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21. A Mecsekhegység nyugati része.

(Felvételi jelentés az 1916. évről.)

Dr. V a d á s z  M. E l e m e k -tői.

(Három szövegközti ábrával.)

A világháború első évében (1914-ben) megszakított befejező mecseki 
bejárásokat csak az 1916. év nyarán, július és augusztus hónapokban sike
rült elvégeznem. Ezzel a hegység összefoglaló, egységes leírása akadály
talanul következhetek az anyagföldolgozás során. Ezúttal egyes részek 
újabb bejárásán kívül főként az alaphegység nyugati végződésének, a 
keleti részhez való viszonyának és a fedőhegységnek folytatólagos vizs
gálata volt hátra. Előző évi rövidre fogott jelentéseimhez hasonlóan, a 
részletmegfigyelések mellőzésével most is csak a munka folyamatát jelző 
néhány általános kérdés ismertetésére szorítkozom.

Régebbi jelentéseimben reámutattam arra, hogy a tágabb értelem
ben vett Mecsekhegység magja olyan, a perm-triász és jura-alsó-kréta 
képződmények sorából álló két különvált részre választható el, melyeket 
a neogén rétegsor fedőhegysége vesz körül és köt össze. A  hegység nyu
gati részének összetételében résztvevő képződményeket röviden már jelle
meztem1) s egyelőre ehhez részletesebb adatokat nem óhajtok fűzni. A 
permi homokkőrétegekre vonatkozó újabb észleletek alapján azonban a 
perm-triász határ kérdésére ki kell még térnem.

Mint az eddigi ismeretekből is kitűnik, az alaphegység nyugati, 
idősebb képződményekből álló részében legidősebb üledék a Cserkuttól 
nyugat felé Dinnyeberki-ig nyomozható laza, szürkés és vöröses földpátos 
homokkő, melyet a benne előforduló palás-márgás rétegekből kikerült 
növény lenyomatok és a gyakori araucarites-törzsek alapján már H e e r  
és Böckh J. a felső-permbe soroltak. E biztosan rögzített korú. helyen- *)

*) Földtani megfigyelések a Mecsek-hegységből. A m. kir. Földtani Intézet 
Évi Jelentése 1911-ről. 1912.
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ként szenes zsinórokat is tartalmazó rétegekre, melyeknek flórája a kelet
alpesi grödeni rétegek neumarkti flórájával egyezik,1) durva kvarcit, kris
tályos palák és kvarcporfir kavicsokat tartalmazó konglomerátum s e 
fölött vörös homokkő következik. Ezt a két tagot B öckh  J. már a triászba 
helyezte, mivel szerinte ,,sokkal nagyobb összeköttetés látszik a fedő, t. i. 
a werfeni rétegek felé, mint a durva kvarckonglomerátum közvetítése 
folytán a diasz rétegeihez.442) Hozzáteszi azonban, hogy ,,meglehet ugyan, 
hogy idővel oly tények jutnak tudomásunkra, melyek ez utóbbi lerakó
dásoknak még szintén a diaszba állítását fogják követelni, mint ez jelen
leg a grödeni homokkövet illetőleg, legalább részben már történik; de 
szóbanforgó rétegeinkre vonatkozólag eddig ily tények nyomára akadni 
nem sikerült.44 Előző jelentésemben a kérdés végleges tisztázását még 
további részletes bejárásoktól téve függővé, az egész rétegösszletet a 
permbe helyezendőnek véltem.

