
5. Földtani megfigyelések a Mecsekhegységböl.

Dr. V a d á s z  M. E l e m e r -íő I.

Az előző évben megkezdett ujrabejárási munkálatokat az 1911. év 
nyarán részletvizsgálatokkal folytattam. Kirándulásaimat a hegység idő
sebb képződményekből álló nyugati felében kezdtem meg s északkelet felé 
nyomulva, kerestem a kapcsolatot az előző évben már bejárt keleti rész
szel. A  lépten-nyomon fölbukkanó részletkérdések, melyeknek nyomo
zása sok időt igényelt, meghiúsították abbeli szándékomat, hogy az alap
hegységgel ebben az évben már végezhessek.

Előző évi jelentésemben röviden vázoltam a keleti júraterülét föl
építésében résztvevő képződmények egymásutánját, azért erre való uta
lással jelenleg a nyugati triászterület képződményeit sorolom föl. Hang
súlyozni kívánom ismételten', hogy a beható vizsgálatok állandóan folya
matban vannak, miért is —  a tetemes őslénytani anyag földolgozása előtt 
—  időszerűtlennek tartok minden további részletezést. Mindössze csak 
néhány egészen általános értékű megfigyelésről teszek itt említést, hogy 
ezzel a munka folyamatát jelezhessem.

A  hegység nyugati felében —  a tulajdonképpeni Mecsekben —  leg
régibb képződmény gyanánt a gránit-tál találkozunk, mely a hegység ha
talmas, közel W — E irányú hosszanti szegélytörése mentén Pécs város 
területén bukkanik ki. Legnyugatibb foszlánya ez annak az egykor egy
séges s a hegység középponti magját tevő gránitterületnek, mely a hegy
ségtől délre terült el s melynek maradványa kelet és északkelet felé —  
részben már a síkságon, közvetlenül a lösz vagy pannon takaró alól — 
kisebb-nagyobb elődombok gyanánt felbukkanva ,,Fazekasboda— morágyi 
gránitvonulat44 néven ismeretes.1)

A  hegység legidősebb üledékes képződménye a perm homokkő. Vör- 
henyes vagy szürke színű, többnyire vékony pados aprószemű laza szö-

!)  K o t h  S .: Fazekasboda-morágyi hegylánc eruptív kőzetei (Föleit. Int. évk. 
IV .), 1876.

5*



6 8 DR. VADÁSZ M. ELEMÉR (2)

vetű homokkő ez, melybe helyenként —  így Kővágószöllősnél —  agya
gosabb rétegek települnek, szenes növénymaradványokkal. Lankásan 10 
— 20° clűlésben W — E csapásban vonulnak s Cserkúttól mintegy másfél 
kilométerre keletre megszűnnek; nyugat feléTöttös-ig meglehetősn össze
függő módon, azután a lösztakaró alól csak kisebb-nagyobb foltokban 
bukkannak ki s legvégső kibukkanásuk nyugaton a dombvidéken Gyűrűfű 
községtől délre észlelhető. Araucarites-darabok gyakoriak benne. Vastag
sága tetemes.

A  perm homokkő úgy tektonikailag, mint arculatilag is élesen van 
elhatárolva a fedő képződmények felé. Közvetlenül fölötte diszkordans mó
don vörös kötőszerű durva kavicsokkal teli s feltűnően sok kvarcporfir- 
görgeteget tartalmazó konglomerátum padjai következnek. („Verrucano44 
B ö c k h ) ,  melyek a laza perm homokkővel szemben térszínileg is feltűnnek 
kemény padjaik kiálló rétegjeivel. Sajátságosán görbült ívalakban szegé
lyezik a perm homokkövet, melylyel szemben dél felé rétegeinknek erő
sebb hajlásával (40°), észak felé pedig szembeötlő hosszanti törés mentén 
közel vízszintesen reátámaszkodva mutatnak diszkordanciát. Vastagságuk 
20— 30 méternél nem több.

A  konglomerátumokra közvetlenül konkordánsan mindenütt vörös, 
változó szemcséjű, szilárdabb homokkövek következnek (,,Jakabhegyi ho
mokkő44, B öck h ) .  Alsó rétegei a konglomerátum felé kavicsosak, fölfelé 
azonban egyneművé, sőt mindinkább finomabb szeművé lesz s gyarapodó 
homoktartalommal a reákövetkező werfeni rétegekhez is átmenetet ad. 
Ugyanilyen viszonyt észlelhetünk rétegeinek vastagságában is, amennyi
ben ezek fölfelé mindinkább vékonyodva, legfelső rétegei már vékony
táblásak, a werfeni palához átmenetet adnak.

