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Jäger Viktor a pécsi Művészeti Szakközépiskola 
IV. Osztályos diákja 1997-ben a “Földtani Öröksé
günk " középiskolai pályázaton első díjat nyert ezen 
dolgozatával.

E hegység nem csupán egy komplett geológiai mú
zeum, vagy adattár, emellett még számos más - csak a 
Mecsekre jellemző - morfológiai, vízrajzi, meteorológiai, 
florisztikai, faunisztikai, régészeti, néprajzi ritkasága is 
van, melyek még egyedibbé, lenyűgözőbbé teszik. Ami
re azonban a magyar földtan is igazán büszke lehet, hogy 
az egész Kárpát-medencében nincs még egy ilyen bo
ny jlult geológiai felépítésű hegység, mely ekkorka terü
leten (mindössze 500 km2)  ilyen megdöbbentően sokfé
le kőzetből állna. A hegységben az ópaleozoikumi meta
morf paláktól kezdve a jelenkori mésztufa-lerakódáso
kig a legkülönfélébb kőzetfajták és típusok fordulnak 
elő, melyek közé az alsó-kréta alkáli bazalt differenciátu- 
mok egy két terméke - világszámban is ! - a legritkábbak 
közé tartoznak pl.: Na-fonolit: (Hosszúhetény - Köves
tető), essexit : (Pécs - Lantos-völgy), bosztonit (Bátaa- 
páti) stb. Ahol ilyen mozgalmas volt a geológiai ősmúlt, 
és ilyen pazarlóan rendelkezett a természet a kőzetek
kel, ott akaratlanul is kialakultak a legkülönfélébb ásvá
nyok és ércek kedvező képződési feltételei, melyek 
megléte és a természet sokszínűsége erősen csábította a 
különböző népcsoportokat a letelepedésre, és itt-ott az 
ásványok kibányászására.

A következőkben néhány érdekes ásványt írok le a K-i 
Mecsekből, ahol lehetséges régészeti, ill. kutatástörté
neti összefoglalással. Az ásványok egy része vagy eddig 
ismeretlen volt a hegységből, vagy csak feledésbe me
rült, más része pedig többé-kevésbé ismert ugyan, de 
méltán megérdemli a kellő figyelmet.

1 Rézlelőhely a Mecsekben :

A lengyeli kultúra több régészeti ásatásából kerültek 
elő rézékszerek. Az ebben a korszakban (Kr. e. III. évez
red első fele) még csak ékszerek készítésére használt réz 
részben termésrézből, részben oxidos vagy karbonátos 
rézércek (kuprit, malachit, azurit) egyszerű redukciós 
kohósításából származhat (Bognár - Kutzián 1976). A 
kohósítás legkorábbi dunántúli bizonyítékai a Zalavár- 
Mekenye (Kalicz 1976) és Lánycsók - Égetthalom (Ecse- 
dy 1977) lelőhelyeken előkerült rézkori öntőtégely-tö
redékek, amelyek a Lasinja-Balaton, ill. Boleráz kultúrá
hoz tartoznak (Kr. e. III. évezred 3. negyede). A Zengő- 
várkonyban, Villánykövesden, Lánycsókon előkerült ké
sőneolitikus és rézkori réztárgyakkal kapcsolatban fel
merülhet az a lehetőség, hogy nyersanyaguk a közeli 
Mecsek hegységből származik, ahol viszont egyedüli le
lőhelyként a kozári kőbánya környezete (  Pécs - Árpád
tető) jöhet számításba. Az ércmintákat és a rézleleteket 
színképelemzésnek vetették alá, ami ugyan nem adott 
egyértelmű választ az azonosítás kérdését illetően, de az 
összefüggés valószínűsége nem zárható ki (Ecsedy 
1968, 1977.). Nyilvánvaló ugyanis, hogy az őskori fém
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művesség kezdete közvetlenül kapcsolódik az azurit, 
malachit, termésréz gyűjtögetéséhez. Ennek célja az 
volt, hogy a különös színű kőből ékszert (főleg gyön
gyöt) készítsenek, így érthető, hogy a kohósítás fázisá
ban ennek a megelőző tevékenységnek a hagyománya a 
nem túl gazdag, de könnyen elérhető érclelőhelyek fel- 
használására vezetett. Az élénk színű, manuálisan köny- 
nyen kiválogatható ércből minimális, de néhány ékszer 
elkészítéséhez elejgendő fémet olvasztottak egy munka
fázisban, tehát az a tény, hogy a mecseki rézlelőhely 
felszíni része nem gazdag, nem mond ellent az újkőkori 
és rézkori felhasználás lehetőségének. /1./ 

