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8. Szekszárd, Tevel és Bonyhád vidékének földtani viszonyai.
(Jelentés az 1921— 1928. évi földtani fölvételről.)

írta: Dr. Kadic Ottokár.
A z 1918. évben hazánkat szétdarabolő területi változások következtében,
melyek lehetetlenné tették, hogy egy évtizeden át a horvátországi Karsztban
végzett földtani tanulmányaimat folytassam, a m. kir. Földtani Intézet Igaz
gatósága térképező működésemnek új területet jelölt ki Tolna megyében.
E szerint az 1921— 1923. években a 20. zóna, X IX . rovat jelű lapot vettem
fel, kivéve a Mecsekhegységbez tartozó lap déli peremet, amelyet régebben
dr. V adász E lemér dolgozott fel.
A felvett lapon a következő képződmények szerepelnek:

1.

pontusi

agyag és homok, 2. fntóhomok, 3. eredeti löszlerakddások, 4. átmosott lösz
és homok, 5. régibb ártéri üledékek és 6. újabb ártéri üledékek.
1. Pontusi agyag és homok. Ezt a képződményt csak alárendelten,
főleg a löszbe bevágott völgyek legalján találjuk. A pontusi kori lerakódásoknak
e vidéken való legnevezetesebb feltárása Szekszárd város területén, a Séd
patak azon szakaszában van, amely a ref. templom tájékán fekszik. Itt a
Bálinthídtól kezdve több száz m hosszúságban lefelé, közvetlenül a patak
szintje fölött majdnem vízszintesen települt kékes-szürke agyag és homok
van feltárva, amely kövületeket tartalmaz. Ez a híres szekszárdi, pontusi
kori kövületek lelőhelye, amelyet néhai
részletesen

leírt.1 A

Séd-patak

dr.

következő

L örenthey Imre
pontusi

1893-ban

feltárása

remetei kápolna mellett nyíló mély árokban van,

ahol

szürke agyagot észleltem. A további legközelebbi

feltárások a

a

mária-

vízszintesen

fekvő

város

E -i

végén torkoló Parásztavölgy felső szakaszának jobb oldalán vannak; a
Botyán- és Előhegy felé húzódó rövid árkok közül majdnem mindegyike
vízszintesen ülepedett, homokos részekkel sűrűn váltakozó
tár fel.

szürke

agyagot

A Szekszárdtól délre fekvő völgyek közül még csak a Csatári

és

a

Tótvölgyben találunk elvétve pontusi kori üledékeket. A Csatárivölgy végső
szakaszában, az ú. n. Baranyavölgy és Öreg-Szurdik tájékán egyes mélyebb
1 L örenthey

I . : A szekszárdi, nagymányoki és árpádi felsőpontusi lerakódások

és faunájok. (Földt. Intéz. Évkönyve, X . köt., 64— 142. old. Budapest, 1893.)
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árkokban vízszintesen települt szürke bomok
Innen E-ra, a Baranyavölgy E N y-i ágában

és
levő

homokkő
mély

van

feltárva.

völgyszakadékban

szürke agyag található; fölötte sárga homok fekszik nagy Limnocardium
kőmagvakkal. A Tótvölgy felső szakaszának baloldalán rövid vízmosásban
alul

homokkő padok homok rétegekkel váltakoznak,

fölöttük

lemezesen

elváló szürke agyagmárga következik. Innen ugyanezen az oldalon a felső
kocsiúton tovább menve az útbevágásban szürke agyag és homok látható.
Ugyanezt a homokot megtaláljuk a túloldali 133 -C-mál nyíló árokban is. A
Tótvölgytől D-re pontusi kori lerakódások még csak két helyen fordulnak
elő. Az egyik hely a Szalma-csárdától DK-re fekszik; az itt feltárt világosszürke homokrétegek 8° alatt Ny-felé dőlnek. A másik feltárás az Arany
domb alatt, a 184 -C- közelében van.
E vidék legjelentékenyebb pontusi kori feltárásai a Palánki és Cserháthegy között fekvő dombság E N y-i lejtőjén
gásaiban majdnem mindenütt a

vannak.

