
A VILLÁNYI ÉS BÁNI HEGYSÉG GEOLÓGIAI VISZONYAI.

— A V II—VIII. táblával és a 45—50. ábrával. —

Irta ifjú L óczy Lajos.1

Bevezető.

Az 1011. év nyarán azzal a feladattal bízott meg a m. kir. föld

tani intézet igazgatósága, hogy a Villányi, valam int a Báni hegységről 

már régebben készült térképet magyarázó szöveggel lássam el. E célból 

1911. évi szeptember hónapját Villányban s annak környékén tö ltöt 

tem. Célomul elsősorban a Villányi, valam int a Báni hegység általános  

tájékoztató bejárását tűztem ki. F olyó év márciusában ism ét egy hetet 

töltöttem  V illányon, hogy a vidék bejárását folytassam. Ezekután hátra 

volna m ég a hegység ném ely tájának részletes bejárása és újból való  

térképezése, amit a 22. öv XVIII. és XIX. jelű  1 : 75,000-es lapok ream- 

bulálása gyanánt m ég ez év nyarán a helyszínén befejezhetni rem é

lek. Ezen alkalom m al eddigi munkámról és annak eredményeiről óhaj

tok beszámolni. Mielőtt ezt megkezdeném, legyen szabad már e helyen  

köszönetét m ondani mindazoknak, kik m unkámat előresegítették. Kö

szönettel adózom elsősorban m éltóságos sem sei Semsey Andor úrnak, a 

Földtani Intézet tiszteletbeli igazgatójának kegyes buzdításáért és tám o

gatásáért, amidőn megtisztelő javaslatából kifolyólag kaptam megbízást  

a Villányi hegység reambulálására. Köszönöm  dr. Vadász E lemér tud. 

egyetemi tanársegéd úrnak szíves útbaigazításait, nem különben dr. Scahrdt 

és dr. R ollier zürichi egyetem i tanároknak, továbbá dr. Pálfy és 

dr. Kormos m. kir. geológus uraknak, jóakaró tanácsaikat és támoga

tásukat.

A Villányi és Báni hegyvidékre vonatkozó geológiai ismereteink  

története röviden a következő. Az első, aki Baranya vármegye déli v i 

dékein geológiai megfigyeléseket eszközölt néhai Szabó József nagynevű  

mineralogusunk és geológusunk volt, aki a m. kir. Földtani Intézetnek  

1869-iki Évkönyvében a báni és kiskőszegi bazalt s bazalttufa előjöve-

1 Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat 11)12 január 3-iki szakülésén.
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telekről értekezett. Utána 

1872-ben dr. L e n z  bécsi 

geológus adta a Báni h egy 

ség geológiai vázlatát, am időn  

a főhercegi uradalomba szak- 

vélem ényadásra meghívást  

kapott. A Báni hegység rész

letes geológiai felvételét és 

térképezését M atyasovszky  

J akab m. kir. osztálygeológus  

végezte az 1880. évben, aki 

e munkájáról geológiai le 

írást, a négy oldalra terjedő 

je lentésen  kívül sajnos nem  

adott. A V illányi hegységgel  

röviden, csak inkább m egem- 

lítésszerűen, m ég Z s i g m o n d y - 

nak 1874-ben m egjelent a 

harkányi mélyfúrásról szóló  

szakvéleménye foglalkozik. 

1874-ben néhai H o fm a n n  

K á r o l y  geológus felvette ás 

térképezte a hegységet, de  ̂

a magyarázó szöveg elkészí- ^  

tésében a korai halál meg- -» 

akadályozta és csupán egy S 

rövidke jelentés fél oldalán 5  

közölte m egfigyeléseit a hegy-  

ség geológiai viszonyairól. 2 

Fennm aradt azonban H o f - 

MANnak egy kézirati jelen- V 
tése, am ely különösen a W 

Villányi kőfejtőkről szól, de 

emellett sztratigrafiai, sőt 

tektonikai adatokat is tartal

maz az egész hegységre vo 

natkozólag. Ezen kéziratos  

jelentés kiadását, úgy a k i

váló geológus iránti kegye

letből, mint válaszképen dr. 