Rézelőfordulást találhatunk még a Pécs melletti Ma- 
gyarürög-Égervölgyi rézpalákban is, de ez az előfordu
lás ebben az időszakban minden bizonnyal ismeretlen 
volt. Ezenkívül nemrégiben nekem is szerencsém volt 
egy új termésréz előfordulásra bukkanni, melyet a Ko
zári kőbánya közelében lévő Andor-forrási ladini mész- 
márga palás összlet egyik kalciterében találtam, 0,5 min
es nagyságban, ép és limonitosodott kalkopirittel, pirit- 
tel, limonittal, víztiszta pár mm-es kvarckristályokkal, és 
még egy meghatározatlan ásvánnyal, mely fémes, erős 
reflexiójú, mm-alatti fennőtt kristály.

A kozári kőfejtő középsőtriász felső-anizuszi mészkö
vet tár fel. A bánya DK-i falán a triász mészkőben jól 
felismerhető egy nagyjából észak-déli csapásirányú tö
rés, melynek képződésekor breccsa keletkezett. A kőzet
rést kitöltő vetőbreccsa vastagsága 3-8 m. A réz indiká
ció e breccsás részhez kötődik.

A triász mészkő szürke, tömött, egészen gyengén 
(MgC03 2,15%) dolomitos, kagylós törésű, 4-5 méte
renként 20-70 cm vastagságú, egészen finomkristályos 
szövetű, sötétebb szakaszok közbetelepülése figyelhető 
meg. A kőzeten egyenetlen, erősen hullámos felületű 
rétegzettség figyelhető meg. A rétegek vastagsága 0,5-2 
cm-től 15-30 cm-ig terjed. Az egyes mészkőrétegek közé 
gyakran 0,1-1,5 mm vastagságban, lencsésen, szürkés
zöld, zöld, sárgászöld agyag települ. A kőzet nem annyi
ra a réteghatárok, mint inkább a repedések mentén 
válik el. A repedések egy részét 0,5 -1,5 mm vastagságú 
limonitos kalciterek vagy vörös agyag tölti ki. A kőzet a 
repedések mentén többnyire, az agyagos kitöltésű re
pedések mentén szinte mindig elválik. A morzsolt érce- 
sedett 3-8 m vastag vetőzónán belül az alapkőzet telje
sen összetöredezett. A 60 cm-es max. átmérőjű mészkő
tömböket vörösbordó színű vetőagyag cementálja. A 
vetőbreccsa és a szálkőzet érintkezésén 10-20 cm vas
tag bentonitos vetőkitöltés figyelhető meg. A breccsa- 
szemek közeit, és az egyes mészkőtömbök repedéseit 
finomszemű helvét korú homok tölti ki. /2, 3 /

