fokozatosan fejlődik ki. A bissei fúrás kvarcporfír összlete alatt települő 100 m vastagságú alsóperm

* A kézirat lezárása után jutott tudomásunkra, hogy B a r a b á s  A.-n é  a túronyi fúrás vörös aleurolit összle- 
tébon ős-kétéltűtől származó lábnyomot talált (Túrony-1. sz. fúrás 1167—1452 m között). Ezt a leletet H a r t m u t  
H a u b o l d , a hallei egyetem munkatársa Anthichnium (Saurichnites) salamandroides (G e in it z  1861.) H a u b o l d  
1970. lábnyomnak határozta meg és szerinte a felsőkarbon Stefániái emeletében és az alsó rotliegendben talál
ható forma.

Ezen túlmenően a fúrás 1040—1060 m közötti szakaszából spóra—pollen anyag került elő „elég rossz meg
tartásban és kis mennyiségben”  (B a r a b á s  A.-n é ).

„Általában permet jeleznek a talált fenyőpollenek: Lueckisporites sp., Jugasporites sp., Limitisporites sp., 
Cardenasporites sp., Florinites sp., melyek csekély, összesen 22%-nyi mennyiségük miatt inkább alsópermre utal
nak. — A harasztoktól származó spórák között és általában a spóra—pollenképben uralkodik a Vittatina sp. 
(21%), mely mennyiségi részarányát tekintve, szintén alsópermet jelez. A többi Trilet és Monolet forma (Verrucospo- 
rites sp., Calamospora sp., Gonverrucotriletes sp.) és több, magas szénülési foka miatt meg nem határozható Trilet 
(haraszt) spóra a felsőkarbon felső részére jellemző, áthúzódva az alsóperm aljára is”  (B a r a b á s  A.-n é ).

Fentiek alapján B a r a b á s n é  ezt a rétegcsoportot felsőkarbon—alsóperm átmenetnek tartja, és ennek ered
ményeképpen az összes rétegcsoportot — a jakabhegyi alatt — az alsópermbe helyezi, és a teljes felsőperm és az 
alsóperm felső részének hiányával számol.

Ezen adatok alapján végezve a rétegtani átsorolást, az ismert K —Ny-i szelvény csak úgy válik megszerkeszt- 
hetővé, ha 1. a teljes szelvényen áthúzódó (14 km hosszban) és 2000 m elvetési magasságot meghaladó vetőkkel a 
hiányzó rétegsor kimarad; és 2. ha az alsóperm felső részén és a teljes felsőperm alatt e területen lepusztulási idő
szakot tételezünk fel.

Az első megoldás a terület szerkezeti felépítésének jó ismerete miatt nem vihető keresztül, s ezt B a r a b á s  
A .-n é  sem tartja lehetségesnek. A második megoldás pedig, az azonos mecseki sorozatok fejlődésmenetének isme
retében, csak egészen szélsőséges feltételezések mellett érvényesíthető.
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Túrony— 1. sz. f. Bisse—1. sz. f.

7. ábra. A Túrony-1. és a Bisse-1. sz. fúrás alsóperm vörös aleurolit összletének üledékföldtani szelvénye (részlet)
Abb. 7. Sedimentgeologisches Profil des unterpermischen roten Aleurolitkomplexes der Bohrungen Túrony-1

und Bisse-1 (Partie)
Korngrössen in der Bohrung Túrony-1: feinkörniger Sandstein; Aleurolit. —  Bedeutung der Kolonnen beim Profil der Bohrung Bisse-1 von 
links nach rechts: harter, lockerer Sandstein; Quarzporphyr: Lava, T u ff+ P yrok lastit ; Sedim ente: Aleurolit, Sandstein; Farben: violett, röt

lichbraun, grünlichrot, rot, grünlichgrau, grün

vörös aleurolit összlet megegyezik a fenti túronyi rétegekkel, amit a földtani szelvény szintén alá
támaszt. Jellemzői azonosak a túronyi rétegekkel. A rétegsor feküképződménve felé — alsóperm tarka 
homokkő sorozat — az átmenet nincs feltárva. így valódi vastagságát sem ismerjük és átmenet 
jellegét sem. Analógia alapján a Nv-mecseki átmenetet feltételezzük.

2. Felsőperm formáció. Homokkő sorozat és kvarcporfír

A felsőpermet a villányi területen kétféle kifejlődésben találjuk. A túronyi—csarnótai fúrásokban 
eddig durvatörmelékes homokkő sorozatban fejlődött ki, fokozatos átmenettel az alsóperm vörös 
aleurolit összletbe. A bissei területen kvarcporfírok, láva, tufa, agglomerátum képviseli a felsőpermet, 
közéje települt törmelékes üledékrétegekkel, míg Vokányban a fúrás e felsőperm kvarcporfír—vulkán 
kürtő fáciesében haladt. Ez a felsőperm szelvény ősföldrajzi tekintetben a mecseki és délkelet-dunán
túli területek értékeléséhez is alapvető adatokat szolgáltatott.

A szelvény jellegzetes fúrásait külön tárgyaljuk, hiszen e korban azonos képződmények kifej
lődésben rendkívüli módon eltérnek egymástól.

28



Tтопу-1. sz. fúrás

A felsőperm sorozat alsó feltárását jelentő Túrony-1. sz. fúrást Szederkényi T. (1964) dol
gozta fel. E munkát alapul felhasználva tárgyaljuk a sorozatot, kiegészítve a saját megfigyeléseinkkel 
és kiértékeléseinkkel.

A Ny-i Mecsek ismert perm sorozatával való összehasonlítás alapján minden kétséget kizáróan 
bizonyították a jakabhegyi homokkő, a felsőperm és az alsóperm vörös aleurolit összlet jelenlétét a 
fúrásban. A felsorolt három képződmény csoport közül a jakabhegyi homokkő és az alsóperm vörös 
aleurolit rendkívül jellegzetes képződmények, jól azonosíthatók első látásra is. A közöttük települő 
homokkő sorozat tehát a mecseki analógia alapján felsőperm.

A sorozat alsó része (1081,0-—1157,0 in) változatos színű és szemcsenagyságú homokkő- és 
aleurolitrétegekből éjiül fel (8. ábra). A gyors változásokat, a sorozat osztályozatlanságát az egyes 
rétegek osztályozatlansága is követi. A homokkő, de az aleurolitrétegek is kavicsosak. Szögletes, alig 
koptatott kvarcit, gránit kavicsok (cm-es méretűek) ,,úsznak”  az alapanyagban. Az aleurolitokban 
gyakori a 3 — 6 mm-es szilánkos kvarc- és földpátszemcse. A rétegzettség alárendelt, néha 0,5—0,7 
cm-es vastagságban párhuzamosak a rétegek.

A felette következő rétegcsoport (1042,0 m-ig) csak annyiban különíthető el, hogy több benne 
a redukált szürke réteg, és az osztályozottság. valamint a rétegzettség is jobb. Sok dolomit konkré- 
ciót tartalmaz, rendszertelen elhelyezkedésben. Szerves maradványokat is tartalmaz, meghatároz
hatatlan növényi szártöredékek és szenes pettyek formájában. Igen jellegzetes a vörös aleurolitban 
és a finomszemű homokkőben található iszapfaló féregnyomok nagy gazdagsága.

Az ezután következő sorozatban már a vörös szín veszi át az uralkodó szerepet, és a redukált 
rétegek a világoszöld színnel jelentkeznek. Az átlag szemcsenagyság lefutása egy határozott szintet 
jelöl (9. ábra) és apró-, középkavicsos konglomerátumrétegek is jelentkeznek. Az egyéb üledékföldtani 
jellemzők értékelhető különbséget nem mutatnak az előbbiekhez viszonyítva.

Az egész sorozatra a nagy pirittartalom jellemző, mely egyformán jelentkezik a szürke és vörös ( !) 
homokkövekben. E jelenség magyarázatát a tőle északra fekvő nagyszerkezeti zónához való közel
ségben találtuk meg, mely mint látni fogjuk, egyéb változásoknak is okozója.

A felsőperm vége és a jakabhegyi homokkő kezdete e helyen nagy mennyiségű vörös finom
szemű homokkövet és aleurolitot tartalmaz. E jelenség magyarázatát a területrész ősföldrajzi hely
zete adja, mely a villányi felsőperm kvarcporfír vulkánossággal van kapcsolatban.

Csarnóta-1. sz. fúrás

A fiírás a túronyi rétegsort ismételte meg, bizonyítva a rétegsor beosztásának helyességét és 
jelentős kiegészítéssel szolgált a terület felsőperm ősföldrajzi adataihoz. A felsőperm sorozat egy része 
mindkét oldalról fokozatos átmenettel metamorfizálódott. Az összlet középső része, kiragadva a sor
ból, mind makroszkópos, mind mikroszkópos vizsgálatok alapján a metamorfitok csoportjába soro
landó.

A felső határ — a főkonglomerátum felé való díszkor dan ci afelület — jól kimutatható. Az összlet 
felső részén, úgy, mint a Mecsekben is, a lila és a vöröseslila szín dominál. Különbség csak az, hogy 
az átlag szemcsenagyság lényegesen finomabb. A pirittartalom helyenként a 15 — 22%-ot is eléri. 
A rétegzettség rossz, ugyanúgy, mint az osztályozottság. A kötőanyag kovás—karbonátos, mely 
különbség a kőzet keménységében is tükröződik. Egyes rétegekben 5—10 mm-es kvarckavicsokat, 
dolomit konkréciókat találunk. A színek változása ritkán réteghez kötött, gyakoribb a szabálytalan 
lefutású színhatár. Igen sűrűn járják át repedések. Ezek mellett látható elmozdulást ritkán tapasz
talunk, a kizöldülés vagy kifehéredés viszont állandó kísérőjelenség. A repedéseket vagy vékony 
zöld lepel borítja, vagy fehér karbonátkitöltés.

E homokkő sorozat világosszürke, finomszemű réteggel ér véget, amely aránylag kemény, 
kovás kötőanyagú. Ez a réteg fokozatosan mind gvűrtebb jelleget vesz fel, 1,0—1,5 cm vastag 
rétegzettség jelenik meg, melyet csillám-, ill. szericitdúsulás választ szét. E rétegek kvarcból 
állnak, a felső szakaszon egyes helyeken nagyítóval még láthatók a fehéres színű földpátszemcsék.

A közel 200 m vastag metamorfizálódott összlet makroszkópos leírásában jellemző elkülönü
léseket nem találtunk. Egyhangú azonos képződmény, amely műszeres vizsgálat nélkül már keveset 
árul el felépítéséről. Színe, megjelenése lényegileg végig azonos.

Az alsó határ környékén hasonló átmenettel találkozunk, mint fent, a különbség annyi, hogy 
közép- és nagyszemű homokkő lép fel. Ezek is dúsan csillámosak, gyakori 1 — 2 mm-es biotitokkal. 
Repedéseket itt már nem találunk olyan formában és sűrűségben, mint a felső határ esetén tapasz
taltuk.
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bra. Л Túronj7-1. sz. fúrás kiértékelő szelvénye. (Jelmagyarázatát 1. a 4a— b ábránál) 
I. 8. Auswertungsprofil der Bohrung Túrony-1 (Zeichenerklärung s. bei Abb. 4a—b)



Csarnóta—1. sz. fúrás Túrony—1. sz. fúrás

Átlag szemcsenagyság — Durchschnittliche Korngrösse

9. ábra. Átlag szemcsenagysági eloszlás I0 m-es mélységközönként. Felsőperm sorozat, Villányi-hegység É-,
előtér

Abb. 9. Verteilung der durchschnittlichen Korngrössen nach Tiefenintervallen von je 10 m. Oberpermische Serie
N-licher Vorraum des Villányéi' Gebirges
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Csarnóta—1. sz. fúrás Túrony—1. sz. fúrás A homokkő sorozat további felépítése hasonló, 
mint azt Túronyban vagy a Ny-i Mecsekben tapasz
taltuk (10., 11. ábra). Ami azonban feltűnő a túronyi 
szelvényhez viszonyítva, hogy a konglomerátumréte
gek kavicsai átlagban nagyobbak. Nem ritka a 8 —15 
cm átmérőjű kavics sem. A csillámlemezkék ritkán 
rendeződnek rétegbe, általában keverednek az alap
anyaggal. A fúrásban kevesebb a zöld színű réteg, 
mint azt Túronyban tapasztaltuk, az azonban figye
lemre méltó, hogy a rétegsor alsó részén mindkét fú
rásban sötétszürke—fekete rétegek lépnek fel.

A csarnótai fúrás nem érte el az alsóperm vörös 
aleurolit összletet, és a rétegsor még így is több mint 
200 m-rel vastagabb, mint Túronyban.

A két fúrás által harántolt rétegek makroszkópos 
megjelenésében lényegbevágó különbséget — az utó
lagosan metamorfizálódott rész kivételével — nem ta
láltunk, de nem volt tapasztalható az ásvány-kőzet
tani vizsgálatoknál sem.

Á s v á n y - k ő z e t t a n i  v i z s g á l a t o k  
(Fazekas V ia )

A felsőperm törmelékes sorozatok ásványos össze
tételét jelző diagramok (8. és 11. ábra) nem szorulnak 
magyarázatra. Jól tükrözik a törmelék-összetevőkben 
és változásaikban az azonosságot a két fúrás között. 
A kvarctartalom a sorozat alsó részén alacsony és a 
metamorf kőzettörmelék viszonylag magas mindkét 
fúrásszelvényben. A kvarctartalom növekedése a túro
nyi szel vényben 750 m körül, a csarnótai szelvényben 
900 m körül következik be. Tendenciában a plagio- 
klász és metamorf kőzettörmelék mennyisége szintén 
azonosan változik. A szelvény végén (a felsőperem 
végén) a kőzetösszetétel szintén jól egyezően azonos.

A csarnótai fúrás részletes kiértékelését is kö
zöljük, egyrészt a sorozatban található megváltozott 
rétegek genetikai magyarázata miatt, másrészt pe
dig a Vi Ilányi felsőperm általános jellemzésére.

A Csarnóta-1. sz. fúrás felső részén (434,0 — 465,0 
m-ig) a törmelékanyag fő elegyrésze a kvarc, melyhez 
kevés kálifökfpát, valamint változó mennyiségben 
metamorf kvarc—kvarcit és kvarcporfír típusú sava
nyú vulkánitok alapszövet-töredékei vegyülnek. A 
kötőanyagot illit — hidromuszkovit típusú anyagás
ványok, regenerált kvarc és változó mennyiségű kar
bonátásványok képezik.

E sorozatban már átalakulási jelenségek is ta
pasztalhatók. A kőzetet meredek dőlésű, halványzöld 
színű agyagásványokkal kitöltött litoklázisok metszik 
át. Az agyagásványokat a DTA-vizsgálatok alapján 
illit és halloysit képviseli. Ritkábban akadnak karbo
nátásványokkal kitöltött erecskék is. Néhány aleuro- 

litos—finomhomokos agyagpalamintát hajszálvékony pint- és kvarcerecske sző át, helyenként pedig 
breccsásodási jelenségek figyelhetők meg.

A metamorfizált összlet alapkőzeteit változó szemcseméretű homokkövek alkotják. A törmelék- 
anyag összetétele: kvarc, metamorf kvarc—kvarcit, plagiogneisz, savanyú plagioklász, muszkovit, 
biotit, káliföldpát és jelentéktelen mennyiségű gránit eredetű törmelék, melyet kvarc és káliföldpát 
alkot. A törmelékanyag összetétele rétegenként változik. Például a plagiogneisz- és plagioklászdús 
rétegeket kvarc—kvarcittörmelék-dús rétegek váltják fel, helyenként jelentős csillámtartalommal.

10. ábra. Felsőperm szelvényrészlet 
szemcsenagysági vizsgálata

Abb. 10. Korngrössemmtersuchung eines 
oberpermischen Profilteiles 

Bedeutung der Kolonnen von links nach rechts: Sandstein 
(Aleurolit, fein-, klein-, mittel-, gross-, grobkörnig); 

Konglom erat
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11. ábra. A Csarnóta-1. sz. fúrás kiértékelő szelvénye. (Jelmagyarázatát 1. a 4a—b ábránál) 
Abb. 11. Auswertungsprofil der Bohrung Csarnóta-1. (Zeichenerklärung s. bei Abb. 4a—b)
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Az egyes rétegekben a káliföldpát mennyisége is számottevő. A kötőanyagot valószínűleg uralkodóan 
illit—-hidromuszkovit típusú filloszilikátok, alárendelten pedig karbonátásványok alkotják.

Az átalakulási jelenségeket három csoportba soroltuk:
a) Préselés—hajlítás. A préselés bélyegei makroszkóposán is jól láthatók és a kőzetek egy részé

nek palás, gneisszerű jelleget kölcsönöznek. Mikroszkóposán a gneisszerű szerkezet még jobban fel
tűnik. Az irányítottságot elsősorban a kvarc habitusa határozza meg. A kvarcszemcsék vagy -szemcse
csoportok plasztikusan deformálódott, helyenként hullámosán kihengerelt, csipkézett szélű, erősen 
megnyúlt szalagokat alkotnak. A kvarcszalagokhoz hasonló irányítottsággal inuszkovit vagy illit — 
hidromuszkovit szalagok társulnak. Az utóbbiak részben hajdani kötőanyagnak a reliktumai, rész
ben a földpátok bomlási termékei. A biotit ritkán szalagos kifejlődésű, gyakrabban egyenlőtlen meg
oszlású fészkekben csoportosul, melyek elsősorban az illites—hidromuszkovitos mezőkhöz kapcsolód
nak. A jelentős metamorfizált kvarc és kevés egyéb elegyrészt tartalmazó minták külső megjelenése 
kvarcitszerű. A kvarcszalagok plasztikusan körülfogják az izometrikus vagy enyhén megnyúlt alakú 
földpátsze meséket, vagy azok csoportjait. A földpátok ossz mennyisége, lebontási foka, valamint a 
plagioklász—káliföldpát aránya mintánként változik. Uralkodó, gyakran egyedüli földpát az albit — 
oligoklász összetételű savanyú plagioklász, amelynek törésmutatója kisebb vagy egyenlő a kanada- 
balzsaméval. A plagioklász szemcséken ritkán hajlítási deformációk is megfigyelhetők. A préselési 
deformációk legintenzívebbek a metamorfizált összlet középső zónáiban, ahol az egyéb átalakulási 
jelenségek is maximális erejűek.

b) A szakításos—zúzódásos deformációk két alcsoportra oszthatók:
- Különböző szélességű zúzott, breccsásodott zónák. Utólagos cementálás miatt egy részük csak mikrosz

kópos vizsgálattal ismerhető fel.
— Makro- és mikrorepedések, litoklázisok. Többségük a kőzet palásságára merőleges, vagy átlós irányított- 

ságú. A hajszálvékony erecskék gyakran több generációs hálózatot képeznek. Ezenkívül mikroszkóposán megfi
gyelhető a durvább méretű kvarc- és földpátszemcsék nagyfokú repedezettsége is.

c) Egyéb átalakulások', a zúzott zónák és repedések kitöltőanyaga. A zúzott, breccsásodott zóná
kat kvarc—földpát-zúzalék és az azt cementáló, több generációs, aprókristályos kova, klorit, karbonát, 
kaolin és illithidromuszkovit tölti ki. A repedéseket, litoklázisokat kitöltő ásványosodás azonos jellegű. 
A felsorolt ásványok bármilyen kombinációban előfordulhatnak. Az erecskék kitöltőásványaként 
leggyakrabban karbonátásványok fordulnak elő. A több generációs karbonáterecskék hálózata és a 
foltos—fészkes karbonátásvány-kiválások tömege erőteljesen karbonátosodott kőzeteket hoz létre. 
A karbonátásványok közül leggyakoribb a kaiéit. Egyes mintákban DTA-vizsgálattal sziderit jelen
léte is kimutatható volt. A szekunder kvarc megjelenése leggyakrabban mikro- és kriptokristályos, 
jól fejlett kristályokban csak ritkán fordul elő.

Albitképződés : erecskékben, zúzott zónákban, valamint üregekben és kőzetpórusokban igen gyakori az apró
szemű, víztiszta, ikerlemezes szekunder albit képződése. Előfordulnak fennőtt, szép, idiomorf albitkristálykák is. 
Továbbá megfigyelhető a savanyú plagioklász (albit-oligoklász) törmelékek továbbnövekedése (regenerációja) is. 
A metamorfizált összleten belül, két igen intenzíven átalakult zónában (606,6 m-ben és 530,2 — 540,0 m között) 
néhány minta csak kevés kvarcot tartalmaz, vagy gyakorlatilag kvarcmenies. Ezek fő kőzetalkotója: kétgenerációs 
savanyú plagioklász (az idősebb generáció erősen lebontott), valamint agyagásványok, klorit és karbonátok. 
Ha kvarc is jelen van, akkor az vagy csepp alakú zárványokat alkot a plagioklászban — és ebben az esetben a 
plagioklásszal együtt primer törmelékes anyagnak a reliktumait képezi —, vagy az erecskéket, zúzott zónákat 
tölti ki szekunder képződményként. Az idősebb, szennyezett, kvarczárványos, savanyú plagioklász nem optikai, 
hanem vegyi összetétel alapján sem tekinthető klasszikus albitnak. Ehhez a kőzet nátriumtartalma túl alacsony és 
ezt helyesebb albit-oligoklásznak nevezni. A víztiszta szekunder kiválásokat pedig albit képezi. Ezekben a kőzetek
ben bizonyos mértékű Si02 migráció és viszonylagosan az alkáliák feldúsulása ment végbe. A primer homokkövek 
kétségen kívül nátriumban gazdagok voltak, melyet nagy mennyiségű, plagiogneisz eredetű, savanyú plagioklász 
törmelékek szolgáltattak. Következésképpen nincs jogunk feltételezni a szekunder albit képződéséhez szükséges 
nátrium metaszomatikus behozatalát, csakis helyi jellegű anyagátrendeződésről beszélhetünk.

Biotitképződés: a biotit megoszlása szeszélyesen csomós, sávos és csak ritkán egyezik meg a kőzet palásságával. 
A biotit friss, élénkbarna színű, az egyes mintákban pedig kloritosodott, kifakult, rutilzárványokkal telített. 
A biotitszemcsék nagy, sőt durvaszeműek, ezenkívül apróbb szemű, világosabb barna színű, alacsonyabb törés- 
mutatójú változata (hidrobiotit) is előfordul. A felsorolt jelenségek arra utalnak, hogy a biotit metamorf eredetű, 
vagy legalábbis részben átkristályosodott is lehet. A hidrobiotit pedig vagy új képződmény, vagy a biotit retrográd 
metamorfózis folyamán történt felaprozódásának és hidratálásának a terméke.

Az egyéb átalakulási jelenségek között még jelentéktelen mennyiségű félig izotrop, zöldes bomlási termékek 
képződése említhető, melyek valószínűleg az epidot csoporthoz tartoznak.

Az egyes mintákban szokatlanul nagy méretű: 0,5 —1,0 cm átmérőt is elérő apatitkristályok fordulnak elő. 
Ezek feltételezhetően úgyszintén átkristályosodás termékei. Néhány, nagyobb mennyiségű apatitkristályt tartal
mazó mintából a vegyi elemzés maximálisan 0,53% P-Os-tartalmat mutatott ki. Következésképpen a foszforbeho
zatal nem valószínű, mivel az üledékes kőzetekben a 0,5% PjOs-tartalom általában még nem számít anomá
liának.

A metamorfizált összlet szerkezeti felépítése tisztázásához az ásvány-kőzettani vizsgálatok a 
következő kiegészítő adatokat nyújthatják:
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A metamorfizált összlet és a homokkő között fokozatos átmenet van.* A két határ közül az 
alsó valamennyivel határozottabb, élesebb. Felülről lefelé a szelvényen bizonyos átalakulási jelenségek 
már a főkonglomerátum alatti rétegekben megfigyelhetők. Ilyenek : litoklázisok és erecskék kéjjződése, 
piritesedés, valamint az intenzív törmelékanyag-lebontás. A 463,2 m mélységben levő agyagpala 
pedig a piritesedés mellett breccsásodott is. A felsorolt jelenségek lefelé fokozódnak és ezekhez prése
lési bélyegek is társulnak.

A makroszkóposán felismerhetetlenségig átdolgozott kőzetekben mikroszkóposán még mindig 
jól felismerhető az eredeti homokkő: a törmelékanyag elkülöníthető a kötőanyagtól és a törmelék- 
anyag összetétele is jól meghatározható. A maximálisan átalakult zóna 484,0 — 609,7 m közötti inter
vallumra esik. A zónát gneisszerűen préselt kőzetek alkotják, melyekben a jprimer üledékes anyag 
nem ismerhető fel. Kivételt képeznek a plagiogneisz eredetű kvarczárványos savanyú plagioklász 
törmelékek, melyek még intenzív préselés és úgyszintén intenzív földpátlebontás (illit-, hidromusz- 
kovit-, kaolin-, szekunder albitképződés) esetén is jól felismerhetők: a teljesen lebontott földpát- 
mezőkön a csepp és orsó alakú kvarczárványok mintegy „úsznak” . Helyenként viszonylagosan 
friss káliföldpát (uralkodóan ortoklász, ritkábban mikroklin) szemcsék is maradtak fenn.

