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A nyugat-mecseki gránitkibúvások 
kutatástörténete 

Exploration history of granite outcrops at W-Mecsek Mts 
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Abstract 
The W-Mecsek granit outcrops were first mentioned in a German paper of PETERS, K. F . (1862) 

and then it was forgotten and re-discovered by the author (1959) in the frame of radio-hydrogeological 
survey for Uranium ores. Later a borehole drilled for the exploration of that granitic rocks revealed 
radioactive anomalies. Based on that discovery, the U minerals enriched in the cover layer were 
experimentally exploited first time in Hungary, using underground percolation technique. 
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Összefoglalás 
A Bauxitbánya Vállalat fedőnévvel indított mecseki uránércbányászat lelőhelyének környékéről 

még a "MASZOBAL 2. sz. Expedíció" elnevezésű magyar-orosz vegyes vállalkozás keretében, 
1954-ben megkezdték a földtani térképek elkészítését. A térképezések történeti áttekintését FORGÓ 
L. et al. (1966) és W É B E R В. (1991) munkáiban találjuk. A radiohidrogeológiai térképezéshez 1959-ben 
alapul szolgáló 1:25 000 méretarányú földtani térképen még nem szerepeltek a Nyugotszenterzsé-
bet-Nagyváty környéki gránit kibúvások, amelyek gyakorlatilag PETERS (1862) óta feledésbe me
rültek. Szerző ezeket közel száz év elteltével újra megtalálta. Az ezt követő fúrásos kutatás egyik 
eredménye nyomán az első hazai földalatti perkolációs kísérletre kerülhetett sor. 

A Pécsi Uránércbánya Vállalat (PUV) VI. sz. kutatócsoportja által N É M E T H 
László irányításával végzett radiohidrogeológiai kutatási programban 1959-ben 
a Ny-Mecsek D-i lejtőire is sor került. A működő uránbányáktól Ny-ra eső 
területen a források és egyéb vízmegjelenések térképezése, mintázása során e 
sorok írója megtalálta a földtani térképeken addig nem jelölt gránit alaphegy-
ségi kibúvásokat. A feltárások leírása - az újdonság kiemelése nélkül - N É M E T H 
L., ELSHOLTZ L. (1960) (azóta feloldott) "Szigorúan titkos" minősítésű jelen
tésében már olvasható: "Nyugotszenterzsébettől É-ra 1,5 km-re és ÉK-re 2,5 
km-re egy-egy foltban biotitgránit található. Kora valószínűleg karbon." 

A jelentéshez csatolt 1:25 000 méretarányú, RÓNAKI L. által szerkesztett "A 
Mecsek hegység Ny-i részének radiohidrogeológiai térképe. Kővágószőlős, 
1960. V." mellékleten már bejelölve látható a gránitkibúvások helye. A két "te
repfüzetben" olvasható kéziratos feljegyzések szerint: 
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"1959. V I I . 06.B-623 sz. vízminta. Nagyvátytól É-ra 3,5 km-re erdei vízmosás 
alján forrás. Megj.: Pannon homokból, közelben gránit kibúvás. 

1959. X I I . ll.B-1044 sz. vízminta. Nyugotszenterzsébettől É-ra 1,8 km-re ásott 
kút. Megj.: Közelben gránit kibúvás homokgödörben." 

A két feltárás egymástól való távolsága 1,4 km. A fent említett radiohidro-
geológiai térképen a "biotitgránitot" Nyugotszenterzsébettől É-ra 1,5 km-re és 
ÉK-re 2,5 km-re (Nagyvátytól É-ra 2 km) jelöltem be a földtani adatok kiegé
szítéseként (lásd az 1. ábrán). A szerző általi "felfedezés" egyetlen tényszerű 
közreadása, elsősorban a nagyvátyi feltárásra vonatkozóan a Magyarhoni Föld
tani Társulat mecseki csoportja 1960 szept, 23-i előadóülésén - a tágabb terület 
kutatási perspektíváit mérlegelő előadás keretében - WÉBER Béla által történt 
meg, amit nem követett nyomtatott publikáció és így e feltárások megtalálásá
nak körülményeit kevesen ismerik. A gránit feltárások első terepi leírása idején 
még előttem sem volt ismert, hogy ezek "felfedezése" kilencvenöt évvel koráb
ban már megtörtént. 

Az irodalmi előzményeket kutatva olyan megjegyzést találunk VADÁSZ E. 
(1935) munkájában, ahol PETERS (1862) leírásáról tesz említést, miszerint "a grá-
nittömzs" kibúvásai "Dinnyeberki és Szenterzsébet határáig a neogén rétegek 
... alól ... a völgybevágódások alján ütköznek ki." Értelmezésem szerint két
ségtelen, hogy ugyanannak a két feltárásnak a majd száz évvel korábbi "valódi" 
felfedezéséről van szó. 

BARABÁS A. (1956) disszertációjában a mellékelt 1:75 000 méretarányú térké
pen szerepel ugyan a Nyugotszenterzsébettől É-ra lévő gránit kibúvás, de a 
szövegben nem történik róla említés. Szóbeli közlése szerint (1995) a terület 
bejárásakor talált rá, de akkor nem tulajdonított ennek nagyobb jelentőséget. 