Nyári vizsgálataim során minden részletre kiterjedő megfigyelések
kel törekedtem ennek a kérdésnek megoldására s a kőzettani sajátságok, 
a települési viszonyok, a keletkezési körülmények egybevetése alapján 
arra a megállapodásra jutottam, hogy a konglomerátum és a fölötte levő 
vörös homokkövek akár a triászba, akár a permbe sorolása, önkényes 
alapon egyenlő jogosultsággal lehetséges. Tény az, hogy a konglomerátum 
alatt levő és ,,grödeni jellegű44 flórát tartalmazó lazább homokkövek és 
homokos-márgás palák sok tekintetben emlékeztetnek a konglomerátum 
fölött levő vörös homokkőre, azonban ezzel nem azonosak; színük szürké
sebb. kevésbbé vörös, finomabb szeműek, lazább kötéstíek, vékonyabban 
rétegezettek és gyakoribb márgás-homokos betelepülésekkel váltakozók, 
míg a ..vörös homokkő44 durvább, szilárdabb, inkább pados, mint réteges 
és csak a felsőbb részében vörös palás rétegekkel váltakozó. Tény az is, 
hogy az alsó homokkő és konglomerátum között élesebb határ van, mint 
a felső homokkő felé, melybe a konglomerátum kevesbbedő kavicstarta
lommal átmegy. Ha most ehhez hozzávesszük még azt is, hogy legtöbb 
helyen az alsó homokkő diszkordanciát mutat a konglomerátum felé, 
akkor ezekből a tényekből a konglomerátum és vörös homokkő szervesebb 
kapcsolatát az alsó homokkővel szemben megállapítottnak vehetjük. Az 
alsó homokkőből származó flóra és a fölötte levő konglomerátumban levő 
koptatott araucarites-Aaraihók, nemkülönben a vörös homokkő gyér és 
igen silány állapotú növényi nyomai mindhárom képződmény azonos kon-

!) Gümbel: Vorlaufige Mittlieilung iiber das Vorkommen dér Flora von Fiinf- 
kirehen im sog. Gröstener Sandstein Südtyrols. Verh. d. k. k. geok R.-A. 1877, p. 23.

-) Böckh J .: Pécs városa földtani és vízi viszonyai. M. kir. Földtani Intézet 
Évkönyve. IV. k. p. 141.
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tinentális keletkezését igazolják, míg a vörös homokkő íölött következő 
werfeni pala igen gyér állati maradványai alapján már tengeri üledék. 
Ez a körülmény a per m-triász határnak a werfeni palák aljára való he
lyezését tenné indokolttá annak dacára, hogy a vörös homokkő éles határ 
nélkül megy át a werfeni palákba, tehát a különböző fáciesű képződmé
nyek keletkezési viszonyainak megváltozása olyan lassúsággal, észrevét
len folytonosságban történt, ami a határmegállapítást sokkal kevésbbé 
indokolja, mint az alsó homokkőre települő durva konglomerátum élesen 
elütő jellege.

Ilyen körülmények között a kérdés eldöntésénél még az analógiákat 
is segítségül kell vennünk. A Balaton mellett a perm konglomerátumokkal 
kezdődik, melyek a fölöttük levő vörös homokkővel együtt a mecseki két 
felső tagnak felelnek meg.1) Az ar au c árit es-törzsek darabjai igazolják itt 
a rétegek permi korát. A mecseki konglomerátum alatt levő lazább kötésű 
homokkőnek azonban a Balaton vidékén nem találjuk mását. Ugyanígy 
vagyunk a kifejlődésben legközelebb álló keletalpesi grödeni rétegekkel 
való összehasonlítással is. A konglomerátum itt is transzgressziós jellegű 
s a felső perm alsóbb részét képviseli, míg a mecseki perm flórát tartal
mazó növényi maradványokat mutató homokkő ezek fölött következik. 
A balatonvidéki rétegek a keletalpesiekkel jól egyeztethetők s közvetle
nül a kristályos palákra települnek. A mecseki verrukano-jellegű konglo
merátum alatt azonban a íelső-perm kori lazább homokkő-összlet van, 
melynek közvetlen fekvőjét nem ismerjük; valószínű, hogy itt azokon a 
filliteken települ, melyek a hegység keleti végén, Ófalunál a gránit kö
penye gyanánt felszínre bukkannak.