A tektonikus breccsában azuritos-malachitos rész fi
gyelhető meg 3-4 m szélességben, míg a többi rész li
monitos oldattal impregnált. E területről számos hévi
zes járat és repedéskitöltés ismert, amiből melegvizes 
oldatok jelenlétét lehet bizonyítani. Mindezt erősíti az a 
tény, hogy e helyeken nemegyszer cm-es kvarckristá
lyok (füstkvarc) is megjelennek. A réztartalmú oldat a 
tektonikus breccsa törmelékdarabjai közötti réseken 
áramlott föl. /4./ Némely azurit darabon úgy tűnik, 
mintha a törmelékdarabokat azurit ragasztotta volna 
össze. Ilyenek az azurit hasadékkitöltések. A breccsa 
üregeiben szép azurit kristályok nőttek fel. A hasadé- 
kokban helyet foglaló kristályok egymásba nyomulnak 
és a hasadékokat teljesen kitöltik. E hasadékok 1-3 mm
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szélesek, és 20-40 mm hosszúak. Az azurit kristályos és 
sötétkék. Néhol megfigyelhető az azurit malachittá ala
kulása. Ritkaságként sugaras-rostos selymesfényű mala
chit is található cm-es méretekben. A malachit másod
lagos ásványként, az azurit felszínközeli mállása során 
keletkezik gömbök, felületi bevonatok alakjában. /5./ 
Termésréz szemcséket kuprit, malachit társaságában le
het találni mm-es fészkekben, azonban kerültek elő na
gyobb cm-es példányai is. Kalkozin, tennantit és kalko- 
pirit fekete-szürke, ill. sárga, fémfényű, mm-es fészkek
ben található. A kalcit, mint repedéskitöltő anyag na
gyon gyakori, általában limonittal van bevonva. A kalci
um ritkán fennőtt konikalkit található, mely sárgászöld, 
mm-es vastagságú gömbökként, kérgekként jelenik 
meg. Mint ritkaság, az impregnációban néhol olivenitet 
lehet találni mely olívzöld, 1-2 mm-es oszlopos kristá
lyokból, sugaras halmazokból áll. Az azurit mállásából a 
malachiton kívül rosasit is található, világoskék porsze
rű bevonatokban, fészkekben. /6./

Az azurit, malachit, limonit, (konikalkit, olivenit, rosa
sit), másodlagos képződmények, az eredeti primer érc, 
pl. kalkopirit lehetett. A malachit mennyisége jóval ki
sebb, mint az azurité. Ezek alapján megállapítható, hogy 
az azurit előfordulás az oxidációs szint alsó részét kép
viseli. /5./

A ritkaelem-vizsgálatok alapján a tektonikus breccsá- 
ban és szűkebb környezetében a Mecsek anizuszi mész
köveinek átlagához képest a Cu és Zr dúsul, az ezüstnek 
a vető breccsában kiemelkedő értékei vannak. A kőfejtő 
egyéb részeinek átlagához képest a Pb, Ag, (B, Ga, Ni, V,) 
mutat dúsulást /3/

IAz aranyról, m ely m a is egy élő legenda a 
Mecsek-hegységben

A Mecsek aranyáról szóló népmondákat egy XV. szá
zadi oklevél hitelesíti némiképpen. E privilégium levél
re Koller József, pécsi kanonok (1745-1783) a pécsi 
püspöki könyvtár legbecsesebb kincsében, a Nyírkállói 
Kódexben bukkant rá. Ebben a királyi oklevélben a pé
csi püspök kap aranybányászati jogot a Mecsek-hegység 
területére. A dátum 1464, az akkor uralkodó király Hu
nyadi Mátyás, és az akkori pécsi püspök (s egyben a 
királyné kancellárja) Janus Pannonius! (Tudni kell azon
ban azt a tényt is hogy a bányászati jogot Mátyás király 
nem jutalomból adta, hanem Janus Pannonius kérelmé
re). 1464-ben a felemás sikerrel járó boszniai török elle
ni hadjárat utáni évben Janus Pannonius még Mátyás 
udvarának egyik legbefolyásosabb embere. Egy évvel 
később egy sikertelen diplomáciai akció miatt kegyvesz
tett lett, majd hét év múlva mint az elbukott Mátyás 
elleni összeesküvés egyik vezéralakjává vált. Sajnos arról 
nincs adat ha valóban volt egy ilyen bánya, mennyi lehe
tett a hozama? Ha voltak is ilyen adatok, elvesztek a 
mohácsi csata utáni országos zűrzavarban, amikor a pé
csi káptalan kétszer menekülni kényszerült a török elől, 
akik Pécset 1526-ban felgyújtották. S ha volt, hol volt a 
mecseki aranybánya? Legtöbben a Magyaregregy közelé
ben lévő úgynevezett Barnakő oldalában található lyuk
ra (bányára) gyanakodnak, habár Pécsvárad és Mecsek- 
nádasd környékén is vannak arannyal kapcsolatos hely
nevek, sőt e környékről is ismertek kisebb aranybányá
szati vállalkozások /7./ (lásd később). Azonban a Barna
kőnél évtizedekkel ezelőtt egy középkori érczúzda nyo
maira bukkantak, ami megadhatná az alapot esetleges 
régészeti ásatásokra.

