
A FRUSKA GORA FÖLDTANI VÁZLATA

Vitális György1-

A Duna--Tisza köze déli szegélyén, a Duna nagyjából Ily— K-i i- 
rányú völgyének job’opartján elterülő Fruska Gora /= Meredek 
hegység/ a Duna és a Száva folyók közében, folyásukkal párhu
zamosan, Sárengrad és Sid vonalától a zalánkemeni Dunapartig, 
a kisebb szigetrögöket is figyelembe véve, kereken 80 km-es 
hosszúságban, hullámos, halmos löszterületből emelkedik ki. A 
tulajdonképpeni hegyvonulat szélessége a 11 km-t kevés ponton 
múlja felül. Legmagasabb csúcsa az 539 m tszf-i magasságú Cer- 
veni őott /= Vörös csúcs/.
A Fruska Gora geológiájával már a múlt század végén is számos 
közlemény foglalkozott, ezek közül.a legjelentősebb Koch Antal 
professzor "A Fruskagóra geológiája" cimü, egy 1:100 000-es mé
retarányú szines földtani térképpel és egy öt földtani szel
vényt tartalmazó táblával ellátott összefoglaló munkája, amely 
a szerző akadémiai rendes tagsági székfoglalójaként a Kathema- 
tikai és Természettudományi Közleményekben látott napvilágot 
/Koch A. 1897/. Ugyancsak Koch Antal irta "A Fruskagora hegy
ség geológiai szerkezetének vázlata" cimü közleményt, amely a 
Magyarhoni Földtani Társulat 1903. évi aldunai 'ndulása ma
gyarázó szövegéhez készült /Koch A. 1903/.
A Dinaridák belső övezetéhez tartozó Fruska Gora hegyvonulatá
nak tengelyét az uralkodóén fillitből és csillámpalából álló 
paleozóos kristályos palák redőnyerge alkotja. A redő két szár
nya mészkőpalákból és kristályos mészkőből áll. Az északi rövi- 
debb szárny legnagyobb részét a fiatalabb képződméiyek elfedik, 
csak helyenként, mint pl. a péterváradi Várhegy és a Kamenicá- 
tól délre emelkedő Brieg hegy /Veliki brég/, bukkan ki a hegy
ség magvanak egy-egy kisebb-nagyobb elszakadt röge /1. és 2, áb- 
ra/.
A péterváradi Várhegy főtömegét a paleozóos kristályos pala 
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és diorit alkotja, inig a Veliki brég paleosóos mászcsilláapalá- 
ból, illetve kristályos mészkőből áll.
A triász időszaki képződményeket nagyobbrészt mészkő alkotja, 
a jura időszaki üledékes kőzetek hiányoznak.
A kristályos palákban található epidioritot, diabázt, szerpen
tint jugoszláv szerzők a jurába sorolják.
A kréta nagy vastagságban ismert, az alsókrétát homokkő és a-, 
•gyegpala, a felsőkrétát kövületes agyag és palás márga képvi
seli. A kövületek — Koch A . szerint—  a legfelső krétát jelzik, 
benne jelentős trachit /latit/ összlettel. Utóbbiban ledince 
mellett jelentős ág-tartalmú galenit-telérek Í3 vannak. Ilyen 
trachit-telérek a péterváradi Várhegyen is jelentkeznek. A leg
felső kréta felett az eocén, valamint az oligocén alsó része 
hiányzik. A felsőoligocént barnakőszéntelepes un. sotzka rété- . 
gek képviselik, amelyeket a déli oldalon fejtenek is.
Szerb kollégák szerint a Fruska Gorában a miocén képződmények 
igen gazdagon képviseltek. A z  alsó, a középső és a felsőmio
cént egyaránt megtaláljuk. Koch A . megállapítása szerint fel- 
sőoligocén Vrdnik környéki széntelepeket tartalmazó üledéke
ket is Petkovié szintén a miocénbe, pontosabban a burdigalai 
emeletbe sorolja.
A z  alsómiocént tavi üledékek, a középsőmiocént mészkő, márga, 
homok és agyag, valamint andezit, a felsőmiocént cerithiumos 
mészkő és márga képviseli. A z  alsópannoniai képződmények kö
zül a "beocsini cementmárga", agyag, homok és kavics figyelem
reméltó, A pannoniai képződmények felett a levantei lignittar- 
talmú paludina rétegeit találjuk, mig a pleisztocént a hegysé
get körülvevő lösz képviseli.
A hegységben Koch A . szerint két vulkáni fázis különíthető el: 
1/ felsőkréta kori "trachit" /latit/ ledince és Rakovác mel
lett; 2/ lajtamészkővel egyidejű "riolitos kvarctrachit", mely 
a déli lejtőn Jazak és Vrdnik mellett több ponton vastag telé- 
reket képez. Szerb szerzők Rakovác, Beocsin és Serveni Sott 
területéről tengervízbe települt savanyú tufákat mutattak ki.
A hasznosítható nyersanyagok közül megemlítjük a vrdniki felső-
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oligocén barnakőszenet, melyre az 1804. évben egy gyógyszerész 
hivta fel a figyelmet. Sói: éven át kezdetleges volt a művelés, 
majd 1907-ben Ar.drelcs János javaslatára a magyar állam vette 
meg és ott számottevő bányászatot létesített /Vitális I. 1939/, 
Levantei lignittelepek Cserevic és Karlóca határában ismerete
sek.
A hegység értékes építőköveit számos kőfejtő tárja fel.
Mind gyakorlati, mind tudománytörténeti szempontból fontos a 
"beocsini cementmárga". A budapesti Lánchíd építése során 
/1839/49/ beocsini márgából égetett román cementet alkalmaztak, 
amelyet Clark Ádán a Magyar Tudományos Akadémia jelenlegi tel
kén felállított kemencékben égettetett és a közelben úszó du
nai malmokban őröltetett. A z  I860— 1870. évek között épült és 
azóta is üzemelő beocsini gyár, a történelmi Magyarország el
sőként létesített cementgyára volt /Vitális Gy. 1985/.
A hasznosított ásvány- és a hévizek közül a zalénkeméni, az új
vidéki és a vrdniki gyógyfürdő vize említésre méltó.
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II 1 || Lösz Pl- Êp: Cerithiumos mészkő M3 Tavi üledékek Mi Jxx Xxj S zerpentin t