A legközelebb fekvő analógiákkal való összehasonlítás sem hozza 
meg rétegeink korának biztos megállapítását, annak dacára sem, hogy 
L oozy a balatoni hasonló rétegeket, melyeknek ,,permi korát nemcsak 
gyér növény-nyomok bizonyítják, —  utoljára ezek behordottak is lehet
nek —  hanem tetemes vastagságuk és tektonikai helyzetük is,“ a mecseki 
konglomerátummal és a vörös ..jakabhegyi homokkövek4 egyezőnek tartja. 
Ha ez a megegyezés kétségbevonhatatlan is. a mecseki rétegek permi 
korát még vastagságuk és településük is némileg bizonytalanná teszi. A  
íelsŐ-perm jellegű flórát tartalmazó lazább alsó homokkő rétegösszlet 
ugyanis Cserkút és Bükkösd között átlag 10— 20°-os lankás déli dőlésben 
nyomozható, amit alapul véve 500 méternél nagyobb vastagságát számít
hatjuk. Fekvőjét nem ismerjük, vastagságát tehát közvetlen adatokkal 
megállapítani nem tudjuk; erre nézve kizárólag annak a kutató mélv- *)

*) Lóczy L .: A Balaton környékének geológiai képződményei. Balaton tud. tan. 
eredni. I. k. 1. rész. 1. szakasz. 1913. 19— 40. old.
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fúrásnak adataira vagyunk utalva, melyet 
a cs. és kir. szab. Dunagőzhajózási Társaság 
Töttös mellett mélyített s amely 750 méter
ben még mindig ennek a képződménynek szi
lárd vörös paláiban haladt. Ha ez a vastag
ság nem is vehető a rétegek valódi vastag
sága gyanánt, mégis ez alapon ezeknek a lan- 
kásan, medenceszerűleg települő rétegeknek 
vastagságát több száz méterre tehetjük.

Ezeket a tetemes vastagságú rétegeket, 
melyeknek korát H eee , O. felső-diasznak ta
lálta. délről, keletről és északról félköralak
ban hullámos vonulatban húzódva szegélyezi 
a fölötte települő konglomerátum, mely a 
vernika novai volna azonosítható. Ennek vas
tagsága csekély, legföljebb 15— 20 méter. A 
fölötte levő vörös homokkő vastagsága tete
mes. A  Jakabhegy déli oldalában körülbelül 
350— 400 m magasságtól kezdve lankás északi 
vagy északkeleti, többszörösen zavart dőlés
ben nyomozható az északi lejtő hasonló ma
gasságáig az 593 m-es tetőn keresztül. Ha a 
kelet-nyugati csapású és északi dőlésben ész
lelhető nagy kiterjedése csak a törésvonalak 
behatásának eredménye is. a Jakab-hegy déli 
oldalán a konglomerátum és tető között ész
lelhető magasságkülönbséget véve alapul, vas
tagsága 200— 250 m-re becsülhető. Ezzel 
szemben a Balaton-menti vörös homokkő vas
tagsága 100— 150 m-re tehető,1) ami olyan 
különbség, mely a mecseki rétegeknek a 
permbe helyezését szintén megnehezíti, ameny- 
nyiben a tetemes vastagságú felső-permnek 
bizonyult homokkő-összlet fölött ilyen nagy 
vastagságú rétegsor sok tekintetben valószí
nű ti en.

Ha már most a mondottak után Böckh 
J. eddigi álláspontjával szemben a konglo
merátumot és a fölötte levő vörös homokkövet i)

i) Lóczv id. munka 23., 29. old.
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a permbe helyezem, úgy ezt az analógiákon kívül főként azzal indokolom, 
hogy a hasonló keletkezésű képződményeket együvé sorolva, a triász 
időszakot a kontinentális viszonyok megváltozásával kezdődőnek tekint
hetjük.

