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ADATOK A PÉCSI HEGYSÉG GEOLOGIÁJÁHOZ.

Néhai dr. H o f m a n n  K á r o l y - tói.1

A magyar földtani intézet részletes geologiai felvételei folyamán 
1873-ban a pécsi hegység tetemes részét megvizsgáltuk, és pedig annak 
DNy-i részét, vagyis Pécs környékét nevezetes szénbányáival, a hozzá 
beosztott K ók án  J .  gyakornok társaságában, B öckh  J á n o s , főgeologus úr 
járta be és térképezte, mig én M a t y a so v sz k y  J a k a b , segédgeologus úrral 
együtt, a Pécs környékétől E levő hegységrészt Hossznhetény környékén — 
keleti irányban Váralján túlig — vizsgáltam meg.

Területünk — mint azt P e t e r s  «Uber den Lias von Fünfkirchen» 
czimü ismert közleményéből tudjuk — geologiailag nagyon változatos felépí
tésű kis hegy vonulat. Megfigyeléseink itt az érdekes .új adatok egész sorát 
szolgáltatták. Legyen szabad ezek némelyikéről, melyeket a tőlem meg
vizsgált területen szereztem, a következőkben előzetesen megemlékezni.

Munkánkhoz a legjobb alapot, az ország geologiai viszonyainak 
felderítésében oly nagy érdemeket szerzett, P e t e r s  tanár felemlített kitűnő 
közleményében találtuk.

Mindenekelőtt a tőlem és M a t y a so v s z k y  úrtól megvizsgált hegy
ségrész általános szerkezetéről kívánok néhány adatot közzétenni, kiegé
szítéséül annak, amit P e t e r s  erre vonatkozólag közölt.

A hegység keleti részének rétegalkotásában határozottan uralkodó 
K—Ny csapásirány következtében kiváló módon nyilvánul meg az egy
forma emelkedési tendenciának hatása, mely utóbbinak legfőbb része volt 
a hegység szóban lévő részének kialakításában. E viszony azonban lényeges 
különbséget mutat a szomszédos, E-ra fekvő Bakony-hegységgel szemben, 
melylyel a pécsi hegységet sokszor szeretik párhuzamba állítani. Mert 
úgy a Bakony-hegységben s általában a Magyar Közép-hegység egész 
vonulatában, valamint még tovább É-felé, a felső magyar Dunamedencén

1 A szerző hátrahagyott iratai között talált kézirat. E közlemény közzétételét 

annál inkább érdekesnek tartjuk, m inthogy szerző azt részletes geologiai felvételének 

friss benyomása alatt írta és az itt tárgyalt területről, a geologiai térképen s 
B ö ckh  JÁNOS-nak «Pécs városa környékének földtani és vizi viszonyai» [A m. kir. 
földt. intézet Évkönyve IV. köt. 4. füzet Budapest 1876.] czímű munkáján kívül, 
egyéb geologiai m unka a  m ai napig sem jelent meg. Szerk.
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túl következő hegységekben, melyek az ÉK-i Alpokat a Kárpátokkal kötik 
össze, szintén a DNy— EK-i irány, mint főemelkedési irány, érvényesül 
feltűnően. A mondott hegy vonulatok t. i. nemcsak, hogy ugyanebben az 
irányban húzódnak, hanem, azzal összefüggésben, e hegyvonulatok belső 
rétegszerkezetében is az uralkodó csapásirány ugyanaz.

Az említett viszony folytán a pécsi szigethegység legszorosabban 
csatlakozik azokhoz a hegyvonulatokhoz, melyek a magyar medence 
déli oldalán húzódnak el, tehát a petrovaradini, a szlavóniai és horvát
országi hegyvonulatokhoz, valamint a Keleti-Alpok déli részéhez is, 
melyek valamennyien egyaránt K—Ny-i csapásirányúak. A pécsi sziget- 
hegység térbeli fekvésénél fogva is ez utóbbi hegyvonulatok sziszté
májához tartozik.

És valóban, ha az Ivanscica-hegység tengelyét meghosszabbítjuk, 
ez pontosan a kis pécsi hegységet éri és ez utóbbi északi felének 
a tengelye joggal az előbbi meghosszabbításának tekinthető.