Lefelé a szelvényben átdolgozott, töredezett, piritesedett, de jól felismerhető homokkő követ
kezik, mely breccsásodott, piritesedett, széntartalmú kovapalával zárul le. Közvetlenül a kovapala 
alatti rétegeket már viszonylagosan friss, érintetlen apró—finomszemű, erősen csillámos homokkő 
képviseli, melyre változatlanul a magas savanyú plagioklásztartalom a jellemző.

A fúrás 641,0—1035,0 m-ig tartó szakaszának jellemzői a következők: A vizsgált mintaanyag 
közül egy minta széntartalmú kovapala és egy pedig kovatartalmú agyagmárga, a többi homokkő. 
A homokkő törmelékanyagának fő alkotói: kvarc, metamorf kvarc—kvarcit, plagiogneisz, savanyú 
plagioklász, csillámok, kevés káli föld j )át és gránit. Az uralkodóan plagiogneisz és plagioklász törme
lékeket, valamint az uralkodóan metamorf kvarc—kvarcit törmelékeket tartalmazó rétegek egymással 
váltakoznak. Az utóbbiak általában jelentős mennyiségű csillámot, elsősorban muszkovitot tartal
maznak. Akadnak biotitdús rétegek is. A biotit aprószemű, az esetek többségében erősen lebontott, 
kloritosodott, kifakult. A káliföldpát-törmelékek és gránittörmelékek mennyisége jelentéktelen, 
vulkánit eredetű törmelékanyag nincs. Ilyen értelemben a vizsgált szakasz jól összeegyeztethető a 
Túrony-1. sz. mélyfúrás főkonglomerátum alatti szakaszával, azzal a különbséggel, hogy a Túrony-1. 
sz. fúrásban az uralkodóan plagiogneisz, illetve csillámos kvarcit anyagot tartalmazó rétegek vasta
gabbak és ezek jobban elkülöníthetők egymástól. A Csarnóta-1. sz. mélyfúrás megfelelő szakaszára 
pedig az említett rétegek kisebb vastagsága és gyors egymás utáni cserélődése a jellemző.

Kötőanyag. A karbonátos kötőanyag mennyisége a Túrony-1. sz. fúráshoz hasonlóan jelentéktelen. Uralkodó 
kötőanyagféleségek: illit, hidromuszkovit, klorit, helyenként kevés kaolin és rétegenként változó mennyiségben 
vörös vasoxidok—hidroxidok. Az egyes szintekben gyakori az érintkezéses kötés is, mely kemény, kvareitszerű 
kőzetet hoz létre.

Átalakulási jelenségek. Elsősorban az igen intenzív kloritképződés említhető meg. Két kloritféleség figyelhető 
meg: az egyik halvány zöldessárga, a másik élénkzöld —kékeszöld színű. A kloritok a csillámokat helyettesítik, 
a kőzetpórusokat töltik ki, valamint kiszorítják az agyagos — hidrocsillámos kötőanyagot. Ezenkívül az egyes 
mintákban hintett pirít, kevés epidot, valamint szekunder albitképződés figyelhető meg.

Járulékos ásványok: apatit, szfén, rutil, leukoxén, kevés magnetit, nagyon ritkán cirkon és turmalin.

A fúrás 1035,0 —1266,0 m-ig tartó szakasza a fent leírt összlettől a következőkben különbözik:
— kavicsos—konglomerátumos szintek jelennek meg;
— a homokkő redukáltabb jellegű: a vörös vasoxidok eltűnnek, az uralkodó kötőanyag agya

gos—kloritos és egyes mintákban karbonátos;
— vulkanittörmelékek jelennek meg.
A konglomerátumrétegek kavicsvizsgálatai során a következő vulkánitok voltak meghatá

rozhatók :
— kvarc keratofir (kvarc albitofir),
— kvarctartalmú porfír (ortofir?),
— kvarc albitofir tufa (?),
— mikrogranofir (alapszövet-töredék),
— andezit.

* A esarnótai fúrásban kimutatott metamorfizált rétegcsoport előbbiekben bizonyított földtani helyzetét 
(ti. hogy tektonikai okokkal nem magyarázható a jelenléte, nem tektonikai ,,becsípés” -ről van szó) sokan kétségbe 
vonják. E kérdésre vonatkozó lektori vélemény is ezt tükrözte. A magunk részétől a fúrási maganyag aprólékos 
terepi dokumentációja és részletes mikroszkópos vizsgálata alapján — e számunkra is meglepő helyzetről — csak 
a fenti módon tudunk állást foglalni. (  A szerző.)
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A homokkő törmelékanyagában a következő vulkanittörmelék-típusok különíthetők el:
— kvarcból és káliföldpátból álló mikrofelzites, mikrogránitos, mikrogranofiros szerkezetű 

alapszövet-töredékek, melyek a vulkáni eredetű törmelékanyag zömét teszik ki, ezek kvarcporfír és 
kvarctartalmú porfír (ortofir) eredetűek egyaránt lehetnek;

— albitosodott paleotrachit;
— andezit.
A felsoroltakból megállapítható, hogy az összlet vulkanittörmelékeit négy fő csoportra oszt

hatjuk :
1. Nátriumban gazdag vagy utólagosan albitosodott vulkamttörmelékek: kvarc keratofir 

(kvarc albitofir) és paleotrachit.
2. A savanyú vulkánitokhoz viszonyítottan Sifh-ben szegényebb és alkáliákban gazdagabb 

vulkamttörmelékek: kvarctartalmú porfírok (ortofirok).
3. Kvarcporfírok (?). Bár a nagyobb méretű típusos kvarcporfírkavics és a konglomerátum

kavicsok vizsgálata során egy sem került elő, mégis a nagy mennyiségű mikro felzites—mikrográni
tos— mikrogranofiros alapszövet-töredékek jelenléte a homokkövekben feltételezni engedi kvarcpor- 
fírtörmelékek jelenlétét.

4. Andezit (nagyon kevés).
A Csarnóta-1. sz. és Túrony-1. sz. mélyfúrás megfelelő szakaszai jól azonosíthatók a 8. és 11. 

ábrák értelmében.
Figyelemre méltó egyezést mutat a felsőperm homokkő—alsóperm aleurolit határa környékén 

megfúrt, kifejezetten vulkanikus eredetű réteg:
Túrony-1. sz. fúrás 1229,0 m: albitosodott tufoláva vagy ignimbrit. A szekunder albitosodás az 

alapszövetben határozottan felismerhető. A porfírkiválásokként jelenlevő albit eredete bizonytalan.
Csarnóta-1. sz. fúrás 1266,0 m: tufahomokkő, amelynek törmelékanyaga kvarcból, albitból és 

kovásodott alapszövet-töredékekből áll, sok magnetitet tartalmaz. Kötőanyagként karbonát és klorit 
szerepel.

Mindkét rétegre a káliföldpát hiánya és az albit típusú savanyú plagioklász jelentős mennyisége 
jellemző. Eredete kétféleképpen magyarázható: 1. a savanyú vulkanikus kőzet utólagosan albitoso
dott; 2. a kiömlő magma egy bizonyos fázisban viszonylagosan Na-gazdag volt.

A felsőperm kvarcporfír vulkáni tevékenység hatását a felismert és közölt adatok bizonyítják.

Vokány-2. sz. fúrás

A jakabhegyi homokkő vörös színű rétegei alatt minden átmenet nélkül barnásvörös, kissé lilás 
árnyalatú, tömör kvarcporfír következett. Az érintkezés megítélésénél a következő makroszkópos 
megfigyelésekre támaszkodom :

— A kvarcporfír felett közvetlenül mikrorétegzett, aprószemű homokkő települ, réteglapokon 
dúsuló csillámokkal. E nyugodt állóvízi leülepedést bizonyító homokkőben 3 cm átmérőjű szögletes 
kvarcporfírkavics található. Anyaga egyezik a kvarcporfír sorozat anyagával. Ebből a kavics hely
zetét, mint víz alatti lejtő törmelékét ítélem meg.

— A jakabhegyi homokkő nem tartalmaz repedéseket, és semmiféle kontakt hatás (filtráció, 
elszíneződés stb.) nem észlelhető.

A kvarcporfírra települő jakabhegyi homokkő megjelenése után tehát kvarcporfírműködés 
nem volt.

A kvarcporfír sorozat felső része változatos kifejlődésű, 1,5 m egynemű tömör kvarcporfír után 
finomszemű homokkő és aleurolit kvarcporfírral összegyúrt rétegeit találjuk, helyenként 10—20 cm 
vastagságban.

Az aleuritok sötét csokoládébarna színűek, igen jelentős vastartalommal. Ezután piszkosfehér, 
néha szabálytalan vörös foltokkal tarkított tufa, piroklasztikum következik. Piritcsomókat és max. 
1 — 2 cm vastag sötét színű ereket tartalmaz, amelyek turmalinnak bizonyultak. Apró turmahn- 
kristályokat elszórva is találunk.

Ezután újra tömör kvarcporfírok következnek a fúrás talpáig. Az egész sorozatra jellemző, 
hogy idegen kavicszárványokat tartalmaz, melyek közül a fekete agyagkő kavicsok (837 m-ben 
4 cm 0 )  és a csillámpalakavicsok (774 m-ben 3,5 cm 0 )  a legfeltűnőbbek, de homokkődarabok is 
felismerhetők.

A fenti sorozat kőzeteinek színére jellemző, hogy a fakózöld és szürkéslila szín alárendelt, több
ségük barna és vörösesbarna színű.

A 830 m alatti részek elég gyakran tartalmaznak 2—5 mm-es kvarcos ereket, melyeket a kőzet 
kifakulása kísér.
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12. ábra. A Bisse-1. sz. mélyfúrás kvarcporfír összletének szelvénye 
Abb. 12. Profil des Quarzporphyr komplexes der Tiefbohrung Bisse-1 (Bedeutung der Kolonnen s. bei Abb. 7)
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A makroszkópos megfigyelésekkel is megállapítható volt a kvarc- és földpátszemcsék növekvő 
nagysága a mélység felé, valamint a szín és szemcsenagyság homogenitásának növekedése. Ezzel 
összhangban a lyukgeofizikai ellenállásadatok is alig változó homogén értékeket mutatnak.

Bisse-1. sz. fúrás

A fúrás rendkívül fontos szelvényt tárt fel a túronyi törmelékes és vokánvi vulkanitos sorozat 
között. Megismerésével bizonyítékokhoz jutottunk a vokányi kvarcporfír rétegtani helyzetével kap
csolatban, és rendkívül fontos adatokhoz a fácies-megoldást illetően. A vokány—bisse—túronyi 
fúrási sorozat az egyetlen olyan paleozóos szelvény az országban, amelyben egymás mellett tanul-

13. ábra. Zöldesfehér, jól osztá
lyozott, rétegzett kvarcporfír 

piroklasztikum. Bisse-1. sz. fúrás, 
860 m-ből

Abb. 13. Grünlichweisser, gut 
sortierter, geschichteter 

Quarzporphyrpyroklastit. Aus 
860 m Tiefe der Bohrung Bisse-1

14. ábra. Rétegzett vörös aleurolitból 
kifejlődő kvarcporfír piroklasztikum. 

Bisse-1. sz. fúrás, 857 m-ből 
Abb. 14. Aus rotem Aleurolit 
entstandener geschichteter 

Quarzporphyrpyroklastit. Aus 
857 m Tiefe der Bohrung Bisse-1

mányozható a vulkáni kürtő fácies, vulkáni peremi kifejlődés (láva, tufa, piroklasztikum), üledékes 
homokkő-váltakozás és a már végig törmelékes homokkő sorozat.

A jakabhegyi homokkő sorozat alatt — minden kontakt jelenség nélkül — következik a kvarc
porfír. A kvarcjiorfírfelszín (676,2 m) vörös, zöldfoltos, kemény tömött kőzet. Alatta lila kvarcporfír 
következik, melyben sok 1 —1,5 cm átmérőjű vörös aleurolit kavics és kevés kvarckavics található. 
Ezek az idegen zárványok úsznak a kvarcporfír alapanyagában. A sorozat további felépítésében 
makroszkópos alapon a következő elkülönítések lehetségesek :

— kemény tömött kvarcporfír, általában egységes színnel jellemezhetően;
— laza, bontott, széteső tufa agglomerátum, a piszkosfehér, vörös, zöld, vörösbarna színek kao

tikus keveredésével, vékony homokkő- és aleurolitrétegekkel és szabálytalan alakú, 1 — 2 cm átmérőjű 
kvarcporfír lávafoszlányokkal ;

— rétegzett, a réteglapokon csillámokat tartalmazó „tiszta”  homokkő- és alemolitrétegek (12. 
ábra).
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Az egyes csoportok között gyakran nem könnyű határvonalat húzni, mert határaik átmenetesek, 
ami különösen a színekre vonatkozik. Az egész sorozatra egyébként legjellemzőbb a rendkívül válto
zatos színeloszlás.

A kvarcporfír láva-, tufa-, pirók!asztikumrétegekben az aleurolit- és homokkőzárványokon kívül 
gyakran található csillámpala és kvarckavics is. A földpátok gyakran fehérré mállottak a laza, szét

fő. ábra. Vörös aleurolitban kaotikusán elhelyezkedő kvarcporfír lávafoszlányok. Bisse-1. sz. fúrás, 801 m-ből 
Abb. 15. Chaotisch liegende Quarzporphyrlavafetzen im roten Aleurolit. Aus 801 m Tiefe der Bohrung Bisse-1

eső rétegekben, míg másutt húsvörösek. A kvarcok általában víztiszták. Mindkét ásványnál a 2 — 5 
mm-es nagyság a maximális.

Az első csoportba sorolt kvarcporfírt az aránylag homogén színén kívül a homogén keménység, 
a rendezett szerkezet és a bontottság lűánya jellemzi. Ezek a „rétegek” egységességükkel jellemez
hetők.
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A második csoportba tartozó képződményben a színek változékonyságát a keménység válto
zékonysága is kíséri. A kőzet gyakran kézzel elmorzsolható, másutt ugyanolyan megjelenésű, de 
szinte üvegkemény a kovatartalom miatt. A kemény és laza képződményhatár szabálytalan lefutású. 
Ugyanehhez a csoporthoz soroljuk a határozottan rétegzett megjelenésű piroklasztikumokat (13. 
ábra), ahol a rétegzettséget a kovatartalom rétegmenti feldúsulása emeli ki. Létrejöttét víz alatti 
lerakodási körülményekkel magyarázzuk, amit a rendezett szerkezet csak aláhúz. Színük zöldes— 
vöröses-fehér vagy piszkosfehér.

A harmadik csoport tulajdonképpen kifejezetten üledékes homokkőképződmény. De mint a 
14—17. ábrák bizonyítják, a genetikai kérdések eldöntése végett érdemes külön foglalkozni velük.

g "  1 * 2 3
cm

16. ábra. Vörös aleurolitból kifejlődő „x  fáciesű”  képződ
mény. Az aleurolit alapanyagban szögletes kvarc- és föld- 
pátszemcsék, valamint kvarcporfír „kavicsok”  dúsulnak 
Abb. 16. Aus rotem Aleurolit entstandene Bildung von 
,,x-Fazies“ . Im Grundmaterial des Aleurolits befinden sich 
eckige Quarz- und Feldspatkörner sowie Quarzporphyr - 

,, Schotterstücke“ ‘ angereichert

17. ábra. Mikrorétegzett vörös aleurolit a kvarcporfír 
komplexumban. Bisse-1. sz. fúrás, 815 m-ből 

Abb. 17. Feingeschichteter roter Aleurolit im Komplex 
des Quarzporphyrs. Aus Tiefe 815 m der Bohrung Bisse-1

A homogénnek tekinthető homokkő- és aleurolitrétegek gyakran tartalmaznak apró (2— 5 mm át
mérőjű) dolomit konkréciókat és kvarcporfír kavicsokat, továbbá általában jól rétegzettek. Itt talál
ható az a homokkőtípus, amit a mecseki perm rétegekben is, de a jura széntelepes sorozatban is 
(Káli Z. 1962) ,,x fácies”  névvel jelöltek. Jellemzői az egységes aleurolit vagy finomszemű homokkő
ben rendszertelenül elhelyezkedő kavicsok (mm-estől cm-es nagyságig). Genetikai megoldását tehát 
az egyidejű vulkáni működésben kell keresnünk, ill. e homokkőtípus a vulkáni működés közelségét 
jelzi (16. ábra).

A homokkőrétegek másik csoportja bizonyítja abszolút módon a vulkáni működés és az üledék
képződés egyidejűségét (14. ábra). Az egységes vékonyrétegzett vörös aleurolitból fokozatosan fej
lődik ki a már piroklasztikummal jellemzett, zavart szövetű, aleurolitos réteg. Felfelé a piroklasz- 
tikumok mennyisége fokozatosan növekszik (15. ábra) és már csomós (4 — 8 cm átmérőjű) kvarcporfír 
lávafoszlányok is megjelennek (18. ábra).

A kvarcporfír rétegsor után, 1123,0 m-től, homokkő és aleurolit sorozat következik. Az utolsó 
kvarcporfírréteg zöld, vörös elszíneződésekkel. Földpátjai vörösek és 1 — 5 mm átmérőjűek. A kőzet 
kemény, tömött, kevés vörös aleurolitzárványt tartalmaz, alsó szakasza határozottan rétegzett meg-
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jelenésű. Az alatta következő aleurolit az érintkezés közelében rosszul 
osztályozott (1 — 4 mm-es földpát- és kvarcszemcséket tartalmaz). Lefelé 
mindjobban osztályozott, és a réteg alsó része már párhuzamosan ré
tegzett.

Ezt a fekvő vörös homokkő és aleurolit sorozatot (feltárt vastagsága 
110 m) a túronyi szelvénnyel való egyezése alapján az alsóperm vörös 
aleuroht csoporthoz soroljuk.

A kvarcporfír komplexum felépítésében megpróbáltunk jellemző 
egységeket kijelölni, keresve azt a lehetőséget, hogy egyeztetni tudjuk a 
túrony—csarnótai felsőperm törmelékes sorozattal, ill. a mecseki hármas 
tagolódású felsőperm sorozattal.

A rétegsor már első rátekintésre három részre különül el : a felső kvarc
porfír sorozatra, a középső részre, melyben normál üledékes rétegeket is 
találunk és az alsó kvarcporfír sorozatra (12. ábra). A középső részre az 
üledékes homokkő- és aleurolitrétegeket tartjuk jellemzőnek. Vulka- 
nológiai szempontból e szakaszra esik a vulkáni működés intenzitásának 
csökkenése, hiszen az üledékképződés területévé vált a vulkán közvetlen 
környezete is.

A színek eloszlásával kapcsolatban a felső szakaszokra az oxidáltság 
jellemző, míg az alsó két szakaszban a redukált színek is megtalálhatók.
Mint az összehasonlításnál látni fogjuk, ugyanez a tendencia érvényes a 
felsőperm törmelékes sorozatára is.

Peterd-1. sz. fúrás

Ez a fúrás a kvarcporfír összletből alig 50 m vastagságot tár fel.
A jakabhegyi homokkő után egy alig 2 m vastag, kvarckavicsokat tar
talmazó nagyszemű homokkőréteg következik, mely a főkonglomerá
tumnak felel meg. Ez a réteg az egyébként szürkésvörös kvarcporfír 
vörösre változott felszínére települ. A kvarcporfír legfelső részéből fel
tárt kis vastagság és a jól látható azonosság miatt részletes vizsgálato
kat itt nem végeztünk.

Ez a feltárás a kvarcporfír kiterjedésére vonatkozóan nyújtott érté
kes felvilágosítást, valamint a főkonglomerátum kavicsos megjelenése 
fontos ősföldrajzi adat. Itt teszünk említést a szavai területen található 
kvarcporfírról (29., 30. ábra). Ezt a kvarcporfírt is F azekas  V ia  vizsgálta 
és megállapította, hogy összetételét tekintve jól azonosítható a vokányi 
kvarcporfírral, annak mélységi megfelelője.

A feltárt rétegsor felépítése a következő: a felsőpannóniai homok 
egy durvakavics (5—10 cm kavicsátmérők) kezdőtaggal települ a Dravez J. 
által meghatározott felsőkarbon fekete agyagkőre. Ebben a durvakavi
csos rétegben nagyporfíros kvarcporfír kavicsokat találunk.

A fekete agyagkő megjelenése hasonló a mecseki ladini fekete mész- 
márgákhoz, mészkövekhez, a szalatnaki szilur fekete agyagkőhöz és a
bogádmindszenti felsőkarbon sorozat alsó részén megjelenő fekete agyagkőrétegekhez. Ásvány- 
kőzettani vizsgálatokkal (a plagioklásztartalom alapján) egyértelműen a felsőkarbonhoz sorolható. 
A kevés, rendkívül rossz megtartású, erősen piritesedett növénymaradványok is ezt a kort bizonyít
ják, csakúgy, mint a szerkezeti analízisből levezethető rétegtani helyzete.

A kvarcporfír ebbe a képződménybe nyomul be, jól értékelhető kontakt jelenségekkel. Jelenlegi 
helyzetébe a későbbi tektonikai mozgások hozták, míg eredetileg a vokányi kvarcporfír vulkán 
mélységi tagjaként keletkezett. A kvarcporfírral a gazdaságföldtani fejezetben bővebben foglalko
zunk, mivel bizonyos érckutatási perspektívákat lehetett kimutatni.

18. ábra. A rétegzett kvarc
porfír piroklasztikumból 
(13. ábra) kifejlődő csomós 
megjelenésű kvarcporfír 
láva. A 13. ábrán látható 
fúrómag hiánytalan folyta
tása. Bisse-1. sz. fúrás, 

859,8 m-ből
Abb. IS. Quarzporphyrlava 
von knotiger Erscheinung, 
die sich aus dem geschich
teten Quarzporphyrpyro- 
klastit (Abb. 13) ausgebildet 
hat. Lückenlose Fortset
zung des in der Abb. 13 
dargestellten Bohrkernes. 
Aus Tiefe 859,8 m der 

Bohrung Bisse-1

Á s v á n y - k ő z e t t a n i  v i z s g á l a t o k  (Fazekas V ia )

A Volcány-2. sz. fúrás kvarcporfír összletének mikroszkópos vizsgálata szerint (19. ábra) a vizs
gált összlet felső részét (740,0—751,0 m) kvarcporfír típusú effuzív kőzet alkotja, jól kifejezett folyá- 
sos, valamint reliktum vitrofiros szerkezetű alapanyaggal, amelyet mikrofelzit alkot. A folyásos szer
kezetet kolloid jellegű, makroszkóposán halványzöld agyagásvány( ?)szalagok határozzák meg,
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melyek szekunder kvarc- vagy kalcedonszalagokkal váltakoznak. A porfírkiválások: idiomorf, 
rezorbeált kvarc, kevés káliföldpát (ortoklász) és nagyon kevés bontott biotit. Elszórtan kevés, 
apró, kékeszöld színű szekunder turmalinkiválás található. Az alatta levő összletet (751,0—800,0 m) 
klasztikus kőzetek alkotják. Az összletből 5 db mintát vizsgáltunk meg. Azok összetételében és 
szerkezetében lényeges eltérés nincs. A kőzet polimikt törmelékanyagból és kovás—agyagos kötő

anyagból áll. A törmelékanyag kvarc, amelynek egy részét jól felismerhető, 
víztiszta, repedezett, idiomorf, effuzív eredetű kvarcszemcsék alkotják, ezen
kívül kvarcit, gneisz, káliföldpát, agyagpala, vörös mikrofelzit és aleurolit 
vagy finomszemű homokkőtörmelékek. A kötőanyagot finomszemű kvarctör
melékek, mikrokristályos kova és agyagásványok alkotják. Majdnem minden 
vizsgált mintában 1 — 2 szem apró szekunder turmalin figyelhető meg. A kőzet 
homokkőtufának nevezhető.

A 800,0—876,0 m közti szakaszt a fent leírtakkal azonos jellegű kvarcpor- 
fírok alkotják. A szakasz felső részén különböző méretű, megnyúlt alakú 
kvarc-csillámpala törmelékek figyelhetők meg. Ezek feltételezhetően a vulkáni 
áttörés során leszakított és besodort mellékkőzet töredékei. A szakaszon belül 
lefelé fokozatosan növekszik a kőzet bomlási foka és a szekunder turmalin- 
kiválások mennyisége. A szakasz alsó részén а к varcporfír alapanyaga igen 
intenzíven átalakult: kovásodott, agyagosodott. Az agyagásványok közül jól 
kifejlett kaolinkristályokból álló fészkek, foltok ismerhetők fel.