A  perm képződmények itt említett tagjaihoz simul a triász sorozat, 
melyben különösen a werfeni rétegek és a középső-triászkori mészkövek 
uralkodók. Északon, keleten és dél felé köpenyszerűleg veszik körül a 
perm képzoftfífényeket, olyanformán azonban, hogy a rétegsorrend kelet 
felé a legteljesebb, amennyiben itt a liász .szénképződmény zárja le az 
alaphegység képződményeinek sorát. Dél felé, a hegységet szegélyező 
több hosszanti vetődés mentén beállott erőteljes mozgások a sorozat egy
ségét megbontották és a középső-triász mészkő egyes rögeit Pécs városá
ban még délen is megtaláljuk, tovább nyugatra azonban már csak az alsó-

\

2. ábra. Szelvény a hadapródiskolától a Makár V. dűlőn. Mérték mintegy 1:7500. 
t, alsó werfeni pala; t3 középső triász mészkő: p pannoni a i rétegek: p3 permi vörös 

homokkő; q pleisztocén; y gránit: p trachidolerit.

werfeni rétegek födik a vörös homokkövet. Ivővágószöllőstől délre a Gáti 
malomnál ezek is megszűnnek s tovább nyugatra csak a központi hely
zetű perm nyomozható a lösszel többszörösen megszakított kisebb-nagyobb 
kibukkanásokban. Észak felé a triász sorozat tagjai a középső-triász 
mészkőben végződnek, amennyiben a mediterrán transzgressziós üledék 
alatt tűnnek el.

Az alaphegységnek említett tagjai délen déli. kelet felé keleti, észa
kon pedig északi dőlésben helyezkednek el. míg a közbezárt perm alsó 
homokköve lankás déli, majd a konglomerátum közelében gyenge északi 
dőlésben látszik. Ezek szerint az alaphegység nyugati része olyan lankás 
periantiklinálist mutat, melyet a hosszanti és haránttörések többszörösen 
összetörtek (1. ábra). Az összetöredezés különösen erős mértékben észlel
hető a déli peremen. Pécs körül, ahol több párhuzamos hosszanti törés
vonal mentén az alaphegység különböző képződményei, a gránit, werfeni
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rétegek és a középső-triász mészkő eg37es el
szakadt foszlányokban egymásra torlódtak, 
s mint a hadapród-iskola mellett levő föltá
rásban látszik, a pannon rétegekre is reábil
lentek (2. ábra). Ezek a szerkezeti jelenségek 
is igazolják azt a következtetést, melyet előbbi 
jelentésemben hangsúlyoztam, hogy a hegy
ség két mozdulatlan tömeg közé szorulva tö
redezett össze. Ezek egyike gyanánt a faze- 
kasboda— mórágyi gránit vonulat mélységben 
levő folytatását tekinthetjük, északon pedig 
ugyancsak hasonló helyzetű gránit-tengelyt 
kell föltételeznünk. A délen elsülvedt gránit- 
vonulat, melyet csak a legfiatalabb pan
non és pleisztocén üledékek borítanak, határt 
szabott a képződmények déli terjedésének, 
miért is azok itt összepréselődtek, egymásra 
torlódtak. Ugyanezt észleljük az északi részen 
is, ahol, különösen a hegység nyugati része 
felé, He tv eh elv és Bükkösei között egyes ta
gok —  így a werfeni sorozat —  egészen ki- 
hengerlődtek s hiányzanak. Kelet felé, ahol 
az ellenállás csekélyebb volt. vagy hiányzott, 
a képződmények kiszélesedő vonulatot for
málnak. amint azt a legkevésbbé sem plasz
tikus vörös homokkő és középső-triász mészkő 
kiterjedése bizonyítja (3. ábra).