kékes-szürke

E

agyag

lejtő

van

mély

legalul,

bevá
fölötte

pedig szürke homok és lágy homokkő padok váltakoznak egymással. Utóbbiak
nemcsak a mély szakadékokban, hanem a hegyoldalakban is sűrűn jelent
keznek. A jó l

rétegzett homok- és homokkő rétegek többé-kevésbbé

víz

szintesen települtek; a gyengén lejtő, alig 5°-nyi részek különböző irányokban,
de leginkább DK-re dőlnek.
Ettől

a terjedelmes

előfordulástól

DNy-ra

a

Hidasvölgy

egyes

mellékágaiban a pontusi rétegek kisebb foltok alakjában jelentkeznek. Ezek
a következők. A Hidasvölgytől a Parásztavölgybe vezető ösvény mentén
húzódó árokban, a 212 -C- közelében szürke agyagot észleltem gyenge
dőléssel. A Cserháthegytől Ny-ra fekvő árok melletti

kocsiút bevágásában

szürke homok van feltárva, amely nehány fok alatt D-re dől. A
bejáratában, a 131 -C-

alatt

szürke

homokot

találunk,

Hidas völgy

amely

gyengén

kötött homokkő padokkal váltakozik s majdnem vízszintesen települt. A z Öreg
Petrehegy

alatti vízmosás alsó szakaszában szürke agyagot tár fel, amely

vékony többé-kevésbbé kötött finom homokkal váltakozik. E rétegek
dőlnek 8° alatt. Valamivel

tovább,

ott,

ahol

a kocsiút

a

E-ra

hegyoldalra

kanyarodik, ugyanilyen rétegek ugyancsak 8° alatt Ny-ra dőlnek.
A szekszárdi dombok

feltárásaitól DNy-ra a pontusi

üledékek

csak

elvétve, apró foltok alakjában jelentkeznek. íg y a Gyergyámosvölgy középső
szakaszában, a fővölgy mélyebb bevágásában, a kisbükki rét végső szakaszában,
továbbá Belác község EK-i végén levő kis szakadásban s végül a grábóci
völgy egyes mellékágaiban több helyen találtam a szekszárdiakhoz hasonló
pontusi kori lerakódásokat.
Ezek az összes pontusi kori feltárások, amelyeket Szekszárd vidékén
észleltem. A z ezekre vonatkozó tapasztalataimat összefoglalva, megállapít
hatom, hogy e vidék pontusi kori üledékei két szintből állanak: egy mélyebben
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fekvő kékes-szürke agyagból, mely az ismert faunát

tartalmazza

magasabban

települése

fekvő

szürke

homokból.

E

rétegek

és

egy

majdnem

teljesen vízszintes s csak egyes helyeken csekély lejtéssel hol ide, hol
oda dőlnek.
A jelentékenyebb pontusi kori feltárásokat a Kaposvölgye
part vízmosásaiban és a

Csibráki völgy

DK-i

ágának

felé

árkaiban

lejtő

találjuk

Csibrák vidékén. Pontusi kori üledékek továbbá a Kovácsi völgyből kiinduló
és a lengyeli

Annafürdő felé húzódó

völgy

összes

mellékárkaiban

fordulnak. A Kovácsi község határában feltárt homokot fejtik

elő

s a közeli

falvakban építkezési célokra használják. A szóban levő lerakódások legdélibb
előfordulása Nagyvejke község határába esik. Mindezen üledékek kékes
szürke agyagból, ugyanilyen színű homokból és padosán elválló hom ok
kövekből állanak, rétegzésük majdnem vízszintes vagy pedig néhány fok
alatt DK-re lejtenek.
2. Futóhomok. A

futóhomok Csibrák és Duzs községek

határára

szorítkozik. A csibráki futóhom ok magasra felhúzódik a dombok oldalára,
m íg a duzsi a község felé nyíló völgy mindkét oldalának peremein fekszik.
E homokos területen az ottani lakosság szőlőt és dohányt termel.
3. Eredeti lösz. Fölvett területem túlnyomó

részét

lösz

borítja,

mely különösen a szekszárdi magasabb dombok közé vágódott völgyekben
és útbevágásokban, az ú. n. szurdikokban tanulmányozható. A lösz általános
ságban egyenletes kifejlődésü, rétegzést nem mutat s helyenként mészkonkréciókat és csigákat tartalmaz. Ezt az egyenletességét egyes helyeken
vörös, zsíros agyagbetelepülések zavarják meg, melyek szabálytalan vastag
telepek alakjában jelentkeznek s messzire nem terjednek.
A Szekszárd vidékén gyűjtött löszcsigákat dr. Murányi J ólán határozta
meg s a következő fajokat állapította m e g :
H yalina (P olita) púra Á ld., H . (V itrea ) céllaria Müll., és crystallina
Müll., Gonulus fulvus Müll., Euconulus fulvus Müll., U elix (V áílonia)
pulchella Müll., H . (P etasia) bidens Chemnitz., H . ( Fruticicöla ) hispida
L. és sericca Drap., H . (TricJiia) rufescens Penn., H. (K erophila) striata
Müll., H . (A rion ta) arbustorum L., Cochlicopa (Z u a) lubrica Müll. és a
var. nitens és var. minor, Buliminus (Chondrula) tridens Müll., Pupa
(O rcula) dolium Drap., P. (Torquitta) frumentum Drap., P. (P upilla) muscorum L., Glausilia ( Kuzm icia) dubia Drap., G. pum ila Pfr., Succinea
(L ucena) oblonga Drap. és a var. humilis és var. elongata, S. ( N eritostoma) putris L. és var. Ferrussiana, S. (Am phibina) P feifferi R ossm..
Limnaea (Lim nophysa) truncatula var. turrita.
Murányi kisasszony véleménye szerint a felsorolt fauna arra utal,
hogy a területemen előforduló löszlerakódások a postglaciális időszakba
tartoznak.
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4. Átmosott lösz és homok. Mözs, Tolna és Fadd vidékén a régibb
ártér síkjából lapos homokszigetek emelkednek, melyek N y-ra és ENy-ra
összefüggő lapos dombvidékké alakulnak s Júlia-major tájékán 144 m absz.
magasságot elérnek. Ez a homok a Duna közelében teljesen laza, innen
a kimagasló dombság felé mindjobban kötött. Agárd és Apáthi-puszta között
ez a lapos dombvidék a Sárvíz ártere felé meredek lejtőt alkot s az ebbe
hajtott pincék mindenütt löszben vannak. Ugyancsak lösz szegélyzi a Tolna
és Fadd közötti meredek partot. Ez a körülmény arról tanúskodik, hogy a
szóbanlevő

