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Wéber Béla" 

(3 ábrával) 

Ö s s z e f o g l a l á s : A dolgozat 3 db. földtani tárgyú térképet mutat be. Ezek a 
dokumentációk Magyarország egyetlen művelt uránlelőhelyének kezdeti kutatási szakaszával 
vannak kapcsolatban. A lelőhely — Magyarország D-i részén a Mecsek hegységben — felsőperm 
korú, folyóvízi durvatörmelékes rétegekben van. 

Bevezetés 

A magyarországi uránkutatás és -bányászat számos részterületen gyarapította 
földtani ismereteinket. Ez a tény a bányászati műveletek nagyságrendjében és 
szakmai közleményekbe sűrítve tükröződik. További jelentős mennyiségű 
információ halmozódott fel az adattárakban, a többirányú hasznosítása várva. 

A kutatás a Ny-mecseki felsőpermben volt a legeredményesebb. Az e tájon 
létrejött hazai uránipar azokra a földtani-geofizikai eredményekre épült, amelyek 
forrását az 1953-tól kezdődő kutatások képezték. A következőkben olyan kéziratos 
térképeket mutatunk be , amelyek e kezdeti szakaszt képviselik és ezért — 
érdemesebb módon, mint esetleges egyediségükben — méltók a figyelemre. 

A dokumentációk 

1. A z 1. sz. térkép (1. ábra) 4 6 , 6 cm x 50 ,7 cm keretméretű fénymásolat. 
Tartalma: M = 1:10 .000 szintvonalas (5 m) , magassági pontokkal is részletezett 
topográfiai térkép Kővágószőlős és Cserkút, valamint a csak felirattal jelzett 
Kővágótöttős községek közvetlen (1—2,5 km) környékéről. A fénymásolt 
térképlapon ceruzával rajzolt, színezett fedetlen földtani térkép látható, amihez 
korra minősített jelmagyarázat tartozik. A jelzett földtani képződmények közül 
sötétebb tónusával csak a Jakabhegyi Főkonglomerátum sávja különül el jól 
észrevehetően. 

A térkép közvetlen kutatási céljára utal az a 20 m-es távközű (sorszámozott és 
tussal utólag felrajzolt) vonalrendszer, amely a földtani alap szerint a „szürke és 
Zöldesszürke homokkövek", valamint a „vörös- homokkövek" érintkezési vonalát (a 
jelenlegi megfogalmazás szerinti redoxi frontot) széles sávban követi. A jel
magyarázatból következik az, hogy a térkép az uránkutatás céljából végzett szelvény 
szerinti emanációs (talajlevegő radon koncentráció) mérések eredményeinek 

"Előadta a Társulat DK-dunántúli Területi Szervezete 1990. febr. 20-i szakülésén. 
"7633 Pécs, 39-es dandár u. 9/A. 
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ábrázolására szolgált. A felmért területen több anomália csoportot és egyedi 
emanációs anomáliát mutattak ki. 

1. ábra. Emanációs anomália térkép a Ny-niecseki uránlelóhely K-i részéről (1954.) (Foto EGYED I.) 

Fig. 1. Emanation anomaly map on the eastern part of the uranium deposit of the Western Mecsek Mountains (1954, 
photo by I. EGYED) 

A z emanációs anomália térkép azt bizonyítja, hogy az egykori kutatók a 
Ny-mecseki permben korán felismertek alapvető kutatási kritériumokat és az egyik 
lehetséges kutatási módszert eredményesen alkalmazták. Az anomáliák további 
vizsgálata vezetett a felszín alatti ércesedés kimutatásához. 