A barnakői tárót pedig az alsó-kréta időszakban fel

nyomult alkáli diabáz láva és agyagos mészkő (szintén 
alsó-kréta) kontaktusán képződött szulfidásvány dúsu- 
lásra (pirit, sziderit) mélyíthették. Ezen a kontaktuson 
színképvizsgálattal 0.2 g/t (ppm ) aranyat mutattak ki. 
Azonban alaposabb vizsgálatnak sem ezt a területet, 
sem a Mecsek számos hasonlóan kérdéses ércelőfordu
lásait nem vetették alá. A Barnakő egyébként a pirit 
elbomlásából fölszabadult vastól kapta a színét és így 
elnevezését. /8./

1746-ban egy bizonyos Lákótzy Mihály a hegységben 
arany és ezüst érceket talált, valamint aranyat tartalma
zó fövenyre is (homokra) bukkant, /9 / hogy pontosan 
hol találta ezeket eddig még levéltári anyagokból nem 
sikerült kideríteni, habár ez időben a pécsi városi ta
nács arra kérte a királynőt, Mária Teréziát hogy a Pécs 
területén lévő hegyekben rejlő arany és ezüst kiterme
lésére adjon a városnak bányajogosítványt. (Aranyhegy
re, ill. a "rákosi arany - és ezüstbányára''). /10./

1782-ben Mecseknádasd területén arany, ezüst és 
ólom tartalmú ásványokat talált egy Rak Bertalan nevű 
nádasdi lakos, aki nyomban el is kezdte egymaga a bá
nyászkodást, de társak hiányában nem győzte a kiadá
sokat, ezért a bánya helyét, mely már néhány ölnyi hosz- 
szú volt, betemette, és így az leműveletlen maradt, noha 
a püspöki uradalom két kuksza (bányarész) fejében ígé
retet tett a terület ingyen átadására. 1782 novemberé
ben az ásvány megtalálója a selmeci bányatörvényszék 
próbája alá vetette az ércet, ahol beiktató levelet nyert a 
bányászáshoz. Az elvégzett próba szerint egy mázsa, a 
nyitandó bánya szájából kitermelt érc 3/4 unciányi ne
mesfémet adott (kb. 23g). /11./

A század első éveitől kalandosnál kalandosabb vállal
kozások indultak meg, hogy a hagyományt - miszerint az 
óbányai (Mecseknádasd mellett) Winterberg aranyat és 
vasat, a Goldgrund pedig aranyat rejt magában - igazol
ják is. 1907-ben kutatmányt szerzett a területre egy Ta
kács Bálint nevű vállalkozó, 1927-ben pedig egy Macsek 
Ferenc nevű úr a sorsjegyen nyert összes pénzét befek
tette abba a bányába, amelyet az óbányai Winterberg 
Ny-i oldalában nyitott. 30 m-ig sikerült is eljutnia, ahol 2 
ezrelék aranyat tartalmazó telérre (és piritre) bukkant, 
de elfogyott a pénze így ő is abbahagyta a bányász
kodást. A régiek szerint a Winterbergben az eke sokszor 
vetett fel "termésvas'' szerű tömböket, amiről az embe
rek csak azt tudták, hogy feketén csillogott, rétegesen 
levállott a héja, és nehéz volt, igen nehéz egy-egy tömb. 
Egyes régi kutatók állítása alapján a Winterberg köze
lében a mágnestű erős elhajlást mutat, ami kétségtelen 
bizonyítéka annak, hogy a hegyben hatalmas tömegű 
vasérctestnek kell lennie. /12, 13 /