A  föntebb említett Araucarites-darabokon kívül ebben a tekintélyes 
szárazföldi rétegösszletben semminemű más szerves maradványt nem is
merünk. Ezért kormeghatározásuk kissé nehéz. B öckh  J .  a konglomerá
tumokat (verrucano) már a triászba helyezte részben analógiák, részben 
az észlelhető diszkordancia alapján. Az utóbbi azonban lehet utólagos 
hegyszerkezeti diszkordancia is, úgy, hogy ehhez az elhatároláshoz még 
szó férhet. Az idei bejárások során észleltek alapján hajlandó vagyok az 
egész rétegösszletet a Dyasba helyezni s a triászképződményeket a reájuk 
következő werfeni palákkal kezdeni. A  kérdés végleges tisztázása azon
ban még a további részletes vizsgálatoktól függ.

Az előbb említett vörös homokkőrétegek („Jakabhegyi homokkő*4, 
böckh) éles határ nélkül mennek át a vörös, szürke és zöldes színű csil- 
lámos-agyagos palákba, melyek az alsó triász werfeni paláival biztosan 
azonosíthatók. Réteglapjain sajátságos gumós alakulatok, egyes helye
ken igen jellegzetes ,,ripplmark“ -ok és keresztrétegzettség észlelhetők. Te-
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1 épülésé igen zavart, dűlése lépésről-lépésre változik, sok helyen ráncoló- 
dásokat mutat. Kövületeket sehol sem sikerült találnom, de kifejlődése 
alapján a seisi rétegek képviselőit kell bennük látnunk. A  werfeni csoport 
campili tagja a Mecsekben is palákkal váltakozó lemezes márgás mészkő
rétegekből áll, melyekben helyenként kövületes részek is vannak, de csak 
cegy-két közönséges fajjal (Myophoria costata). A  mecseki werfeni réte
geknek további szintezése azonban éppen a kövületek hiánya miatt alig
ha eszközölhető. Vastagságuk tetemes, a 3— 400 métert meghaladja.

A  werfeni rétegek felső része fogyó agyagtartalommal és növekedő 
mésztartalommal sötétszürke vagy feketés, fehér mészpáterekkel átjárt 
táblás mészkövekbe megy át, melyek sejtes dolomitos rétegekkel válta
koznak. Ezek adják az alsó triász felső határát, melyre nagy vastag
ságú, s a Mecsekhegység nyugati részének fölépítésében legnagyobb sze
repet vivő, túlnyomó részben mészkövekből s csak alárendelten dolomi
tokból álló rétegösszlet következik. Ez a több mint 500 m vastagságú ré- 
tegösszlet meglehetősen egyöntetű, szintekre aligha tagolható. Helyen
ként található kövületei alapján az anisusi emelet tulajdonképpeni ,,kagy- 
lósmészko' rétegeivel azonosítható. Rétegei igen sok zavargást szenved
tek, gyíiredezettek, összetöredeztek. Helyenként breccsás szövetet mutat, 
különösen nagyobb diszlokációk közelében. Felső rétegei feketébb színűek, 
kissé agyagosabbak s átmenetet adnak a következő rétegcsoporthoz, a 
„wengeni palák1'-hoz. Fekete, vékonytáblástól egészen papirvékonyságú 
levelek alakjában hasadó rétegek ezek, melyek a „kagylósmészkövet44 min
denütt szegélyezik. Kövületben nagyon szegény, csak a mánfai Mély
völgyben találhatók benne igen sok ostrakodán kívül csiga és kagyló
nyomok, amit már B öckii J. is említ. Ezenkívül még helylyel-közzel nö
vénylenyomatok. Vastagsága 50 m-nél alig több.