Míg délen a képződmények a mélységbe 
sülyedve a pannon tenger alatt tűntek el, ad
dig az északi részen a mediterrán, szarmata 
és pannon, tehát az egész neogén sorozatból 
álló rétegösszlet simul az alaphegységre. Ne
vezetes, hogy Pécstől nyugat felé az alap
hegység déli peremén a pannon abrázió nyo
mait észleljük és a mediterrán üledékeknek, 
melyek kelet felé a déli részeken is megvan
nak. semmi nyomuk nincs. Ezek a tények 
arra utalnak, hogy Pécstől nyugatra az alap
hegység nagyobb kiterjedésben a legfiatalabb 
időkig szárazulat gyanánt kiemelkedett a 
neogén tengerből s csak a pannon tenger előre-
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nyomulása idején sülyedt le. A  Villányi hegység északi oldalán hiányzó 
mediterrán üledékek is e mellett bizonyítanak. A  Mecsekhegység déli 
oldalán észlelhető erőteljes törések ezzel a mozgással kapcsolatosak, tehát 
igen fiatal időben történtek. A  lesülyedt hegységrész fölépítésében a fön
tebb említett idősebb mezozóos vonulatokat sejthetjük, amire a pannon 
abráziós törmelék triász mészkő görgetegei utalnak. Ezenkívül a központi 
gránittengely folytatása is a lesülyedt területre esik, amint azt a Pécs 
városában fönnakadt foszlányok igazolják. Minthogy Pécsett a liász fedő- 
niárga elszakadt részletei is kibukkannak, némi valószínűséggel követ
keztethetünk arra, hogy a leszakadt alaphegység-részlettel ez is folyta
tódik s ebben az esetben a hegység keleti végződésénél. Ófalunál észlel
hető módon a gránitra torlódott.1) Gyakorlati jelentősége tehát nincs.

Az alaphegység déli részének ilyen fiatal jellegű kialakulása észa
kon, a hegységhez simuló fedőhegységben is éreztette hatását. A medi- 
terrán-pannoniai rétegekből álló sorozatban különösen Komló— Kishaj más 
között észlelhetők jelentős mozgások, de egyebütt is a képződményeknek 
az alaphegységhez simuló helyzete is az együttes mozgásokra utal. A 
fedőhegység képződményei a felszínen egységes vonulatokban nem nyo
mozhatok, mert vastag lösztakaró alól csakis a mélyebb bevágásokban, 
völgyek alján bukkannak elő. Az alaphegységre a mediterrán transzgresz- 
szió jellegzetes képződményei, kavics, konglomerátum, breccsa és homok
kő települ s erre észak felé mindig a sorozat fiatalabb tagjai következnek. 
Nyugat felé a sorozat egyes tagjai egyenként kimaradnak. Először Ma- 
gyarhertelend és Egyházabér között a szarmata rétegek, majd Kishaj- 
mástól nyugatra a felső-mediterrán, végül Bakocától nyugatra az alsó- 
mediterrán is és az egész lösszel borított térszínből csak pannon rétegek 
bukkannak elő imitt-amott. Ez a jelenség a pannon tenger nyugatról jövő 
erőteljes előrenyomulásával kapcsolatos. A pannon transzgresszió az egész 
hegységben általános volt, de itt különösen érvényesült s nemcsak a szé
lekre szorítkozott, hanem a fedőhegység idősebb tagjait elborítva az alap- 
hegységig húzódott, ahol ezt már az idősebb neogén borította. A fedő
hegység képződményeinek nyugaton a pannon alá merülése tehát ezzel 
a transzgresszióval függ össze. A szarmata és felső-mediterrán tagok 
fokozatos kimaradása azonban valószínűleg azokkal az állandó és meg- 
megismétlődő térsziningadozásokkal járó parteltolódásokra vezethető 
vissza, melyek különösen a hegység keleti szélén. Hidasd vidékén és ettől 
kezdve Pécsváradon át Somogyig jól észlelhető. Ennek megfelelőleg 
nincs kizárva az a lehetőség sem, hogy nyugat felé időszakos kiemelke- *)

*) Va d á s z : A Zengő vonulat és környező dombvidék földtani viszonyai. M. k. 
Földtani Intézet- Évi Jelentése. 1913-ről. 1914.
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dés folytán ezek a képződmények nem is keletkeztek. Ebben az esetben 
az alaphegység déli peremére vonatkozó föntebbi megállapításunk, mely 
szerint Pécstől nyugatra már csak a pannoniai rétegek nyomozhatok, az 
északi részen azonos jelenségre talál.