Minden esetre nevezetes jelenség az, hogy a K-ről Ny-ra csapó 
hegységvonulatok túlnyomó részét szintén a bázikus eruptiós kőzetek 
fellépése jellemzi és pedig oly eruptiós közeteké, melyek a pécsi hegység
beliekkel közeli rokonok. Utalok a gabbro-előfordulásokra.

A pécsi hegység keleti fele, a tőlem megvizsgált szakaszban, 
a harmad időszakot megelőzőleg 1:eletkezett része következtében két 
részre oszlik. Az éjszaki rész egy tisztán Ny-ról K-felé csapó keskeny 
vonulat, melyet a kagylómész, alsó és felső lias, dogger és a tithon- 
emelet rétegtömegeinek a sorozata, azonkívül pedig eruptiós kőzetek 
építenek fel, mely utóbbiak augitporphyrokból és ezek mandulaköveiből 
állanak. Ezek az eruptiós kőzetek a vonulatnak csaknem egész területén 
az előbb említett üledékes kőzetek sorozatát áttörték s így hol nagyobb 
tömegekben, hol kisebb telérek és kúpoknak egész raja alakjában jelennek 
meg. Dacára annak, hogy az üledékes kőzetek vonulatát felszíni kiterjedésé
nek egész szélességében több helyen nem is jelentéktelen területen sza
kítja meg a beléhatolt vulkáni anyag tekintélyes tömege ; mindazonáltal 
ez üledékes kőzetek rétegezésén a csapás- és dőlésirányban alig módosít 
valamit, úgy hogy e kőzetek levált darabjain belől az egyes rétegtagok vál
tozatlan csapással és dőléssel, minden feltűnő eltolás nélkül, folytatódnak.

Ez az északi vonulat Magyaregregytől keleti irányban csaknem Kis- 
mányokig terjed, további folytatásában Nagymányoktól délre, azután mind 
a két vége alámerül és az őt eltakaró neogén lerakodások alatt eltűnik.

E magyaregregy—mányoki vonulat egy antiklinális rétegzóna levált 
északi szárnyát alkotja, a déli szárny azután ismét egy synklinális 
rétegzóna E-i szárnyát jelzi, mely synklinális rétegzóna a déli hegység
részt formálja. A vonulat rétegei hol meredekebben, hol kevésbbé mere
deken dőlnek E-felé, csak a két legszélső végén, Magyaregregynél és
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Váraljánál, észlelhető teknőalakú ránczosodás, melyet Magyaregregynél 
a felszínre kerülő augitporpliir—tömeg idézhetett elő, mig Váraljánál 
egy feltolódolt kagylómész-tömeg az, mely a szárny dőlése mentén 
a rétegeket részben az uralkodóval ellenkező dőlésirányban áttolta. 
Dél-felé a magyaregregy—mányoki vonulat, a tengelyével párhuzamos 
vonal mentén — nyilván a feltörési szélnek megfelelően — hirtelen 
megszakad a neogénrétegek felé, melyek onnan a D-felé következő 
hegységrészek párkányáig terjednek el.

Ez utóbb említett hegységrész magasabban emelkedik s a közép- 
pontjában lévő Újbánya-községről nevezhető el. Magasságra és kiterje
désre a pécsi hegység keleti felének tulajdonképpeni magtömegét teszi. 
Ennek középponti része széles, az előtte elterülő egregy—mányoki vonu
lattal párhuzamos, csaknem tisztán Ny-ról K-felé nyúló hegységzónát, 
vagy ellipsis-alakú hegységtömzsöt formáló, magasan fekvő, fensíkszerű, 
szakadozott és mély völgybevágásoktól barázdált. Lapos teknőalakú réteg
szerkezetet mutat vagy, más szóval, a szóbanforgó hegységrész az imént 
említett irányban hosszúra nyúlt, ellipsis-alakú hegységtömzsöt formál, 
koncentrikus rétegszerkezettel és synklinálisan a tengely felé irányult 
rétegdőléssel'.