TiLLnek néhai H o fm a n n  K á 

r o l y  elleni támadásaira az
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intézet igazgatóságának m elegen ajánlom. Ki kell em elnem  néhai H o f 

mann KÁROLYnak rendkívül pontos és logikus térképezését, amiről a 

hegység legújabb bejárása és m egism erése kapcsán m eggyőződtem. P á l f y  

M ó r  dr. m. kir. főgeológus I OOő-ben ismertette a villányi, báni és 

kiskőszegi kőbányákat. Ide vonatkoznak még dr. T i l l  és dr. P á l f y  

geológusoknak a k. k. geol. líeichsanstalt 1006 és 1007-iki évkönyveiben  

m egjelent irodalmi vitái, amelyekre alábbiakban még visszatérek. Végül 

meg kell em lítenem  dr. T i L L n e k  a múlt évben m egjelent nagybecsű  

monográfiáját a Villányi kallovien am monit faunájáról.

I. Földrajzi és  cjoomorfohxjiai v iszonyok .

A geomorfologiai és geológiai viszonyok tárgyalása előtt szüksé

gesnek tartom a szóban forgó terület helyrajzi körülményeit nehány  

szóval vázolni. A Villányi és Báni hegység a Pécsi hegységtől délre 

3G km. távolságban emelkedik, párhuzamos, de nálánál sokkal szabá

lyosabb K — Ny irányú láncolatot alkotva. A Báni dombvidék nem más, 

mint a Villányinak fedőhegysége ; kettőjüket egy 8 km széles depresszió  

választja el. A Villányi hegység Hegyszentm ártontól Villányig húzódik, 

a Báni hegység Baranyavár-Pélm onostortól KEK irányban a Dunáig, 

Kiskőszegig terjed. A Villányi hegység középmagassága 230 m a tenger 

színe felett, a Bánié 200 m. Az elsőnek legmagasabb pontjai a H arsány

hegy taraján 442 m és a Tenkes-hegy Gyiid felett 408 m ; az utóbbié 

a Bánhegy 241 m. t. sz. f. magassággal. Mindkét hegységtől északra a 

Pécsi-hegység lábánál fekvő depresszióig 1 őszszel fedett hullámos dom b

vidék terül el, amelynek középmagassága IMG m, de egyes dombjai jóval 

200 m -en felül is emelkednek. A Tenkes és Harsány hegyektől délre 

elterülő vidék lapályos ; tengerszínfeletti magassága átlag 0 3 — 06 m és 

csak hellyel-közzel alkot a futóhomok 100 m -en felül emelkedő dom 

bokat.