A nyugati idősebb alaphegységrészhez simuló fedőhegység említett 
képződményeinek kifejlődése egyebekben a keleti részen észleltekkel azo
nos, csak kevésbbé változatos. A mediterrán transzgressziót ugyancsak 
congériás édesvízi rétegek vezetik be s ezek között Bakócán két széntelep 
is észlelhető, melyek azonban a kutató műveletek tanúsága szerint csekély 
kiterjedésűek s így nem értékesíthetők. Az erre következő felső-mediterrán 
képződmények közül hiányoznak a hegység keleti részében olyan válto
zatos kifejlődésű édesvízi és félig sósvizű rétegek s csak a schlier fácies, 
valamint a tengeri agyag homok és lajtamészkő fácies vannak meg. A 
féligsósvizű, rendes kifejlődésű szarmata rétegek fölött a pannoniai kép
ződmények települnek laza csillámos homok és homokkő alakjában nagy 
limnocardiumohhcd és congériákkal.

Noha a neogén fedőhegységet a fiatalabb mozgások az alaphegy- 
séggel együttesen érték, mégis a képződmények elhelyezkedése arra utal, 
hogy az 'alaphegység mai főbb formái a mediterrán transzgresszió előtt 
már megvoltak. Az a fordulat, melyet az alaphegység triász-liász tagjai 
Pécsnél északi, majd Pécs-bánjmteleptől ívalakban keleti, Somogyon túl 
újból északi csapásban formálnak, nyilt öböl gyanánt tekinthető, melyet 
a fedőhegység képződményeinek sorozata tölt ki. A mediterrán transz
gresszió itt közvetlenül a liász szénképződményt érte. Azok a sokszoros 
törésvonalak, melyek ezen a részen Pées-bányatelepen a szarmata és pan
noniai rétegekben nyomozhatok, ennek az erős zavargást szenvedett rész
nek a föntebb említett fiatalabb diszlokációs időszakban megújhodott 
mozgásaira vezethetők vissza. E mozgások hevessége mellett bizonyít az 
is, hogy a mediterrán tenger előrenyomulása ezen a részen volt legna
gyobb s Mániától délre és Mecsekszabolcstól északra csaknem egészen 
elborította az alaphegységet, mely itt csak keskeny gát alakjában vá
lasztja el az északi és déli fedőhegységet. A 400 méter körüli térszín 
azonban így is világosan bizonyítja a mediterrán denudáció nivelláló 
hatását.

A  fedőhegység említett elrendeződése a hegység szerkezetének nagy 
gyakorlati fontosságú kulcsát takarja, amennyiben a hegység keleti jura
sorozatú és nyugati, idősebb tagokból álló alaphegységének érintkezését 
el födi. A külszínen észlelhető számos jelenségtől eltekintve a térképre 
vetett rövid pillantás meggyőz bennünket arról, hogy a keleti rész a nyu
gatihoz képest erős eltolódást szenvedett. Ennek a mozgásnak tengelye 
a Hosszúhetény— Vasas között a Köveseién át Battyán és Magyaregregy
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között húzódó haránttörés, melynek mentén, különösen az egregyi völgy 
két oldalán, a legerőteljesebb zavargásokat észleljük. Ez az eltolódás, 
melyet nagyszámú kisebb eltolódások és pikkelyes föltorlódások kisértek, 
a vonulatok csapásirányát harántolva, különböző korú képződményeket 
hozott egymás csapásába. Az említett törésvonaltól kelet felé a jurakép
ződmények vonulatai nyomozhatok,1) míg attól nyugatra az idősebb alap- 
hegység, illetve az ezt fedő neogén képződmények vannak és pedig olyan 
módon, hogy a pécsvidéki liászképződmények többszörösen ívelt vonulata 
a törésvonalon túl, Vasastól keletre megváltozott csapásirányban tovább 
is nyomozható, ellenben a keleti juravonulatok nyugat felé, az egregyi 
völgyön túl, a mediterrán alá merülnek. A  pécsvidéki szénvonulat a ke
leti —  általam Zengővonulatnak nevezett —  hegységrészben a hosszú- 
hetény— pécsváradi déli dőlésű vonulattal azonos.