19. ábra. A Vokány-2. sz. mélyfúrás vázlatos szelvénye, mikroszkópos anyagvizsgálat 
alapján (F a ze k a s  V i a )
Átalakulási jelenségek: 1. gyenge turmalinosodás, 2. intenzív turmalinosodás, 3. intenzív kaolinitesedés—  
karbonátosodás, kevés pirittel.
A vizsgálat eredménye, a mintavételi helyek szerint:
. .  . . — 740 m -ig jakabhegyi hom okkő.
740.0—  751,0 m-ig kvarcporfír jó l kifejezett folyásos és reliktum vitrofiros szerkezettel, sok apró porfírkivá- 
lással: id iom orf kvarc, káliföldpát és egy szem biotit, 1— 2 apró turmalinkiválás.
763.3—  787,2 m-ig (5 db m intában) klasztikus kőzet (hom okkőtufa). Törm elékanyag: kvarc, effúzív eredetű 
kvarc, kvarcit, gneisz, vörös aleurolit. m ikrofelzit(?), káliföldpát. A kötőanyag: kova és átkristályosodott 
agyag, valamint finomszemű kvarctörm elékek —  lehet üledékes és vulkáni eredetű. Intenzív lebontás miatt 
pontosan nem határozható meg. 1— 2 apró turmalinkiválás.
806.8 m-ben kvarcporfír. Gyakoriak a besodort kvarc— csillámpala törmelékek.
824.0 és 828,7 m -ben ua.
864.3 m -ben ua. intenzíven lebontott turmalinnal. A  lebontási termék filloszilikát (kaolin?).
870,5 m-ben ua. sok turmalinnal. Lebontási termékei: filloszilikát és karbonátásvány.
876.0 m -ben mikrogránit-porfír breccsa, kova— karbonát— turmalin telárrel. Erősen lebontott, kaolinitesedett. 
880,2 m -ben erősen lebontott m ikrogránit-porfír kaolinnal, turmalinnal.
891,3; 915,0 és 943,5 m-ben ua. Lebontási termékei: karbonát, kaolin. Az alapanyag mikrogránitos szerke
zetű. Porfírkiválások: id iom orf kvarc, ortoklász és nagyon kevés biotit.
967,0; 980,0; 984,6; 1011,1; 1018,6 és 1033,0 m-ben ua. durvább szemű alapanyaggal.
1061.6 m-ben viszonylagosan friss mikrogránit-porfír. A  porfírkiválásokban kevés savanyú plagioklász is 
megjelenik.
1086.3 m-ben ua. vörös vasoxiddal.
1109.0 m -ben ua. kevés csillámszerű lebontási termékkel.
1139.6 m-ben ua. Teljesen ép kőzet. Az alapanyag pszeudoszferolitos, mikrogranofiros szerkezetű

Abb. 19. Profilskizze der Tiefbohrung Vokány-2 aufgrund mikroskopischer Materialunter
suchung (V ia  F a z e k a s )
Erscheinungen der Metamorphose : 1. schwache Turmalinbildung, 2. intensive Turmalinbildung, 3. intensive 
Kaolinitisierung-Karbonatisierung mit wenig Pyrit.
Ergebnis der Untersuchung nach den einzelnen Probeentnahmestellen:
Bis 740 m Jakabberger Sandstein.
740.0—  751,0 m Quarzporphyr von deutlich ausgeprägter fluidaler und reliktvitrophyrischer Struktur, m it 
vielen kleinen Porphyr-Ausscheidungen: Idiom orpher Quarz, Kalifeldspat und ein Biotitkorn, 1— 2 kleine 
Turmalin-Ausscheidungen.
763.3—  787,2 m (in 5 Proben) klastisches Gestein (Sandstein-Tuff). Trümmermaterial: Quarz, Quarz effusi- 
ven Ursprünge, Quarzit, Gneiss, roter Aleurolit-M ikrofelsit (? ), Kalifeldspat. Bindematerial: Kiesel und um
kristallisierter Ton, ferner feinkörniger Quarztrümmer —  sedimentären oder vulkanischen Ursprungs. In 
folge intensiver Zersetzung nicht genauer bestimmbar. 1— 2 kleine Turmalin-Ausscheidungen.
806.8 m Quarzporphyr. H äufig sind in ihm Quarz- und Glimmerschieferbruchstücke zu finden.
In 824,0 und 828,7 m dasselbe.
In  864,3 m dasselbe m it intensiv zersetztem Turmalin. Das Zersetzungsprodukt ist ein Phyllosilikat (K aolin?). 
In  870,5 m dasselbe m it vielem Turmalin. Zersetzungsprodukte: Phyllosilikat und karbonatisches Mineral. 
In  876,0 m Mikrogranit-Porphyr-Brekzie m it einem Kiesel-Karbonat-Turm alin-Gang. Stark zersetzt, kaolini- 
tisiert.
In 880,2 m stark zersetzter M ikrogranit-Porphyr m it Kaolin und Turmalin.
In 891,3, 915,0 und 943,5 m dasselbe. Zersetzungsprodukte: Karbonat, Kaolin. Die Grundmasse ist mikro- 
granitischer Struktur. Porphyr-Ausscheidungen: idiom orpher Quarz, Orthoklas und sehr wrenig Biotit.
In  967,0, 980,0, 984,6, 1011,1, 1018,6 und 1033,0 m dasselbe mit einer Grundmasse von gröberer Korngrösse. 
In 1061,6 m verhältnismässig frischer M ikrogranit-Porphyr. In den Porphyr-Ausscheidungen erscheinen 
auch wenige saure Plagioklase.
In  1086,3 m dasselbe mit rotem  Eisenoxyd.
In  1109,0 m dasselbe m it wenigem glimmerartigen Zersetzungsprodukt.
In  1139,6 m dasselbe. Ganz frisches Gestein. Die Grundmasse ist pseudosphärolithisch von  mikrogranophy- 
rischer Struktur
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A DTA-vizsgálat alapján, melyet Selmeczi B éla  végzett el, kaolinites konfulensit mutatható 
ki. A DTA-vizsgálat eredménye a következő:

806,8 m-ben lebontott kvarcporfír, zöld, kolloid jellegű agyagásvány (?) lencsékkel 
opál 1%
maghem it max. Qr5% 
kaolinit és konfulensit 10% 
kvarc +  kalcedon ?

876.0 m-ben intenzíven lebontott, breccsás mikrogránit-porfír—kova— karbonát, turmalin telérrel 
opál 2%
tridim it
maghem it max. 2% 
kaolinit és konfulensit 20% 
kvarc +  kalcedon ?

880.2 m-ben lebontott mikrogránit-porfír, szekunder turmalinnal 
opál 2%
tridim it
m agnetit max. 1%
konfulensit 15%, kevés kaolinittel
kvarc +  kalcedon ?

891.3 m-ben lebontott mikrogránit-porfír 
opál 1%
m aghem it max. 1% 
konfulensit 18% 
kvarc +  kalcedon ?

915.0 m-ben dúsított minta a makroszkóposán fehéreszöld színű fészkekből intenzíven lebontott 
mikrogránit-porfírból
m aghem it 3% 
kvarc 10% 
kaolin it 80%
pirofillit vagy hidrom uszkovit 8%
karbonát?
m agnezit ?

1109.0 m-ben ép mikrogránit-porfír 
opál 2%
tridim it —  viszonylagosan sok 
m agnetit max. 2% 
kvarc +  kalcedon

A porfírkiválásokként jelenlevő földpát egy része teljesen átalakult: karbonát—kaolinit keverék 
tölti ki. A szakasz utolsó mintáján makroszkóposán függőleges sávozás látható.

A szakasz alsó részén bőséges szekunder turmahnképződés figyelhető meg. A turmalinkristályok 
idiomorfak, kékeszöld színűek, változó méretűek (elérik az 5 mm-t is), szórtan vagy fészkekben he
lyezkednek el, gyakran radiálisán sugaras képződményekkel „turmalinnapokat” alkotnak.

A 876,0 m mélységből származó minta mikrogránit-porfír breccsa. A különböző méretű mikro- 
gránit-porfír törmelékeket kovás—agyagos anyag cementálja össze. A kőzetet 1 —1,5 cm széles 
kova—karbonát—turmalin telér metszi át. A telér mentén a kőzet kifakult, breccsás szerkezete jól 
látható. Az egész intenzíven lebontott: kovafészkekkel, karbonáttal, pirittel, kaolinnal. (A DTA- 
vizsgálat alapján a minta kb. 20% kaolinit + konfulensitet tartalmaz.) Egy másik, ugyanabból a 
szakaszból származó, intenzíven lebontott, kifakult, breccsás szerkezetű mikrogránit-porfír 12% 
kaolinitet tartalmaz. A mikrogránit-porfír törmelékekben porfírkiválásként jelentkező földpát több
sége lebontott.

A 880,2—1139,6 m közti szakaszt mikrogránit-porfír alkotja. A kőzet összetételében a mélység 
felé lényeges változás nincs. Jelentéktelen mértékben változnak : a porfírkiválások méretei és mennyi
sége, valamint az alapanyag szemcsenagysága, amely a mélység felé növekszik. Az alapanyag szer
kezete: jól kikristályosodott mikrogránitos—mikroaplitos, a szakasz alsó részén pedig mikrogranofiros 
és pszeudoszferolitos. A porfírkiválásokban idiomorf, rezorbeált kvarc (0,5—2,0 mm-es kristályokban), 
ortoklász (0,5—2,0 mm-es kristályokban) és nagyon kevés biotit (0,5 mm-es bontott szemcsékben) 
található.

A szakasz alsó részén (1061,6 m-nél) kevés friss savanyú plagioklász jelenik meg. A szakasz felső 
részén a plagioklász teljesen bontott, helyette kovakarbonát pszeudomorfózákat találunk. Az alap
anyagban szintén karbonát—kova—kaolinit foltok és fészkek találhatók.

A 915,0 m-es mintában a makroszkóposán is jól látható zöld foltok 80% kaolinitból állnak 
(DTA-vizsgálat alapján). A 891,3 és 880,2 m-ből származó mintákban konfulensit és kaolinites kon
fulensit mutatható ki. Ezenkívül minden mintában változó mennyiségben szórt piritkristályok talál
hatók. A karbonátosodás—kaolinitesedés—piritesedés jelenségei 1061,6 m mélységben megszűnnek. 
Az alapanyagban plagioklász lebontási termékként kevés csillámszerű ásvány jelenik meg. A szakasz 
alsó részén finoman szórt vörös vasoxid is jelen van.

A káliföldpátszemcsék és porfírkiválások viszonylagosan frissek, kevés vörös vasoxid és agyag
ásvány szennyeződéssel (pelitesedés). A biotit jelentéktelen mennyiségben található és mindig tel
jesen bontott állapotban. Mikroszkópos vizsgálatok alapján a Vokány-2. sz. mélyfúrásban harántolt



2. táblázatvulkánitok felső részét (870,5 m-ig) kvarc- 
porfírok és közéjük települt piroklasztikus 
kőzetek—homokkőtufák alkotják. Az alsó 
része pedig mikrogránit vagy mikroaplit- 
porfír. A két összlet átmeneti övében olyan 
átalakulási jelenségekfigyelhetők meg (tur- 
malinosodás, kaolinitesedés, karbonátoso- 
dás, piritesedés), amelyek az utómagmás 
oldatok és gőzök hatására utalnak. Az át
meneti övre nem jellemző semmiféle nvom- 
elemfeldúsulás (1. színképelemzés eredmé
nyeit a 2. táblázaton).

A kvareporfírból 1 db (806,8 m), a 
mikrogránit-porfírból pedig 2 db (1139,6 
és 1086,3 m) teljes vegyi kőzetelemzés ké
szült. A 3. táblázatban összehasonlítási 
célból a gyűrűfűi kvarcporfír, valamint az 
etalon kvarcporfír és a gránit-aplit elem
zési adatait is mellékeltük.

Ö s s z e f o g l a l v a :  A vokányi
kvarcporfír felső része típusos kiömlési, 
az átlagosnál jóval savanyúbb (kvarccal 
túltelített), káliumgazdag, sötét sziliká- 
tokban szegény, effuzív kőzet. A  fúrás 
alsó részén harántolt mikrogránit-porfírból készült elemzések a vizsgált anyagot kielégítő mértékben 
reprezentálják. A mintaanyag teljesen friss volt, a kőzet összetétele és szerkezete pedig az adott 
870,5 —1139,6 m szakaszra jellemző. Az összehasonlító vizsgálathoz a ZAVARiCKiJ-féle átszámítási eljá
rást alkalmaztuk. Az átszámítás eredményeként 4 db fő és 6 db kisegítő jellemző értéket nyertünk, 
amelyek segítséget nyújtanak a vizsgált anyag kőzetrendszertani besorolásához, valamint az azonos 
eljárással elemzett kőzetekkel való összehasonlításhoz (1. 4. táblázatot).

A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a kőzet jellege eltér a típusos savanyú effuzívumoké- 
tól és bizonyos vonatkozásban megközelíti a normál gránit-aplitokat. Erre utalnak c, b, a1 és f1 
jellemző értékek, azaz a kalciumplagioklász mennyisége, a sötét szilikátok ossz mennyisége, valamint 
az utóbbiakban kötött alumínium és vas mennyisége. Az alkáli alumoszilikátok viszonyszáma (a) 
pedig megközelítően azonos a savanyú effuzívumokéval.

A Na:K viszonya, valamint a szabadkvarc mennyisége lényegesen eltér mind a típusos savanyú 
effuzívumoktól, mind az aplit típusú telérkőzetektől. A vokányi mikrogránit-porfírra az igen nagy 
káliumtúlsúly (a nátriumhoz viszonyítva) és a kiugróan magas szabad kvarc mennyisége a jellemző

Színképelemzések (ppm-ben)

876,0 m
880,2 m 787,2 m

1 2

Ag
As
Ba

— — — —
_ _ _ _

Be 3 3 3 3
Bi _ _ — —

Cd — — — —

Cr 30 30 — 30
Со — — — 10
Cu 10 10 10 10
Ca
Ce
Mn

10 10 3 10

100 100 100 100
Mo — — — —

Ni 10 10 — 10
Pb — — — —

Sn 30 30 10 30
Sb — — — —

Ti 1000 1000 300 1000
V — — — 10

Vegyi elemzések adatai (%)
3. táblázat

1 2 3 4 5 6 7 8

SiOs 76,40 76,70 77,10 74,90 72,60 72,52 72,36 75,00
tío2 — — — — — — 0,33 0,30
AltOs 12,00 12,60 11,20 14,02 14,40 13,80 14,17 13,14
Fe£Os 0,99 0,24 0,47 0,98 1,89 2,00 1,65 0,58
FeO 1,43 1,74 1,22 0,90 1,41 1,10 1,01 0,40
MnO 0,03 0,02 0,01 — — — 0,09 0,07
MgO 0,10 0,20 0,10 — 0,03 0,20 0,52 0,30
CaO 1,10 1,10 1,60 0,10 1,77 0,28 1,38 1,13
Na20 2,40 2,10 0,30 1,20 2,01 1,30 2,85 3,54
Ks.O 6,10 6,10 6,30 3,20 3,60 3,20 4,56 4,80
HíO 0,22 0,27 0,23 2,67 1,90 2,20 1,09 0,71
Ps05
Izz.

0,08 0,18 0,01 — — — 0,09 0,03

veszt. 0,90 1,00 2,40 — — — — —

1. Sötét barnásvörös, töm ött, ép m ikrogránit-porfír. Vokány-2. sz. fúrás 1139,6 m
2. Sötét barnásvörös, töm ött, ép mikrogránit-porfír, zöldes-foltos elszíneződéssel; Vokány-2. sz. fúrás 1086,3 m
3. Zöldesszürke, bontott kvarcporfír, zöld agyagzárványokkal; Vokány-2. sz. fúrás 806,8 m
4. K varcporfír. Gyűrűfű 9007. sz. fúrás 1
5. K varcporfír. Gyűrűfű 9012. Sz. fúrás } (Szederkén yi T. után)
6. K varcporfír. Gyűrűfű 9015. Sz. fúrás ]
7. Etalon kvarcporfír \
8. Etalon gránit-aplit J U^a ly , R . után)
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(n, Q). A vokányi mikrogránit-porfír az átlagosnál jóval savanyúbb, kvarccal túltelített, kálium
gazdag, sötét szilikátokban szegény kőzet. Vegyi jellege és ásványos összetétele alapján az összlet 
felső részét alkotó kvarcporfírokkal együtt ugyanazon magmából származik. A jól kikristályosodott, 
mikrogránitos—mikroaplitos—mikrogranofíros—pszeudoszferolitos alapanyag szerkezete kis mély
ségben történt kristályosodási körülményekre utal (szubvulkáni kürtő, kőzettelér, kisméretű lak- 
kolit).

A Bisse-1. sz. fúrásban a 81 db vékony csiszolat alapján vizsgált mintasorozatot kvarcporfírok, 
kvarcporfír tufák és tufalávák képviselik. Egy-egy minta aleurolit és homokkő volt.

4 .  táblázat

A vegyi összetétel és abból Zavarickij eljárása szerint számított 
jellemző értékek

Normál gránit-aplit 
etalon

(Daly, R. után)

Vokányi
mikrogránit-porfír 
1086,3-1139,6 m

Kvarcporfír etalon 
(Daly, R. után)

SiOa 76,00 súly% 76,06 súly% 72,36 súly%
ТЮг 0,30 — 0,33
Als,Os 13,14 12,30 14,17
Fe£Os 0,68 0,61 1,55
FeO 0,40 1,69 1,01
MnO 0,07 0,03 0,09
MgO 0,30 0,15 0,52
CaO 1,13 1,10 1,38
NaiO 3,64 2,25 2,85
KlO 4,80 5,10 4,56
HlO 0,71 0,25 1,09
Fl0 5 0,03 0,13 0,09
Izz. veszt. — 0,95 —

a 14,3 12,0 12,6
c 1,3 1,3 1,6
b 1,6 3,5 5,7
S 82,9 83,2 80,1
a1 0 37,0 44,2
f1 66,2 55,6 40,7
m1 34,8 7,4 15,1
c1 0 0 0
n 42,8 40,2 48,4
Q 35,9 41,1 33,4

a =  Az alum oszilikátokban— földpátokban, földpátpótlókban az alum íniumhoz kapcsolt alkáli atom ok 
lehetséges maximális viszonyszáma

c =  Az alum oszilikátokban a CaAh-mal kapcsolatban levő Ca-atom ok lehetséges maximális viszonyszáma.
Ez az érték a kalcium plagioklász mennyiségét jellem zi 

b =  Bázisok, azaz a több i kationok viszonyszám a. Ez az érték a sötét szilikátok mennyiségét jellem zi 
S =S i02 , TÍO2 atom ok viszonyszáma
a1 = A  sötét szilikátokban kötött alum íniumatom ok viszonyszám a 
f 1 = A  sötét szilikátokban kötött vas- és m angánatomok viszonyszáma 
m x =  A sötét szilikátokban kötött magnézium atom ok viszonyszáma 
c1 = A  sötét szilikátokban k ötött kalcium atom ok viszonyszáma

n =  Nátrium — kalcium  viszonya %-ban ( n = - r í o o )

Q = A  lehetséges minimális szabad kovasav (kvarc) mennyisége

A kvarcporfírok típusos kiömlési kőzetek, melyeknek alapszövete uralkodóan mikrofelzites. 
Alárendelten megjelenik mikrogranofíros, mikrogránitos és szferolitos szövet is. Igen gyakori a fo- 
lyásos szerkezet, mely az egyes mintákon szabad szemmel is jól látható. Igen gyakori a gömbös—héjas 
szerkezet is. A gömb alakú képződmények változó, de mindig mikroszkópos méretűek. A gömböket 
alkotó koncentrikus rétegek között bomlási termékek — agyagásványok, vasoxid—hidroxid és 
kova — foglalnak helyet. Feltételezhetően ezek a vulkáni üveg perlites szerkezetének a reliktumai. 
A gömbös—héjas (perlites) szerkezetek képződésének geokémiai feltételeként a savanyú vulkáni 
üvegekben W a t t s , W . (Geol. Surv. Ireland. 1895) a kihűléssel egyidejű magas nyomást, R osenbtts, 
G. (Opiszatel’naja petrografija. Per. pod. red. sz. dopoln. V. N. L o d o c s n y ik o v a . ÖNTI, Gorgeonefteiz- 
dat 1934) pedig a vulkáni üveg 3 —3,5%-os vízzel telítettségét említi.

Az egyes mintákban üres vagy másodlagos ásványokkal kitöltött pórusokat is találunk (man
dulaköves szerkezet). A porfírkiválásokat kvarc, pertites ortoklász, nagyon kevés savanyú plagioklász
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és biotit képviseli. A biotit mennyisége lefelé növekszik. A friss plagioklász meglehetősen ritka, de 
feltételezhető, hogy a szabad szemmel is jól látható sötétzöld illittel—hidromuszkovittal kitöltött 
kiválások a savanyú plagioklász utáni pszeudomorfózák.

Egy mintában (891,1 m) kevés, erősen lebontott másik színes ásvány, feltételezhetően piroxén- 
kiválás is található. Az említett minta a vulkánit és aleurolit—homokkő kontaktjából, vagy annak 
a közvetlen környékéből származik, ezért a piroxén (?) megjelenése a kontakt hatásnak tulajdonít
ható. A porfírkiválások általában apró méretűek.

Ö s s z e f o g l a l v a  a vizsgált kvarcporfírok szöveti jellemzőit, megállapítható, hogy ezek 
Iciömléses vagy felszínközeli vulkanizmus termékei és az alapszövetük jelentős része vulkáni üveg. Vegyi 
összetételükre pedig, a többi villányi savanyú vulkanithoz hasonlóan, magas Si02- és К -tartalom a 
jellemző.

Tufalávák. Különösen a vizsgált szelvény felső részén igen gyakoriak a töredezett szövetű 
kvarcporfírok. A töredezettség vagy az alapszövetben, vagy a porfírkiválásokban, vagy mind a 
kettőben megfigyelhető. A töredékek vagy cementáló anyag nélkül érintkeznek egymással, vagy 
szekunder kova és agyagásványok foglalnak helyet közöttük. Zúzott kvarc-, valamint tufazárványo
kat, -fészkeket, -mikrorétegeket is tartalmaznak. Ezek a kőzetek helyenként mintegy átmenetet 
képeznek a kvarcporfírok és tufák között. Ilyen szerkezetek a kiömlött folyó lávában jöhetnek létre, 
mely lehűlés és folyás közben állandóan töredezik. A töredezettség gyakran gömbös—héjas szerkezettel 
párosul. Ezt a kőzetcsoportot tufalávának neveztük.

Tufák. A vizsgált mintasorozatban klasszikus tufák igen ritkán találhatók és 1025 m mélységben 
megszűnnek. A jól felismerhető tufákat osztályozatlan és rétegzetten törmelékanyag képviseli, mely 
kvarc, káliföldpát, valamint kvarcporfír alapszövet töredéke. A kvarctörmelékek egy részében jól 
felismerhetők a porfírkiválások töredékei. A kőzetek bőségesen tartalmaznak finomkristályos szekun
der kovát, agyagásványokat és vasoxidokat.

Az egyes mintákban a finomszemű, szögletes kvarc és káliföldpát törmelékekből, valamint ková
ból—agyagból és a vasoxidokból álló anyagban mintegy „úsznak”  a durvább szemű, jelentős meny- 
nviségű kvarcporfír alapszövet-, valamint porfírkiválás töredékei. A tufák általában erősen lebon
tottak. Lehetséges, hogy tényleges mennyiségük a felismerteknél nagyobb, mert az igen intenzív 
lebontás esetén a tufák a tufaláváktól már nem különíthetők el.

Lebontási jelenségek. Legelterjedtebb jelenségként az erőteljes, több generációs kovásodás említ
hető. Úgyszintén igen intenzív az agyagosodás és vasoxidáció. A makroszkóposán is jól elkülöníthető 
vörös színű szintekre a kovásodás mellett intenzív vasoxidképződés jellemző. Itt az agyagásvány- 
képződés alárendelt jelentőségű folyamat. A zöld—zöldesfehér—zöldesszürke színű szintekre pedig 
a kovásodás mellett az intenzív agyagásvány-képződés a jellemző. Az agyagásványokat DTA- 
vizsgálat alapján az illit — hidromuszkovit csoport különböző tagjai képviselik. A karbonátosodás 
jelentéktelen. Kevés karbonátásvány-kiválás az alapszövetben, a káliföldpátszemcsékben, valamint 
az erecskék, litoklázisok kitöltéseként inkább a fúrás alsó részében fordul elő.

A vizsgált szelvény felső részén (860,0—869,0 m) a kvarcporfírokban és tufalávában változó 
mennyiségű turmalinkiválás található. A turmalin kékeszöld színű, radiálisán sugaras kiválásokat, 
„turmalinnapokat”  alkot. A jelenség azonos a Vokány-1. sz. mélyfúrás vulkánitjaiban észlelt tur- 
malinosodással. Ezenkívül az egyes mintákban kevés pirít is előfordul.

A két vizsgált aleurolit, illetve homokkő mintára magas savanyú plagioklásztörmelék-tartalom 
a jellemző. Ezenkívül a homokkőben (897,0 m) paleotrachit és kvarcporfír típusú savanyú vulkánit 
alapszövet-töredék is található. Az aleuritban pedig kismértékű szekunder albitképződés figyelhető meg. 
Ilyen összetételű homokkövek és aleuritok a Túrony-1. sz. és Csarnóta-1. sz. mélyfúrások felsőperm 
szelvényének alsó részére jellemzőek.

A felsőperm formáció összesített szelvénye

A túronyi fúrásban a fedő oldaláról a nem elég határozottan jelentkező főkonglomerátum, a 
fekü oldaláról a Csarnótán fel nem tárt fekü vörös aleurolit összlet, valamint a metamorf sor véle
ményeltérési alapot szolgáltathat, ezért szükségesnek tartottuk a két fúrásban a részletes azonossági 
bélyegeket meghatározni, és szelvényben ábrázolni.