Ez a vidék tehát egy m élyen fekvő síkság, amelyet 36 m vastag

ságban drávalerakodás b o r í t ; agyag és homokrétegeinek felülete idők 

folyamán futóhomokká változott át, ami szintén bizonyítéka annak, 

hogy e vidék a geológiai közelmúltban a Dráva árterülete volt. A sík 

ság geológiai szerkezetét a harkányi mélyfúrás tárta fel. Z s i g m o n d y

V. a d a ta i1 szerint 100 m m élységig  homokok és agyagok váltakoz

nak, amelyekről nem hiszem, hogy a pleisztocénnél idősebbek lennének, 

már azért sem, mert Z s i g m o n d y  e rétegek alján olyan csontbreccsiát 

talált, aminőt a hegység csaknem valam ennyi kőfejtőjében a kisebb

1 Zsigmondy V. : Mitteilungen ülicr die IJolirtliormen zu Harkány etc. Pest 
1873. 3.
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üregek kitöltése gyanánt láttam és ezek kétségtelenül pleisztocén ko
rúak. Az említett meglehetősen vastag homok és agyagrétegek tehát 
szerintem nem lehetnek pannoniai üledékek, hanem egyszerűen dráva- 
lerakódásoknak tekintendők. Ezt a térszínt H o f m a n n  futóhomoknak tér 
képezte. Siklóstól délre, a Farkasszállás melletti kútnál, egy kis homok
gödörben az 1 — 1*5 m vastag szélfutta, gömbös és aprószemű, lösszel 
erősen kevert futóhomok alatt ott találtam a kálicsillám pikkelyeiben bővel
kedő, erősen glaukonitos drávahomokot is. Ezen homoknak és a Mihol- 
jác-Dolnjinél vett drávahomoknak próbái úgy makro-, mint mikroszko
pikus összehasonlítás alatt teljes megegyezést mutattak. A megegyezés 
az említett kálicsillám és glaukonittartalom alapján szembeszökő. A fel- 
szin futóhomokja tehát itt nem egyéb, mint megfujt, lösszel keveredett 
dravahomok. A löszkeveredés a Tenkes hegytől és Bissétől északra el
terülő tágas löszvidékekről származik, az uralkodó északi szelek hatása 
alatt. Több jel arra enged következtetni, hogy a Dráva a pleisztocén 
korban erre felé vette útját, de hogy e régi drávafolyás semmiesetre 
sem alluviális, arról a futóhomokos Deliblát vidékének képződése tanús
kodik. Sajátságos jelenség, hogy a Villányi hegység déli oldala a H ar
kányi és Tenkes hegy lejtőin sokkal meredekebb és kevésbbé szaggatott, 
mint az északi oldal. Pedig az általános szabály szerini az északi oldal
nak kellene meredekebbnek, kopárabbnak lennie, az uralkodó szél ha 
tása következtében, amely itt is, miként egész Középeurópában, északi 
irányú. Ezt a déli, meredekebb lejtőt csakis a Dráva lenyesésének tu laj
donítható. A Dráva mosta alá a hegyláncolat déli tövét, különösen a 
Tenkes és a Harsány hegyét.

A Báni hegység, miként azt már a térkép szemlélete is igazolja, 
ellentétben a Villányi hegységgel, az északi oldalon mutat éles lenye- 
sést. Itt az alámosás oly erős, hogy azt nem tulajdoníthatom csupán a 
kis Karasica folyó munkájának, amely a lőszvidékek szivárgó vizeiből 
táplálkozva, csekély évi ingadozással igen kevés vizet szolgáltat. A szél
nek sem tulajdonítható ezen jellegzetes folyólenyesés, minthogy a hegy
tető legmagasabb pontjait, úgyszintén a völgyeléseket egyaránt 15—32 
méter vastag lősztakaró fedi. Már pedig a szél előbb a tetőről, azután 
a hegyoldalakról viszi el a löszt. Baranyavártól, Bántól és Kisfaludtól 
északra a térszín tagoltságában egy a Karasicánál jóval nagyobb folyó* 
meandrinos területet vélem felismerhetni, amely az északról a szél útján 
idekerült vastag lősztakaróval van borítva; ennek következtében természe
tesen a folyókanyarulatok elsimultak és alig szembetűnők. A Dráva ezen 
régi folyásának nyomai még a mocsarak is, amelyek régi kanyargások 
maradványai lehetnek. Ilyen morotvák vannak nagy számmal Siklóstól 
délre, továbbá a Harsány és Beremendi hegy közt, továbbá Kisfaludnál. 
A kiszáradt mocsarak helyén mindenütt ott található a sókivirágzások-
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kai fedett mocsarfüld és agyag, amilyenek a Duna kiszáradt holt ágait 
is jellemzik. A Harsány hegy alatt mindenütt, ahol sókivirágzás tapasz
talható. a kutak vize is érezhetően sós. A Harsány hegyről délnek te
kintve jól szembetűnik az ottani jellegzetes folyómeder, a Beremendi 
hegy oldalán elég élesen megkülömböztethető folyóterraszokkal. A mos
tani magassági viszonyok sem ellenkeznek azzal a föltevéssel, hog}7 va
lamikor a Dráva erre folyt. A Dráva középmagassága Miholjac-Dolnji- 
nál 00 m a ienger színe felett; a térszín Siklós alatt 03 m, a Harsány 
és Beremendi hegyek alatt 02—95 m, Magyarbolynál 04 m, Monostor
nál 80 m. Érdekes jelenség az a lőszgát, mely ezt a medret a Harsány
hegy nyugati és különösen keleti végén észak-déli irányban elsáncolja. 
Ezen lőszgát a Villányi hegység szél árnyékában települt meg az ural
kodó északi szelek uralma alatt. Ellenben közvetlenül a Harsány hegy 
alatt a hegyről erősen lecsapó szél megakadályozta a lösznek megtele
pülését, illetőleg elhordta azt. Ezen lőszgát is igazolni látszik, hogy a 
föltételezett folyómeder idősebb lehetett az alluviumnál, tehát bátran 
állíthatom, hogy pleisztocénkorú. Ezekből azt következtetem, hogy a 
Dráva, valószínűleg a pleisztocénban, a Villányi hegy déli, illetve a Báni 
hegység északi oldalát alámosva, Kiskőszegnél egyesült a Dunával. Ezen 
régi drávameder egy tektonikus eredetű besiilyedés irányát követi.

