
4. Földtani vázlat a Mecsekhegység keleti részéröl.

Dr. V adász M. E lemér-íőL

A  magyar királyi földtani intézet igazgatóságának megtisztelő bi
zalmából kifolyólag 1910. év nyarán részt vehettem a földtani fölvételi 
munkálatokban. Megbízatásom értelmében a Mecsekhegység ujrabejá- 
rását eszközöltem, hogy ennek kapcsán a hegység monografikus leirását 
adhassam.

A  Mecsek-hegység földtani fölvételét Böckh János és H ofmann  
K ároly végezték. Földtani térképük csak kisebb javításokra szorúl, me
lyeket az idők folyamán keletkezett újabb föltárások vagy újabb rétegtani 
fölfogások tesznek szükségessé. A  földtani viszonyok leirását azonban 
B öckh J. részletesebb munkáin kívül csak kisebb értekezések tárgyal
ják.1) Ezért merült föl az összefoglaló egységes leirás szükségessége, mely 
az ujrabejárást vonta maga után.

Munkámat az 1910. év nyarán megkezdve, július és augusztus hó
napokban eszközölt bejárásokkal a hegység keleti felének képződményeit 
iparkodtam megismerni. Ezen a helyen csak egészen röviden óhajtom vá
zolni a hegység földtani viszonyait, inkább csak jelezve a fölépítésében 
résztvevő képződményeket, egyrészt, mivel a részletes vizsgálat csak az 
egész hegység megismerése után veszi kezdetét, másrészt a részletes vizs
gálat során ismétléseket óhajtok ezzel elkerülni.

A  Mecsekhegység földtani fölépítésében két, hegyszerkezetileg is 
elkülöníthető részre osztható: a nyugati, perm- és triászidőszaki képződ
ményekből álló tulajdonképpeni Mecsek hegységre, s a keleti, túlnyomó- 
lag júra-időszaki rétegekből felépített Zengö-vonulatra. Nyári kirándulá
saim kapcsán az utóbbival ismerkedtem meg. i)

i) Peters : Die Miocán-Localitát Hidas. —  Über d. Lias v. Fünfkirchen. 
Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien. Bd. XLIV., XLYI.

Böckh: Pécs városa környékének földtani és vízi viszonyai. —• Adatok a Me- 
'Csek-kegység és dombvidéke jurakorbeli lerakódásainak megismeréséhez. (Csak 
on agyarul.)

Hofm ann : Adatok a pécsi hegység geológiájához. (Földtani Közi. 1907.)
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A  Zengő- és a vele kapcsolatos hegyvonulatok a júra-időszaki kép
ződmények folytonos üledék-sorozatából állanak. Ennek a sorozatnak köz
vetlen fekvőjét azok a felső triászbeli fekete, jól rétegezett mészkövek és 
márgák, palák adják, melyeket Böckh J. a wengeni-rétegekkel azonosí
tott. Erre következnek nagy vastagságban különböző szövetű homok
kövek és márgák váltakozó rétegei, melyeket Böckh „ telepmentes réte
gek “ név alatt a rhat emeletbe sorolt. Ezeknek a rétegeknek korát nehéz 
megállapítani, mert kétségtelen ugyan, hogy a triász felső részét is ma
gukban foglalják, annyira észrevétlenül mennek át azonban a liász szén- 
tartalmú rétegösszletébe, hogy határt vonni közöttük nem lehet s térképen 
kijelölni csak önkényesen lehet. Keletkezésük és kifejlődésük annyira 
megegyezik, hogy az elkülönítés szükségtelen is.

A  júrasorozat legmélyebb tagja az alsó-liász sort betöltő jól ismert 
szénképződmény, mely széntelepekkel váltakozó homokkövek és márgák 
nagy vastagságú rétegösszletéből áll. Felső rétegeik márgák vagy márgás 
homokkövek, melyeket kövületeik alapján az alsó-liász felső részének kép
viselője gyanánt ismerünk. A  középsŐ-liász hasonlóképpen márgás, homo
kos rétegekből áll, közbetelepűlt spongiatűkkel telt jellemző homokkövek
kel. Ezekre települnek a felső-liász márgapalái ammonites-faunával.

A  liász-képződmények homokos, parti fáciesére a dogger rétegössz- 
let következik, melynek rétegei az előbbiekkel szemben nagyobb mész
tartalmúkkal tűnnek ki. Rétegeik között az alsó és középső doggerbe tar
tozók kőzettani kifejlődésben azonosabban összefüggenek, míg a felső 
dogger keskeny sáv alakjában szegélyezi az előbbieket s azokénál jóval 
kisebb vastagságú rétegei vörös vagy zöldes-szürke gumós márgák és 
márgapalák, gazdag ammonites-faunával.