A felszínre bukkanó legmélyebb rétegek az alsó lias legfelső 
zónáihoz tartozók, ezek föle fiatalabb mesozóos rétegek vastag sorozata 
települ. E rétegek, máskülönben a legnagyobb megegyezés mellett, sokkal 
teljesebb sorozatban vannak kiképződve, mint az E-i, egregy— mányoki 
vonulatéi; az utóbbiban t. i. több rétegtag hiányzik, mely az előbbi
ben ki van fejlődve, kétségkívül elnyomódottságok folytán, melyek az 
egregy—mányoki vonulat felegyenesedése alkalmával mentek végbe.

A keleti oldalon, az újbányái hegytömzs E-i és D-i szárnyában 
képviselt rétegek fejeinek a gyűrűalakú összeköttetése a felszínen fel van 
tárva és az az Újbánya és Nádasd közt fekvő területen belől félbeszakítás 
nélkül nyomozható. A Ny-i oldalon azonban a hegység alacsonyodik, 
mindjárt a hosszú egregyi völgyön túl hirtelen ereszkedik alá és itt 
valamennyi, a harmadidőszaknál idősebb hegységtag eltűnik a mánfai 
öböl vastag neogenkorú lerakodásai alatt. Ezt az öblöt a pécsi hegység 
K-i felének Ny-i és a Mecsek-hegység E-i széle zárja körül. Ott tehát 
a réteggyűrű nyito tt; e helyen ugyanis ama augitporphyrok nagy töme
gétől van megszakítva, melyek a szomszédos egregy—mányoki vonulatban 
vannak elterjedve és melyek ott azután még jelentékenyebb térbeli 
kiterjedésben láthatók. E kőzettömegek a rétegteknőn át annak leg
fiatalabb juraidőszaki rétegei-ig hatolnak, e teknőt rétegszerkezetében 
sokféleképpen megzavarták, e rétegeket több ízben szétszakították és 
feldarabolták, a megnyílt repedések közt nagyobb vagy kisebb tömegekbe n 
a mostani felszínig feltódultak. Több izben a rétegteknő kis lerepesztett
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foszlányait is körül zárják, azonkívül ez utóbbinak közvetlenül szom
szédos részeiben sokféle helybeli rétegránczosodást, hajlítást és átbuk- 
tatást idéztek elő.

Ezek az augitporphyr-kőzetek a hegység Ny-i szélétől, a Jánosi- 
puszta környékén, D-re csaknem Komlóig, E-felé Magyaregregy és 
Kárászig terjednek el, míg K-i irányban, széles tömeget formálva, messze 
az újbányai teknő középpontjába nyúlnak be. Magyaregregynál és 
Kárásznál az E-i hegyvonulat hasonló kőzeteket tartalmazó területével 
ju t közvetlen szomszédságba. Csak keskeny terület választja el a fel
színen az E-i hegy vonulattal s e keskeny területen belől leülepedett 
vastag mediterrán lerakodások vannak, melyek elfedik az alatta való
színűleg összefüggő augitporphyr-tömeget.

A most tárgyalt augithorphyrokon kívül még amphibol-tartalmú 
zöldkövek is szerepelnek.

Ezek Újbányától É-ra, elszigetelt nagy tömeg alakjában, a teknő- 
alakúan szerkesztett hegység E-i szárnyán kiemelkedő Szamár-hegyet 
formálják, továbbá több kisebb tömegben vannak a hegység Ny-i szélén, 
míg Komlónál, valamint még tovább D-re is tekintélyes területeket 
borítanak. E vidéken a Mecsek- és újbányai-hegység szétválásánál az 
előbb említett Vasas melletti Köveshegy anyagát teszik. Innen az új
bányái hegység felegyenesedett déli szárnyának tövében folytatódnak 
e szárny csapásirányával párhuzamosan, a kúpok és keskeny hegy
hátaknak élesen kidomborodó vonulataként csaknem tisztán K-i irányban 
a Pécsvárad fölötti Zengő csúcs aljáig.