I. ábra

A FR U SK A  GORA VÁZLATOS FÖLDTANI T É R K É P E  
„GEOLOSKA KARTA SR SRBIJE (1 9 6 8 ) u tá n ,  ö s s z e v o n á s s a l

l<3 | j P  | O iabáz,d o le n t ,srarukö  J 

Ki Ht-“-!!-“] Mészkő T

58«  F illit,csillám pala P ál.



90
1

2 . ábra
A páterváradi Várhegy és a Vellki brég közötti terület vázlatos földtani szelvénye / szerk.: 

Kooh A. 1897. M. Tud. Akad. Math, és term.-tud. Köziem. XXVI. 5./

Ék DNy-E 0

a = Homok, iszap, patakhordalék /holooén/; d = Lösz, homok, görgeteg /pleisztocén/; pg = Pa- 
ludina rétegek /levantei/; cm = Cerithiumos mészkő /szarmata/; s = Bamakőszéntelepes Sotzka- 
-rétegek /felsőoligocén/; kr = Homokkő, agyagmárga, agyagpala /felsőkréta/; X  = Dolerites 
traohyt /felsőkréta/; pt = Pillit, csillámpala, kloritpala /paleozóos/; mp = llészfillit, kris
tályom mészkő /paleozéos/; £  = Diorit és törmelékkőzetei fillit közé települve.



Geological scheme for the " Fruska Gora "

György Vitális

The plane situated between the Danube and the Tisza is 
bounded by the " Druka Gora " / Steep liountain / in 
Southern direction. It is with length of 80 1cm in 3ast- 
Y/est direction, and with width of 11 km.
At the axis of the mountain crystalline shales are situa
ted, forming two main folds.
At the edges of the folds granular limestones and lime- 
shales are encountered.
In addition, friassic limestone, Creraceous sandstone, clay 
and mare con be found. Serb expert has presented results 
also in connection with miocéné rock occurences.
Two volcanic period con be separated: 1/ Upper Cretaceous 
frachit 2/ lliocene Rhyolitic Quartz Irachit with thick 
reefs
The paper gives a general survey about the geological 
features of the mountain.
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