dunahomok alatt mindenütt lösz fekszik.

Korra nézve ez a

képződmény a pleisztocén és holocén határára esik. Ugyanilyen korúnak
tartom azokat a kimosott és újból lerakott löszrétegeket is, melyek lapos
lejtők alakjában a Szekszárd és Várdomb közötti löszpartot szegélyezik.
5. Régibb ártéri üledékek. A Duna jelenkori ártere fölött nehány
méterrel magasabb, régibb ártér terül el, amelyet az itt hömpölygő Báta
és S á m z folyók szeszélyes kanyarulatai kisebb-nagyobb darabokra szaggattak.
Nagyobb összefüggő területeket ebből a régibb ártérből a következő
helyeken találunk. Szekszárd és Várdomb között a löszdombok peremén,
Ocsény és Decs között a Sárvíz-folyó és a Kis-Duna között,

Mözs, Tolna

és Fadd vidékén az ismertetett homokdombok között s végül Medinától
délre a Sió-csatorna mentén. Korra nézve ezt a magasabb ártéri szintet
ősholocén korinak tartom.
6. Űjabb ártéri üledékek. Ide számítom a Duna,

Sárvíz és Báta

folyók legújabb inundációs területeit, melyeket mély fekvésüknél fogva

a

nevezett folyók még most is évente elöntenek. Ide tartozik továbbá

a

Bonyhádi

és

Mányoki patak ártere is. Ez a legújabb

képződmény az

újholocénba tartozik.
*
Érdekes jelenség, hogy a lapomra eső, különböző irányban haladó
fő völgyek mellékágai, úgy a bal, valamint a jobboldaliak is, mind szabá
lyosan E N y-ról DK-re haladnak s, hogy az ENy-i mellékágak rendszerint
egészen rövidek és árokszerüek, a DK-i irányban haladók pedig hosszúak
és dúsan elágaznak. Kétségtelen, hogy a vidék völgyeinek ezen szabályos
kialakulása a terület tektonikai viszonyaival függ össze. A fő völgyek irányát
ugyanis törési vonalak jelzik, melyek mentén a DK-i részek sülyedtek, az
ENy-iak ellenben helyben maradtak. A mellékvölgyek tehát E N y-ról DK-re
lankásan lejtő lapálydarabokon fejlődtek s ezért lefolyásuknak is szükség
szerűen ezt az irányt kellett követniük. Ezt a feltevést támogatja az a
megfigyelés is, hogy a pontusi kori lerakódások feltárásainak túlnyomó része
a rövid, meredek árkokban találhatók s, hogy a rétegek alig észlelhető
dőlése mindig a lapálydarabok lejtésével párvonalasan halad.
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Ilyen völgy alakul ást különösen Zomba, Tevel és Bonyhád

vidékén

észlelhetünk. A zombai lapálydarab kimagasló pereme a Kétyi patak mentén
van, ahonnan az összes völgyek DK -i irányban a Bonyhádi patak síkja
felé futnak. Hasonló terület a Bonyhád, Mucsfa és Maróé közé eső vidék,
melynek kimagasló vízválasztója E-on az Apari völgyben és a Kraljeváepatak völgyében va n ; a lapály síkja innen ugyancsak D K -i irányban szinte
észrevétlenül alacsonyodik és a Bonyhádi patak síkjában végződik. Ismét
egy további lapály darab a Bonyhádi, Varasdi és Apari

völgyek

között

fekszik, kimagasló pereme a Varasdi völgy jobb partján van, lejtése szintén
D K -i irányban halad és észrevétlenül a Bonyhádi völgy

síkjába olvad.