A Dunának magyarországi szakaszán Mohácsnál van a legkiter
jedtebb szerpentines árterülete. Szélessége sokhelyt meghaladja a 10 — 12 
km-t. Sok kutatásra várnak ezen a vidéken a régi Duna ágak és holt
medrek Időm azonban nem engedte, hogy ezekkel részletesebben is 
foglalkozhassam. Most csak a dunameder eltolódására és az ezzel járó 
partlenyesésekre óhajtok röviden rámutatni. A Duna lenyesései külö
nösen a baranyai oldalon élesek, legjobban Bátaszék, Báta, Lavcsuk, 
Nagynyárád, Maiss, Darázs, Kiskőszeg, Vörösmart, Hercegszőllős és 
Darócz községek mentén. Nem tartom lehetetlennek azt sem, hogy 
a Duna a pleisztocénkorban a Báni hegységet nyugatról megkerülve, 
Baranyavár táján egyesült a Drávával. Ennek bizonyítása természete
sen külön beható kutatást igényelne. De a fent említett alányesések 
sem egyidősek. A bátaszéki, valamint a hercegszőllős-vörösmarti ter- 
raszok sokkal fiatalabbak, mint a lavcsuk-maissiak. Ez utóbbiakat né
hol a lősz is takarja s az árterület felszínét is inkább az alluviumhoz, 
mintsem jelenkori dunahordalékhoz sorozhatjuk. A Duna baranyai sza
kaszában két csomópontot vehetünk fel, ahol a Duna árterülete össze
szűkül, ugyanis Bálánál és Kiskőszegnél. Nevezett csomópontokon a 
Duna mindkét partjának magasabb térszínébe régebben sem mosott 
magának széles völgyet. Lehetséges, hogy a bátai és kiskőszegi jobb
parti magaslatok, amelyeknek magvait a lösznél idősebb és keményebb 
kőzetek alkotjék, a balpartra is átterjednek a Duna-Tisza közti pleiszto-



cén terrasz a lá ; minek követ
keztében a folyam árterületét 
a múltban sem szélesíthette.
A Duna a két csomópont kö
zött bizonyos szabályszerűség
gel képezte ki kanyarulatait.
Előbb egy nagy ívet írt le, 
amely azonban irányát a dilú- 
vium óta folyton változtatta; 
a szerpentinívek pedig ezen 
nagy íven belül a kiszáradt 
holtmedrek tanúsága szerint 
általában lefelé eltolódtak. Anél
kül, hogy ezen jelenségek felett 
bővebb elméleti következteté
sekbe bocsátkoznám, kiemelem 
azon érdekes körülményt, hogy 
a Duna az említett összeszűkü
léseknél a pleisztocén kortól 
kezdve kitér eredeti irányából, 
amit a föld forgásával lehet 
magyarázni. Ennek egyik bi
zonysága a Mohácsi szigeten,
Dunaszekcsővel szemközt levő 
Várpuszta, amelynek régi épü
letalapjaiból igen jó mészkövet 
fejtettek és ezért ott szálban 
álló kősziklára következtettek.
S zabó J ó z s e f  1 aki ugyan maga 
nem járt  ott, hallomásból szin
tén megemlékezik a Mohácsi 
sziget mészkőfejtőjéről. 1912 
április 20-án felkerestem e he
lyet és meggyőződtem arról, 
hogy itt nem valóságos kőfejtőt 
műveltek, hanem egy nagyobb