A közepes ritmusok vastagságának eloszlási görbéin (20. ábra) a médián érték különbségeit 
tapasztaljuk, azzal együtt, hogy a két sorozat (Túrony—Csarnóta) vastagsága is különböző. A két 
médián hányadosa 1,4, és ha a csarnótai felsőperm sorozat vastagságát 920 m-nek feltételezzük, 
akkor a Csarnóta—Túrony formáció vastagsági hányadosa 1,5, ami jó közelítéssel azonosnak vehető 
a médián hányadossal. A közepes ritmusok vastagságának különbsége tehát az ősföldrajzi hely függ
vénye, vagyis ebben az esetben a vokányi kvarcporfírhoz való közelségéé.
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A „Szemcsenagvsági eloszlások, szín, rétegzettség” c. fejezetben jelzett módon számoltuk ki az 
átlag szemcsenagyság értékeit mindkét fúrásban (9. ábra). Eszerint pontosan azonosítható módon 
jelentkezik egy durvaszemű rétegcsoport (Csarnótán 200 m, Túronyban 170 m vastag), sőt a réteg
csoport felett (Csarnótán 70 m, Túronyban 50 m) egy határozott maximum is.

A törmelékanyag százalékos megoszlását ábrázoló vékonycsiszolatos kimérés eredményeihez 
(8—11. ábra) viszonyítva a durvaszemű homokkőszintet, azt tapasztaljuk, hogy mindkét esetben 
felette nő meg a kvarc- és plagioklásztartalom, a metamorf kőzettörmelék mennyisége pedig le
csökken.

A színeloszlási szelvényen, mindkét fúrás esetében csak a legalsó részen találunk sötétszürke — 
fekete rétegeket. A csarnótai fúrás feltárt részén már jól látható a túronyi redukált sorba való át
menet.

Két ásványtani vizsgálat eredménye is a fentieket bizonyítja. Fazekas V. a túronyi és a csarnótai 
fúrás alján vulkáni tufát mutatott ki, mely szintén azonos körülményeket határoz meg.

Vizsgáljuk meg ezek után a 21. ábrán bemutatott földtani szelvényt. Mint biztos rétegtani 
szintet, a túrony—bissei alsóperm vörös aleurolit csoportját összekötve, vele közel párhuzamos 
helyzetben találjuk a felsőperm durvaszemű homokkő szintjét, és bizonyítottan az egész sorozat 
vastagságának csökkenését, ill. kiókelődését kelet felé. A durvaszemű homokkőszint alatti túlnyomóan 
redukált csoport, jellegzetes fekete auleurolitrétegeivel, valamint tufa—homokkő betelepülésével az 
egyidejű azonos képződés bizonyítéka.

Ezután logikusan feltételezzük, hogy a durvaszemű homokkőszint feletti kis maximumcsúcs 
nem véletlenszerű jelenség a két fúrásban, hanem valóban összetartozó egység.

A bissei sorozat értékelésének végeredményét figyelembe véve állapítjuk meg, hogy úgy látszik, 
mintha a kvarcporfír sorozat középső részén kimutatható csökkent erősségű vulkáni tevékenység 
idejére esne a durvaszemű homokkőszint kialakulása. E rétegszintben jelennek meg tömegesen

M = 2.8 M = 4

vastagság — Mächtigkeit

20. ábra. Közepes ritmusok vastagságának eloszlási görbéi 
Villányi felsőperm : I. Túrony-1. sz. f., II . Csam óta-1. sz. f„  III . Túrony— Csarnóta összesen. IV . Mecsek— Villányi-hg. perm rétegei 

Abb. 20. Verteilungskurven der Mächtigkeiten von den mittleren Rhythmen 
Oberperm des Villányer Gebirges: I. Bohrung Túrony-1, II . Bohrung Csarnóta-1, III . Túrony— Csarnóta zusammen. IV . Permische Schichten

des Mecsek— Villányer Gebirges
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a gránit és paleovulkáni kavicsok (L az ásvány-kőzettani vizsgálatokat), helyenként a konglomerátum
rétegek, vagyis a keleti lepusztulási terület anyagszolgáltató szerepe dominál a megnövekedett relief- 
energia mellett. E kavicsréteg kvarcporfírkavics-nélkülisége bizonyítja, hogy a kvarcporfír vulkán 
nem került lepusztulási helyzetbe, és az őt körülvevő üledékekkel együtt víz alatti térszínen fejlő
dött ki.

A szelvényből még egy általános következtetés is levonható, mégpedig az, hogy az egyes réteg- 
tani szintek vagy egyenletesen elvékonyodva, vagy szakaszosan kiékelődve mennek át a vulkáni 
környezet kevert anyagába.

Ezek az adatok bizonyítják, hogy a metamorfizált sorozat a felsőperm tartozéka. Kialakulását 
a szerkezeti fejezetben leírt nagy mélységű törés közelségével magyarázzuk.

3. A jakabhegyi főkonglomerátum és homokkő formáció

A Szava-4., Csarnóta-1., Túrony-1., Bisse-1., Vokány-2., Peterd-1. sz. fúrások jakabhegyi fő
konglomerátum és homokkő szelvényeit használjuk fel e rétegcsoport tárgyalásánál.

A fenti fúrásokban harántolt jakabhegyi homokkő sorozat kb. 20 km csapáshosszban tette lehe
tővé a vizsgálatokat.

A Szava-4. sz.-ú kivételével mindegyik fúrás a sorozat fedő képződményeiben indult, így a felépí
tést értékeim lehetett.

A jakabhegyi főkonglomerátum a vizsgált területen mindenütt kimutatható. A csarnótai fúrás
ban a következő jellemzőket tapasztaljuk. A felsőperm vöröseslila—vörösesbarna színek után a jakab
hegyi sorozat fakóvörös képződményei következnek. Ez a színhatár rendkívül jellegzetes, azonos a 
Mecsekben ismertekkel. A kavicsok átmérője 0,5—6 cm között van, anyaguk kvarc és kvarcporfír. 
A felsőperm itt és Túronyban is vöröseslila aleurolittal ér véget. Erre a főkonglomerátum települ. 
A bisse—vokány—peterdi fúrásokban 1 — 5 cm átmérőjű kavicsokkal teli nagyszemű homokkő 
képviseli. Jellegzetes, hogy a kvarcporfírfelszín mindhárom helyen lilásvörös színű, Peterden kifejezett 
mállási kéreggel.

A főkonglomerátummal induló üledékképződés tehát túlterjed az eddigi üledékképződési terü
leten (Csarnóta—Turony) és elborítja a működését befejezett vokányi kvarcporfír vulkánt is. Tele
pülése tehát transzgresszív, amit a későbbi fejezetekben még más területeken is bizonyítunk. Disz- 
kordáns települését az alatta fekvő felsőperm rétegek és a felette települő jakabhegyi homokkő 
üledékjellemzőinek jelentős eltérése bizonyítja.

A diszkordáns település bizonyítékait az alábbiakban foglaljuk össze:
— A felsőperm homokkő sorozatban a csillámlemezkék rendezetlenül helyezkednek el, ami a 

turbulens áramlások jelenlétére utal, míg a jakabhegyi homokkő sorozatban a rétegzettséggel párhu
zamos elhelyezkedésűek és a réteglapon dúsulnak.

— Míg a felsőpermet általában a rosszul osztályozottság jellemzi, addig a jakabhegyi sorozat 
közepesen vagy jól osztályozott.

— A nagy- és durvaszemű rétegek aleurolittartalma a jakabhegyi homokkőnél minimális, a 
felsőpermben viszont jelentős.

— A kvarctartalom — mikroszkópos kimérés alapján — jóval nagyobb a jakabhegyi homokkő
ben (22., 23. ábra).

— A közepes ritmusokban a szemcsenagyság általában lúrtelen esik minimálisra és nem csökkenő 
tendenciával, mint azt a permben tapasztaltuk (10., 24a—b ábra). A közepes ritmusok eltérő alakú 
lefutásúak.

— A szitaelemzéssel határozott egymaximumos eloszlást kapunk, amit a fáciesszelvény alapján 
felépített rétegszázalékos görbe is követ (25. ábra).

— Míg a jakabhegyi homokkőre jellemző a rétegzettség (párhuzamos mikrorétegzett, kereszt
rétegzett), addig ez a felsőpermben alárendelt.

22. ábra. A Ny-i Mecsek és a Villányi-hegység jakabhegyi homokkő sorozatának összehasonlító adatai
(1. a köv. oldalon)

Abb. 22. Vergleichende Daten der Serie des Jakabberger Sandsteins aus dem W-lichen Mecsek- und dem Villányer
Gebirge

A la ) D ie Beschreibung der Bildungen von oben nach unten: Grauer schieferiger Ton, Dolom itm ergel, Gips, Anhydriteinlagerungen. Unter- 
cam pil. — Heller weisslichgrüner aleurolitischer Sandstein mit Pflanzenresten (Equisetites sp., Voltzia heterophylla Brgt.), Sandstein, dunkel
grauer schieferiger Ton, grauer Dolom itm ergel (m it Lingula tenuissima). —  Kalkiger, manganhaltiger feinkörniger Sandstein, dünn. —  Bräun
lichroter Aleurolit und roter Sandstein, stellenweise m it Aleurolit-Schotterstücken. —  B ote Aleurolit-Fazies, ganz feingeschichtet oder locker. 
—  W eisslicher, fahler, roter, kreuzgeschichteter Sandstein mit ein wenig feinkörnigem  Übergangssandstein, an der Basis mit schotterigem  
Sandstein (Konglom erat II ). —  Boter, schotteriger Sandstein, kreuzgeschichtet. —  Hauptkonglom erat, kreuzgeschichteter grober Sand
stein. —  Grauer schieferiger Ton, Gips, Anhydrit. —  Boter Aleurolit, im  oberen Teil Gips. —  Bräunlichroter Aleurolit, roter Sandstein. —  B oter 
Aleurolit. —  W eisslicher, fahlroter Sandstein, kreuzgeschichtet. —  Hauptkonglom erat. —  Alb) Abschnitte der Sedimentationsbildungen.

B ) Diagramme der mittleren Konigrössen

4 G eologica Hungarica 17 49



V
IL

LÁ
N

Y
I-

H
E

G
Y

S
É

G
 

N
Y-

i 
M

EC
S

EK
 

H
E

G
Y

S
É

G

V
A

ST
A

G
SÁ

G
 

M
ÄC

H
TI

G
K

EI
T

A/a A/b

5 20  

500  

4 8 0  

4 6 0  

440  

4 2 0  

400  -  

380  

3 6 0  4 

3 4 0 -  

320  • 

3 0 0  ■ 

2 80  - 

2 6 0  

2 4 0  - 

220  ±_ 
2 0 0  

180 - 

160 

140 

120 

100  - p  

80

60 Ír
40  -f7 

20 

__0

ZT^T'

00 0 0

A képződmények leírása 
(Várszegi K. 1967)

Szürke palás agyag, dolomit 
márga, gipsz, anhidrit betele
pülésekkel.

Alsócampili

Üledék 
képződési 

Jszakaszok 
(Kassai M 

1969)

Világos, fehéreszöld, 
aleurolitos, növény marad ványos 
(Equisetites sp., Voltzia 
heterophylla Brgt.) homokkő. 
Sötétszürke,palás agyag,szürke 
dolomitmárga (Lingula 
tenuissima). Meszes, mangános, 
vékony, finomszemű homokkő.

••/A
./Á.

■■fe ■

Barnásvörös aleurolit és vörös 
homokkő, helyenként aleurolit 
kavicsokkal

Vörös aleurolit fácies, 
mikrorétegzett, vagy széteső

Fehéres, fakó, vörös, kereszt - 
rétegzett homokkő, kevés 
átmenetes finomszernü homok
kővel, bázisán kavicsos 
homokkő (II, konglomerátum)

Vörös színű kavicsos hom ok
kő, keresztrétegzett

b о од.~о| tét
Főkonglomerátum, kereszt- 
rétegzett durva homokkő

\

о  о  о  О О О

Aleurolit
fácies

II. konglo
merátum

o o o o o o

ÁTLAG SZEMCSENAGYSÁG

4291. sz. fúrás

4 0 0 -

3 0 0 -

Aleurolit fácies

I I .  kongl.

0 0 ,5  1,0 1,5 0 0 ,5  1,0 1,5
Főkongl. Szemcsenagyság

Korngrösse 
(mm)

22. ábra — Abb. 22

50



A В

A kimosási felületek számának 
összege a 4570. 4700, 4707, 
4618, 4291.sz. fúrásokból

Összehasonlító anyagvizsgálati 
szelvények csiszolatos 

kimérések alapján

C

Földtani szelvény

7  ~ /  ~  /  ~ //  ~ v- /  ~ ~ /Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  / 7 7  /  /  /  z z

и jakabhegyi homokkő'

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  
о  o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Cs—1, T ú —1, V —2; TÚrony-1. sz. f.
B —1. sz. fúrásokból (Villányi-hg.)

23. ábra. A Ny-i Mecsek és a Villányi-hegység jakabhegyi homokkő sorozatának összehasonlító adatai. (Az anyag-
vizsgálati szelvény jelkulcsát 1. a 4a —b ábránál)

Abb. 23. Vergleichende Daten der Jakabberger Sandsteinserie des W-lichen Mecsek und des Villányéi’ Gebirges 
A) Summe der Anzahl der Erosionsflächen aus den angegebenen Bohrungen; B) Vergleichende Profile der Materialuntersuchung aufgrund 

von  Schliff-Ausmessungen (Zeichenerklärung s. bei A bb. ta—b ); C) Geologische Profile
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24a—b ábra. A Vokány-2. sz. fúrásban feltárt jakabhegyi homokkő kiértékelő szelvénye
Abb. 24a— b Auswertungsprofil des in der Bohrung Vokány-2 aufgeschlossenen Jakabberger Sandsteins 

Bedeutung der Kolonnen von links nach rechts: Sortiertheit; Korngrösse: 1. Konglom erat, 2. grobkörniger Sandstein. 3. grosskörniger Sand
stein, 4. m ittelkörniger Sandstein, ä. kleinkörniger Sandstein, 0. feinkörniger Sandstein, 7. sandiger Aleurolit, 8. A leurolit, 0. D olom it-K alk
stein- Tonmergel, 10. Kalkstein, 11. Dolom it, 12. G ips-Trachydolerit; Durchschnittliche Korngrösse; Abschnitte der Sedimentationsbildung

— A közepes ritmusok vastagságának gyakorisági eloszlása (3., 20. ábra) alapján, figyelembe 
véve a 24a—b ábrán látható közepes ritmusvastagságokat, a felsőperm és a jakabhegyi homokkő 
képződési körülményei jelentősen eltérnek a területen.

— A jakabhegyi homokkő szögdiszkordanciával települ a perm képződményekre (11., 21. és 
23. ábra).

A főkonglomerátumból fokozatosan kifejlődő jakabhegyi homokkő szemcsenagysági felépítését, 
átlag szemcseeloszlását, valamint az ebből kijelölhető fejlődési szakaszokat a 22—24a—b ábra együt
tesen tartalmazza. Ez a lefutás jellemző mindegyik villányi szelvényre, és mint látni fogjuk, a Ny-i 
Mecsek és Szalatnak területére is.

Az átlag szemcsenagysági eloszláson három jellegzetes részt lehet kijelölni. A főkonglomerátum
tól indulva a szemcsenagyság egy minimumot ér el, de ezen a helyen még nem találunk aleurolit- 
dúsulást. A minimum után a II. konglomerátumnak nevezett kavicsos homokkőréteg következik,
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mint új üledékképződési ciklus és ez 
egy újabb szemcsenagysági mini
mumban végződik, melyet a jelleg
zetes vörös aleurolit fácies képvisel. 
Ezután a megemelkedő átlag szem
csenagyság egyenletesen csökken és 
megy át a már alsótriász faunát is 
tartalmazó gipszes márgákba, mész
kövekbe. A kimosási felületek szá
mának tíz méterenkénti összege szin
tén jelzi a ciklushatárokat (22., 23. 
ábra).

A jellegzetes szemcsenagysági 
csökkenés érdekes módon nem jár 
együtt a rétegzettségi jellemzők vál
tozásával. A  csillámlemezkék mind
végig réteglaphoz kötötten jelent
keznek és a kereszt rétegzett séíí is 
azonos jellegű, valamint azonos nyí
lásszögű marad. E jellemzőre a Ny- 
mecseki tapasztalatok alapján fordí
tottunk figyelmet, ahol Jámbor Á. 
és Szabó J. ezres nagyságrendű mért 
adattal bizonyították az azonosságot 
(1. fáciesviszonyoknál). A  fúrómago
kon jól megállapítható keresztréteg- 
zettségi nyílásszög 15— 20° közé esett 
a jakabhegyi homokkő sorozatban 

éppúgy, mint a felette települő aleurolit és finomszemű homokkövekben.
Változatlanságot tapasztaltunk a színviszonyokat illetően is. A durva, nagyszemű homokkövekre 

a fakóvörös szín jellemző, a finomszemű homokkövekre és az aleurolitra a vörösbarna. Néhány 
vékony, cm-es nagyságrendű, fakózöld rétegecske is megjelenik, számuk azonban elenyésző. A feltárt 
villányi szelvényeket együtt vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy kvarcporfírra települő jakabhegyi 
homokkőben az aleurolittartalom szemmel láthatóan kisebb, mint a túrony—csarnótai szelvényekben. 
Ez az adat átvezet a szilágy—bátaszéki területen tapasztalható, szintén igen kis aleurolittartalmú 
kifejlődések felé. Ezt az eloszlást a mikrofácies-különbségekre vezetjük vissza, melyek szerint a perm 
üledékgyűjtő területe mélyebb helyzetű volt a jakabhegyi homokkő lerakódása idején és a parti 
dűnék területéről a szívóhatás miatt a finomszemű anyag a mélyebb részek felé vándorolt.

A vörös aleurolit fácies a rétegsor felső részén mindegyik szelvényben azonosan megtalálható. 
E kőzetfácies-azonosság a mikro jelenségekben is megnyilvánul. A rétegzettséggel párhuzamosan, 
füzérszerűen elhelyezkedő vörös, belül gyakran zöld színű, 0,5—1 cm nagyságú aleurolitkavicsok 
jelennek meg 3 — 5 rétegben. Ez a jelenség pontosan ugyanígy tapasztalható aNy-i Mecsek területén.

A makroszkóposán meghatározható jellemzőket tehát azzal foglalhatjuk össze, hogy a felsőperm 
törmelékes sorozatra diszkordanciával települő jakabhegyi homokkő új, az eddigiektől eltérő, széles 
ívű fáciesstabilitással jellemezhető, túlterjedő képződmény. Egyenletes szemcsenagyság-csökkenéssel, 
változatlan rétegzettséggel fejlődik ki a már alsótriász faunával jellemzett gipszes márgák, dolomitok 
rétegcsoportjai felé.

25. ábra. A Vokány-2. sz. fúrás jakabhegyi homokkövének 
szemcseösszetételi diagramja

1. Fáeiesszelvény alapján, 2. szitaelemzés alapján. —  a) finom -, h) apró-, c )  közép-, 
d) nagy-, e) durvaszemű, 1) aprókavics-konglom erátum

Abb. 25. Diagramm über die Korngrössenzusammensetzung 
des Jakabberger Sandsteines aus der Bohrung Vokány-2 

1. Aufgrund des Faziesprofils, 2. aufgrund der Siebanalyse. —  a) fein-, b ) klein-, 
c) mittel-, d) gross-, e) grobkörniger Sandstein, f)  K leinschotter- Konglom erat

Á s v á n y - k ő z e t t a n i  v i z s g á l a t  (Fazekas  V ia )

ATúrony-1. sz. mélyfúrás ásvány-kőzettani vizsgálatát használjuk fel alapszelvényül. A törme
lékanyag az összes vizsgált mintában jól osztályozott és az esetek többségében erősen koptatott, 
uralkodóan közép- és aprószemű. Az agyagos aleurolitos frakció mennyisége jelentéktelen és igen 
sok mintában gyakorlatilag hiányzik. A szemcsenagyság-összetételi görbe mindig határozottan 
egvmaximumos.

A törmelékanyag összetétele

Kvarc. A törmelékanyag fő összetevője. A szakasz alsó részén (413 — 495 m-ig) gyakorlatilag 
monominerális kvarchomokkövet alkot, kevés egyéb törmelékanyag-tartalommal. A kvarctörmelékek 
zárványsoros gránit-kvarcból és víztiszta kvarcból állnak, egy részük enyhén metamorfizált. A ki
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mondottat) metamorf kvarc- és kvarcittörmelékek meglehetősen ritkák. A kvarctörmelék jelentős 
része regenerált. A regenerált kvarc kötőanyagként szerepel és egyes szakaszokban, ahol az egyéb 
kötőanyag mennyisége jelentéktelen, a törmelékes kvarccal összenőve kemény kvarcitszeríí kőzetet 
alkot.

Földpát. A földpátokat csak egyfajta változat, a nem pertites ortoklász képviseli. A földpát- 
szemcsék frissek vagy vasoxidosak — rózsaszínűek. Mennyiségük a szakasz felső részén közepes 
(10—15%), a szakasz alsó részén jelentéktelen.

Kőzettörmelék. A kriptokristályos, mikrofelzites alapszövetű kovásodott törmelékek egy része 
vörös színeződésű. Ezek feltételezhetően kvarcporfír típusú effuzív kőzet alapanyag törmelékei. 
Mennyiségük nem nagy és mintánként változik. A granofiros alapszövetű törmelékek egy része élénk 
tűzpiros színű. Azonosíthatók a mecseki perm granofir törmelékeivel. Mennyiségük jelentéktelen 
mintánként 1—2 törmelék. A kvarc és ortoklász gránit típusú összenövéseinek mennyisége jelenték
telen. Valószínűleg gránit vagy aplit eredetűek, igen kis mennyiségben kvarcittörmelékek.

Mellékelegyrészek. Igen gyakori elegyrész a muszkovit és a különböző mértékben bontott (ki- 
fakult, vasoxidos vagy kloritosodott) biotit. A csillámlemezek többé-kevésbé orientáltak, a kőzet 
rétegződésével megegyező irányban helyezkednek el. Ezenkívül kis mennyiségben (csiszolatonként 
1—5 szem) még a következő ásványok fordulnak elő: cirkon, turmalin, szfén (?), apatit, leukoxcn, 
hematit.

Kötőanyag. Több kötőanyag-változat található, amelyek az esetek többségében vegyesen for
dulnak elő.

Karbonátos kötőanyag. Változó mennyiségben pórusokat kitöltő anyagként fordulnak elő a kar
bonátásványok. A vizsgált szakasz átlagos karbonáttartalma alacsony.

Regenerált kvarc. Az agyagásványok, hidrocsillámok elsősorban póruskitöltésként szerepelnek, 
ritkábban hártvás szerkezetet alkotnak. Optikailag hasonlítanak a mecseki hidrocsillámos kötő
anyaghoz .

Va-soxidok. A  makroszkóposán vörös színű homokkövek kötőanyagát vörös és barna színű 
vasoxidok alkotják, keverve szericittel, agyagásványokkal és kevés karbonáttal. A többi mintában 
szórt apró kiválásként fordulnak elő. A makroszkóposán fakószürke vagy zöldesszürke minták 
vasoxidmentesek.

Klorit. Színtelen, vastagabb metszetekben halványzöld színű, szferolitos sugaras vagy apró 
lemezes halmazokat alkot a homokkő pórusaiban. Egyes mintákban igen jelentős mennyiségben 
fordul elő. A derivatográfiás felvétel alapján a proklorit—klinoklór csoporthoz tartozik. Az optikai 
megfigyelések (poliszintetikus ikerlemezessége, I. rendű szürke interferencia színe és meglehetősen 
világos saját színe) alapján feltételezhetően klinoklór.

Kalcedon. A  kőzet pórusaiban fordul elő. Mennyisége jelentéktelen.
A vizsgált szakaszra magas érettségi index (Q/Ifp =  19,3) és alacsony karbonátos kötőanyag- 

tartalom (1,4%), valamint a jól osztályozottság jellemző. A mecseki szelvénnyel összehasonlítva 
(22., 23. ábra) mindkét helyen a felsőpermhez viszonyítva jelentős kvarctartalom-növekedést, vala
mint a két szelvényben azonos törmelék-összetevőket tapasztalunk.

III. A VIZSGÁLT KÉPZŐDMÉNYEK REGIONÁLIS KAPCSOLATAI 
A DÉLKELET-DUNÁNTÚLON

A villányi-hegységi kutatások megindulása előtt a perm képződményeket csak a Ny-i Mecsek 
területéről, a jakabhegyi homokkövet pedig Szalatnak—Szilágy—Martonfa—Bátaszék területéről és 
a Ny-i Mecsekből ismertük. A villányi rétegsorok összehasonlítása a fenti területekkel, elemző föld
tani szükségszerűség.

A Villányi-hegység északi előterében végzett kutatások ß görcsönyi morfológiai maximumra 
szimmetrikusan, analóg módon a Ny-i Mecsekben ismert perm szelvényt tárták fel (28 — 30. ábra). 
Összehasonlító értékelésük nagy fontosságú a perm ősföldrajzi kép és a szerkezetfejlődés kialakítása 
szempontjából egyaránt, de fontos azért is, mert egymást kiegészítő adatokat tartalmaznak (pl. 
felsőperül vulkanizmus a villányi területen).