A szinte már teljesen elfeledett Barnakő és környéke a 
XX. században lesz újra a mecseki arany egyik lelőhe
lyének legfontosabb színhelye. 1900-ban egy Grósz Ká
roly nevű pesti geológusmérnök jött a területre, akinek 
diplomája megszerzése után első feladata a Mecsek 
megkutatása volt. Kutatásai során talált is a Barnakő 
alatt, a szénbányái völgyben lévő kenderáztatók körüli 
hegyoldalakban és a kárászi falutól DK-re, a derzsói 
hegyoldal északi oldalán lévő szűk gödörben 
aranynyomokat (a kárászi nép azóta hívja e legutóbbi 
helyet "aranybányagödörnek"), de komolyabb kutatás
ba nem foghatott, mivel a talált kis mennyiségű arany 
kitermelésére nem tudott tőkét szerezni, mert akkor 
még Magyarországhoz tartozott Erdély és a Felvidék, 
ahol jóval gazdagabb érclelőhelyek voltak. 1920-ban 
azonban Trianon elcsatolta tőlünk a gazdag érclelőhe
lyeket, így a kárászi arany előfordulás akár már gazdasá
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gossá is válhatott. Grósz mérnök 1920 tavaszán beadta a 
kérvényt a Magyar Királyi Pénzügyminisztériumba, 
megkapta a kutatási engedélyt, (meg némi anyagi támo
gatást), és még abban az évben újranyitotta az 1900-ban 
félbehagyott tárót. (A  tárót a kárászi strandfürdő ÉK-i 
részén lévő partfalban nyitották. Ma már csak a meddő
hányója van meg, azon is turistaház épült). Egy éve még 
élt az a kárászi bácsi (Keresztúri József) aki a mérnök 
mellett dolgozott az aranybányában, de mikor elindul
tam hogy felkeresem, sajnos már nem élt. Állítása sze
rint saját szemével látta az aranyat, amit a munkálatok 
során kinyertek a kőzetből. Egyedül tőle tudjuk azt is, 
hogy milyen módszerekkel és milyen körülmények kö
zött történt az arany kinyerése, így csak a legfontosab
bakat közlöm Keresztúri József visszaemlékezése sze
rint: "a partban rozsdakő volt, ott valamikor 1880 tá
ján mészkövet fejtettek, de a jó  kő elfogyott. Ezért vol
tak ott azok a magasabb partok, meg a rozsdakő és 
ebben volt a 20-25 cm vastagságú, aranyszemcséket 
tartalmazó réteg. A napszámosok ezt fejtették és hord
ták talicskával a zúzógéphez. Az én feladatom Sánta 
Jánossal az volt, hogy a mosópadokra teregetett, a zú
zott anyag nehezebb fajsúlyú részecskéinek felfogá
sára szolgáló szőrpokrócokat cserélgessük, amikor te
lítődtek. A pokrócokról a csillogóbb, nemesebb anya
got belemostuk az öblítőkádakba, a pokrócokat pedig 
visszateregettük a mosóasztalokra. Ahogy a mérnök 
mondta, szérkéztünk". A mosóasztalon az ércből avas
szemcséket mágnespatkóval szedték ki, s ami ezután 
megmaradt Keresztúri József szerint nikkel, réz, ezüst, 
és arany volt. Mindezt vasdobba tették át, majd vizet 
öntöttek rá. Ebben a vasdobban körülbelül húsz, külön
böző nagyságú vasgolyó volt. Végül higanyt öntöttek a 
dobba. A nyílást jól lezárták, majd hosszú ideig forgat
ták. Utána az aranyat, ezüstöt tartalmazó higanyt a dob
ból vastégelybe engedték. A tégelyből tűz fölött páro
logtatták el a higanyt, de az sem veszett kárba, mert a 
cső lehűtött végén ismét cseppfolyós lett, s újra használ
hatták a foncsorításra. Azt mindnyájan jól látták, hogy a 
tégely alján sárgán csillogó fém maradt vissza. Azt vi
szont, hogy a kitermelt kőzetből hány gramm tiszta ara
nyat sikerült kinyerni, már nem árulták el a munká
soknak. Azonban 1921 decemberében Grósz mérnök 
meghalt, a bányászat abbamaradt, a bánya beomlott, és a 
zúzóművet ellopták./14./

Emellett a kárászi fazekasok már régóta tudják hogy 
az itt kitermelt és az edények színezéséhez használt, ún. 
fehér festőföldből kimosható egy kevés termésarany.