Míg az eddig említett képződmények folytonos üledékképződés 
eredményei, melyek megszakítás nélkül követhetők egyikből a másikba, 
addig a wengeni palára minden átmenet nélkül, de konkordánsan finomabb 
vagy dúrvább szemcséjű zöldesszürke homokkövek következnek, melyek 
helyenként agyagos palákkal váltakoznak. Ezek a kétségtelenül kontinen
tális eredésű rétegek, melyeknek legfelsőbb részéből B öckh  J. a pécsi nagy
bányai völgyben raetiai emeletre utaló növénymaradványokat gyűjtött, két
ségtelenül az egész felső triászt képviselik. Viszont az is kétségtelen, hogy 
az idősebb képződményekkel szemben a tenger regresszióját, helyesebben 
a terület kiemelkedését jelzik. Ezek a felsőtriászbeli homokkövek („telep
mentes homokkő44) minden határ nélkül mennek át a liász széntartalmú 
rétegösszletébe, melynek homokkövei helyenként kőzettanilag sem térnek 
el tőlük. Ezután következik a keleti júraterület rétegsorozata, melynek 
^egymásutánját és kifejlődési módját már előző évi jelentésemben jeleztem.
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A  nyugati triászterület ülecléksorozatából kitűnik tehát, hogy az 
alsó triásztól a középsőig bezárólag állandóan mélyülő tengerben kelet
keztek azok. Ekkor azután visszahúzódik a tenger s a felső triász, vala
mint a következő júraüledékek már csak kisebb területen keletkeztek s a 
nyugati rész zömének már ekor szárazulatnak kellett lennie. A  júra-üle- 
dékek ezzel szemben kezdettől fogva, tehát a liász elejétől az alsó krétáig 
állandóan, megszakítás nélkül mélyülő tengerben keletkeztek. A  hegység 
keleti és nyugati fele tehát nemcsak a felépítő képződmények korában, 
hanem keletkezésük mozzanatában is különbségeket mutat.

Még szembeötlőbbek ezek a különbségek a hegyszerkezeti viszonyok
ban. Előző évi jelentésemben röviden fölemlítettem, hogy a keleti júra- 
terület szerkezetileg két jól észlelhető antiklinitást s eg}  ̂ közbezárt peri- 
klinális medencét mutat, melyeket hosszanti és haránttörések ismételten 
átjártak. A  törésekkel szemben azonban itt inkább a terület gyűrt volta 
jut érvényre. Ezzel szemben a nyugati részben a törések és az ezek men
tén történt vízszintes eltolódások érvényesülnek a hegység szerkezetében, 
minek következtében az egyes képződmények felületi elterjedése szembe
ötlően szabálytalan öveket ad. A  számtalan törés közül a hosszantiak jól 
követhetők, sokszor az egész hegységen keresztül. Mindjárt a hegység- 
déli peremén két egymással közel párhuzamos hosszanti törés vonul az 
egész hegységen végig, melynek mentén a vörös homokkő és werfeni réte
gek déli dülésben kétszer megismétlődnek. A  Cserkút és Patacs között 
lévő elődombok legjobban észleltetik ezt. Ennek a törésnek keleti folyta
tásába esik a pécsvárad-hosszúhetényi első antiklinális hosszanti feltörése. 
Éles törésvonal határolja a Jakabhegy déli oldalát, ahol a konglomerátum 
és perm homokkő jut érintkezésbe. A  Jakabhegy tetején, Szentkút község 
déli végén a Misina kagylósmészkőből álló tömegén át Pécs-bányatelepig 
nyomozhatunk egy másik főtörésvonalat, mely az András-aknában észlelt 
„András-vetővel44 azonos. Ugyanilyet találunk a kagylómészkő-terület 
északi szegélyén Orfű és Budafa között. Ezeket lehetetlen itt így tovább 
részleteznünk, csak még a haránttörések közül kell egy-két fontosabbat 
fölemlítenünk. Legnevezetesebb ezek között az a már előző évi jelenté
semben is említett törés, mely Hosszúhetény és Jánosi, illetve Magyar- 
egregy között vonul s melynek mentén a keleti júraterület a nyugati idő
sebb képződményekkel szemben jelentékenyen északra torlódott. Ez a 
nagymértékű vízszintes eltolódás nemcsak a rétegek csapásirányának 
megváltozásával járt, hanem azok ennek következtében helyenként ösz- 
szefüggésükben teljesen megszakíttattak. Legszembeötlőbben nyilvánúl 
meg ez a komlói szénképződményben, mely korántsem külön vonulat, ha
nem az első jura-antiklinális déli szárnyának elszakadt részlete, vagyis a 
pécsvidéki (Bányatelep— Szabolcs— Somogy— Vasas) vonulattal azonos-
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A  komlói bányászatnak tehát sem nyugat felé, sem délre terjeszkednie 
nem lehet, mert errefelé liász szénképződmények nincsenek, nem is vol
tak; északra és keletre a bányászatnak pedig az szab határt, hogy itt a 
szénképződmény művelésre nem gazdaságos mélységben van.