A jakabhegyi homokkő fáciesének és korának meghatározását a Délkelet-Dunántúlon ismert 
előfordulások együttes értékelése tette lehetővé.
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1. Felsőkarbon formáció és alsóperm alsó tagozat — homokkő sorozat

+KASSAI M. 1971.

'3

A fenti képződményeket a villányi területen a tésenvi, bogádmindszenti és siklósbodonyi szel
vényben ismerjük. A I) K i Dunántúlon, ezenkívül még a Ny-i Mecsekben ismerjük az alsóperm soro
zatot, melyet Jámbor Á. (1964) dolgozott fel. A területről több adat nem ismeretes.

A Ny-i Mecsekben a szóban forgó képződmény csoport jelentős területen felszíni feltárásokban 
vizsgálható, valamint több mélyfúrás is harántolta. Települési helyzetét tekintve itt is az alsóperm

vörös aleurolit összlet alatt helyezkedik el (26. ábra). 
A fekü képződmény azonosításánál viszont nehéz
ségek jelentkeznek, melyeket a mélységi adatok 
ismeretének hiányára vezetünk vissza. A rétegosz
lopon az ún. cserdi tarka rétegek sora megszakad és 
gyűrűfűi tarka rétegekkel való kapcsolat csak annyi
ban világos, hogy ez utóbbi a rétegsorban lejjebb 
van. A gyűrűfűi tarka rétegeket tartalmazó nyugat - 
szenterzsébeti tektonikai blokk (29. ábra) helyzete, 
elmozdulási magassága annyiban világos, hogy a 
nyugati oldalon (Szigetvár felé) kréta időszaki mész
kővel érintkezik és a keleti oldalon (Goricánál) a tri
ász anizuszi mészkő tagozataival. E két oldalból 
feltételezni lehet, hogy a gyűrűfűi és cserdi rétegek 
között 1000 métert messze meghaladó elvetési kü
lönbség van, vagyis a cserdi tarka rétegek közvetlen 
fekvője nem ismeretes.

Másfelől vizsgálva a kérdést: az alsóperm nem 
mutat transzgresszív települési jellegeket a villányi 
területen, mely alig 10 km távolságra van a Ny-i 
Mecsektől. A felsőkarbonra az alsóperm harmoniku
san települ, míg a gyűrűfűi rétegek — Jámbor A. 
(1964) szerint — a gránit mállási kéreggel, lejtőtör
melékkel borított felszínére települnek, durva konglo
merátummal. ' E jelenséget csak határozott és na
gyon erős tektonikai változás idézhette elő, mely
nek meg kellett volna nyilvánulnia a villányi szel
vényben is.

Üledékföldtani—tektonikai elemzés alapján te
hát a gyűrűfűi rétegeket a felsőkarbon bázisára he
lyezzük, mely a bogádmindszent—tésenvi sorozatok 
alatt helyezkedik el, míg a cserdi homokkő soro
zat a siklósbodonyi rétegsor alsóperm sorozatával 
azonos.*

A Ny-mecseki alsóperm (cserdi) rétegek csak
úgy, mint a Sb-1. sz. fúrásban megismert megfele
lőjük, sok konglomerátumréteget tartalmaznak, cik
lusos felépítésűek és közepes ritmusaik eloszlását jó 
közelítéssel azonosnak vehetjük (3. ábra). Kavics
anyaguk szintén hasonló, érdemes megjegyezni, hogy 
a szalatnaki fekete szilur kavicsok ebben az összlet- 
ben is megtalálhatók.

26. ábra. Az alsóperm rétegtani beosztása 
a Ny-i Mecsekben

Abb. 26. Stratigraphische Gliederung des 
Unterperms im W-lichen Mecsek-Gebirge

». * A gyűrűfűi rétegeknek a felsőkarbon bázisára való
helyezésével lehetett a délkelet-dunántúli felsőpaleozóos ős
földrajzi képet ellentmondásmentessé tenni. A kérdést azon
ban a magunk részéről sem tartjuk véglegesen lezártnak, 
mert a kőzetkifejlődés egyes elemei az eredeti „alsóperm 
bázisa”  felfogás mellett szólnak. A kérdés véglegesen egy 
bogádmindszenti kb. 2000 m-es, vagy Cserd környéki 100Ü 
—1500 m-es mélyfúrás rétegsora alapján tisztázható. 
( A szerző.)
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A villányi területen a Túrony-1. sz. fúrásból ismerjük az összlet felső, több mint 300 m vastag 
részét, a Bisse-1. sz. fúrásból pedig 100 m-es felső kifejlődését. A Ny-i Mecsek területén a kiterjedt 
felszíni feltárásokból, valamint néhány mélyfúrásban harántolt részletéből állítható össze a teljes 
sorozat. Főbb jellemzőit — Jámbor Á. (1964) nyomán — a következőkben foglalhatjuk össze:

Vastagsága, átlagos számítások szerint, kb. 900 m. Az aleurolit összlet „nemcsak a mecseki 
perm, hanem az egész ország legegyhangúbb üledékének tűnik” (Jámbor A. 1964). Az összlet általá
ban 2 — 20 cm vastag vörösbarna vagy fakóvörös aleurolit-, alárendelten közbetelepült vörös dolomit
rétegekből áll. Kifejezett homokköveket nem tartalmaz. A három részre osztható sorozat felső tagját 
(26. ábra), az előzőekkel szemben a vastagabb rétegek jellemzik, valamint uralkodnak a kifejezetten 
dolomit- vagy agyagos dolomitrétegek.

A felsőperm tarka rétegekhez való átmenetet egyedül a Gorica-6. sz. fúrás tárta fel É-on, vala
mint a 4571. sz. fúrás Cserkút környékén, vagyis a ..Mecsek alj a vonal”  közelében (29. és 50. ábra).

Az északi területen a rétegek színe barnásvörös, szövetükre a homogén eloszlás vagy párhuzamos 
mikrorétegzettség jellemző, de a szemcsésen széteső rétegek is gyakoriak. Agyagos aleurolitnál dur
vább szemű réteg csak egy helyen található. A déli területen aleurolit, homokos aleurolit, aprószemű 
homokkőrétegek váltakozásából álló sorozat jellemző a felsőperm felé történő átmenetre. A határ 
nem éles és a fellépő homokos rétegek a Villányban tapasztalt adatokhoz mutatnak átmenetet.

A vastag egyhangú összlet a tektonikai háttérmozgás egyirányú voltát és a fácies stabilitását
jelzi.

A villányi területen megismert képződménycsoportnak az előbbivel azonos kora a rétegsorban 
elfoglalt helye alapján bizonyítható.

2. Alsóperm felső tagozat — vörös aleurolit sorozat

3. Felsőperm formáció

A Ny-i Mecsek területéről kb. 20 km szel vény hosszban ismerjük kifejlődésüket. Helyzetüket 
meghatározza, hogy az alsóperm vörös aleurolit összletre települnek és fedő képződményük a disz- 
kordánsan települő jakabhegyi főkonglomerátum. Kifejlődési sajátosságaikat vizsgálva, három egy
ségre tagolhatok. Ezek az egységek nem jelentenek szigorúan vett rétegtani szinteket, hanem a te
rület egyes részein lieteropikus összefogazódással kapcsolódnak (Nag y  E. 1958, K assai M. 1963, 
Bállá  Z. 1967, V ir á g h —V incze 1967, B arabás A.-íté 1969).

E tekintetben a legjelentősebb és a legjobban tanulmányozott az ún. „bakonyai szegélysáv” . 
E sávtól nyugatra a felsőperm jelentősen elvékonyodik. A Pécs környékén tapasztalható 1300 m 
körüli vastagsággal szemben Gorica területén ]60—200 m az összvastagsága.

Jellegzetesen ideális szelvényét a 23. ábrán látjuk. A vörös aleurolit összletre települő felsőperm 
tarka homokkő sorozat kb. 200 m-es vastagságával mindenütt megtalálható, jellegzetes üledék. 
Vörös, zöld és kevés szürke homokkőrétegekből álló képződmény csoport. Jellemzője, hogy a kimosási 
felület két oldalán nagy szemcsenagyság-különbséget találunk, az aleurolit zárótagra következő, 
kavicsos durvaszemű homokkő miatt. Ez a jellegzetessége gyors változásokra mutat az üledékkép
ződés menetét illetően. Színe, szemcsenagysága, valamint ezek változékonysága új üledékképződési 
ciklust jelez a vörös aleurolit összlethez viszonyítva.

A felsőperni tarka homokkő sorozatból fokozatosan kifejlődő szürke homokkő összlet egyveretű 
képződmény. Átfogó vizsgálata — csakúgy, mint az előbbi képződmény esetében — még várat ma
gára. Általános jellemzőit Barabás A. szerint a következőkben rögzítjük: szürke, túlnyomóan apró- 
és középszemű, sokszor arkózás homokkőből áll. Heer, О. és TYzson I. ebből az összletből határozott 
meg növénymaradványokat, melyek perm (felsőperm) időszakot bizonyítanak. „Fácies szempont
jából tágabb értelemben folyóvízi képződmény, de gyakoribb benne az ártéri, tavi és mocsárvízi 
jellegeket mutató réteg. Felső része a következő vörös színű összlet felé való átmenetként zöld színűvé 
válik.”  (Barabás 1964).

A szürke homokkősorozat felső részén zöld és vörös színű rétegek lépnek fel, tíz vagy több tíz 
méter vastagságban és felettük egységesen vörös, az ún. „fedővörös”  homokkő következik. A fedő
vörös homokkő vastagsági változása megfelel az egész felsőpermre vonatkozó megállapításnak, mi
szerint a Bükkösd—Gorica területén néhányszor tíz méter, a Pécs alatti deindoli területen pedig közel 
300 m. Kivastagodási iránya DK felé mutat, ill. általában keleti. B arabásné  (1969) feldolgozása 
szerint a rétegtani szintek vastagsága kelet felé szintén növekszik.

A Ny-mecseki felsőperm homokkő sorozatban három egység ismerhető fel: oxidált—redukált — 
oxidált, melyek a terület egyes részein lieteropikus kifejlődésben kapcsolódnak. A villányi területen 
ebben a formában ezt a hármas egységet a túrony—csarnótai szelvény nem mutatja. A bissei kvarc-
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27. ábra. Szalatnak-4. sz. fúrás szelvénye 
( K a s z á s  F. 1 968)

*456. 27. Das Profil der Bohrung 
Szalatnak-4 (nach F. K a s z á s  1968) 

Bedeutung der Kolonnen von links nach rechts : 
Korngrösse: mergeliger Dolom it, Ï 0 1 1 , Aleurolit, 
feinkörniger, kleinkörniger, mittelkörniger, gross- 
körniger, grobkörniger Sandstein, kleiner, mittlerer, 
grober Schotter; Abschnitte der Sedimentations- 

bildung

porfír sorozat értékelésénél azonban rámutattunk arra, hogy 
a vulkáni tevékenység intenzitásában jól bizonyítható mini
mum jelentkezik a középső részen, vagyis a szürke összlet- 
nek megfelelő rétegtani szintben. A vulkáni tevékenység hiá
nyával mód nyílott az üledékgyűjtő medencében a vegetá
ció, valamint a redukált környezet kifejlődésére. A szürke 
összlet kifejlődésével kapcsolatos eddigi magyarázatok a me
cseki lelőhelyen időjárási változásokat feltételeztek, vagy el
térő fáciest. Ezek a megállapítások azonban — tekintve, 
hogy a szürke összlet jelentős vastagságú heteropikus fácies- 
ben fejlődik ki a vörös homokkővel — komoly ellentmon
dásokat tartalmaztak. Az ezután következő főkonglomerá
tum regionális diszkordanciával települ, és eltérő kőzettani 
jellegekkel rendelkezik.

4. Jakabhegyi főkonglomerátum és homokkő formáció

A villányi területen, mint az előbbiekben láttuk, kétféle 
helyzetben találtuk a főkonglomerátumot. A nyugati részen 
vastag törmelékes sorozatra települ, míg a keleti területen a 
кV arcporfírra transzgredál.

A Délkelet-Dunántúl területén még a következő helyek
ről ismerjük a fenti sorozatot: Ny-i Mecsek, Szalatnak, 
Szilágy és Bátaszék. Ezek közül a keletre eső szalatnaki — 
szilágyi—bátaszéki területen „régi” alaphegységre (szilur pa
la. gránit) transzgredál a főkonglomerátum, míg a Nyugat- 
Mecsek területén szintén perm törmelékes sorozatra települ. 
A jakabhegyi homokkő jellegzetes kifejlődése első látásra is 
biztossá teszi összetartozásukat. Részletes vizsgálatuk a disz- 
kordancia kimutatása miatt vált szükségessé, valamint a fá- 
cies és kor bizonyítása érdekében.

A Ny-i Mecsek a legnagyobb összefüggő terület, ami igen 
nagy természetes feltártságban, valamint több száz mélyfú
rás adata alapján tanulmányozható. A Goricától Pécsig húzó
dó, összefüggően megkutatott szelvény hossza kb. 20 km. A 
jó feltártsági viszonyok mellett a térképezési adatok, vala
mint a folyamatos üledékföldtani szelvényezés lehetővé tet
ték, hogy a különböző földtani jellemzőket nagy adatszám 
mellett vizsgáljuk és hasonlítsuk össze.

A villányi területen kapott adatsorok (Szava-4., Csarnóta-
1., Túrony-1., Bisse-1., Vokány-2. és Peterd-1. sz. fúrások) 
értelmezése csak a többi adattal való összehasonlítással old
ható meg és viszont. A 22. és 23. ábrák együttesen tartal
mazzák a mecseki és villányi-hegységi adatokat. A rétegtani 
oszlop, valamint az üledékfejlődési szakaszok világosan mutat
ják, hogy e két területen az üledékfejlődés azonos módon (azo
nos ütemben és azonos fáciesben) történt.

A főkonglomerátum diszkordáns települését a Ny-i Me
csek területén B öckh J. (1876) után sokoldalú vizsgálattal 
bizonyítottuk (-Jámbor Á. 1962, K assai M. 1969). A felsőperm 
összletre települő durvakavicsos konglomerátum az egész te
rületen nyomozható üledék. Megjelenése a reliefenergia meg
növekedését jelentette regionális elterjedésben, ami bizonyít

hatóan diszkordanciát eredményezett a perm üledékgyűjtő területén.
A főkonglomerátum és a folyamatosan kifejlődő jakabhegyi homokkő sorozat más típusú, a perm 

homokkövek üledékeitől erősen eltérő adatokkal jellemezhető (pl. közepes ritmusok vastagság- 
eloszlása). A vizsgált üledékföldtani jellemzőknek nagymértékű különbsége bizonyítja azokat a meg
változott ősföldrajzi és fácieskülönbségeket, amelyeknek alapján a diszkordanciát hangsúlyozzuk a 
perm sorozat felé.

A jakabhegyi homokkő jellemzői mindenben azonosak a két területen. Az üledékfejlődési sza
kaszok azonossága talán a legfontosabb e tekintetben.
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A főkonglomerátum után egyre csökkenő átlag szemcsenagyság tapasztalható, ami azonban 
nem fejlődik a finomszemű homokkő- vagy aleurolitrétegek kimutatható megjelenéséig, hanem egy, 
a Ny-i Mecsekben kavicsos homokkőszintnek nevezett réteg fellépésével új ciklus kezdődik. Ez a 
kavicsos (K assai 1969) homokkőréteg a Ny-i Mecsek egész területén kimutatható, de sehol sem dú- 
sulnak fel úgy a kavicsok, hogy azokat konglomerátummá lehetne minősítem. E kavicsos homokkő
szint után — mely egy kis ciklus bevezető tagja — alig ingadozó szemcsenagysággal fejlődik a jakab
hegyi homokkő sorozat a „vörös aleurolit fáciesig” (K assai 1969), mely alig 10 m vastagságával 
Goricától a villányi szelvényekig azonosan megtalálható. A következő átmenetesen kifejlődő homokkő 
azután felfelé egyenletesen megy át a már faunás alsótriász aleurolitokba, gipszes márgákba, dolo
mitokba, mészkövekbe. A jakabhegyi homokkőé három jellegzetes rétegszintje — főkonglomerátum, 
kavicsos homokkő, vörös aleurolit fácies — a mecsek—villányi területen azonosan, egyformán meg
található, amiből a képződési körülmények nagy területű stabilitását bizonyítjuk, s e tényezőt is 
felhasználjuk a fácies- és korkérdés megoldásához.

A szalatnaki területen, közel 10 fúrás adata alapján, a jakabhegyi főkonglomerátum és homokkő 
szilur fekete palákra transzgredál (27. ábra). A szilur alaphegységen több tíz méter vastag vörös mállási 
kéreg mutatható ki (Várszegi K. 1972). A főkonglomerátum kavicsai nagyságban és összetételben is 
megfelelnek a mecseki területen ismerteknek. A 27. ábrán a vörös aleurolit fácies ugyancsak jól el
különül, és a már triász faunával jellemezhető aleurolitok és márgák felé a homokos átmenet azonos 
a mecsek -villányi szelvényekével. Ez a vörös aleurolit fácies tehát a szalatnak—villányi területen 

- mely közel 50 km távolságban van vastagságra (10 m), makroszkópos megjelenésre, a réteg
sorban elfoglalt helye szerint azonosan települ csakúgy, mint a goricai területen (Ny-i Mecsek), amelyik 
mindkettőtől kb. 30 km-re van.

A régi alaphegységre transzgredáló főkonglomerátummal induló jakabhegyi üledékképződési 
sor tehát azonos típusú üledékkel, azonos fejlődési sorral megy át a márga—mészkő sorozatba úgy, 
amint azt a villányi területen is tapasztaltuk.

Szilágy—bátaszéki terület

A szilágy—bátaszéki területen (29. ábra) települő főkonglomerátumot és jakabhegyi homokkő 
sorozatot Szederkényi T. (1963) vizsgálataiból ismerjük. A rétegsor felső része lepusztult, így a jakab
hegyi homokkőnek csak az alsó része ismert. Makroszkópos jellemzői azonosak a Villányban ismer
tekkel. Fontos ősföldrajzi megállapításként értékeljük Szederkényi T. azon megfigyelését, hogy míg 
a szilágyi fúrásokban a főkonglomerátum tartalmaz kvarcporfír kavicsokat, addig az ettől keletre 
települő bátaszéki fúrásban kvarcporfír nem mutatható ki. Ez a megfigyelés is bizonyítékot szolgál
tatott (a szerkezeti fejezetben kifejtettek szerint) a kvarcporfír vulkanizmus szerkezeti meghatáro
zásához, valamint annak bizonyításához, hogy a főkonglomerátummal induló triász transzgresszió 
kelet felé vándorol.

A jakabhegyi homokkőre a jól osztályozottság jellemző, valamint az igen magas kvarctartalom. 
Egyes rétegek szinte „üveghomok”  minőségűek, és a szemcseösszetételi görbék tanúsága szerint 
jellegzetesen egymaximumosak, jakabhegyi típusúak.

A bátaszéki adat azt bizonyította, hogy a főkonglomerátum a Gorica—Szilágy—Bátaszék 55 km- 
es hosszúságú vonalon összefüggő, egységes rétegként jelenik meg. Ezek a méretek és azonossági 
bélyegek, valamint a települési helyzet egyértelműen meghatározták a képződménysor fácies- és kor
beli minőségét.

IV. SZERKEZETI VISZONYOK IDŐBEN ÉS TÉRBEN

A vizsgált képződmények szempontjából két fontos kérdés csak a Délkelet-Dunántúl tektonikai 
elemzésével együtt volt megoldható. Az egyik kérdés: hogy a mecseki és villányi perm—alsótriász 
összletek összefüggő vagy különálló medencében rakódtak-e le. Ez a probléma a jelenleg közöttük 
húzódó ún. Görcsönyi-hátság szerkezeti, valamint a fedett területek alaphegységének pontos vizsgá
latát igényelte. A másik kérdés: a villányi — mecseki perm képződmények kiékelődésének meghatá
rozása kelet felé, minthogy Szalatnak—Szilágy— Bátaszék területén a jakabhegyi főkonglomerátum
mal indul az üledékképződés. Ehhez kapcsolódóan a felsőperm kvarcporfír vulkánosság helyének szer
kezeti magyarázatát is meg kellett oldani.
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1. A mecsek—villányi antiklinális

A Villányi-hegység északi előterében mélyült fúrások adatai alapján megszerkeszthetővé vált 
a K —Ny-i szelvény (28. ábra), valamint közvetlen földtani adatok birtokában a harmadkor előtti 
alaphegységre vonatkozó geofizikai paramétereloszlások földtani értelmezését is meg lehetett oldani.

A területről rendelkezésre állt á Várfalvi L. (1962) által szerkesztett 1:50 000-es méretarányú 
mélység- és szeizmikus sebesség térkép, a Geofizikai Évkönyvben (1964) megjelent 1:100 000-es 
méretarányú, nagyrészt geofizikai adatokból szerkesztett harmadkor előtti fedetlen alaphegység 
térkép, valamint L en d vai K. (1965) 1:50 000-es méretarányú mélység- és szeizmikus sebesség és 
szerkezeti térképe. E három feldolgozás eredményeit az utóbbi évek jelentős számú mélyfúrási ada
taival kiegészítve — melyek közül csak a Túrony-1. sz. f. adata állt rendelkezésre az előbbi térképek 
szerkesztésekor — készült el a harmadkor előtti fedetlen alaphegység térképe (29. ábra). A térkép, 
valamint a földtani szelvények alajrján (28., 29., 30. ábrák) a következő megállapításokat tehetjük:

A Ny-i Mecsek oldaláról csakúgy, mint a villányi oldalról, a K —Ny-i szelvényben általános 
keleti dőléssel helyezkednek el a karbon—perm—triász rétegek, melyek körülveszik a görcsönyi 
morfológiai maximum kristályos képződményeit.

Az antiklinális alakulatra jellemző általános dőlésadatok szintén igazolódtak, mivel a Ny-mecseki 
részaránytalan antiklinális alakulatra jellemző az északi szárny laposan messzenvúló ÉÉK-i dőlése 
(a déli szárny kicsi és hirtelen mélyülő, meredeken dőlő), míg a Villányi-hegységben DDIvi általános 
dőlést tapasztalunk. Magyarázatra szorul azonban a Ny-mecseki részaránytalan antiklinális illesz
kedése. A mecsek—villányi nagy antiklinális kialakulása után az ún. „Mecsekalja vonal”  fellépésé
vel ez az egységes szerkezet kettészakad. Az antiklinális magját jelentő görcsönyi morfológiai maxi
mum süllyedésével alakul ki a Ny-mecseki részaránytalan alakulat úgy, hogy a déli oldal a süllyedéssel 
együtt lehajlik, mielőtt még jelentős eróziót szenvedett volna. Ezért találunk a „Mecsekalja vonal” 
területén még Kővágószőlős alatt is jura képződményeket és triász anizuszi mészköveket.

A Siklósbodony-1. sz. fúrásban feltárt felsőkarbon—alsóperm harmonikus határátmenet szintén 
abszolút értelemben bizonyítja, hogy a Görcsönyi-hátság kialakulása perm utáni, vagyis a perm 
időszak alatt nein állott fenn. A mecsek—villányi karbon—perm képződmények nagyszámú ásvány
kőzettani vizsgálati anyaga szintén azt bizonyítja, hogy e terület ma ismert képződményei, külö
nösen a jellegzetes gyódi szerpentin—amfibolit kőzetek, nem vesznek részt a perm törmelék-össze
tevőkben.

Abszolút szerkezeti bizonyítékot jelent a Szava-4., Szava-], sz. fúrások különböző rétegsorának 
egymásmellettisége (30. ábra). Eszerint a Görcsönyi-hátság képződményei egy nagy szerkezeti vonal 
mentén érintkeznek a Villányi-hegység perm—alsótriász törmelékes rétegsoraival. E szelvényben 
a törésvonal két oldalán a függőleges irányú elmozdulás nagyságát, a kelet —nyugati szelvényben 
megismert karbon—perm—mezozóos vastagsági adatok alapján, több ezer méterre tesszük. E jelentős 
elmozdulást kelet felé szintén követhetjük a LENDVAi-féle térkép, valamint a Peterd-1. sz. fúrás és 
földtani meggondolások alapján.

Bár jelen tanulmány keretén kívül esik a görcsönyi morfológiai maximum kristályos képződmé
nyeinek kőzettani és belső szerkezeti vizsgálata, mégis itt kívánjuk megjegyezni, hogy ez az irodalom
ban általában egységesnek tartott terület közel sem az. A Szava-1. sz. fúrásban feltárt felsőkarbon 
fekete agyagkő és kvarcporfír szintén csak egy újabb szerkezeti sík mellett kapcsolódhat a Kd-1. 
sz. fúrás által feltárt képződményekhez (29. ábra), valamint a terület alaphegységének morfológiai 
viszonyai is több szerkezeti vonal létezését sejtetik, melyek eltérő kőzeteket kapcsolhatnak össze 
(Fazekas  V .—K assai M.—V incze J. 1969).