A Mecsekben egy 1935-ös kutatási jelentés alapján 
Komlón másodlagos előfordulásban 0.4-5.75 g/t ara
nyat találtak. /15/

Papp Csaba szóbeli közlése alapján a váraljai és mázai 
patak medrében mm-es, és mm alatti aranyszemcséket 
talált, melyek a pécsi geológiai szolgálat munkatársai 
szerint a karbon korú kvarcporfír -mint konglomerá
tum alkotórész- anyagából származhatnak. Ezenkívül, a 
pécsi uránbánya permi összletében is találtak aranyat 
hematit zárványaként (elemezte Szakáll Sándor), vala
mint újdonságként megemlíthető, hogy a mecseki fonó
ikból is tudtak kimutatni aranyat mikroszkópos mére
tekben/16./

I  Drágakövek a Mecsekből |í

Ki gondolná, hogy a Mecsekben drágakövek is van
nak? Első hallásra bizony elég merészen hangzik, de va
laha a környékén drágaköveket is találtak, melyről Vára-

dy Ferenc könyvében /17/ olvashatunk: "A 60-as évek
ben (1860, szerk.) Baranyában szórványosan opálkö
vet és itt-ott saphirt, rubint is találtak csekély mennyi
ségben. " Eddig a Mecsekből két helyről került elő zafír - 
szintén Papp Csaba gyűjtése-: az egyik az óbányai Öreg
halász patak hordaléka, ahol 1.5 mm-es, ép kristályla
pokkal határolt, világoskék zafírkristályt talál-tak, /18./ a 
másik zafír pedig egy ófalui patakból került elő mely 
mm-es törött példány /19 / Ófalun ismertek amfibolit, 
ill. kloritpalák, melyek tartalmazhatnak korundot, de is
mert innen egy epidotos-gránátos szkarn is, mely szóba 
jöhet az ásványok primér előfordulásaként. Opál és kal- 
cedon főleg a kissé savanyúbb alsó-kréta alkáli bazaltok 
mandulaüregeiben, itt-ott repedéseiben fordul elő, (fő
leg ott, ahol a láva laza üledékekbe, vagy széntelepbe 
nyomult, és a kontakthatás következtében felszabadult 
nagymennyiségű illők hatására létrejövő cserebomlás 
során kovasav szabadulhatott fel). Ismertek opáloso- 
dott, vagy éppen acháttal kitöltött kovás fatörzsek Kővá- 
gószőlős-Bakonya térségéből is.

A Kantavári kőfejtő triász időszaki ladini rétegeiből 
egy alkalommal topázt is találtak, habár e hír csupán 
szájhagyomány útján ismert, de megléte e lelőhelyről 
nem zárható ki. Azonban a Mecsek egyik legnagyobb 
geológiai rejtélye mégis az a magnetit előfordulás, mely 
Magyaregregy határában, a községtől mintegy 2 km- 
nyire északnyugatra a nagyjából É-D-i irányú vasbánya
völgyi árok vízmosásos, szakadékos bevágásában, rö
gökben, hömpölyökben van a felszínen. A magnetit 
hömpölyök a Miocén badeni (törtön) alemeletébe so
rolható durva konglomerátum jellegű, laza összeállású 
rétegekből kerülnek elő. A rétegek mezozoos üledékek 
darabjaiból, jobb megtartású alkáli bazalt görgetegek 
darabjaiból, valamint néhol gránit kavicsokból, (rögök
ből) állnak. A kötőanyaga laza, murvásán széteső, zöl
des-barnás színű alkáli bazalt törmelék. Helyzetét illető
en az enyhén (20-25°) északnyugat felé dőlő rétegei a 
fiatalkori mozgásokban való részvételt jelzik és konkor- 
dánsan hozzásimulnak a fekvőben levő lajtamészkő- 
csoport üledékeihez. E lajtamészkő alatt a még ugyan
csak badeni (tortonai) tengeri agyagrétegek, majd ez 
alatt lemezes agyag foglal helyet, mely a badeni (torto
nai) összlet legalsó tagja. Tehát az érchömpölyök a lajta
mészkő fedőjeként mutatkozó sekélytengeri, ill. part
közeli képződményből kimállva kerülnek a felszínre és 
a patakvölgybe. Az ércdarabok között emberfej, zsák
nagyságú, sőt egyszer egy 5 köbméteres egymagában 14 
tonnát nyomó érctömböt is találtak. /20./ A magnetit 
hömpölyök minősége kitűnő, vastartalmúk eléri a 80%- 
ot is. Ezt az előfordulást valószínűleg már a kelta-illyr 
vasművesség is felhasználta, de a hajdani magyaregre- 
gyi kovács is készített szerszámokat ebből a kifogás
talan ércből. Amit viszont máig sem tudtak kideríteni, 
hogy hol lehet a mágnesvasérc elsődleges előfordulása. 
Azonban az a feltevés is elképzelhető, hogy a mediter
rán időszak nagy térszínformáló, denudációs hatására 
teljesen lepusztult.