Míg a hosszanti törések a hegység képződményeinek megismétlődé
sét eredményezik, addig a haránttörésekkel járó eltolódások a rétegek csa
pásirányának ismételt megváltozására vezettek. Régóta ismeretes ez már 
a pécsvidéki szénképződményeken belül, melyek fekvő S betűben vonúl- 
nak. Ugyanezt észleljük azonban a legrégibb képződményeken belül Kő- 
vágószöllős határában, ahol a konglomerátum (verrucano), vörös homok
kő s a werfeni rétegek W — E csapásból hirtelen kanyarulatot formálnak, 
majd ellenkező (S) dűlésben újból E— W  felé csapnak. Ez a jelenség, va
lamint az előbbi is, szintén igen sok haránt-litoklázis mentén beállott 
kisebb-nagyobb vízszintes eltolódás eredménye. A  bejárt területen észlelt 
nagyobbszabású haránttörés van még Pécs— Szentkút— Orfű között, vala
mint kisebbek a magyaregregy— szászvári II. antiklinális-részleten.

Röviden reá kell térnünk még —  az eddigi észlelések alapján —  
a törések korára is. Bizonyos, hogy a hegység nyugati részében vannak 
triászbeli törések is, ezeket azonban külön kinyomozni lehetetlen. Léte
zésüket föl kell azonban tételeznünk, ha szem előtt tartjuk azt a térszín- 
változást, mely a wengeni pala leülepedés után történt s mely minden tö
rés nélkül aligha mehetett végbe. Bizonyos, hogy ezek a törések a később 
bekövetkezettek alapjáúl szolgáltak, valamint általában azt észlelhetjük, 
hogy a Mecsekhegységben beállott törések mentén egészen a legújabb —  
pannon-utáni —  időkig történtek hegymozgások. Ilyenformán nem be
szélhetünk törésekről, hanem törésrendszerekről. A  korra nézve biztosan 
kimutatható legrégibb törések az alsó kréta elején történtek. Ezeknek 
túlnyomó része hosszanti törés, amint az alább említendő kitöréses kőze
tek igazolják s keletkezésük a terület kiemelkedésével kapcsolatos. A  má
sodik területünket ért jelentősebb törésrendszer a miocén elejére esik s a 
terület süllyedésével kapcsolatos. Ez is jobbára hosszanti törésekből áll, 
melyek az alaphegységet kialakító korábbi törések mentén történnek. A  
harmadik nevezetes törésrendszer a pannon-emelet után következett be s 
az ezek mentén beállott hegy mozgások a hegység mai képét alakították 
ki. Ekkor szakadt le a hegységtől délre fekvő kristályos alaphegység, 
melynek nyomait a fazekasboda— morágyi és a pécsi gránitok adják. Ez 
a középponti kristályos öv a legrégibb időktől kezdve szárazulat volt s 
csak a pannon elején kezdett sülyedni. Ezt bizonyítja nemcsak a pannon 
transzgresszió, hanem a pannon üledékeknek fúrásokban megállapított 
nagy vastagsága is.

Nevezetes jelenségek észlelhetők egyes nagyobb törésvonalak mén-
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tén. Nemcsak függőleges elmozdulásokat észlelhetünk, hanem vízszintes 
irányú mozgásokat is, melyek egyes helyeken idősebb képződmények 
helyi jellegű reátolódását, illetve reábillenését vagy reácsúszását eredmé
nyezték. Ilyen jelenséggel van dolgunk a pécsi hadapródiskola mellett 
levő homokbányában, ahol a kagylósmészkő a pannoniai rétegeken, Szász
váron, ahol a liász a mediterránon s végül a vaszari határban, ahol egy 
kis kagylósmészkő-rög a mediterránon nyugszik.