A mecseki júrasorozat legfelső tagozódásában a felső jurához soro
landó, jól rétegzett vagy pados mészköveket találunk. Mélyebb rétegeik 
gumósak s kissé márgásak, felsőbb részükben vékonyan rétegzettek s tűzkő- 
tartalmúnk. Nagy kiterjedésben vesznek részt a hegység fölépítésében 
Ujbánya-Komló-Magyaregregy-Szászvár vidékén.

A  júruképződmények valamennyi rétegeiből gazdag fauna került 
ki, mely még tanúlmányozásra vár s amelynek segítségével az egész júra
sorozat kimutatható lesz. Az egyes szintek faunisztikai alapon igazol
hatók ugyan, de helyszini elkülönítésük kivihetetlen. A különböző szintek 
jellemző alakjai azonban a júratengernek a Mecsek-hegységben való foly
tonosságát bizonyítják.

Míg a júra-időszaki rétegek a liásztól kezdődő fokozatos tenger
mélyülésre utalnak, addig a reájuk következő kréta-időszaki képződmé
nyek már ismét neritikus kifejlődésüek. Felületi kiterjedésük nem nagy. 
Kimutatásuk H ofmann nevéhez fűződik, aki Újbánya fölött tufaréte



(3) FELVÉTELI JELENTÉS. 71

gekben bukkant arra a faunára, melyben főként a Valletta és Monopleura 
nemek uralkodók. Ugyanilyen kövületes rétegek vannak Jánosi puszta 
mellett is. A  kövületek begyűjtése dr. H ofmann K ároly érdeme, mert 
az elmúlt nyáron magam is gyűjtöttem ugyan néhány —  a régi gyűjtést 
kiegészítő —  alakot, de a feltárás ma már sokkal kevésbbé hozzáférhető. 
Sajnos, hogy ennek a mecseki eruptivum korviszonyaira nézve is rend
kívül fontos faunának feldolgozását H ofmann nem fejezhette be. Ide
vonatkozó megkezdett őslénytani vizsgálatainak kézirattöredékét dr. Szon- 
tagh Tamás úr, a földtani intézet aligazgatója szíves volt nekem átadni. 
Részletes munkám első feladatául ezeknek a becses, a chamidae-családba 
sorolt új nemek leírását adó kéziratnak értékesítését tűztem ki. Faunájuk 
alapján ezek a rétegek a liauterivien-emelet neritikus fáciesére utalnak.

Fel kell még említenem, hogy ezenkívül Jánosi pusztától SE-re ve
zető egyik árokban tufával váltakozó caprotinás-rétegek is vannak, me
lyeket másutt sehol sem észleltem.

Az alsó kréta-időszaki képződményekkel lezáródik az alaphegység 
rétegsorozata s a neo^cn-képződmények szegélyezik a hegységet. Nagy 
területet borító mediterrán-üledékek váltakozó édesvízi, szárazföldi és ten
geri rétegeivel találkozunk. Legmélyebb rétegeik jellegzetes durva kavi
csok és konglomerátumok, melyekben az alaphegység valamennyi idősebb 
képződményének anyaga fölismerhető s ezenkívül sok kvarcporfir-kavics 
van bennük. Ezekre homok- és agyag-rétegek települnek, melyek között 
szónnyomok s helyenként (Komló vidékén) széntelepek is vannak. Külö
nös figyelmet érdemelnek azok a congériás rétegek, melyek a mediterrán 
alsóbb részében találhatók agyagos vagy konglomerátumos kifejlődésben. 
Mindezek településük és faunájuk alapján a mediterrán alsó-részébe tar
toznak. A felső-mediterrán hasonlóképpen változatos kifejlődésű. Homo
kos, agyagos rétegeken kívül a lajtamészkő-fácies is képviselve van min
denütt, többnyire gazdag faunával. Édesvízi fáciesét nagy vastagságú 
barnaszéntelepekkel Hidasról ismerjük, de ezzel egyenértékű képződmé
nyek a hegység déli peremén sem hiányoznak Pécsvárad vidékén.

A  mediterrán-képződményekre a hegység déli peremén meszes agya
gok és durva mészkövek települnek, melyek a szarmata-emelet jellemző 
faunáját tartalmazzák. Legnagyobb kiterjedésben Pécs vidékén találha
tók, de megvannak Pécsvárado.n is s az északi részen Hidasd vidékén.