Ama analógia alapján, melyben az imént említett amphibolitos 
zöldkövek külső közethabitusukat illetőleg országunk némely harmad- 
időszaki tracbytkőzeteivel vannak, P e t e r s  ez amphibolitos zöldköveket 
zöldkőtrachytoknak nyilvánította. Mint ilyenek vannak az osztrák
magyar monarchiának H a u e r  szerkesztette szép átnézetes geologiai tér
képén is kiválasztva. A trachytkőzetekhez azonban e kérdéses zöld
köveket nem szabad sorolnunk; geologiailag ellenkezően a legszorosabban 
csatlakoznak hegységünknek előbb tárgyalt augitkőzeteihez, melyeknél 
valószínűleg valamivel idősebbek.

A harmadidőszaki, ugyancsak amphibol tartalmú quarcmentes 
trachytoktól, melyek csak kis eruptiói területen belől néhány kúpban 
jutnak a felszínre, Komló és Vasas között, a mánfai neogénöböl szélén, 
ott a hol a Mecsek- és újbányai hegységtömzs találkoznak, az előbb 
említett amphiból-zöldkövek úgy petrográfiai habitusukban, valamint 
geologiailag is igen feltűnően eltérnek. Amazok valódi neogén trachytok; 
jóval fiatalabbak, mint az említett amphibol-zöldkövek, melyeken Komló
tól D-re áttörnek.

Quarctartalmú, PjoTEus-től már olyanoknak felsorolt trachytok is
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vannak, habár csak csekély térbeli kiterjedésben, t. i. a neogenlerakodások 
kitöltötte területen, mely az újbányai hegységtömzs és az egregy—mányoki 
hegyvonulat közt terül el. E trachytokban, mint makroskoposan kivált 
elegyrészek: quarc, oligoklas, biotit és kevés amphibol van. Tufái, mint 
betelepedések, a mediterrán komplexum felső részében jelennek meg.

A pécsi hegység keleti felében aránylag kis területen fellépő erup- 
tiós kőzetek sokféleségét növeli mig egy másik, nagyon érdekes kőzet is, 
melyet meglehetősen magasan, a Szamárhegy-felől É-felé levonuló mázai 
völgyben fedeztem föl. E kőzet az előbb tárgyalt eruptiós kőzetek első 
csoportjához tartozik. Ebben augit helyett hyperslheu van igen typusos 
kifejlődésben és nagyon sűrűn.

(A felsorolt kőzetek beható petrografiai megvizsgálását későbbi alka
lomra tartom fenn magamnak.)

Az eddigi előzetes vizsgálatok alapján csak annyit akarok itt meg
megjegyezni, hogy e közleményben, az eddig használt megjelölés sze
rint, augitphorpyrok-néven felsorolt kőzetek, petrográfiai kiképződésük 
folytán, teljesen a földpátbasaltok csoportjának kőzeteihez csatlakoznak, 
csakhogy geologiailag régibb periódushoz tartoznak, mint a bazaltok, 
és hogy ennek következtében általánosabb és nagyobb fokú utólagos 
átalakulásokon mentek keresztül, mint a basaltok.

Itt is észlelhető aphanitos, anamesites és doleritos kiképződés, sőt 
az utóbbi a túlnyomó. Olivint is tartalmaznak, eőt részben ezt igen 
sűrűn. Makroskoposan kivált főelegyrészek az augit és plagioklas, az 
utóbbi natriumos plagioklas, mely olvadási és lángfestési reactiója folytán 
az andesin-sor, vagy talán legfölebb a labradoritsornak az előbbivel már 
határos, tagjának bizonyult. Mikroskoposan a mondott kőzetek közt min
denek előtt magnetit- és rhomboederes titanvasat tartalmazók különböz
tethetők meg; az utóbbiak a doleritos kiképződésü kőzetekhez tartoznak.

Felvételem egyik legérdekesebb eredménye a kövületekben gazdag 
középxő-neocom-rétegek felfedezése, az újbányai hegységtömzsön belől. 
Krétaidőszaki rétegek a pécsi hegységből eddig még teljesen ismeret
lenek voltak. A legközelebbi pont, ahonnan P e t e r s  ilyeneket emlit, 
a több mértföldnyire D-re lévő Beremend, ahol caprotinás mészkövek 
kicsiny, a lősz alól felbukkanó, elszigetelt dombot formálnak.