1 S zabó J ó z s e f  Földtani jegy 
zetek Batina. Bán és a mohácsi 
szigetről. A Magyarhoni Földtani 
Társulat munkálatai. I I I .  kötet, 1865.
140. oldal.
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varszerű épület maradványait fejtették. A hatalmas, valószínűleg gut- 
tensteini mészkőtömlőkből épült alapfalak csakugyan könnyen azon 
tévedésbe ejthetik a szemlélőt, mintha szálban álló sziklák lennének, 
de a közöket kitöltő porhanyós vakolat bizonyítja, miszerint azok 
csak idehordott kövek. A várfalak felett másfél méteres dunahordalék 
terült el, amelyen itt-ott későbbi keletű téglaalapozás nyomai lát
hatók. Közvetlenül a vár keleti lábánál ott van a régi Dunameder. 
A várat tehát bizonyosan a Duna mellé építették és a hatalmas kőkoc
kákat vizen szállíthatták oda; azóta a Duna 3 km-nyire nyugatra he
lyezte át medrét. Arról is értesültem, hogy Dunaszekcső mellett a me
derszabályozásnál mészkövet robbantottak és a Dunaszekcsővel szemközti 
parton valóban megtaláltam az alapfalakat, amelyeknek nagyobb része 
már a Duna közép vízszíne alatt van. A Kiss I s t ó k  tulajdonában levő 
várpuszta kövei M a r s i g l i  szerint valószínűleg a régi Báta romjai lehet
nek. Ebből is látható, hogy még milyen sok tanulmányt igényel a Duna 
vízrajzi viszonyainak kikutatása, ami a Magyar Földrajzi Társaság Alföldi 
Bizottságának munkakörébe tartozik.

Az egész Dunántúlt jellemző északnyugat-délkeleti irányú tekto
nikus törésvonalak és az azok mentén keletkezett völgyek Baranyának 
délkeleti részében észak-déli irányt vesznek fel. E völgyek azonban nem 
tisztán tektonikusak, hanem bizonyos tekintetben a szél munkájának is 
tekinthetők, tehát részben anemogenek. Különösen a Pécsi hegységtől 
délre elterülő lőszvidéken figyelhetők meg az egymással párhuzamos 
É —D irányú völgyek, ahol az erózió nagyon csekély. Források itt n in 
csenek és a völgyek nyáron nagyobbrészt szárazak, a vizet állandóan 
szállítók pedig csak a lősz szivárgó vizeit gyűjtik. Esőzések alkalmával 
a legtöbb csapadékvizet elnyeli a nem nagyon agyagos lősz, amely az
után egész nyáron át mint víztartó szerepel, úgy, hogy a legnagyobb 
szárazság idejében is fél méter mélységben mindig tartalmaz nedves
séget. Csak nagy záporesők eróziója jöhetne e vidékeken számba, ami 
azonban felette ritka.

A villányi és báni hegységekben már úgy tektonikus, mint eróziós 
jellegűek a völgyek. A hegyoldalak nagy lejtése következtében a löszben 
mély vízmosások támadnak és rendesen ezekben vannak a sziklás al
talaj legjobb feltárásai. A Villányi hegységben források igen kis számban 
vannak, túlnyomóan annak déli le j tő in ; a Báni hegységben úgyszólván 
teljesen hiányoznak. Említésre méltók a Gyüdi forrás (10° C) és a 
Siklósi szőllőkben fakadó Szentkút, (10° C). E két forrás meglehetősen 
bővizű s mivel vízgyűjtőterületük nagy, évi ingadozásuk alig számottevő, 
tehát a legjobb források közé sorolandók.

Hévvizeket szolgáltatnak a harkányi fürdőforrás (60° C), a ta 
polcai hévforrás (25*2 0 C), továbbá a siklósi várhegy aljában fekvő tó
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forrása (25 C). Z s ig m o n d y  1 kimerítően ismerteti e hévforrásokat, 
amelyeket az akkori felfogásnak megfelelően vulkáni származásúaknak 
tartott. A hegységek tektonikai leírása kapcsán alább bővebben emlí
tendő törések mentén, nagy mélységből felemelkedő vizeknek tartom e 
forrásokat.

II. S ztr;iti< jra íia i v iszo n y o k .

A szoros értelemben vett Villányi hegységet alkotó kőzetek triász, 
jura és alsó krétakorúak, ezeket piiocén-agyag és pleisztocén lősz borítja. 
A Báni hegyeket mediterrán-rétegek, diluviális lősz, azonkívül bazalt és 
bazalttufakitörések jellemzik. Sztratigrafiai megfigyeléseim úgyszólván tel
j e s e n  egyeznek H o fm a n n  felvételeivel, látszólagos eltérés legfeljebb csak 
abban nyilvánul, hogy manapság a szinteket élesebben tudjuk külön
választani, több szintre osztjuk ennek folytán az egyes szisztémákat.