Mint láttuk, a csarnótai fúrásban feltárt metamorfizálódott sorozat nem regionális hatás ered
ménye, és az esemény biztosan perm utáni. A Ny-i Mecsek területén a 4601. sz. fúrásban (30. ábra) 
egy 26 m vastag albitosodott telérrendszert mutattunk ki (Fazekas  V ., Várszegi K.), ahol az elem
behozatal is bizonyítható volt. Mindezek az adatok a Görcsönyi-hátságra, mint központra mutatnak, 
ahol e hatások okát kereshetjük (a gyódi szerpentin—amfibolit sorozat egy bázisos vulkanizmusra 
utalhat), de ugyanez a terület az egységes mecsek—villányi antiklinális központja is.

A fentiek alapján bizonyított antiklinális alakulat tehát a mecseki és villányi perm terület utó
lagos elkülönülését igazolja azzal együtt, hogy a két terület üledékföldtani vizsgálataival is az egy
séges perm üledékgyűjtőt lehetett bizonyítani.

2. A villányi—szalatnaki paleozóos mély törés

Mint arról már a jakabhegyi főkonglomerátum és homokkő tárgyalásánál szóltunk, a szalatnak — 
szilágy—bátaszéki területen hiányzik a perm törmelékes sorozat. A tárgyalt két terület között hú
zódik a K-i Mecsek mezozóos tömbje. Itt a mélyfúrások nem érték el a szóban forgó képződményeket.
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PERM

1

31. ábra. A villány—szalatnaki paleozóos mély törés ősföldrajzi vázlata 
1. Alsóperm aleurolit, 2. tarka hom okkő, 3. szürke hom okkő, 4. fedővörös hom okkő (2— 4. felsőperül), 5. jakabhegyi hom okkő, 6. szeizi — 

kampili, 7. anizuszi mészkő (5— 7. triász), 8. gránit, szilur pala, vulkánitok

Abb. 31. Paläogeographische Skizze des paläozoischen Tiefbruches von Villány—Szalatnak 
1. Unterpermischer Aleurolit, 2. bunter Sandstein, 3. grauer Sandstein, 4. roter Hangendsandstein (2— 4. Oberperm), 5. Jakabberger Sandstein, 

6. Seiser-Campiler Schichten, 7. anisischer Kalkstein (5— 7. Trias), 8. Granit, siluriseher Schiefer, Vulkanite

32. ábra. A DK-i Dunántúl földtani felépítésének tömbszelvénye az anizuszi emelet végéig 
1. Felsőkarbon hom okkő, 2. alsóperm tarka hom okkő, 3. alsóperm vörös aleurolit, 4. felsőperül hom okkő, 5. jakabhegyi hom okkő, 6. alsótriász 

márgák, 7. anizuszi mészkő, 8. kvarcporfír, 9. gránit, 10. a törm elék beszállítási iránya

Abb. 32. Blockdiagramm des geologischen Aufbaues von SO-Transdanubien bis Ende der anisischen Stufe
1. Oberkarbonischer Sandstein, 2. unterpermischer bunter Sandstein, 3. unterpermischer roter Aleurolit, 4. oberpermisclier Sandstein, 5. Jakab
berger Sandstein, 6. untertriadische Mergel, 7. anisischer Kalkstein, 8. Quarzporphyr, 9. Granit, 10. R ichtung des Transportes vom  klastischen

Material
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SZALATNAK

33. ábra. A villány—szalatnaki mélytörés területén levő mély miocén medencék 
1. Mélytörés, 2. m iocén medencék mélysége. A =  helvéti medencebelseji kifejlődés, B =  helvéti partmenti kifejlődés 

Abb. 33. Die tiefen Miozänbecken im Gebiete des Tief bruches von Villány—Szalatnak 
1. Tiefbruch, 2. Tiefe der miozänen Becken. A =  helvetische Ausbildung des Beckeninneren, В =  helvetische Ausbildung am Ufer

34. ábra. Haránttörések szerepe a K-i Mecsek nagyszerkezeti felépítésében (Hámor G. 1970)
1. D iabáz-, 2. fonolit-, 3. riolit-, 4. andezit-, 5. dácit-vulkanizmus maximuma, 6. fontosabb haránttörések, 7. neogén gyúrt szerkezetek, 8 .100

m-es nagyságrendet meghaladó pikkelyszerkezetek

Abb. 34. Die Holle der Querbrüche im grosstektonischen Aufbau des O-lichen Mecsek-Gebirges (G. Hámor, 1970) 
M axim um  des 1. D iabas-, 2. Phonolith-, 3. Rhyolith-, 4. Andesit-, 5. Dazit-Vulkanismus, 6. wichtigere Querbrüche, 7. neogene gefaltete Struk

turen, 8. Schuppenstrukturen von einer Grössenordnung über 100 m

5 G e o lo g ica  H u n ga rica  17 65
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35. ábra. A pannóniai üledékek felszínének magassági helyzete a Mecsek hegység déli diszlokációs övében
( K l e b  В. 1968)

1. A lsópannon üledékek felszíne, 2. felsőpannon üledékek felszíne

Abb. 35. Die Höhenlage der Oberfläche von den pannonischen Ablagerungen in der südlichen Dislokationszone
des Mecsek-Gebirges (B. K l e b , 1968)

1. Oberfläche der unterpannonisclien Ablagerungen, 2. Oberfläche der oberpannonisclien Ablagerungen

36. ábra. A )  DK-Dunántúl gravitációs térképéből szerkesztett É K —DNy-i irányú,átlagszelvény; B ) DK-Dunán- 
túl harmadkor előtti alaphegység-felszínének átlagmélység-szelvénye, EK —DNy-i irányban 

Abb. 36. A) NO-SW-liches Durchschnittsprofil, konstruiert aufgrund der Gravitationskarte SO-Transdanubiens; 
B) NO-SW-liches Profil der Durchschnittstiefe der Oberfläche vom vortertiären Grundgebirge im Gebiete von

SO-Transdanubien



A Ny-i Mecsek felsőperm képződményei azonban ez irányban jelentős vastagodást mutatnak (31. 
ábra). „Ezt a vastagságot extrapolálva a K-i Mecsek alá, már geoszinklinális mélységet kapnánk, 
amit sem földtani meggondolások, sem a geofizikai adatok nem támasztanának alá.”  (Barabás A. 
1964). így, bár közvetett alapon, de a méretek ismeretében megbízhatóan bizonyíthatjuk, hogy a 
K-i Mecsek alatt is hiányoznak a perm képződmények, és a kristályos alaphegységre (szilurra?) 
transzgredáló jakabhegyi főkonglomerátum nyitja meg az üledékes sorozatot.

Az előbbi területektől délre a monyoród—máriakéméndi jura vonulat húzódik, melynek felépí
tését a szükséges mélységig szintén nem ismerjük. A tőle délre fekvő Bólyi-medence geofizikai inter
pretációja (Len d vai 1965) alapján mégis képet kaphatunk e területek felépítéséről.

37. ábra. A Dunántúl harmadkor előtti alaphegységének mélységtérképe (MAPI) és átlagmélységi eloszlása 
Abb. 37. Tiefenkarte des vortertiären Grundgebirges in Transdanubien (Ung. Geol. Anst.) und die Verteilung der

durchschnittlichen Tiefen
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1. A  triász transzgresszió iránya, 2. törmelékszállítás iránya a felsőperm  végéig, 3. felsőperm  kvarcporfír vulkanizmus, 4. lepusztulási terület 
a felsőperm  végéig, 5. perm— felsőkarbon üledékgyűjtő, 6. m élyfúrások; В — M— У  =  B akony— Mecsek— Villányi-hegység a szelvényben;

P — К  =  perm — felsőkarbon

Abb. 38. Paläogeographische Skizze des Oberperms in Transdanubien 
1. Transgressionsrichtung der Trias, 2. R ichtung des Schuttransportes bis zum Ende des Oberperms, 3. oberpermischer Quarzporphyr- 
Vulkanismus, 4. Abtragungsgebiet bis zum Ende des Oberperms, 5. Ablagerungstrog im  Oberkarbon-Perm, 6. T iefbohrungen; В — M— V  =  

=  B akony— Mecsek— Villányer Gebirge im  P rofil; P — К  =  Perm— Oberkarbon

A Szilágy—Mony or ód összekötő vonal területén és az Ellendi-medencében triász vagy annál 
fiatalabb mezozóos képződményeket várhatunk, az eddigi felfogásokkal ellentétben.* Ezt támogatja 
még az is, hogy délről az Ellendi-medence felé haladva a Vokánv-2., Peterd-1. és Monyoród-1. sz. 
fúrásokban mind teljesebb mezozóos rétegsort kapunk, de ugyanígy van ez a Mórágy—Szilágy vo
nalon is.

A Bólyi-medencében L en d vai —500 m-ben a perm és jakabhegyi homokkő-képződményekhez 
hasonló szeizmikus sebességértékeket mutatott ki, amelyeket miocén határfelületnek minősített. 
Felfogásunk szerint — mely nem mond ellent a geofizikai adatoknak — ez a határfelület a jakabhegyi 
homokkőnek felel meg. Ezt a felfogást a Peterd-1. sz. fúrás rétegsora szintén támogatja, ahol ebben

* A kézirat lezárása után az Ellend-2. sz. fúrás jakabhegyi homokkőbe jutott neogén fedő alatt. A jakab
hegyi homokkő feküjét nem érte el,
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A DK-DUNÁNTÚL PERM KÉPZŐDMÉNYEINEK KORBEOSZTÁSAI 5. táblázat

M E C S E K
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BEUDANT, F. S. 1813.
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FEKVŐ

Vörös homokkő.

konglomerátum és kvarcporfir

(Rotliegend )

Felsőkarbon

2.

PETERS, К. 1862.

Werfeni palák

Vörös homokkő

Rotliegend?

3.

BOCK H. -  HEER О. 1876

Jakabhegyi homokkő 

és konglomerátum

Vörös,

sárga és szürke homokkő, 

aprószemü konglomerátum, 

vörös, palás agyag

Ismeretlen

Ismeretlen

a
••o

4.

VADÁSZ E. 1935.

Werfeni pala

Jakabhegyi homokkő 

felső tagozat

Jakabhegyi konglomerátum, 

középső tagozat

Vörös és szürke homokkő, 

konglomerátum 

és palás agyag, 

alsó tagozat

Ismeretlen

Fillit (?

оId•o

BARABÁS A. 1955.

Werfeni rétegek

Átlósan keresztrétegzett 

vörös homokkő

ívesen keresztrétegzett 

vörös homokkő, 

durva konglomerátum

Vörös homokkő 

szürke, barna, 

zöld homokkő 

és konglomerátum

Vörös agyagkő és márga, 

palás agyag

Kvarcporfir

Kristályos alaphegység

6 .

TŐZSÉR O. 1961.

Jakabhegyi homokkő, 

durva konglomerátum

Fedővörös, zöld, 

szürke és tarka 

homokkő összletek

Vörös aleurolit összlet

Átmeneti (Cserdí) rétegösszlet

Kvarcporfir feletti 
vörös homokkő és 

konglomerátum összlet

Kvarcporfir

Kvarcporfir alatti 

vörös homokkő 

és konglomerátum összlet

Gránit

7.

BARABÁS A. -  TŐZSÉR 0. 1961.

Szeizi rétegek

Jakabhegyi homokkő

Főkonglomerátum

Fedővörös, zöld, 

szürke és tarka 

homokkő összletek

Aleurolit összlet 

Átmeneti összlet

Vörös homokkő 

és konglomerátum, 

kvarcporfir közbetelepüléssel

Gránit

8.

BARABÁS A.-NÉ 1962.

Szeizi rétegek

Jakabhegyi homokkő 
Főkonglomerátum

Vörös, zöld, 

szürke és tarka 

homokkő összletek

Aleurolit összlet

Vörös homokkő 

és konglomerátum, 

kvarcporfir közbetele — 

püléssel

Gránit
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9.
BARABÁS A. -  JÁMBOR Á. 

BARABÁS A.-NÉ —TŐZSÉ R 0. 1964.

Alsó szeizi rétegek

Jakabhegyi
homokkő

összlet

Vörös homokkő, 
vörösbarna aleuro
lit, durva kongl.

Vörös homokkő

Szürke homokkő

Tarka homokkő

Vörösesbarna 

aleurolit összlet

Átmeneti összlet

Vörös, durvatörmelékes összlet, 

kvarcporfir

Vörös

durvatörmelékes

összlet

Kristályos alaphegység

10.
KASSAI M. 1971.

Werfeni

rétegek

Kövületes 
alsótriász, 

vörös aleurolit,, 2  
jakabhegyi hkő, 

fökonglo 
merátum

Vörös
Heteropikus 

Szürke kifejlődésü
homokkövek

Tarka

Vörös

aleurolit

összlet

Vörös-tarka durvatörmelékes 

homokkő összlet 
(Cserdi rétegek)

Felsőkarbon 
(Gyűrufűi tarka 

rétegek kvarcporfirral)

2
■o

V ILLA N Y I-H G .

11 .

KASSAI M. 1971.

Werfeni

rétegek

Kövületes 
alsótriász, 

vörös aleurolit, 
jakabhegyi hkő, 

fökonglo -  
merátum

Vörös

Zöld

Szürke

> ..R

Kvarcporfir
tufa-

agglomerátum-
láva

Heteropikus kifejlődésben

Túronyi
rétegek

Vokány-bissei
rétegek

Vörös

aleurolit

összlet

Vörös-tarka durvatörmelékes 

homokkő összlet

Felsőkarbon
szürke homokkő sorozat 

(Tésenyi rétegek)

1—9. Jámbor Á. (1964) összeállítása szerint



a mélységben találtuk a jakabhegyi homokkő tetejét. A másik adat, amely ez utóbbi képet alátá
masztja az, hogy csak ez a földtani felépítés indokolja a terület gravitációs anomália menetének emel
kedését kelet felé (28. ábra). Itt jegyezzük meg, hogy az e kérdésben való. összehangolt földtani— 
geofizikai bizonyítást nagyban elősegítette L en d vai sokoldalú, magas színvonalú dokumentációi
nak korrektsége.

A fentiek alapján tehát e mélytörés a perm időszak alatt a nyugati oldalon levő perm üledék
gyűjtőt választotta el a keleti lepusztulási területektől (32. ábra). À  triász és alsójura képződmények 
szintén e törés területén érik el legnagyobb vastagságukat, és e törés területén találjuk a ligeti és 
ellendi mély miocén medencéket is (29., 33. ábra).

39. ábra. Az alpi és germán kifejlődésű triász mai elterjedése és valószínű ősföldrajzi határai ( P e t k o v t c , K .—
M a b k o v i c , E. 1961)

1. A  triász képződmények mai elterjedése (alpi típus), 2. ua. (alpi és germán típus), 3. a triász tenger valószínű ősföldrajzi határai, 4. Villány—
szalatnaki m ély törés (K assai M. szerint)

Abb. 39. Die heutige Verbreitung der alpinen und germanischen Trias und ihre wahrscheinlichen paläogeographi-
sehen Grenzen (K. P e t k o v i c — E. M a k k o v i c , 1961)

1. Heutige Verbreitung der triadischen Bildungen (alpiner T yp), 2. dieselbe (alpiner und germanischer T yp), 3. wahrscheinliche paläogeo- 
graphische Grenzen des triadischen Meeres, 4. Tiefbruch von  Villány— Szalatnak (nach M. K assai)

H ám or  G. (1970) és K leb  В. (1968) a miocén és pannóniai korú képződmények vizsgálatakor 
szintén jelentős ÉNy—DK-i tektonikai vonalakat mutattak ki, melyeket alaphegységi törés jelen
létére vezettek vissza (34., 35. ábra). A villány—szalatnaki paleozóos mélytörés tehát a fiatalabb 
üledékek képződése idején is kimutatható hatást gyakorolt.

E törésvonal jelentőségét még azzal is bizonyíthatjuk, hogy míg nyugati oldalon a mecsek— 
villányi antiklinális alakulat határozza meg a harmadkor előtti fedetlen alaphegység rajzolatát, 
a keleti oldalon ÉK —DNv-i pásztákba rendeződve találjuk a képződményeket (Szalatnak, K-i 
Mecsek, Mórágyi-hegység, monyoródi jura vonulat, Bólyi-medence). E két terület szerkezeti vonalait 
— a jelenlegi ismeretek mellett — nem minden esetben könnyű összekapcsolni (29. ábra).

A villány—szalatnaki mélytörés szerepe a terület vulkanizmusára is meghatározó és viszont. 
A vokányi felsőperm kvarcporfír vulkanizmus e törés területére esik, valamint ide tartozik a már ko
rábban feltételezett perm kvarcporfír vulkanizmus is Szalatnak közelében (K assai 1969), amelyet 
Várszeg i К. a szalatnaki területen talált kvarcporfír vulkáni bombával igazolt. Jelenlétét közvetett 
úton bizonyítja a térségben található relatív gravitációs minimum is. A mecseki mezozóos pászta

69



középvonalában fekvő alkáli vulkanizmus középpontja szintén e törés jelenlétét igazolja, valamint 
helyzetét e mélytörés magyarázza is.

Megvizsgáltuk e mélytörés továbbfolytatását a Dunántúlon ÉNv felé, keresve a DK-Dunántúlon 
felismert jellemzőket :

— a harmadkor előtti alaphegység mélységviszonyait — vonalmenti átlagolással — azonosnak 
találtuk (36., 37. ábra);

— a geotermikus gradiens adatok e zónában határozott maximumot érnek el ;
— a mélytörés jól illeszkedik a Sc h e it e r  V. (1963) által kimutatott és jellemzett „dunántúl— 

bácskai paleozóos küszöbének nevezett szerkezetbe.
Ezek után feltételezzük, hogy a Dunántúlra vonatkozóan a 38. ábrán bemutatott ősföldrajzi 

kép érvényes a perm—triász határterületen.*
A déli—délnyugati kapcsolatot Vadász E. (1954) veti fel, miszerint a dinári geoszinklinálisb an 

,,. . . a perm—mezozóos folytonos üledékek tisztán nyílttengeriek. Kelet felé egy szárazfölddel érint
keznek, amely Délmagyarország, Középső-Szerbia és a Balkán hegységtől délre eső Rumélia területét 
foglalja magába.” Ehhez tartozóan közöljük P etk ovic , K. és Markoviő , E. (1961) ősföldrajzi váz
latát (39. ábra), mely a DK-dunántúli, dunántúli adatokhoz való kapcsolódás lehetőségét messze
menően tartalmazza.

V. FEJLŐDÉSTÖRTÉNET

A Villányi-hegység paleozóos rétegeinek feltárásával és a Ny-i Mecsek azonos képződményeivel 
történő sokoldalú összehasonlító vizsgálatával megnyílt a lehetőség a DK-Dunántúl jelentős részén 
az átfogó ősföldrajzi kép kialakítására. A szerkezeti viszonyok tanulmányozásához már bizonyos 
ősföldrajzi elemeket fel kellett használni, Íriszen az üledékföldtani adatrendszerekből azonnal ős
földrajzi következtetések vonhatók le, és a kialakított szerkezeti képnek összhangban kell lennie 
ezekkel az adatokkal. Külön fejezetben való tárgyalásukat tematikus szemjrontok indokolják, vala
mint az a tény, hogy a szerkezeti elemzésnél térben és időben távoleső adatokat is fel kellett hasz
nálni.

1. Diasztrofizmus — korkérdés

A vizsgált durvatörmelékes—törmelékes üledéksorozat a ciklusos üledékképződés és a diasztro- 
fikus üledékszemlélet alapján jól meghatározható részekre különül el. Ezek az egységek a rétegsorban 
elfoglalt helyük, valamint vizsgált jellemzőik alapján jól azonosíthatók a Ny-i Mecsek hasonló 
képződményeivel. Azonosságuk korbeli azonosságot is jelent, és ezzel együtt, összefüggő térbeli kap
csolatuk azonos tektonikai hátteret, ősföldrajzi, őséghajlati környezetet (5. táblázat).

A növénymaradványokkal igazolt felsőkarbon viszonylag nyugodt, kis változatossággal bíró 
üledékeire az alsóperm változatos szín- és szemcsenagyságú sorozata következik, amely új típusú 
kőzettörmelékek, kavicsok megjelenését is jelenti. Az üledékföldtani szelvény adatai szerint ez a vál
tozás nem éri robbanásszerűen az üledékgyűjtőt. A lepusztulási terület viszonylagos megemelkedése 
következik be (reliefenergia-növekedés), mely az átlag szemcsenagyságok megnövekedésében tük
röződik. A közepes ritmusok vizsgálatából, szelvénybeli eloszlásából bizonyítjuk, hogy az üledék
anyag lerakódása két- vagy háromféle tényező periodikus ismétlődésének hatására történik. Ezek 
a meghatározó okok megegyeznek abban, hogy mindig azonos módon megújítják az üledékképződést. 
A közepes ritmusok gyakorisági eloszlási görbéjéből (3. ábra) mindkét összletre a 3—4 m körüli 
legnagyobb gyakoriságú maximumcsúcs jellemző és a mediánérték is azonos.

Mint már az előbbi fejezetekben láttuk, a felsőperm sorozatra is ez jellemző. A szóban forgó 
rétegösszletek képződési ideje több tíz millió év. Alig hihető, hogy a hosszú idő alatt ilyen egyenletesen 
ismétlődő, azonos hatású (amplitúdójú) tektonikai süllyedésben kellene keresnünk a közepes ritmusok 
képződési mechanizmusát. A másik ok, ami ennek ellene szól az, hogy függőleges szelvényben vizs
gálva a vastagságváltozásokat (4a—b, 8., 11. ábrák), nem kapunk egyenletes eloszlást. A vizsgált 
felsőkarbon szelvényben szimmetrikusan oszlik el, a hintázó kéregmozgás miatt. Az alsóperm szel
vényben pedig egyenletes csökkenés után, egyéb földtani jellemzők megváltozásától kísérve, hirtelen 
megnövekszik.

* Itt kell megemlítenem azokat az adatokat, melyek nem illenek bele a vázolt ősföldrajzi képbe : a tabi és 
dinnyési fúrások, Sza b ó  I m r e  meghatározása szerint, felsőperm faunával bizonyított tengeri rétegeket tártak fel, 
melyeket ő a Balaton-felvidéki vörös homokkő kifejlődésekkel azonosít, mint heteropikus fáciest.
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Ezekre a jól meghatározható, de elté
rő jellegű tektonikai háttérmozgásokra 
szuperponálódó közepes ritmusok kiala
kulását kézenfekvő valamilyen periodiku
san ismétlődő, égi-mechanikai hatásokra 
kialakuló, időjárási—éghajlati változások
ra visszavezetni. Ennek száraz és csapadé
kos periódusok váltakozásában kellett 
megnyilvánulnia, ami a lehordási terület
ről eltérő átlag szemcsenagyságú törme
lék beszállítását eredményezte.

Barabás (1963) összeállítására, vala
mint Bacsák (1955) munkájára hivatkoz
va, a közepes ritmusok kialakulását a szo- 
láris klímatípusok periodikus váltakozásá
ra vezetjük vissza. A közepes ritmusban található rétegek közül meghatározó helyzetű a bázison 
levő durvaszemű kavicsos rétegcsoport, valamint a záró tagot jelentő finomszemű homokkő- vagy 
aleurolitréteg. Egy ilyen közepes ritmust az jellemez, hogy ,,klíma-típustól ugyanazon klíma-típusig 
tart, vastagsága a kifejlődési területtől és a közepes ritmusban részt vevő klíma-típusok számá
tól függően általában 1 m-től 12 m-ig terjedhet” ..  . „A  közepes ritmusra általában 40 ezer évet ka
punk (kialakulási időtartamként) a Pilgrim-féle táblázat alapján, a rövidebbek esetén pedig általá
ban 25 ezer évet.”  (Barabás 1963).

A kérdésbe és részleteibe tovább nem bonyolódva, a közepes ritmusok szoláris klímatípus
változásra való visszavezetését a 6. táblázatban foglaltakkal is ellenőriztük.

Ha ezt a vastagságot elosztjuk a közepes ritmusok gyakorisági diagramjának első maximum- 
értékre vett 3 m-es értékével, akkor az eredmény 1066. Tehát ennyi db közepes ritmusból áll a teljes 
perm sorozat. Ha keletkezési időtartamukat 40 ezer évnek vesszük, akkor a perm időszak 42,6 millió 
évig tartott, ha 25 ezer évet számolunk, akkor 26,6 millió évet kapunk. Ez utóbbi szám közelítően 
egyezik a permre mások által meghatározott értékkel.

Az alsóperm tarka homokkősorozat kialakulására, ritmusosságára tehát az éghajlati—időjárási 
változások rendszeres befolyást gyakoroltak. A tektonikai mozgások hatására pedig a reliefenergia
viszonyok megváltozása miatt (4a—b ábra) az előbbieknél nagyobb vastagságú egységek is kialakul
tak, melyeket Barabás után kis ciklusoknak nevezünk. Barabás (1963) tanulmányában BuBNOFF-ra 
hivatkozva, ezeket az egységeket diktiogenetikus mozgásokra vezeti vissza (,,helvi jellegűek és bi
zonyos mértékig köztes helyet foglalnak el az epirogenetikus és orogenetikus mozgások között” ), 
melyekre az jellemző, hogy vagy csak süllyedésben, vagy csak emelkedésben nyilvánulnak meg. 
Okuk az orogenetikus mozgások alfázisaiban keresendő. Az egyes kis ciklusokban kimutatható kőzet- 
összetétel-változás jogossá teszi azt a feltételezést, hogy határaikon bizonyos vulkáni működés fel- 
újulását is feltételezzük: a lepusztulási terület viszonylagos megemelkedésén túl.