A  hegység diszlokációjának rövid vázolásával kapcsolatban érinte
nünk kell a Mecsekhegység vulkánikus jelenségeit is. Előző jelentésem
ben jeleztem, hogy a hegj^ség kitöréses kőzetei főként három típushoz tar
toznak és pedig: augitporfiritok, fonolitok és amfibolandezitek. Ezek
nek fellépési formája is más. A  legnagyobb felületi elterjedésű augit
porfiritok kétféle alakban lépnek föl; az újbányái medence közepén 
egységes, összefüggő kiterjedésű tömeget részben tengerparti, részben 
tengeralatti réteges vulkán kitöréseiből származtathatjuk. Erre utal egy
részt az a körülmény, hogy meglehetősen egy tömegben, hosszabb láva
folyások nélkül lép föl, másrészt kövíiletes tengeri rétegekkel váltakozó 
tufái és ezeknek konglomerátumszerű, kavicsos, idegen koptatott kavicso
kat (tithon mészkő) tartalmazó rétegzett volta. Kitörése területünknek a 
júra végével, a kréta elején történt kiemelkedésével járt, utóbbinak szük
ségszerű következménye gyanánt. A  kiemelkedéssel járó törések mentén 
sok helyen kitódult az augitporfirit lávája a kitörés középpontjától tá
volabb álló repedésekben is. Ezek adják fellépésének másik alakját, a telé- 
reket, melyeknek vastagsága 5— 10 cm-től több méterig váltakozik. A 
telérek iránya túlnyomó részben közel AV— E, tehát hosszanti töréseket 
töltenek ki. Mivel pedig a kitörés kora a tufával váltakozó tengeri rétegek 
faunája alapján biztosan megállapíthatólag hauterivien, illetve alsó kréta, 
azért szükségszerűleg következtettünk föntebb az alsó-krétabeli törés
rendszerben föllépő hosszanti törések túlsúlyára. Még csak annyit kell 
megjegyeznünk, hogy a kitörés bár kétségtelenül erőteljes s rövid idő 
alatt lezajlott volt, mégis nem egyszerre történt, hanem ismételten, amint 
azt a tufával öbbszörösen válakozó tengeri rétegek és a tufát átjáró láva- 
telések igazolják. Utóbbiak egyszersmind megnehezítik a kitörés valódi 
középpontjának megállapítását is.

A  kitöréses kőzetek másik félesége: a fonolit szintén kétféle alakban 
lép fel. Legjobban ismert és legszebb kifejlődésű a Vasas mellett levő 
Kövesd és a Szászvár-tói délre fekvő Somlyó (Szamártető). Mindkettő 
egyszeri kitörésből származó s takar őszemen szét folyt vulkán.1) A  Kövesd *)

*) M a u r i t z  B é l a  clr. e g y . m a g á n ta n á r  a fo ly a m a tb a n  lev ő  k ő z e tta n i-v e g y ta n i  

v iz s g á la t  e red m én y e  g y a n á n t  szív es v o lt  velem  k ö zö ln i, h o g y  a k é t e lő fo r d u lá s  kő zet-



(6 ) FELVÉTELI JELENTÉS. 73

külalakja esetleg egykori lakkolitot is sejtet ugyan, kizárja azonban en
nek lehetőségét az a körülmény, hogy a környező s a kitörésnél idősebb 
üledékeken ilyen irányú zavargás nem látható, valamint az a körülmény, 
hogy a közeli vasasi bányában előforduló eruptiv kőzetek között a fo- 
nolit egyáltalán nem szerepel, ami aligha képzelhető akkor, ha a kitóduló 
fonolit-láva aktiv vesz részt az üledékek fölemelésében. Tehát a kitörés 
mindkét helyen már előre meglevő csatornán —  repedésen —  történt.

Ezekkel a fonolitokkal azonos előfordulást ismertünk Petőc-puszta 
(Yiganvár) közelében, valamint az új bejárások alkalmával sikerült ki
mutatnom még Hetvehely mellett és Szentkúttól délre is. Mindhárom he
lyen szintén hosszanti törés mentén teléralakban lép föl a fonolit.

A  harmadik kitörésbeli kőzet az eddig csak Komló határából ismert 
amíibol-andezit szintén hosszanti törés mentén valószínűleg tengeralatti 
vulkánnak felel meg. A  kitörés kora egészen pontosan megállapítható a 
komlói bányaventillátor mögött lévő árok felső szakaszán, ahol jól lát
ható, hogy az andezit az alsó-mediterrán alját tevő congériás homokkőre 
reáfolyt. Föl kell itt még említenem, hogy a mánfai Mély völgy közepén 
a patak medrében két-három, a komlóival teljesen azonos amfibol-andezit 
tuskóra bukkantam, melynek eredeti helyét ismételten is hasztalan ke
restem ezen a részen, mely járhatatlan fiatalosával különben is egyike a 
hegység legbonyolúltabb szerkezetű részének.