A szóbanforgó vidéken a következő sztratigrafiai sorozatot állapít
hattam meg :

Uj alluvium a jelenlegi folyók és patakok medrét alkotja. Az 
ó-alluvium a legtöbb helyen teljesen hiányozni látszik és legfölebb a 
diluviumtól nehezen különválasztható fiatalabb lőszképződményekben, 
vagy a hegyek meredek lejtőiről lenyúló kisebb törmelékkúpokban lehet 
jelenlétét gyanítani. Ezért területemen nem tartom az ó alluvium külön 
feltüntetését indokoltnak, annyival is inkább, mert ez a térképen csak 
zavarólag hatna.

A diluviumot a lősz képviseli, óriási méreteket öltve ; területem
nek jóval nagyobb mint 3 i részét lősz borítja. A lősz vastagsága Kis- 
kőszegnél és a Báni hegynél igen tetemes, a 30—32 métert is eléri 
(iG. és 48. ábra). A Villányi hegységben általában 1 0 - 1 5  méter vas
tag a lösz, és a lankásabb északi hegylejtőket fedi. Faunája szer
fölött gazdag. Néhol csak úgy fehérük a lőszfal a sok csigától. Da- 
rács község mellett egy homokgödör erősen csillámos, gömbölyített 
szemű homokot tárt fel, amelynek vízszintes rétegzését feltűnővé teszik 
a rozsdásabb rétegek. E homokképződmény az öt méter mély feltárás
ban tele van lőszcsigával. Kiskőszegnél a lőszpartok két vöröses agya
gos, körülbelül 1 — J méter vastagságú szintet mutatnak, amelyek a 
partfalak bizonyos magasságában mindenütt követhetők. E vöröses 
agyagos szinteket Darázstól Kiskőszegig, innen pedig egészen Vörös
martig megtaláltam. Mindenesetre meg fogom kísérelni a lősz szintezé
sét a gazdag csigafauna alapján. A villányi hegység több kőfejtőjében 
a feltárt mészkő hasadekait és üregeit csontbreccsia tölti ki. Ilyent

1 Z s ig m o n d y  V. : J. h. Mitteilungen über die Bolirtherniien zu H arkány etc. 
Pest IS72.
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többek közt a Somsichhegyen, a villányi Mészliegy és Harsányhegy kő
fejtőiben találtam. Benne a csontok annyira össze vannak cementezve, 
hogy nehéz azokat épen meggyűjteni. A csontbreccsiának legjobb lelő
helye a Harsányhegy keleti lábánál feltárt kőfejtő, ahol benne ovis és 
/ejpu.s-fogakat és állkapcsokat is találtam (47. ábra). K ormos T ivadar dr. 
kir. geológus úr 1911. év őszén, — mint tőle értesültem — e lelőhelyen

47. ábra. A Harsányhegy keleti kőfejtője ; csontbreccsia lelőhelye a közép 
malmkorú mészkő hasadékaiban. (Ifjú L óczy L .  fölvétele.)

jó eredménnyel gyűjtött. Eddigi meghatározásai alapján ő a csontbrecs- 
csiát pleistocénkorúnak tekinti.

Pliocén. A harmadkort illetőleg még nem egy kétségem támadt 
munkám folyamán. Az egész villányi hegységben, különösen a Vokány— 
Bisse közti hegyvidéken egy vöröses, bóluszszerű, laterites agyag van 
elterjedve, amely élesen elválik az ezt fedő vastag lősztakarótól. Ezen 
agyagnak leghatalmasabb kifejlődését a vokányi és tótfalusi völgyben 
tapasztaltam, ahol hellyel-közzel 5— 6 méter vastagságot is elér (VIII. 
tábla 3. szelvény). A vörös agyagot semmiesetre sem tarthatom pleisz
tocénkorúnak, hanem annál idősebbnek, valószínűleg legfiatalabb pliocén-
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korú szárazföldi lerakodásnak. A csarnótai és a beremendi kőfejtőkben 
feltárt gazdag gerinces faunát tartalmazó vörös agyagot ugyancsak K o r 