Végül hadd említsek meg néhány kvarc előfordu
lást a Mecsekből:

A mecseki ásványgyűjtők egyik legkedveltebb cél
pontja a Pécs melletti Árpád-tető. (ezen a pár négyzet- 
kilométeres helyen annyi kvarckristály gyűjthető, hogy 
még azok is belebotlanak egy-kettőbe, akik nem ke
resik).

A területen Triász időszaki (felső-anizuszi) vastagpa
dos szürke mészkő, és e mészkőből másodlagos dolomi-
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tosodás során keletkezett cu
korszövetű dolomit található.
A mészkő másodlagos dolomi- 
tosodása törésvonalak, repe
dések mentén következett be 
Mg-tartalmú oldatok hatására.
Ezt bizonyítja többek között a 
mészkő és dolomit azonos ne
hézásvány tartalma is. A kvarc
kristályok e másodlagos dolo
mitból kimállva kerülnek bele 
a talajtakaróba. A kristályok az 
átalakult kőzetrészekben né
hol kalciterekhez, kalcitkristá- 
lyokhoz kötődnek, de főleg a 
dolomit repedéseit kitöltő vö- 
rösgyagos zónából származ
nak. A kristálylapok között 
uralkodik a trigonális rombo- 
éder, a prizmaöv néhol gyen
gén, máshol erősebben fejlett, 
ami azt jelzi, hogy viszonylag 
magasabb, de csak hidroter
mális hőmérsékleten keletke
zett az ásvány. A kristályok 
nagysága általában 2 cm körü
li, de itt találták meg Magyar- 
ország eddig ismert legna- 1' Kozári kőbánya, termésréz stb. 2 : Árpád-tető, hegyikristály, füstkvarc 3 : zengővárkonyi volt vasércbánya 

gyobb kvarckristályát is, mely- *шгс> füstkvarc, ametiszt 4 : Óbánya, Öreg halász patak zafír 5: Váralja, Farkasárok, arany 6: Máza, mázai 
nek teljes hossza 14 cm vadvíz arany 7: Magyaregregy, Vasbányavölgy, magnetit

Az Árpád-tetői kvarckristályok között a legkülönfé
lébb összenövési, ikresedési típusokat lehet felismerni, 
ezen kívül jogarkvarcot, és fantomkvarcot is találtak 
már. A kristályok között nemegyszer megtalálható a bi
tumentől elszínezett füstkvarc, és szorgalmas ásással 
víztiszta kvarcokat is találhatunk. Vetőné Ákos Éva /21./ 
gáz-folyadék zárványvizsgálatai szerint a kvarckristá
lyok 4000 m mélységben, és körülbelül 175°C -on kelet
keztek, de hogy pontosan milyen folyamatok hatására, 
még nincsen kiderítve.

Azt azonban már jóval kevesebben tudják, hogy a volt 
zengővárkonyi vasércbánya melletti völgyben és kör
nyékén is rejt kristályokat a Mecsek. Mégpedig füst- 
kvarc-hegyikristály, vagy egy kis szerencsével halvány 
ibolya ametiszt geódákat, és kvarc ereket találhatunk. Á 
kvarcosodás az alsó kréta időszakban tenger alatt fel
nyomuló alkáli bazalt láva és a jura korú mészkő kon
taktusa mentén fejlődött ki, ahogy a feltörő láva színes 
(üveges) elegyrészei a tengervíz lúgos közegében el
bomlottak, a felszabadult kovasav pedig a láva gőznyo
másától képződött karbonátos üregeket kitöltötte, és 
ily módon másodlagos kvarc keletkezett. Az eddig gyűj
tött legszebb geóda 8x5 cm átmérőjű, és keskeny priz
malapokkal határolt 1 cm-es füstkvarcokkal, valamint 
kalcitkristályokkal van kitöltve. Az ásványok lelőhelyei 
a mellékelt térképen /1. ábra/ körrel vannak feltün
tetve.

Jáger Viktor
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