A  neogén-üledékek sorát a pannon emeletbeli homokos, agyagos ré
tegek zárják le, melyekben úgy az alsó-, mint a felső szintek egyaránt 
kimutathatók.

Vastag takaró gyanánt född a hegységet a lösz, mely helyenként 
10— 15 m vastagságú. Alsó részében csaknem mindenütt a hegység 
kőzeteiből álló helyi kavics-betelepülés észlelhető. A  forrásokban gazdag
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területen kisebb-nagyobb mennyiségben mésztufa-képződés van folya
matban.

Az eruptivus kőzetek fontos szerepet visznek a hegység szóbanforgó 
részében. Részletes megvizsgálásukat dr. Mauritz Béla fogja eszközölni. 
Itt csak megemlítem, hogy egy idősebb és egy fiatalabb kitöréses idő
szakot lehet megkülönböztetni. Az összes idősebb képződményeket telér- 
szerűleg augitporfir-szerű kőzet járja át meg át, mely Ujbánya-Magyar- 
egregy vidékén nagy területet borít. A  szénképződményben ismételt zava- 
rodásokat okozott s a szenet sok helyen, Vasason, Szászváron az érintkezés
nél kokszosította. Kitörési korát H ofmann állapította meg akkor, mikor 
tufájában a föntebb említett hauterivien-beli kövületeket találta. Kétség
telenül az alsó-krétában törtek ki. Szobák puszta fölött torkolló hidasi 
völgyben egy helyen tufarétegei szürkéskék mészkővel váltakoznak, mely 
szintén az alsó-kréta üledéke.

Ugyancsak az idősebb kitörési időszakba kell sorolnunk a Vasastól 
Ny-ra és Szászvártól D-re Kövesdtető, illetve Szamárhegyen található 
fonolitot is.

Az idősebb eruptivumok melleti a mediterrán rétegek között több 
helyen találunk dacit-tufát, mely többnyire az alsó-mediterránban észlel
hető (Szászvártól D-re), de a felső mediterránban is mutatkozik (Komló 
és Budafa között). Mediterránbeli kitörés az amfibolandezit is, mely Komló 
körűi lép föl s itt a liász szénképződmény települését is megzavarta, ügy 
az idősebb, mint a fiatalabb kitörések a Mecsekben nagyobbszabású hegy
szerkezeti mozzanatokkal állanak kapcsolatban.

Mindezeknek a képződményeknek települése nagyon zavart. A  ré
tegek dűlésének lépésről-lépésre való gyors és ismételt változása leghívebb 
kifejezői a zavargásoknak. Az egész vonulatban általában a W — E csapás 
az uralkodó, s ilyen irányú tengely mentén a képződmények két, hosszanti 
törésekkel feltört antiklinálist adnak, melyek egy szinklinális medencét 
zárnak körűi. Az első antiklinális leszakadt déli szárnya Pécs várad—  
Hosszúhetény— Pécs közé esik, s csak a széntartalmú liász és a fedő márga 
van meg belőle. Ennek északi szárnya az alsó-liász fedőmárgájával kez- 
dődőleg valamennyi képződmény hozzájárulásával Újbányáig tart, ahol 
az alsó-krétabeli tufa lankás rétegei adják a szinklinálist kitöltő képződ
mények legfiatalabbját, s egyben a második antiklinális déli szárnyához 
vezetnek bennünket. Utóbbiban ismét valamennyi képződmény résztvesz 
majd É felé hosszanti törések mentén megszakad, s a szászvár— mányoki 
vonulatban leszakadt északi szárnyát ismerjük föl. A  két antiklinális közé 
eső újbányái medence a leghevesebb kitörések színhelye volt. Itt vannak 
azok a lávaömlések, melyeknek kitörésével egyidejűleg az egész hegység 
hossz- és harántirányú törések mentén összetöredezett. Az összetöredezés
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legnagyobb méretű az újbányái medence keleti és nyugati szélén, vala
mint az északi peremen Szászvár és Nagymányok vidékén. Utóbbi helyen 
a törések révén a kagylós mészkő rögei is felszínre jutottak.

Nagyobbszabású zavargások történtek a mediterrán időszakban sőt 
folytatódtak a fiatalabb időszakokban is, mert többek között jelentékeny 
pannon utáni mozgások nyomai Pécs vidékén biztosan felismerhetők.