mos T iv a d a r  dr. úr gyűjtötte és a csontmaradványok alapján azt leg
felsőbb pliocénkorúnak becsülte meg. A tüzetesebb kormeghatározást 
nagy érdeklődéssel várom K o r m o s  dr. úrtól. A vokányi és tótfalusi völ
gyekben ezideig, sajnos, még semmiféle csontmaradványra sem akadtam, 
de az ottani vörös agyag teljesen megegyezik a csarnótai és beremendi 
agyagokkal. E vörös agyag helyenldnt sok babércet ta r ta lm az; igy az 
Atad-völgyben is, ahol ezenkívül részben súlyos latentes márgává tö 
mörül. Ilyen elváltozás azonban csupán lokálisan, forrásképződmények 
társaságában tapasztalható; a márga keletkezését a víz kilugzó és tö
mörítő ̂ munkájának tulajdonítom. Néhol a löszben is található lencse, 
szerűen vörös agyaghoz hasonló agyag, amely külszínre nézve a pliocén 
agyagtól meg sem különböztethető és különválasztása a lösztől csak a 
babérctartalom és az eltérő települési viszonyok alapján lehetséges. A 46. 
és 4S. ábrán jól kivehető sötétebb agyaglencse a löszhöz tartozik.

Máriagyüdnél a Szentkúthoz közel eső kőfejtőben az argovien 
emeletbeli mészkő 0*5— 1 m.-es hasadékait kitöltő hematit és mangan- 
vasérc-telepeket szintén pliocénkorúaknak tartom. A vörös agyag gazdag 
vastartalma következtében változhatott át hematittá és manganvasércé. 
Ezen feltárás mészköve, mely az egész hegység egyéb előfordulásaiban 
fehéres, itt rózsaszínű, a vastartalmú hasadékok körül pedig egészen 
téglavörös. Az argovienmészkő ezen színváltozását kétségtelenül vasas im- 

pregnációja okozza.
Feltűnő, hogy a pannoniai (pontusi) lerakódások, amelyek a dunán- 

túlon annyira elterjedtek, a Villányi hegységben teljesen hiányoznak. 
E hiány csak azzal a körülménnyel magyarázható, hogy a Villányi 
hegység a pannoniai kor óta, amelyben szárazföld volt, besülyedt. 
A mostani, átlag 236 méter magas hegységnek tehát a pannoniai kor
ban 300 méteren felül kellett emelkednie a tenger jelenlegi színe fe
lett ; ennyire becsülik a geológusok általában a pannoniai rétegek dunán
túli partvonalának t. sz. f. magasságát. Területemhez legközelebb Ké- 
ménd. Versend és Szabar vidékén találtam kövületes pannoniai agyag
lerakódásokat, amelyeket H o fm a n n  is ilyeneknek térképezett. A Báni 
hegységben sem akadtam ezideig még kétségtelen pannóniai rétegekre. 
A S zabó  J ó z s E F t ő l 1 ilyeneknek vett glaukonitos homokkövek valószínű
leg idősebb mediterránrétegek lesznek.

Miocén tengeri lerakódások alkotják nagyobbrészt a Báni hegysé
get. Mindenütt vastagon lösszel vannak fedve, úgy hogy tanulmányo
zásuk a kevés feltárás mellett sok nehézséggel jár. Jó feltárásaik csak

* Szabó J . : I. h. 139—140. oldal. 

Földtani Közlöny. XLII. köt. VJi'-J. 4 ó
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a Karasica folyó mentén és a 
Báni bazalt kőfejtőben van
nak, amelyeknek alapján a 
felső miocénrétegeknek leg
alább is három szintjét véltem 
megkülönböztetni. A Karasica 
mentén Bodolyánál kemény 
homokköveket találtam, ame
lyek néhol konglomerátosak; 
ezek ostreahéjakat tartalmaz
nak, ami a felső mediterrán
korra vall. Bánnál a bazaltkő
fejtőben zöldesszinű mediter- 
ránmárgák és lithothamniumos 
lajtamész vannak feltárva. Mat- 
t y a s o v s z k y  1 1882-ben e már- 
gáknak gazdag faunáját meg- 
gyűjtötte és részben fel is dol
gozta. A begyűjtött anyag a m. 
kir. Földtani Intézet múzeumá
ban van. A mediterránrétegek 
a villányi hegységben sem 
hiányoznák. A Harsányhegy 
déli oldalán a Csúcs alatt tö
mött szürkés és vöröses glau- 
konittartalmú homokkőre buk
kantam. Sajnos, e teljesen lo
kális kis előfordulásban a réteg- 
zést nem sikerült megállapí
tanom, de megemlítendő, hogy 
e homokkőelőfordulás közelében 
porlirgörgeteget is találtam, 
amely pécsi hegységben minde
nütt kísérője a mediterrán réte
geknek. Zöldesszínű glaukoni- 
tos, márgás, laza homokkövet 
leltem még a villányi Mész-