A  Mecsekhegység alaphegységében tett észlelések ilyetén vázolása 
után vessünk egy futó pillantást a fedőhegységre is. Ennek felépítésében 
részt vesznek az összes miocén rétegek. A  hegység nyugati részének északi 
oldalán szintén megtalálhatók az alsó-mediterrán konglomerátumok, mely
nek kavicsai túlnyomó részben az alaphegység kőzeteiből telnek ki. Ezek 
a rétegek transzgredálnak az alaphegységre és pedig a terület sülyedése kö
vetkeztében. Több helyütt igen szépen észlelhetők az abrázió-marta kagy
lós-mészkő rétegfelületek, valamint a litoralét jelző kagylófúrási nyomok.

A  nagy vastagságú alsó-mediterrán rétegsorra a felső-mediterrán ré
tegek több fáciese következik, majd a szarmata és a pannon zárják le a 
sort. Ezek közül a pannon újból transzgredál, de míg a mediterrán határát 
a mai térszínen körülbelül 400 méteren találjuk meg, addig a pannon nem 
terjed túl a 300 méteren. Fölemlítésre méltó jelenség az, hogy a hegység
nek Pécstől nyugatra eső részén a déli oldalon mediterrán üledékeket nem 
találunk, ellenben annál erőteljesebben érvényesül itt a pannon abrázió. 
Mivel a mediterrán rétegek a villányi hegységben is hiányzanak, nem

a n y a g a  b á m u la to sa n  e g y ö n te tű  összetéte lű  s k ö n n y e n  o lv a d ó . U tó b b ib ó l k ö v e tk e z ik  

a fe llé p és fo r m á ja  is , m e ly  h íg a n  fo ly ó  lá v á r a  u ta l.
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valószínűtlen az a feltevésünk, hogy ezen a részen nem is voltak, még 
pedig azért, mert itt a mediterrán időben még a kristályos alaphegység 
szárazulata volt.

A  pannon abrázió nyomait különösen szépen mutatják azok a nagy 
—  egészen fejnagyságú —  lekerített, kagylómészkő kavicsok összece
mentezett rétegeiből álló képződmények, melyek Pécs— Rácváros nyugati 
végén észlelhetők. Ezek egészen Kővágószöllősig nyomozhatok az elődom- 
bok többé-kevésbbé jól észrevehető módon lény esett felületein szétszórtan 
heverő kagylósmészkő-kavicsokban. A  hegység északi peremén, a magyar- 
egregy— szászvári szakaszon a pannon abrázió az augitporfiritot érte. 
Nem lesz érdektelen a hegység kialakulásában azoknak az adatoknak föl- 
használása sem, melyeket a Tolnán fúrt artézi-kút adott s melyek sze
rint L óczy  L a jo s  dr. egyetemi tanár úr szíves közlése alapján a pannon 
rétegösszlet alatt eruptív-kőzetet fúrtak meg.

Messze vezetne ezek után a hegységet kialakító tényezőknek az arcu
latban visszatükröződő munkáját részleteznem, csak hangoztatni kívánom, 
hogy a keletkezés és arculat között különösen szép kapcsolatot észlelünk 
a hegység peremén, míg a hegység belsejében már elmosódottabb az. 
Bejárásaim során iparkodtam erre is figyelemmel lenni s a részletes leírás 
során nem egy érdekes jelenség tárgyalásával lesz dolgom.

Jelentésem lezárása előtt lehetetlen hálával meg nem emlékeznem 
a m. kir. Földtani Intézet igazgatóságáról azért az előlegezett nagy biza
lomért, melylyel ennek a különösen érdekes területnek földolgozását 
reám bízta, valamint dr. L óczy  L a jo s  egyetemi tanár úrról, a Földtani 
Intézet igazgatójáról, aki az elmúlt, valamint az idei évben kitüntető láto
gatásával személyesen járult hozzá nagybecsű tanácsaival munkám 
megkönnyítéséhez.

Külön köszönettel tartozom M isic o v szk y  E m il  pécsi egyházuradalmi 
bányafelügyelő és G rósz A b r is  szászvári bányafelügyelő úrnak, kik 
lekötelező szívélyességgel támogattak munkám végzésében. Köszönettel 
kell megemlékeznem a cs. és kir. Dunagőzhajózási Társulat pécsi szén
bányáinak igazgatóságáról, továbbá S c h m id t  J e n ő  és H i p p m a n n  G éza  

komlói bányamérnök urakról, akik feladatom megoldásában nem egy
szer támogattak.

Fogadják valamennyien ismételt köszönetemet e helyütt is. Nélkü
lük talán lehetetlen lett volna gyenge erőmmel még annyi eredményre 
î  jutnom, mint amit itt eddigi vizsgálataimból nagyon hézagosán vá
zolni óhajtottam.