A térképen а mélységi kutatás nyomainak — fúrásoknak és kutatóaknáknak — a 
helye is szerepel. A Kővágószőlős felé vezető É- i irányú út eljén és közvetlenül 
mellette а „р. каилачи" és „р. Шил" feliratok között vannak a „CKB—1" és 
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„СКВ—2 "jelű fúrások, továbbá az „ш—1 "és „ш—3"jelű kutatóaknák. Ugyanezen 
úttól K-re, Kővágószőlős legdélibb jelölt házától DK-re ~ 350 m-re, van az 
„ш—2" jelű és a kővágószőlősi templomtól KDK-re ~ 450 m-re az „ш—4" jelű 
kutatóakna. A sorszámok nem hagynak kétséget afelől, hogy a mélységi kutatás 
céljait szolgáló e lső mesterséges feltárásokról van szó. 

Az 1. sz. térkép feliratainak fordítása. A térkép címe az északi lapszélen: A „Déli" 
területrész anomália térképe. A jobb alsó sarokban: Jelmagyarázat, az anomáliák intenzitása, 
40—100 emán, stb., több mint 1000, alsópermi szürke és zöldesszürke homokkövek, 
felsőpermi vöröshomokkövek, felsőpermi konglomerátumok. 

A bemutatott emanációs anomália térkép tartalma napjainkban ismét fontossá 
válhat, mert információt tartalmaz a Mecsek hegységi uránlelőhely (bányászat előtti) 
radiometriai „0" állapotáról. Maradéktalan lehetne az örömünk egy kutatási 
dokumentáció időtálló használhatósága felett, ha az időszerűséget nem az 
uránkutatás és bányászat kényszerű felhagyási tervei képviselnék, 1990 elején. 

2 . A 2 . sz. térkép (2. ábra) 112 ,4 cm x 8 2 , 4 cm keretméretű fénymásolat. 
Tartalma M = 1:10.000 szintvonalas (5 m) , magasági pontokkal is részletezett 
topográfiai térkép a Ny-Mecsek (megközelítően a Jakabhegy—Cserkút—6. sz. 

főút—Boda—Hetvehely kőbánya—Jakabhegy pontokkal körvonalazható) területéről. 
A fénymásolt térképlapon kéziratos (tusrajzos), színezett földtani térkép van, 
amelyhez rajzos-szöveges, korra minősített jelmagyarázat tartozik. 

A földtani térképet, eredeti terepi felvétel alapján, valószínűleg 1954-ben 
készítették. A térkép a képződmények felszíni elterjedését, a kőzettani (szemnagyság 
és kőzetszín) észleléseket, valamint a rétegdőlés mérések eredményeit tartalmazza. 
Az utóbbiak sűrűsége arra utal, hogy részletes földtani felvétel történt. 

A rétegdőlési adatokon kívül, szerkezetföldtani elemként, a térkép csak kevés 
törésvonalat jelez. Ezek helyét, elsősorban a szürke-zöld és vörös kőzetszínváltás 
zónájában, a feltártsági viszonyok miatt csak részletező módszerekkel határozhatták 
meg . Külön említést érdemel az, hogy a térkép készítői — a hetvehelyi kőbányától 
DK-re — helyes csapással rajzolták be a jakabhegyi homokkő és a triász karbonátos 
rétegek között felismert (ma Hetvehely—Magyarszék vonalként megfogalmazott) 
szerkezeti határt. 

A boltozatos szerkezeti nagyforma geometriáját külön nem hangsúlyozták, de 
nyilvánvalóan észlelték egy Roda—Bakonya—Kővágótöttős magasságában, tehát 
Kővágószőlőstől É-ra húzódó K E K — N y D N y irányú szerkezeti hossztengely 
létezését. 

A térképen felismerhetők a mai perm—triász rétegtani nomenklatúra egységeinek 
körvonalai is. A boltozati forma magjában a Boda—Bakonya közötti világos tónusú 
terület a bodai aleurolit térképezett elterjedését jelzi. A bodai aleurolitot körülvevő 
— aleurolit és homokkövek váltakozásával jellemzett — világos-sötét sávos terület 
a bakonyai tarkahomokkő tagozat területe. Az a világos tónusú, változó szélességű 
ö v , amelyben Kővágószőlős is elhelyezkedik, a kővágótöttősi szürke homokkő 
tagozat elterjedésének felel meg s ez felett a jakabhegyi főkonglomerátum 
markánsan sötét tónusú keskeny sávjáig a cserkúti vörös homokkő tagozat — 
ugyancsak erősen változó szélességű — felszíni előfordulási területe van. Az adatok 
szerint a földtani térképezés érintette a jakabhegyi homokkövet és más triász 
szinteket is. 