A  Zengő vonulat kettős nyergében közbezárt periki inális többi szár
nyainak nyugati folytatását a tulajdonképeni Mecsek vonulatában nem 
lehet nyomozni, mivel azok a mediterrán alatt eltűnnek, másrészt pedig 
a mélységben —  minden jel szerint —  a triász vonulatokba ütközve véget 
érnek. Vagyis a Zengővonulat juraredői nem folytatódnak nyugat felé, 
hanem véget érnek a triász vonulatokban. A  Mecsek-hegység képződmé
nyei tehát egy délnyugat-északkeleti tengely mentén helyezkednek el, 
olyanformán, hogy a fiatalabb tagok mindig északkelet felé találhatók. 
Ez a szerkezet a képződményeknek törések mentén beállott kulisszaszerű 
elrendezéséből keletkezett, amiből következik, hogy az egyes vonulatok 
—  kulisszák —  sem a felszínen, sem a mélységben nem folytatódnak 
egyenletesen.

A Zengővonulat ismertetett négy szárnyának kiterjedése tehát nyu
gat felé korlátolt; sem a mélységben, még kevésbbé a felszínen nem foly
tonos. E mellett bizonyít még az a tény is, hogy a hegység két alaphegy
ségrészlete —  a Zengővonulat és a tulajdonképeni Mecsek —  szerkezeté
ben ugyanazokat az elemeket találjuk, úgy hogy a két rész, ha nem is 
tökéletesen, mégis szerkezetileg tükörképe egymásnak. A hosszúhetény— 
pécsvárad— nádasdi keskeny déli dőlésű szárnynak megfelel a Pécs— 
Kővágószöllős közötti keskeny déli vonulat; a Zengővonulat széles északi 
dőlésű szárnya a Jakab-hegy— Orfű— Abaliget— Hetvehely közé eső 
északi vonulatának mása; az Újbányától északra és Szászvártól délre eső 
déli dűlésű szárnynak megfelelő részletek már a mediterrán alatt Vágot- 
puszta és Mániától délre eső részekben a triász mészkőben nyomozhatok. 
A negyedik, szászvár— nagymányoki északi dűlésű szárnynak mása a 
nyugati alaphegységben nem látható; a külszínen észlelhető és előző

p M. kir; Föleit. Intézet Évi Jelentése 1913-ról.
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jelentéseimben említett transzgressziós, illetve abráziós jelenségekből 
azonban arra következtethetünk, hogy ennek a szárnynak nyugaton 
triász-mészkő vonulat felelt meg. Az újbányái medence mása a nyugati 
részben hiányzik.

Ezeket a párhuzamokat szem előtt tartva a gyakorlati fontosságú 
északi szénvonulat szénképződményét nyugat felé hiába keresnők a mély
ségben is. S minthogy a nyugati alaphegységben csak a déli szárnyban 
van meg a liász. azért a komlói szénképződménynek, mely ennek a déli 
résznek elszakadt részlete, nyugati folytatása ép olyan korlátolt, mint 
a Zengővonulat föntebb említett különböző szárnyaié.

Mindezeknek az itt és eddigi jelentéseimben általánosan körvonalo- 
zott jelenségeknek részletes ismertetését készülő összefoglaló munkámban 
óhajtom közölni. Az idei külső munkálatok befejezéséről beszámoló sorai
mat azonban nem zárhatom anélkül, hogy ismételten köszönetét ne mond
jak a m. kir. Földtani Intézet, igazgatóságának azért a megtiszteltetésért, 
hogy ezt az érdekes és szép föladatot reám bízta: köszönettel tartozom 
dr. Lóczy Lajos és dr. Szontacih Tamás igazgató uraknak munkám köz
ben tanosított mindenkori hasznos támogatásukért. Ismételt hálával és 
köszönettel adózom Myskovszky Emil egyházuradalmi bányafőfelügyelő, 
Grósz Á bris szászvári bányafőfelügyelő. Schmidt Jenő komlói, Szikoba 
A ndrás mecsekszabolcsi bányafelügyelő és Schuliiof Gábor somogyi 
bányagondnok uraknak, akik külső munkámban a legszivélyesebb módon 
segédkezni szíveskedtek.