VADÁSZ E . Magyarország földtana (1953) c. könyvében azt írja, hogy "a grá-
nitplutón benyomulása ... helytálló módon egyetlen kis foltban mutatkozik a 
hegység nyugati előterében pannóniai üledékek térszínében (Dinnyeberki)". A 
könyv második, átdolgozott kiadásában VADÁSZ E. (1960) változatlanul ismétli 
a hivatkozott leírást, de már térképvázlatot is közöl "KlSS J . nyomán". Mindezt 
megelőzően a Magyar Állami Földtani Intézet 1956-os keltezésű, 1:300 000 mé
retarányú Magyarország földtani térképén e területen "y" jellel két nagy folt 
utal a kristályos alaphegység kibúvására. Közülük a D-i csak a nyugotszenter-
zsébeti gránit feltárás lehet, amely adat BARABÁS A.-tól származhat. Később 
LOVÁSZ Gy.-WEIN Gy. (1974) munkájában is olvashatunk a Nyugotszenterzsé
bettől É-ra található - pontosan be nem határolt és a térképmellékleten sem 
szereplő - gránit előfordulásokról. 

JANTSKY B. (1979) monográfiájában a szóban forgó feltárásokról az alábbiakat 
találjuk: "A vonulat legnyugatibb kibúvásai Nyugotszenterzsébet községnél a 
legelőn és ettől É-ra az erdőben folyó szegényvizű patakmederben találhatók. 
E területrészek között és ezektől Ny-ra, D-re és ÉK-re az alaphegység kőzeteit 
mélyfúrások tárták fel. A kötethez mellékelt I I I . és V. sz. térképeken csak a 
mélyfúrások helyét jelöli, de a gránit kibúvásokat nem. 

A fentiek azt bizonyítják, hogy a Ny-mecseki gránit alaphegység ismertetése 
PETERS osztrák geológus német nyelvű munkájában szerepel elsőként, de az 



1. ábra. Részlet K O N R Á D Gy. (1981) térképéből és a fúrások vázlatos földtani szelvényei. J e l k u l c s : 1. Képződményhatár, 2. Fontosabb, neogén 
képződményekkel fedett képződményhatár, 3. Vető, 4 . PiCs Cserdi Homokkő Formáció, 5. P iGy Gyűrűfűi Kvarcporfir Formáció, 6. P i K Korpádi 
Homokkő Formáció, 7. Szerpentinit, 8. Cy gránit, 9. Kristályos aljzat (granitoid és metamorf) 

Fig. l.A detail from Gy. KOMRÄD'S map and an outline of the geological profiles of the boreholes. Captions: 1. formation borderline, 2. significant formation 
borderline covered by Neogene strata, 3. fault, 4. PiCs Cserdi Sandstone Formation, 5. PiGy Gyűrűfű Quartzporphyry Formation, 6. PiK Korpád Sandstone 
Formation, 7. serpentinite, 8. Cy granite, 9. crystalline basement (granitoide and metamorphic) 
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általam újólag megtalált és azonosított feltárásokról szóló információk szóbeli 
tájékoztatásom alapján - azonban a forrásra hivatkozás nélkül - kerültek köz
lésre 1960-tól. 

A Ny-Mecsek azon területén, ahol a tárgyalt feltárások megtalálhatók, a Me
cseki Ércbányászati Vállalat (MÉV, korábban PUV) több alkalommal és külön
böző módszerekkel folytatott uránkutatást. Ezeket főleg az indokolta, hogy a 
granitoid alaphegységre perm korú üledékes rétegek települnek (BARABÁS A. 
1956, SOÓS I. 1959). A Ny-mecseki permi rétegek urántartalmának eredetét ku
tatva a gránitok szerepe is vizsgálat tárgya volt. A legújabb ipari célú kutatások 
a nyolcvanas évektől már a harmadkori fedőhegységi rétegekre is kiterjedtek. 

Tény, hogy a Ny-mecseki kristályos alaphegység-kibúvások megismerése a 
gyenge radiohidrogeológiai anomáliák ellenére is magyarázatul szolgált a kö
zeli másodlagos uránércdúsulásra, amelynek fúrásos kutatását indokolta. En
nek eredményeként valósult meg Magyarországon először alkalmazott felszín 
alatti perkolációs (fúrólyukakon keresztül vegyszeres kioldással történő fém
termelés) kísérleti uránbányászat. Ugyanis a nagyvátyi kibúvástól K-re 1,7 km-
re Dinnyeberki külterületén a kutatófúrások 48 m fedőtakaró alatt érték el az 
alaphegységet és itt a fiatal üledékben egy 50 x 80 m-es kiterjedésű érctestet 
sikerült lehatárolni 1982-re, mely az új kitermelési módszerrel műre valónak 
bizonyult. Dinnyeberki-Nagyváty-Gyűrűfű környékén 1985-ig a sekély mély
ségű magfúrások folyóméterének összege meghaladta a 850-et. E munkákról 
terjedelmes kéziratban M A T U Z N É BOKOR Katalin (1985), majd UNYI Péter (1988) 
korábban titkos jelentéseikben számoltak be. A kísérleti termelést az uránipar 
válságával összefüggésben állították le, amikor a fúrt kutakban éppen megjelent 
az érctesten átszivárgó vegyszerben kioldott urán (SZARKA Rudolf mérése; szó
beli közlés 1989-ben). Mindezek részletes publikálása érdeklődésre tarthat szá
mot. 

J A N T S K Y B . (1979) hivatkozott munkája óta a terület fúrásos kutatásáról mind
össze egy dolgozat jelent meg, CHIKÁN G . - W É B E R B . (1982) tollából, mely egyik 
kiindulása volt az alaphegységet fedő fiatal üledékekben végzett uránkutatá
soknak. KONRÁD G y . (1981) munkájából a tárgyalt terület térképrészletét és 
jellemző fúrásszelvényeit itt az ábránkon bemutatjuk. 
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