2. ábra. Földtani alaptérkép a Ny-Mecsek perm időszaki képződményeiről (1954?). Az eredeti méretarány 1:10.000 (Foto Egyed I.) 

Fig. 2. Geological map of the Permian formations of the Western Mecsek Mountains (1954?). The original scale is 1:10.000 (Photo by I. EGYED) 

§ 

a 

i 
-< 

*-



3. ábra. A mecseki lelőhely vázlatos földtani térképe az uránércesedés ismert felszíni területeivel (1955.) (Foto EGYED I.) 

Fig. 3. Geological sketch-map of the Mecsek occurrence with the known surficial areas of uranium mineralization (1955). Photo by I. EGYED) 
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Az alkalmazott földtani korminősítés V A D Á S Z E. (1935 . ) felfogását tükrözi. A 
jelmagyarázatban ezért a jakabhegyi főkonglomerátum alatti rétegek az alsópermbe, 
a konglomerátum és felette a jakabhegyi homokkő rétegei a felsőpermbe sorolva 
szerepelnek. 

Közvetlenül érckutatási információt jelentenek a földtani alaptérképen azok a 
halványtónusú, változó nagyságú foltok, amelyek a kővágótöttősi szürke homok
kövek és a cserkúti vörös homokkövek határához igazodva (pl. a Kővágószőlős felé 
vezető út két oldalán ~ lkm csapáshosszban) láthatók. A jelmagyarázat idevágó 
szövege szerint ezek a helyek a felszínen akkor már felismert ,fémércesedés 
területei, a geofizikai kutatások adatai alapján". 

Az emanációs anomália térképpel való összevetésből kitűnik, hogy „a geofizikai kutatások " 
egyik módszere biztosan az emanációs mérés volt. A 2. sz. térkép ilyen „fémércesedés " 
területeket a redoxi front vonulata mentén több (11 kisebb-nagyobb) területen (Участок 
Южный, - Западный stb.) jelez. Nagyon valószínű tehát, hogy a Ny-mecseki 
uránkutatások korai szakaszában nagy területre kiterjedő emanációs méréseket végeztek. Az 
elsőként ismertetett emanációs anomália térkép ezekből csak egy részletet képviselhet. 

A 2. sz. térképjelmagyarázatának fordítása: Q: alluviális és deluviális üledékek;Alsólriász 
(TJ: az alsótriász meszes üledékei (felsőwerfeni emelet), az alsólriász homokos-agyagos 
üledékei (alsówerfeni emelet); Felsöperm (PJ: vörös keresztrétegzett homokkövek, (felső 
összlet), konglomerátumok; Alsóperm (P,), III: változó szemnagyságú szürke és zöldesszürke 
színű homokkövek; 11: zöldszínű finomszemcsés csillámlartalmú homokkövek, téglavörös színű 
aleurolit palák és finomszemű homokkövek; P—P-,: vörösszínű kereszlrétegzetl homokkövek, 
(alsó összlet); a fémércesedés területei (a geofizikai kutatások adatai alapján); tektonikus 
vonalak; az 1954-ben mélyített fúrások; az 1955. első felében mélyített fúrások; az 1955-re 
tervezett fúrások; a kőzetek települési elemei; 1. megbízhatóak; 2. nem megbízhatóak. 