A tőlünk felfedezett középső-neocom-rétegeknek a hegység felépítésé
ben kevés szerepük van, annál érdekesebb azonban gazdag faunájuk, és 
az, hogy kőzetanyagnk természeténél fogva a legiobb bizonyítékot szolgál
tatják annak a megállapítására, hogy az előbb tárgyalt és a pécsi 
hegység K-i részének fejlődéstörténetében legfontosabb momentumot tevő 
augitporphyrok kitörése igen szűk időbeli határok között történt.

A mondott krétaidőszaki rétegeket először a Hosszúhetényről Szász
várra vezető hegyi úton, közvetlenül Újbánya fölött, találtuk. Ott a
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hegység középpontjában annak a hegyhátnak a magasságában terülnek 
el, mely a K-felé vonuló nádasdi völgy és az egregyi völgy egyik 
Ny-ti főelágazása — a takanyodosi völgy — között a vízválasztó.

PETROVARADINON 1900-BAN FÚRT KÍSÉRLETI ARTÉZI KÚT 
GEOLOGIAI SZELVÉNYE.

Dr. K och  ANTAL-tÓl.1

1900 április 1-jétől kezdve deczember 5-ikéig Petrovaradinon, a váron 
belül a Várhegy északi tövében, a sziklafaltól körülbelül 300 m-nyíre, 
az új kapu közelében kísérleti artézi kutat fúrtak. A fúrás decz. 5-ikéig 
216*60 m. mélységig hatolt a nélkül, hogy kielégítő vizet kaptak volna. 
Ennek következtében 1901 februárius 11-én a közös hadügyminisztérium 
Wienből véleményadásra kérte volt föl a m. kir. Földt. Intézet Igazgató
ságát arra nézve, hogy a beküldött fúrási szelvény és általában a kér
déses terület geologiai viszonyai alapján van-e némileg biztos kilátás 
reá, hogy a fúrás folytatásával élvezhető vizet kapnak? Dr. Szontagh 
Tamás osztálygeologus úr, ki ez ügyet véleményadás ezéljából kapta, a 
rendelkezésére álló adatok alapos mérlegelése után — nézetem szerint 
helyesen — nem ajánlhatta a kísérleti kútnak mélyebbre fúrását, és 
így ez tényleg abban is maradt. Később azonban közvetlen közelében 
egy másik jóval nagyobb átmérőjű lyukat fúrtak 36 m. mélyre, melylyel 
a felülethez közel eső két vízgyűjtő réteget átfúrták. E fúrt kút fölé gép
házat emeltek, és most annak vizét szivattyúzzák, de az sem minőségi
leg, sem mennyiségileg nem kielégítő.2

Ezt az anyagot az adatokkal együtt H a la v á t s  G y u l a  magy. kir. fő
geológus úr szives volt tudományos földolgozásra nekem átadni, a miért 
őszinte köszönettel tartozom neki. Azért bizta reám, mert mint a 
Fruskagora hegység geologiai viszonyainak legalaposabb ismerőjét engem 
tartott legilletékesebbnek a fúrás adatainak helyes megítélésére és tudo
mányos értékesítésére.

Ezt az anyagot a múlt tanévben B a l l ó  E ezső  és T it z  E n d r e  t a n á r 

jelölt urak közreműködése mellett áttanulmányoztam éa abból egy 1*20 m. 
ho-szú, elég bőöblű üvegcsőben, 1 : 200 vagyis 5 mm. =  1 m. arányban 
összeállítottam intézetem számára e kísérleti artézi kút geologiai szelvényét.

1 Előadta a Mh. Földtani Társulat lüOíi. november 7-én tartott szakülésén.
-  Az első fúrásból kikerült próbák, valamint azokból két vastag üvegcsőben, 

kisebbített arányban összeállított szelvény, annak leírásával együtt, 1902 jul. 15-én 

«Sjelnar Vb. Ing. Z. B. A. No á7G8> jelzéssel a m. kir. Földt. Intézetbe kerültek. 
A fúrási napló másolata I I b.  14<i. sz. a. az intézet térképtárába lett elhelyezve.