Ezután a változatos üledékképződéssel bíró alsóperm tarka homokkősorozat után átmeneti 
tagokkal, mindig csökkenő reliefenergia mellett jut el az üledékfejlődés a vörös aleurolit összlet 
megjelenéséig (Jámbor 1964). Mint az előzőkben már ismertettük, ez az összlet a terepi makroszkópos 
vizsgálati módszerekkel már keveset árul el fejlődéséről. Nagy vastagsága, változatlansága eltérő 
ősföldrajzi körülményekre, fáciesre mutat. A tektonikai mozgások, éghajlati—időjárási változások, 
melyek ekkor is változatlanul fennállottak, nem jelentkeznek látható módon. Jelentős fáciesváltozásra 
a szerkezeti fejezetben kifejtettek szerint — hogy ugyanis a villány—szalatnaki mélytöréstől keletre 
lepusztulási terület volt a perm alatt — nem számíthatunk. Ezt a viszonylagos nyugalmat a felső- 
perm tarka homokkő megjelenése szünteti meg.

A villányi területen a vokánv—bissei kvarcporfírfeltörés indul meg, és a törmelékes üledékeket 
már szintén a durva szemcsenagyság jellemzi. A durva kőzetanyag, mely a kvarcporfírszármazékokon 
túl egyéb vulkanikus kőzetek kavicsait is tartalmazza, arra utal, hogy a lepusztulási terület anyag
szolgáltató szerepe megnőtt, tehát viszonylagosan megemelkedett, amivel együtt a vokányi kvarc- 
porfír-felnyomulás is megkezdődött. A Ny-mecseki felsőperm sorozat értékelésénél a vulkanizmussal 
kapcsolatban Jámbor A. (1967) olyan megállapítást tesz, mely szerint „A  felsőperm üledékekben levő 
kvarcporfír kavicsok anyaga az alsópermiektől lényegesen eltér, elsősorban a porfíros elegyrészek 
alárendelt volta következtében. Mivel ez a normál lepusztulási sorrenddel ellenkező értelmű változás, 
jogosan tételezhetjük fel, hogy a felsőperm elején a lepusztulási terület kiemelkedését jelentős riolit- 
vulkanizmusok kísérik.”  Ezt a megállapítást két év múlva, az eddig ismeretlen villány—szalatnaki 
kvarcporfír-adatok igazolták.

Erre, az új üledékfejlődési ciklusra a közepes ritmusok azonos eloszlása jellemző, mint azt az alsó- 
permben láttuk (3., 20. ábra). A szoláris klímatípusok változása tehát újra kimutatható és a tektonikus 
okokra visszavezethető kis ciklusok hasonlóképpen (Barabásné 1969). A felsőperm időszakot kitöltő

6. táblázat

Mecsek
Kor Képződmény és Villányi-hegység

átlagvastagság

fedővörös I 200 m
Felsőperm szürke > homokkő 800 m

tarka 1 200 m

Alsóperm vörös aleurolit összlet 800 m
tarka homokkő 1200 m

összesen: 3200 m
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kvarcporfír-tevékenységnek három jellegzetes egységét lehetett elkülöníteni (11. ábra): az induló 
kvarcporfírműködés túlnyomóan lávafolyással, az utána következő nyugodt időszak piroklasztikum- 
mal közbetelepült homokkő-, aleurolitrétegekkel és a befejező működési szakasz lávafolyással jelle
mezhető. Ez a hármas tagozódás a túrony—csarnótai törmelékes szelvényben is kimutatható (21. 
ábra).

A mecseki szelvényben a felsőperm tarka, szürke és fedő vörös összletek jelentik az időbeni azonos 
egységet a fentiekkel. Az alsó részen a változatos vulkanizmus tevékenysége alatt változatos színű 
és szemcsenagyságú, átlagban rosszul osztályozott üledékek keletkeznek, míg a középső nyugodt 
vulkáni ciklusban a szürke összlet jól osztályozott, növényi élet kialakulására alkalmas környezet 
alakult ki. A vulkántól távol, a Ny-i Mecsekben a fedővörös homokkő a felső, lávafolyással jellemzett 
szakasz alatt keletkezett.

A tárgyalt sorozatra következő főkonglomerátum és jakabhegyi homokkő már merőben eltérő 
tektonikai körülményekre utal, valamint az előző fejezetek alapján már bizonyítottan, eltérő üledék
földtani jellemzőkkel bír. Megjelenésével megszűnik a Villány—szalatnaki mélytörés meghatározó 
szerepe és a keleti területek is üledékgyűjtővé válnak. A meginduló transzgresszió betemeti a törés 
kvarcporfír vulkánjait.

A jakabhegyi homokkő fejlődésmenetében kimutatott két kis ciklus a mecseki és villányi terü
leten egyformán jellemző. A közepes ritmusok vastagsági eloszlása (3. ábra) határozottan elkülönül 
a permben tapasztalt eloszlásoktól és nagyobb mediánértékkel megváltozott tektonikai és ősföld
rajzi viszonyokat tükröz. Itt jegyezzük meg, hogy Majoros Gy . szóbeli közlése szerint a Balaton- 
felvidéki vörös homokkő sorozatban a közepes ritmusok átlagvastagsága 14—13 m között mozog, 
ami egyezik a jakabhegyi homokkő adataival.

A villányi rétegek üledékfejlődésében tehát határozott egységeket lehet elkülönítem, melyek jól 
azonosíthatók a mecseki rétegekkel (5. táblázat).

A korbeli hovatartozásra a következő elgondolásunk van: A téseny—bogádmindszenti — növény
maradványokkal bizonyított — felsőkarbon rétegek felett, és a triász faunával bizonyított rétegek 
alatt települ a szóban forgó sorozat. Ebből a rétegtani helyzetből következik, hogy a perm időszakot 
képviseli. A felsőkarbonnal a perm harmonikusan érintkezik, mint ezt már kifejtettük, a triásszal 
való kapcsolata pedig két megoldást kínál.

A perm—triász határkérdésnél érdemes feleleveníteni egy fontos tudománytörténeti vonatkozást. 
A Balaton-felvidék és a Mecsek két neves kutatója, Lóczy L. és B öckh J., a fenti két területen ugyan
csak a perm—triász határkérdés dilemmája előtt állt. Széles, európai ismereteik alapján is két meg
oldást adtak a korkérdésre, de azonos nézeten maradtak a rétegtani párhuzamosítás tekintetében.

Lóczy L. balatoni monográfiájában a Balaton-felvidóki vörös homokkő szintezéséről írt fejeze
tében így írt : ,,. . . Perm korúnak tekintettem a balatoni veres homokkövet, mint a I) i Alpok típusos 
grödeni homokkövével azonos képződményt” .

B öckh J., a Bakony D-i részének klasszikus geológiai leírója, más nézeten volt. Ő a vörös homok
követ az alsótriászba helyezte, ,,Pécs városa környékének földtani és vízi viszonyai”  című jeles mun
kájában pedig a grödeni homokkővel azonosított szent jakabhegyi homokkövet azért helyezte a fekü- 
jében levő verrukánóval együtt az alsótriász tarka homokkő emeletébe, mert megfigyelései szerint ez 
a kovás Araucarites (pontosabban ülmannites) fatuskókat tartalmazó perm homokkő felett diszkor- 
dánsan fekszik.

,,A Balaton melléki veres homokkövet és verrukánóját nyilvánvalóan csak a D-i Alpok grödeni 
rétegeivel és a pécsi Szentjakabhegy homokkövével hasonlíthatjuk össze.”  (Lóczy L. 1913).

A diasztrofikus üledékszemlélet alapján a jakabhegyi főkonglomerátum kimutatott regionális 
transzgresszióját jogosan azonosítjuk a perm—triász határral. A triász nagy tengeri transzgressziójá- 
nak bizonyított volta más területeken maga után vonja, hogy azt a jelenséget itt is keressük, mint 
regionálisan azonosítható időhatárt.

Mint láttuk, a főkonglomerátumból fokozatosan fejlődik ki a már alsótriász faunát tartalmazó 
rétegsor. Ez egy új helyzet eredménye, amelyet a transzgresszió indított el, tehát az okozat is jóval 
később következik be, mint az őt kiváltó ok.

A kárpát—balkáni rendszerben a diasztrofikus és a faumsztikai alapon megvont határt egyaránt 
megtaláljuk. Meggyőződésünk azonban — mint ezt a 32. és 38. ábrák bizonyítják —, hogy a diasztro
fikus alapon megvont határ a paleozoikum tektonikai, ősföldrajzi képének kimunkálásához sokkal 
több adattal szolgál, mint a faunisztikai alapon megvont határ, melyet szintén fontosnak tartunk-

A villányi kutatásokkal mindkét határt és e határok azonosíthatóságát is felmutattuk a mecseki 
és Balaton-felvidéki területekkel. Mindkét határmegvonás objektív alapon áll és igaz. Bármelyik ha
tárt használjuk is a triász és a perm szétválasztására, fontos megadni, hogy faunisztikai alapon vagy 
diasztrofikus alapon megvont határról van-e szó.
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2. Lehordás, anyagszállítás

A szerkezeti viszonyokra vonatkozó fejezetben tárgyaltak szerint a villany—szalatnaki mély- 
töréstől keletre a felsőkarbon kor és perm időszak alatt lepusztulási területek húzódtak. Ez egyenes 
következményként maga után vonja az üledékgyűjtőbe történő általános keleti irányú törmelék
beszállítást is. A vokányi és szalatnaki kvarcporfír-vulkanizmus jelenléte a lepusztulási terület és az 
üledékgyűjtő határán valószínűvé teszi, hogy a keleti oldal lepusztulási termékei meghatározott 
területeken léptek be az üledékgyűjtőbe, ahol elrendeződésüket az ott uralkodó fenékdomborzati 
viszonyok és áramlási irányok befolyásolták.

A villányi területen a felsőkarbon—alsóperm adatok kis száma nem teszi lehetővé, hogy a lehor- 
dási irányra vonatkozó kiértékelések bármelyikével is (átlag szemcsenagyság területi változása, 
osztályozottság változása stb.) megpróbálkozzunk. Közvetett adatként F azekas V. (1969) és R avasz- 
k e  (1970) megállapításait használhatjuk, akik vékonycsiszolatos vizsgálatokkal a szalatnaki szilurral 
tökéletesen megegyező kavicsokat mutattak ki a felsőkarbon, ill. az alsóperm homokkőrétegekben. 
Ez keleti irányú lehordásra utal, valamint vízi szállításra.

40. ábra. A felsőperm ősföldrajzi vázlata a DK-Dunántúlon 
1. Kiértékelt szállítási irány, 2. a szállítás fő  irányai a lepusztulási területeken, 3. lepusztulási terület, 4. a lepusztulási terület határvonala 
(villány— szalatnaki m élytörés), 5. ü ledékgyűjtő, 6. a fácies-összefogazódás területe, 7. kvarcporfír vulkán, 8. feltételezett kvarcporfír-test,

9. mélyfúrás

Abb. 40. Paläogeographische Skizze des Oberperms in SO-Transdanubien 
1. Ausgewertete Transportrichtung, 2. die Hauptrichtungen des Transportes in den Abtragungsgebieten, 3. Abtragungsgebiet, ^.JGrenzlinie 
des Abtragungsgebietes (Tiefbruch von Villány— Szalatnak), 5. Ablagerungstrog, 6. Gebiet der Fazies-Verzahnung, 7. Quarzporphyr-Vulkan,

8. angenommener Quarzporphyr-Körper, 9. Tiefbohrung



I Az alsóperm vörös aleurolit összlet lehor-
360° ’ szállítási kérdései csak genetikai magya

rázattal együtt tárgyalhatok. A le hordási terü
letet a vörös aleurolit összlet keletkezése idején 
változatlannak kell feltételeznünk. Ha az üle
dékanyagot innen származtatnánk, akkor a kö
vetkező feltételek teljesülését várhatjuk: A le
pusztulási területen a lerakódás időtartama alatt 
a felaprózódás mindvégig igen intenzív volt, és 
a finomhomokos frakcióig töredeztek szét a kő
zetek. A szállítás és lerakódás ritmusosságát be
folyásoló tényezők (közepes ritmusokat kiala
kító szoláris klímatípus-változások) nem hatot
tak rá.

E két feltétel teljesülését illetően az első 
nem valószínű. Bármilyen intenzív felaprózódás 
mellett, a túl közeli lepusztulási terület miatt, 
durvább szemű anyagnak is meg kellene jelen
nie. A közepes ritmusok megjelenésének hiá

nya a vízmélység megnövekedésével magyarázható lenne, azonban akkor megoldandó kérdés marad, 
hogy e nagy vastagságú, egységesen vörös összletben miért nem jelentkeznek határozottabb ten
geri jellegek.

Mindezek után, ha elfogadjuk azt a néhány csiszolatból bizonyított, a körülmények vizsgálatá
ból feltételezett genetikai lehetőséget, hogy az összlet vízben áthalmozott és lerakodott tufaszárma
zék, akkor a fenti problémák lényegesen leegyszerűsödnek. A törésvonal melletti hatalmas tufaszórás 
megakadályozta a lepusztulási terület törmelékanyagának bejutását az üledékgyújtőbe, és ezért a 
közepes ritmusokat kialakító tényezők sem jelentkezhetnek a vörös aleurolit összlet felépítésében. 
Az összlet „változékonyságát” a vulkáni működés határozta meg, melynek anyagszolgáltató képessége 
jóval nagyobb volt és meghaladta a lepusztulási terület anyagszolgáltató képességét (mint erre szá
mos, más helyről vett irodalmi példa is utal).

A vörös aleurolit összletre következő felsőperm homokkő sorozat lehordási, szállítási viszonyait 
a Vokánv—Bisse—Túrony—Csarnóta vonalon vizsgálhatjuk. Számszerű formában, a kevés adat
mennyiség miatt, itt sem lehet kiértékelést tenni. Elemző földtani meggondolások alapján azonban 
a kérdés egyértelműen megoldható.

A túrony—csarnótai törmelékes sorozat anyaga nem a vokányi kvarcporfír lepusztulási terméke 
(tufa-piroklasztikum azonban részt vesz a felépítésben), mint ezt a kőzettani vizsgálatok bizonyí
tották. A felépítő törmelékanyag NyDNy-ról való származtatása azért nem lehetséges, mert ez irány
ban az egykori üledékgyűjtő mélyülését tapasztaljuk, és a vízi szállítás eredményeképpen mozgó 
üledékanyag nem juthatott „fel” a kvarcporfír vulkán által megemelt környezetbe. A keleti lepusz
tulási terület anyaga tehát a kvarcporfírt megkerülve hordódott az üledékgyűjtő medencébe (40. 
ábra) és a szállítás, és lerakódás vízi úton történt.

A mecseki oldalon a lerakódás, szállítás kérdéseit nagy adatszám mellett és több egymástól 
független jellemző vizsgálatával lehetett értékelni. Az itt kapott eredményeket szükséges figyelembe 
venni és felhasználni a villányi adatok bizonyításához, annál is inkább, mivel egységes üledékgyűjtő
ben fejlődtek. Itt a teljes mecseki kiértékelésnek (K assai 1969, 1971) csak egv jellemző részét mutat
juk be, melyet azonban elégségesnek tartunk a keleti beszállítás igazolására.

A főkonglomerátum alatti felsőjierm homokkő sorozat felső, közel 300 m vastag rétegösszletéből 
álltak rendelkezésre nagy tömegben adatok. A 4]. ábra szerinti területen történtek a kiértékelések 
a felszíni térképezés, valamint a mélyfúrások adatai alapján.

Az átlag szemcsenagyság változását vizsgálva (42. ábra) szintén általános KDK-i lehordási irányt 
kapunk eredményül. Ez egyes területeket jellemző diagramok 5—6 fúrás átlagértékeit tartalmazzák 
10 ezres nagyságrendű adat alapján. A felhasznált adatszám biztosíték az eredmény helyességét 
illetően.

A főkonglomerátum vizsgálatánál szintén általános keleti lehordási irányt kapunk. Ha a két 
főirányban pászták szerint átlagoljuk a főkonglomerátum feltárásain végzett kavicsnagysági átlag
értékeket, akkor DNy-i irányban jól kifejezett csökkenő átlagnagyságot kapunk, valamint növekvő 
osztályozottságot (43. ábra), amíg az erre merőleges — a villány—szalatnaki mélytöréssel párhuzamos 
irányban — jellegtelen eloszlást. Ez utóbbiból következik, hogy a kelet felé induló transzgresszió 
nem peneplénesedett, egyenletes térszínen nyomult előre, hanem változatos morfológiájú területen, 
amely meghatározta a perm üledékgyűjtő területére beáramló üledékanyag főbb „csatornáit” , 
illetőleg a lepusztuló kőzetek szemcsenagyságát.

A Villányi-hegységben a főkonglomerátumra vonatkozóan nem áll rendelkezésre ilyen nagy

41. ábra. A Ny-mecseki antiklinális vizsgált területe 
(1 — 6: Vizsgálati terület)

Abb. 41. Das untersuchte Gebiet der W-Mecseker 
Antiklinale (1 — 6: Partie-Gebiete)
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területről szerzett nagyszámú adat. A lehordásra vonatkozóan az egyetlen értékelhető adatszerű 
megfigyelést az jelenti, hogy míg a Csarnóta—Túrony—Bisse—Vokány vonalon a kvarcporfír 
kavicsok megtalálhatók a főkonglomerátumban, addig a peterdi fúrásban csak kvarckavicsokat talá
lunk (bár nem tartjuk kizártnak, hogy egy részük kvarcporfírszármazék). Ez az adat mindenesetre 
átvezet a hátai fúrás felé, ahol Szed e r k é n y i T. (1963) szerint a báziskonglomerátumban nem szere
pel kvarcporfírszármazék. Ez utóbbi fontos megfigyelés rámutat arra, hogy a kvarcporfírműködés 
a villány—szalatnaki mélytöréshez kötött, és a lehordási irány ebből az adatból is általában keletinek 
adódik.

A jakabhegyi homokkőre vonatkozóan — eltérő fáciese miatt — nem reménykeltő a permben 
alkalmazott módszerek használata. Makroszkóposán is eldönthető, hogy a jakab hegyi homokkő 
rendkívül egyenletesen azonos jellegekkel bír a Délkelet-Dunántúl területén. Földtani meggondolások 
alapján természetesen egyértelmű a keleti szállítás, hiszen a perm üledékgyűjtő területéről nem ván
dorolhatott oda. Azonban akkor már a lehordási irány meghatározásának az az iránya, amely a perm
ben indokolt volt, nem reális. Mint már az előzőkben láttuk, a lepusztulási terület nagy valószínű
séggel változatos morfológiával bírt, amit a törés vulkanikus formái csak bonyolítottak. A transzgre- 
dáló triász tenger, a meginduló általános süllyedés mellett nem egyenletesen nyomul előre a jakab- 
hegyi homokkő lerakódása alatt. Egyes szigetek előbb, mások később temetődnek el. Körülöttük 
homokos, aleurolitos, „gipszes fáciesek”  alakulnak ki, bonyolult heteropikus kifejlődésben.

A jakabliegyi homokkő alsó részéről Szabó J. (1965) keresztrétegzettségi kiértékelései (44. ábra) 
az üledékmozgásra vonatkozóan értékes felvilágosítást, valamint fontos fáciesmeghatározási alapot 
nyújtanak. A jakabhegvi homokkő alsó részének lerakódása idején még a közel fekvő keleti terület,

43. ábra. A kavics medián-mérete és osztályozottsági értékei a főkonglomerátum feltárásaiban 
a)  Feltárások, b) a kavics medián-mérete, c)  osztályozottsági érték (ö— c J ámbor Á. és Szabó J. 1961. adatai alapján), d) főkonglomerátum ,

e)  kiegyenlítő egyenes

Abb. 43. Median-Masse und Sortierungswerte des Schotters in den Aufschlüssen des Hauptkonglomerats 
a)  Aufschlüsse, b) Medianmasse des Schotters, c)  Sortierungswert (6— c nach den Angaben von Á. Jámbor und J. Szabó , 1961), d) H aupt

konglomerat, e)  Ausgleichslinie
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Jakabhegyi összlet felső része

44. ábra. A keresztrétegzettség iránygyakorisági diagramjai a jakabhegyi homokkőben (Ny-i Mecsek)
(S z a b ó  J. 1965)

1. Főkonglom erátum  kibúvása, 2. üledékmozgás iránya

Abb. 44. Diagramme der Richtungshäufigkeiten der Kreuzschichtung im Jakabberger Sandstein (Westliches
Mecsek-Gebirge) (J. S z a b ó , 1965)

1. Ausbiss des H auptkonglom erats, 2. Kichtung der Sedimentbewegung

mint partvonal, érezteti hatását és a partra merőleges és párhuzamos üledékmozgás már a tenger 
hintázó mozgásainak eredményeképpen alakul ki. Az egymással szembe mutató üledékmozgások a 
partközeli víz alatti dűnén kialakuló hatásokat (apály—dagály, tengerjárás, hullámverés stb.) 
tükrözik.

A villányi területen megismert jakabhegyi homokkő összlet teljes azonossága a mecseki szel
vénnyel maga után vonja, hogy e területen is a fenti megállapításokat fogadjuk el érvényesnek. 
A mecsek—villányi perm medencében tehát általános keleti le hordási irányt bizonyíthatunk, amely 
vízi szállításon keresztül valósult meg. A perm üledékgyűjtő medence területén a törmelékanyag 
mozgásirányait egyrészt a lepusztulási terület morfológiája, másrészt a medence fenékdomborzata 
határozta meg.
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A fácies meghatározása ezekben a vörös homokkő komplexumokban nem egyszerű feladat, 
mivel az ún. klasszikus fáciesbélyegek közül szinte egyet sem találunk meg kifejezett formában (vegyi 
üledék, fauna stb.).

A villányi területen feltárt sorozatok fácies-hovatartozását több oldalról is igyekszünk megköze
líteni. Az egyes rétegsorok leírásánál már rámutattunk azokra a földtani jellemzőkre (rétegzettség, 
csillámlemezek helyzete, kavicsok gömbölyítettsége, közepes ritmusok kialakulása, konkréciókép- 
ződés, iszapfaló féreg járatok), melyek alapján bizonyítjuk, hogy a szóban forgó homokkőkomplexum 
vízben szállítódott és rakódott le.

Ezek a jelenségek már önmagukban is bizonyító erejűek a fenti megállapításhoz. Ha a beszállítási 
irányra vonatkozó kiértékeléseket tekintjük (42., 43., 44. ábra), akkor a más területekre vonatkozó 
jelenségek is bizonyítják a vízben való szállítást és lerakódást. A 42. és 43. ábrán látható átlag szem- 
csenagysági csökkenés (kb. 10 km hosszon Ny-i irányban) szélfújta üledékeknél nem állna elő. De 
eldöntendő kérdés marad, hogy folyóvizek esetében — ekkora távolságon belül — van-e ilyen mér
tékű átlag szemcsenagvság-csökkenés ? Azok a jelenségek ugyanis, hogy a csillámlemezkék gyakran 
összekeveredve helyezkednek el az alapanyagban, hogy gyakoriak a kavicsok, hogy a közepes rit
musok bázisán az előző ritmus aleurolitrétegének felté
pett darabjait találjuk, mind arra mutatnak, hogy jelen
tős áramlások hatottak a lerakódás idején. Ezeket az 
áramlásra utaló jegyeket, ha önmagukban, elszigetelve 
nézzük, folyóvízre is vonatkoztathatjuk, hiszen ezek a 
jelenségek egy szintben ott is előfordulnak. A 42. ábrán 
azonban nem egy felületen határoztuk meg az átlag szem- 
csenagyság-csökkenést, hanem több mint 100 méteres 
vastagságú összletre. E vastagságra vonatkoztatva a le
rakódás időtartamát több millió évre becsülhetjük és ez 
a csökkenő tendencia az adatok szerint mindvégig 
fennáll.

A folyók hordalékállapotával és mozgásával foglal
kozó kiterjedt irodalom alapján — hivatkozunk itt Bo- 
g á e d i  J. (1958) munkásságára — ez a szemcsenagvság- 
csökkenés már egy felületre vonatkozóan is rendkívül 
ritka, a fent jelzett vastagságra és időre vonatkozóan 
(100 m vastagság, több millió év) pedig elképzelhetet
len. De ha tovább megyünk térben és időben, az alsó- 
perm alsó tagozata és a felsőkarbon itt tárgyalt sorozata 
is az előbbivel azonos egyedi üledék jellemzőkkel bír (ré
tegzettség, konkréció stb.). E perm—felsőkarbon soro
zat együttes vastagsága a 3000 métert meghaladja (a 
fekü ismerete nélkül) és mint kifejtettük, adinárigeo- 
szinklinális peremfáciesét kell látnunk benne.

A fenti elemző földtani fejtegetés az anyag eddig 
tárgyalt adatsoraiból levezethető. Tekintsük át ezután 
az egyes képződményekre vonatkozó ismereteket és ér
tékeljük azokat.

A jakabhegvi főkonglomerátum és homokkő sorozat 
jellemzőit a következőkben foglaljuk össze a fáciesre 
vonatkozóan.