3 . A 3 . sz . térkép (3. ábra) 8 2 , 5 cm x 9 1 , 8 cm eredeti keretméretű fénymásolat. 
Tartalma: M = 1:25.000 szintvonalas topográfiai térkép a Ny-Mecsekről (Pécs— 
Pécsbányatelep—Orfu—Abaliget—Hetvehely—Bükkösd határokkal) és a Ny-Mecsek 
D-i előteréről (Pécs—Kéked—Szabadszentkirály határokkal). Az ábrázolhatóság 
miatt a térkép eredeti területe montázs segítségével kisebbített. 

A fénymásolt alapon a földtani alaptérkép és érckutatási információk láthatók, az 
utóbbiak grafikusan jól kiemelt módon. A térkép bemutatását elsősorban az 
indokolja, hogy ezen a lelőhely felszíni földtani képe már olyan általánosított 
formában jelenik meg, amely a ( P U V ) M É V geológusainak 1960-as évekbeli 
térképezése nyomán, a ma ismettel jól összevethető. 

A 3. sz. térkép feliratainak fordítása. A térkép címe az északi lapszélen: A mecseki 
lelőhely területének vázlatos földtani térképe. Jelmagyarázat: Q: alluviális és deluviális 
üledékek; Alsótriász: meszes és homokos-agyagos üledékek; Felsöperm (P^: vörös 
keresztrétegzett homokkövek felső összlet); Felsöperm: konglomerátumok; P,—P2: vörös 
keresztrétegzett homokkövek (alsó összlet); Alsóperm (Ps): változó szemnagyságú szürke és 
zöldesszürke homokkövek finomszemcsés, csillámos homokkővel, aleuritos palák és 
finomszemű téglavörös színű homokkövek; fémércesedésű területek; tektonikai vonalak; a 
kőzetek települése elemei; magfúrással megkutatott területrészek. 

Befejezés 

Nem zárható ki az a lehetőség, hogy a bemutatott térképeken kívül még további 
— a Ny-mecseki uránkutatás korai szakaszából származó — földtani tárgyú 
dokumentációk is léteznek és a későbbiekben teljesebbé tehetik ismereteinket. 
Ennek ellenére célszerűnek látszott a térképek közlése, mert a 2. ábraként szereplő 
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földtani alaptérképhez kapcsolódó munkákkal kezdődhetett a Ny-Mecsek földtani 
viszonyainak ipari célú feltárása. Erre a megismeréstörténeti szempontból is 
jelentős állomásra, a Ny-mecseki uránlelőhelyen tárgyilagosan visszatekinteni 
időszerű szakmai kötelesség. 

Általánosabb értelemben, B Ö C K H J . ( 1 8 8 1 ) és V A D Á S Z E. ( 1 9 3 5 ) Mecsek-hegységi 
térképei után, a 2. ábra földtani térképét előállító geológusok munkája módszerben 
és időben ( 1 9 5 4 ) nélkülözhetetlen összekötő szerepet töltött be a (PUV) M É V 
geológusok 1 9 6 0 - a s évek elején (pl. J Á M B O R et al. 1 9 6 2 ) kezdődött térképezési 
munkájáig a Ny-Mecsek területén. A folyamatosság képviselete mellett ez a térkép 
részben mérhetővé teszi a felszíni földtani kép megismerésében 1 9 5 4 - t ő l napjainkig 
elért előrehaladást is. 
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Documentations on the geological exploration history 
of the Mecsek uranium deposit, Hungary 

B. Wéber' 

Abstract 

Three geological maps are presented. These are related to the early stage of exploration of the 
only mined uranium deposit of Hungary. The deposit is found in the southern part of the country, 
in the Mecsek Mountains, in Upper Permian fluviatile coarse detrital strata. 

Manuscript received: 30th May, 1990. 

Д о к / м е н т ы по истории геологического изучения 
урановых р у д в Мечекских горах 

Б. Вебер 

Б статье представлены три геологические карты,связанные с ранней стадией 
разведки единственного промышленного месторождения урана в Венгрии. Данное 
месторождение находится в Мечекских горах на юге Венгрии и приурочено к 
грубообломочным аллювиалным отложениям позднепермского возраста. 
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