A főkonglomerátum elterjedési területének ismere
tében transzgressziós települését lehet bizonyítani. A ke
leti területeket, valamint a kvarcporfírokat elborító fő
konglomerátum a tenger előrenyomulásával keletkezett, 
mivel a folyók kiemelt helyzetű lepusztulási területeket 
egyenletes alapkonglomerátummal nem boríthatnak be.

A jakabhegvi homokkő sorozat kavicsos homokkő
szintjének, valamint a vörös aleurolit fáciesnek az egész 
területre kiterjedő azonossága szintén az üledékképzés 
regionális azonosságát bizonyítja.

A mecseki területen a jó feltártság lehetőséget te
remtett részletes vizsgálatokra is. Fácies szempontjából 
először Nagy E.-nek (1958) a főkonglomerátumra vo-
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46. ábra. A keresztrétegzettség nyílásszög nagy
ságának gyakorisági eloszlása (S z a b ó  J. 1965) 
a) Szeizi aleurolit, b) jakabhegyi hom okkő felső része, 

c) jakabhegyi hom okkő alsó része

Abb. 46. Häufigkeitsverteilung der Grösse von 
den Offnungswinkeln in der Kreuzschichtung 

(J. S z a b ó , 1965)
a) Seiser Aleurolit, b) oberer Abschnitt des Jakabberger 
Sandsteins, c) unterer Abschnitt des Jakabberger Sand

steins
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natkozó vizsgálatát említjük (45. ábra). 
E m b ry -re (1955) hivatkozva, a főkonglo
merátum kavicseloszlásából számított ér
ték a tengerparti kavicsokra volt jellemző 
(1. 45. ábrát). Az E m bry  által feldolgozott 
hatalmas mennyiségű és területű anyag 
valószínűvé teszi végkövetkeztetéseit és 
így N agy  E. adatát is.

A 44. ábra alapján abszolút értelem
ben bizonyítható a tengerparti homokos 
fáciesekben kialakuló áramlás. A K-i terü
leten, a jakabliegyi homokkő alsó részé
ben mért keresztrétegzettsóg rózsadiag
ramja szépen példázza a fenti megállapí
tást, valamint igazolja a villány—szalat- 
naki mély törésnél húzódó part közelségét.

A jakabhegvi homokkő összlet átlag 
szemcsenagyságának az egész területre jel
lemző fejlődési görbéjét már bemutattuk. 
Szabó J. (1965) összeállítása alapján a ke
resztrétegzettség nyílásszög nagyságának 
eloszlási görbéi (46. ábra) — folyóvízi fá- 

ciest feltételezve — értelmezhetetlenek. Ugyanis a sorozat alsó részének a millimétert elérő átlag 
szemcsenagyságához ugyanolyan keresztrétegzettségi nyílásszög nagyság eloszlás tartozik, mint a már 
alsótriász faunával bíró felső résznek jóval kisebb átlag szemcsenagyságához. A két különböző átlag 
szemcsenagysághoz folyóvízi fáciest feltételezve, eltérő reliefenergiát kellene hozzárendelnünk, ami 
pedig eltérő nyílásszögre vezetne. Hivatkozunk itt B ogárdi J.-re (1958) és egyéb e témakörben vég
zett munkákra (47. ábra).

Ebből az következik, hogy az üledékmozgást előidéző fizikai—földrajzi állapot a rétegsor fejlő
dése folyamán változatlan maradt. Ehhez tartozóan kell értékelni a csillámlemezkéknek mindig a 
réteglapon történő dúsulását. A SoKES-törvény értelmében a zagyból történő leülepedést a súly— 
fajsúly befolyásolja, gömb alakú szemcsékre levezetve. A csillám a gömb alaktól való abszolút eltérést 
jelenti és egyéb tényezőket is figyelembe véve, az utolsó frakcióban ülepedik. Tehát folyóvízi körül
mények között megoldhatatlan a csillámlemezkék rétegződése a turbulens áramlás miatt. Ez csak 
nyugodt állóvízi körülmények között keletkezhet.

Visszatérve a keresztrétegzettség nyílásszög nagyságának eloszlási diagramjaira, a kutatók több
sége a nyílásszög nagyságát jellemzőnek tartja az egyes fáciesekben. A folyóvízi fő fáciesre vonatko
zóan pedig határozottan egybevágó adatokat találunk. B otvin kin a  (1962) szerint 20—30° közötti, 
R uchin  (1959) 30—40° és 20—25°, Sztrachov (1957) 25° feletti szögértékeket tart jellemzőnek. 
R uchin  és B otvin к in a  idézett munkáiból vett adatokkal összehasonlítva a jakabhegyi sorozat ke
resztrétegzettségi adatait azt találjuk, hogy az nem felel meg a folyóvízre vonatkozó értékeknek.

A Vokány-2. sz. fúrás szemcsenagysági adatai (25. ábra) szintén klasszikus módon bizonyítják, 
hogy parti homokos dűne fáciesről van szó, mivel egy szemcsenagysági osztály határozza meg az 
összetételt, szemben a folyóhordalék osztályozatlan, gyakran kétmaximumos eloszlásával.

A jakabhegyi sorozattal kapcsolatosan az eddigi felfogások a folyóvízi genezist valószínűsítették. 
Átfogó és alapos fácieselemzésre és az eddigi felfogások revíziójára a villányi terület adatai, valamint 
a szalatnak—szilágy—b át asz éki szelvények teremtettek lehetőséget. Ezek az új megismerések nagy 
területre kiterjedően bizonyították a képződmény azonosságát és a transzgresszív települést. E tele
pülésmód már önmagában is eldöntötte a fő fáciesbeli hovatartozást, és így e homokkő sorozatot a 
triász nagy tengeri ciklusához csatolta.

A felsőperm homokkő sorozat kifejlődését a túrony—csarnótai szelvényben tanulmányozhatjuk. 
A környezetében levő bissei kvarcporfírsorozat, valamint a Ny-mecseki sorozat felépítésének isme
retében kell következtetéseket levonni, figyelembe véve a villány—szalatnaki mélytörés által megha
tározott ősföldrajzi helyzetet.

A jakabhegyi összlet felé határt képző diszkordancia bizonyítása során már felsoroltuk a két 
összlet üledékföldtani jellemzőinek különbségeit. Ezek összefoglalásaképpen állapítjuk meg a követ
kezőket :

— A felsőpermet a szemcseeloszlás, rétegváltakozás, színváltozékonyság gyorsasága jellemzi. 
Olyan adatokat, melyekre a jakabhegyi összletben tapasztalt állandóság lenne jellemző, nem talál
tunk.

— A vizsgált jellemzők fenti regionális osztályozatlanságát a lokális osztálvozatlanság is követi. 
Az egyes homokkőrétegek szemcseeloszlási görbéi rosszul osztályozottak és e rétegek is gyorsan válta

47. ábra . A  szem átm érő és a csúsztató sebesség (U *) összefüg
gése a horda lékm ozgás k ü lön böző  határá llapota iról [B o g á r d i 

J. (1958) szerint, egyszerűsítve]
Abb. 47. Zusammenhang des Korndurehmessers und der Gleit
geschwindigkeit (U,|;) über die verschiedenen Grenzstadien der 

Geröllbewegungen (nach J. B o g á r d i , 1958, vereinfacht)
1. Antidünen, 2. Übergang, 3. Dünen, 4. Rippelmarlsen, 6. ebener Grund 

в. Ruhezustand
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koznak a rétegsorban. Ä leülepedéskor fennálló áramlási viszonyokat tükrözik a csillámlemezkék, 
melyek mindig keverednek az alapanyaggal és ritkán dúsulnak a réteglapon.

— A közepes ritmusok vastagsági eloszlása szintén jelentősen különbözik a jakabhegyitől, 
méretük sokkal kisebb (3. és 20. ábra).

— Rétegzettségét a rosszul rétegzettség jellemzi (kevés vékony- és keresztrétegzett anyag).
Mindezeket összefoglalva a lerakodási közeg gyakran jelentős turbulens viszonyait bizonyítjuk, 

valamint á gyors változékonyságot előidéző okként a lepusztulási területhez való közelséget jelöl
jük meg.

A szóban forgó képződménycsoport víz által szállítódott és vízben is rakódott le. Ezt bizonyítja 
a kavicsok gömbölyítettsége, gyakori irányítottsága, az aleurolitrétegek és a sorozat ritmusos fel
építése. Nem találtunk olyan jellegzetességet, amely arra utalna, hogy egyes időszakokban esetleg 
szárazra kerültek volna ezek az üledékek. A bissei kvarcporfírkomplexumban t e r ü lő  üledékrétegek 
nemcsak a vulkáni tevékenység intenzitásának csökkenését bizonyítják, hanem azt is, hogy e vízzel 
borított medencében a vulkán szervesen beépült, és a peremén aránylag gyoi-san indult meg az üle
dékképződés. Ezekből az adatokból következően a felsőperm idején a vizsgált területen az üledék
képződés vízzel borított medencében történt, melyben a szállítást turbulens áramlások biztosították.

A vokányi és a szalatnaki kvarcporfírok miatt a keleti lepusztulási területekről törmelékanyag 
csak meghatározott helyeken léphetett be az üledékgyűjtőbe (40. ábra) és mint az anyagszállítás 
tárgyalásakor bizonyítottuk, nyugat felé mind kisebb átlag szemcsenagyságú törmelék jut el mindig 
jobb osztályozottság mellett, mind magasabb aleurolittartalommal. Mindezekből szintén a vízi szállí
tási és leülepedési közeg bizonyítható.

Továbbra is az ismert Ny-mecseki adatoknál maradva, tekintsük át a felsőpermre vonatkozó 
azon adatokat, amelyeket fontosnak ítélünk a fáciesmegliatározás szempontjából.

Az alsóperm aleurolit összlettel való kapcsolatát jelzi, hogy az átmenetnél a finomszemű- és 
aleurolitrétegek között világosbarna dolomitkiválások figyelhetők meg, melyek határozott réteget is 
alkotnak, „megcáfolva azt az általános hiedelmet, hogy a vegyi kiválások kizárólag az alsóperm 
aleurolitra jellemzők”  (Szed er k é n y i 1963). A sorozat felső részén a szürke összlet legfelső részéről 
Várszegi K. (1961) Euestheria clawsoni J ones, Eoleaia leaiformis R aym ond  és egyéb Phyllopoda 
maradványokat határozott meg és a képződményeket egyértelműen a tengeri főfáciesbe sorolja. 
A szürke összlet feletti zöld homokkövekben található dolomitkonkréciós szinteket Kiss J. és Grossz 
Á. (1958) dolgozta fel és értékelte, majd V adász E. (1964) tett megállapításokat az előbbi munkával 
kapcsolatban. A szerzők a dolomitkonkréciókról szervetlen eredetet állapítottak meg, kialakulásukat 
kolloidkémiai folyamatok eredményének tartották. Bizonytalanságukra mutat, hogy ennek ellenére 
az alábbi megjegyzéseket és összehasonlításokat teszik: „Esetenként ötös szimmetriát mutató raj
zolatok, dudorok és körkörösen futó barázdák észlelhetők a korong mindkét oldalán és megtévesz
tően szerves eredet benyomását keltik. Különösen kőbélre utalnak azok az adatok, melyeken váz
héjnak beillő 1/2 mm vastag bekérgezések vannak . . .  Ilyen üledékkőzettani formákat észlelni a 
balatonfelvidéki és Perkupa környéki triászban is, amit i d . L óczy »rhizocoralliumnak«, »hieroglifá
nak« minősített”  (Kiss J .— Grossz Á. 1958). Később V adász E. (1964) e kérdésről ezt írja: ,, . .  . » az 
epigén dolomit « kétségtelenül preexisztált alakulat helyét tölti ki. A konkréció alak képződése . . .  bár
mely tökéletes ásványgélesedési bizonyítás mellett is valószínűtlen. A permi konkréciók pedig csak 
annyiban hasonlíthatók a balatonfelvidéki kampili emeletbeli »rhizocorallium«.. . alakulatokhoz, 
amennyiben azok keletkezése a szakirodalomban is megoldatlan életnyom feladat.”

A felsőperm zárótagozatát jelentő ún. fedővörös homokkőből két szelvényt mutatunk be (48., 
49. ábra), egyrészt az előbb idézett Phvllopodák és dolomitkonkréciók lelőhelyének és a zöld—vörös 
homokkő heteropikus kifejlődésének, másrészt egy felső dolomitkonkréciós szint bemutatására, 
amely, úgy gondoljuk, fáciesjelzőként
is felhasználható. A szelvényben az aleu- 247° 67°
rolitrétegek feldúsulásával együtt a do
lomitkonkréciók is feldúsulnak és né
hány fúrás adata szerint 80 cm össze
függő vastagságú dolomitréteg is talál
ható. E rétegszintben található dolomit
konkréciók belsejét gyakran lemezes 
gipsz tölti ki. Mivel e jelenségek több 
km hosszon követhetők (K assai 1963), 
joggal gondolhatunk olyan medencére, 
amelyben a vegyi kiválásnak is szerep 
jutott. Pontosnak tartunk megemlíteni 
a fedővörös homokkő felső részére vo
natkozóan egy „rég elfelejtett” adatot, 
melyet Barabás  A. (1955), A n d re -
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48. ábra. Szelvény a mecseki ércmező Ny-i szegélysávjára merő
leges irányban (B á l l á  Z. 1965)

1. Szürke hom okkő, 2. zöld hom okkő, 3. vörös hom okkő, 4. dolom itkonkréciók

A b b . 48 . Profil rechtwinklig zur W-lichen Randzone des Mecseker 
Erzreviers (Z . B á l l á , 1965)

1. Grauer Sandstein, 2. grüner Sandstein, 3. roter Sandstein, 4. Dolom itkonkre
tionen
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49. ábra. Szemcseeloszlási rétegszelvény (Ny-i Mecsek, felsőperm)
1. A leurolit— finom szem ű hom okkő, 2. apró— középszemű hom okkő, 3. nagy— durvaszemű hom okkő, 4. dolom it, 5. dolom itkonkréció,

6. jakabhegyi hom okkő, 7. zöld— vörös határ

Abb. 49. Schichtprofil der Kornverteilung (W-liches Mecsek-Gebirge, Oberperm)
1. Aleurolit-feinkörniger Sandstein, 2. klein-mittelkörniger Sandstein, 3. gross-grobkörniger Sandstein, 4. D olom it, 5. Dolom itkonkretion,

6. Jakabberger Sandstein, 7. grün-rote Grenze

Á N S Z K Y  G. meghatározása alapján, így jellemez: ,,egy Jerea típusú kovaszivacs gemmulás állapot
ban visszamaradt pszeuclomorfózája” .

A színekről szólva e területen az eddigi publikációkban olyan megállapítások szerepelnek, 
miszerint a fedővörös homokkő megjelenését éghajlatváltozás okozta. Ez ellen jogos ellenvetésünk, 
hogy a vörös és szürke rétegek 100 m-t is meghaladó vastagságban heteropikus módon kapcsolódnak 
(1. 49. ábrát). Más megállapítás szerint a fedővörös homokkő folyómedri képződmény, míg a szürke 
összlet mocsárlápi fáciesű (Barabás 1964). Ennek ellen© mond az 50. ábra, ugyanis a folyó- és mocsár- 
lájj jellemző hidrodinamikai különbségekkel bír, amit a lerakódó üledékek átlag szemcsenagyságában 
tapasztalnunk kellene.

Ezek után a színek eloszlásával kapcsolatban visszatérünk a villányi előtér adataira. Ezek létre
jöttét a mecseki területen a vokányi kvarcporf-írvulkanizmus intenzitásának változásával kapcsoljuk 
össze. A középső nyugodt időszak teremtett lehetőséget a redukált környezet kialakulására, ezért 
a szürke középső sorozat megjelenését a vokányi kvarcporfírtól nyugat felé távolodva is feltételez
zük (40. ábra). E középső nyugodtabb időszakban, a bissei szelvény tanúsága szerint, a lávával borí
tott területen rétegzett homokkő- és aleurolitrétegek jelennek meg, melyek azt bizonyítják, hogy 
ez a vulkán egy vízzel borított medencébe szervesen beépült és peremén gyorsan megindult az üle
dékképződés.

Az átlag szemcsenagyság lefutását vizsgálva a villányi területen, a két határozott maximum
csúcsot az 50. ábra értelmében jogosan azonosítjuk. Ügy gondoljuk azonban, hogy a mecseki terület 
közelebb eső rétegsorával (50. ábra) való azonosítás is indokolt. A vastagsági eltéréseket a kvarcporfír 
vulkántól való távolsággal, valamint ezzel is összefüggésben a medence morfológiai különbségeivel 
magyarázzuk.

Mindezek után a Délkelet-Dunántúlon megismert felsőperm homokkősorozat fáciesét, ősföldrajzi 
környezetét a következőkben foglaljuk össze.

Az alsóperm 800 m vastagságot elérő aleurolit összletre átlag szemcsenagyság-emelkedéssel tele
pül a felsőperm. Az átmenetnél tapasztalható dolomitrétegek, valamint a fedővörös homokkő dolo
mitrétegei, konkréciós szintjei és ősmaradványai a dinári geoszinklinális felőli tengerrel való kapcso
latot jelzik.

A keleti oldalon levő lepusztulási terület közelsége, valamint a medenceperemen működő vul
kánok miatt az ez irányból érkező törmelékanyag turbulens áramlásokkal szállítva terül el a válto
zatos fenékmorfológiájú üledékgyűjtőben.

82



250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850-

900

950'

1000 -

1050

1100

1150-

1200-

1250-

1300-

1350 -

1400-

1450-

1500 -

1550-

1600 -

1 .  Ê

4571. sz. fúrás

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 mm

G)

©
i-gо

Csarnóta-1.sz. fúrás

fúrás (Ny-i Mecsek) átlag szemesenagysági szelvénye (® = átlag szemcsenagysági maxi
mumok)

shschnittlichen Korngrösse in der Bohrung Nr. 4571 (W-liches Mecsek-Gebirge) (© = Maxima 
der durchschnittlichen Korngrössen)

83



Az alsóperm vörös alcurolit összletének fácies hovatartozásáról tulajdonképpen már az előzd 
fejezetekben szóltunk. A Ny-i Mecsek területén először Barabás A. (1955) értékelte e sorozatot, és 
bizonytalan Brachiopoda héjkeresztmetszeteket is bemutatott. Sekélytengeri képződménynek minő
síti és jellemzőnek tartja a sorozat felső részében gyakori dolomit—mészkő rétegeket. Jámbor A. 
(1964) tulajdonképpen hasonlóan nyilatkozik, amikor állóvízi síkparti képződménynek tartja. 
Somogyi J. (1965) kiértékelései szerint 10—30 m-es vízmélység lehetett a hullámfodrok alapján. 
A villányi területen feltárt szelvény ehhez annyiban járul hozzá, hogy területileg kiterjeszti a megálla
pításokat.

Az alsóperm tarka homokkősorozatának fácies hovatartozásáról analógiák alapján próbál
hatunk meg képet alkotni. Ebben a korszakban is fennáll a keleti lepusztulási terület és mint a köze
pes ritmusok eloszlása mutatja, azonos okok szabályozzák az üledékképződés menetét, mint a fel- 
sőpermben, ill. a felsőkarbonban. A közepes ritmusokban a szemcsenagyság lefutása is azonos, de 
azonos a rétegzettség, osztálvozottság, kavicsosság is. A gyakori durvább szemcsenagyság, vagy 
esetenként nagyobb kavicsnagyság csak a reliefenergia megemelkedésére vezethető vissza, de fácies- 
különbséget az előbbiek szerint nem jelent. így e képződménycsoport fáciesét is a felsőpermben 
meghatározottal azonosítjuk.

VI. A VIZSGÁLT KÉPZŐDMÉNYEK GAZDASÁGFÖLDTANI JELENTŐSÉGE

1. V íz

A megkutatott területen a víz komoly gazdasági jelentőséggel bír. Kutatási eredményeink alap
ján egyértelműen állást tudunk foglalni az eltemetett triász mészkő képződmények vízperspektíváját 
illetően.

A triász mészkőterületen a Vokány-2. sz. fúrás vízvizsgálatát végeztük el. A kapott vízadatok 
mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt jónak mondhatók. Kiértékeléseink szerint a Villányi- 
hegység és a monyoródi mészkővonulatot összekötő területen a triász mészkövekből mindenütt 
1000 liter/perc mennyiséget maghaladó, jó minőségű karsztvíz tárható fel. A terület egyes részein 
ezek a karsztvizek anomális hőmérsékletet érnek el, melynek okát a mélybe nyúló szerkezeti vona
lakban jelölhetjük meg.

A Vokány-2. sz. fúrástól ÉK-re mélyült Újpetre-1. sz. fúrásban a számított geotermikus gradiens 
értéke 14 m/°C körül van és a fúrás vízhozama meghaladja az 1000 1/p-et.

A fiatal fedőképződmények a hegység északi előterében a Szava—Égerág—Eilend mélyvonulatot 
töltik ki. Fúrási adat a medencére vonatkozóan Szaván és Eilenden található. A fedetlen földtani 
térkép adatai alapján a medence üledékeinek felépítését a következők szerint vázolhatjuk:

— A perm jakabhegyi homokkő lepusztulási anyaga biztosan szerepel a fiatal rétegsorokban 
és ez víz szempontjából kedvező, a Ny-i Mecsek pellérdi területének tapasztalatai alapján.

— A szavai fúrásban a felsőpannóniai homok aprókavicsos durvaszemű homokkővel szerepel, 
ami földtani megfontolások alapján jellemző lehet az egész medence területére (Kassai 1970).

Ezek az adatok azért bírnak jelentőséggel, mert a görcsönyi morfológiai maximum KUK -D-i 
területéről egyetlen közvetlen adat sincs, mely felvilágosítást nyújtana a fiatal képződmények vár
ható kifejlődéséről a mélységi vizek tekintetében. A harmadkor előtti alaphegységtérkép ismeretében 
és a fenti adatok alapján úgy véljük, hogy bár nagyobb mélységben, de a pellérdi területhez hasonló 
víznyerés lehetséges.

2. É r c e k

A vizsgált képződmények néhány figyelemre méltó ércanomáliát tartalmaznak, melyek szerke
zeti okokkal kapcsolatosan jöttek létre.

A részletesen tárgyalásra nem került Szava-1. sz. mélyfúrás 250 m vastag fiatal fedőtakaró 
alatt tömött fekete agyagkőbe jutott. 50 m átfúrása után szépen fejlett kontakt öv következett, majd 
alatta durva kvarcporfír, mikrogránitporfír, lefelé egyenletesen növekvő „szemnagysággal” (Faze
k as  V.—K assai M.—Vincze J. 1969). A fekete agyagkő korbeli hovatartozását illetően, analógiák 
alapján, a szalatnaki kovapala vagy a bogádmindszenti karbon sorozat hasonló kifejlődési típusa 
jöhetett számításba. A kőzetösszetétel vizsgálata a szalatnaki rétegekkel való azonosságot kizárta. 
Maradt tehát a karbonba sorolás, melyet Oravecz J. (1970) több tíz vékonycsiszolat átvizsgálása 
után, kizárásos alapon, szintén alátámasztott.
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A kvarcporfír szubvulkán részletes anyagvizsgálatával F azekas V. és V incze J. (1969a) a vokányi 
sorozattal való azonosságot mutatta ki, bár a kvarcporfír sok utólagos átalakuláson ment keresztül. 
Ezt a kvarcporfírt tehát a vokányi kifejló'dés mélyben rekedt tagjaként tartjuk számon, melyet az 
utólagos szerkezetalakulás hozott jelenlegi helyére (26. ábra).

E fúrástól délre, alig 500 m távolságra mélyült a Szava-4. sz. fúrás, mely jakabhegyi homokkövet 
liarántolt. A közöttük húzódó nagyszerkezet elmozdulási magassága tehát több ezer méter (26. ábra).

A szavai kvarcporfír részletes vizsgálata alapján F azekas V. és V incze J. (1969b) a következő 
összefoglalást adják: „A  szavai területen az extrém savanyú és alkáli jellegű magmakemizmust, az 
auto metamorf meddő- és ércásvány paragenetikai együttest, valamint a nyomelemeloszlást figyelembe 
véve, ércteleptani szempontból olyan Cu-tartalmú kovand ércformáció várható, amely egyes szaka
szain esetleg polimetallikus Ni, Co, Bi, Ag, Sb, Au, Mo tartalmú zónákkal is képviselt lehet, zónánként 
más-más elemtársulással.” .

A Szava-4. sz. fúrás jakabhegyi homokkövének színképelemzése — eltérően az általános tapasz
talatoktól, mely szerint a jakabhegyi homokkő mindenütt anomáliamentes — a következő anomális 
értékeket adta: Ba 300—1000, Cu 300—3000, № 10—30, Ti 3000—10 000, V 30—100 ppm. Ez utóbbi 
adatok a makroszkópos megfigyelésekkel együtt rámutatnak arra, hogy a szerkezeti mozgással 
együtt jelentős elemvándorlás indult meg.

A szerkezeti térkép (29. ábra) tanulmányozása alajiján tehát feltételezhetjük, hogy a görcsönyi 
tektonikai blokkot körülvevő szerkezeti öv ércre perspektivikus lehet (a mélységviszonyok is ked
vezőek). A szavai kvarcporfír érintkezési területe az északi oldalon elhelyezkedő metamorf képződ
ményekkel szintén perspektivikus lehet.
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