1 M at t y a s o y s z k y  J . : Paleon- 
tologiai adalékok a baranyamegyei 
felső mediterránrétegek ismeretéhez* 
Természetrajzi füzetek IV. k. 1880.
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hegyen a felső kőfejtőbe vezető út bevágásában is ; valószínű, hogy víz
szintes rétegzéssel a kallovien-cornbrash és a triaszdolomit közé van 
települve. E mediterrán közbetelepülés a villányi mészhegyi szelvényen 
is fel van tüntetve. A harmadkorban történtek a báni és kiskőszegi ba
zalt, illetve bazalttufa kitörések is. S zabó  J ó z s e f  írta le kőzeteiket és 
noha kitűnő munkája teljesen megvilágítja ezen erupciós kőzetek ter
mészetét, mindamellett megfelelő ujabb feldolgozásra szorulnak, mert 
az 1869 óta rendkívül fejlődött kőzettan most m ár részletesebb mikro
szkopiái tanulmányt és kémiai vizsgálatot követel. Ilyen irányú tanul
mányokhoz ezúttal még nem foghattam, és így most csak a bazaltok 
korára akarok kiterjeszkedni. A báni es kiskőszegi erupciók úgy korra, 
mint alakra nézve teljesen eltérnek, a náluknál sokkal fiatalabb dunán
túli bazalt-kitörésektől. A kiskőszegi bazalttufa szerfölött roncsolt szer
kezetű, egyszersmind nagyfokú kaolinosudást és palagonitosodást m u
tat. Mint építőkő teljesen hasznavehetetlen és csupán a dunai védgátak 
feltöltésére alkalmazható (Í6. ábra).

Ugyancsak sok málladéka van a báni bazaltnak is. Az itteni 
bazaltkürtő, amelyet a külszin alatt fejtenek, köröskörül egészen saját
ságos szerpentinszerű zöldes palagonittá mállott. Csak a kürtő magvá- 
ban nyerhető látszólag jó tömött bazalt, amely azonban szintén idővel 
palagonitosodik. A friss törésű szürkésfekete bazalt egy félóra múlva 
elveszti üde színét és megfeketedik. A bazaltnak ezen gyors elváltozása, 
a kőzetben mikroskóp alatt látható gazdag rostos olivintartalom pala- 
gonitos üveges átváltozásának tulajdonítható. Úgy a bodolyai medi
terrán-homokkőben, miként a lajtamészben Bánnál bazaltzárványokat, 
az előbbiben legömbölyített szurokkövet is találtam. A lajtamész sem 
mutat semmiféle pörkölődést, amiből tehát azt kell következtetnem, 
hogy a bazalttufa idősebb a mediterrán-rétegeknél. Kiskőszegnél a ba
zalttufában KÉK— NyDNy-i csapásirányt és ÉNyE-i 30—32 -os dőlést 
mértem.

Ezek tehát nagyjában megegyeznek a Bánnál feltárt mediterrán
rétegek csapásával, ill. dőlésével, de ezeknek fedőjében sehol sem láttam 
tufát, vagyis feltételezhettem, hogy a bazalttufa vízszintesen ömlött szét 
és utóbb hely változást szenvedett, északi kibillenéssel, az egész báni 
hegyvidékkel együtt.

A mezozoos mészkőlerakódásoknak kétféle változatát leltem terü 
letemen. Mind az alsó kréta, mind pedig a maim kétféle fáciesben for
dul elő. A sötét színnel jellemzett mészköveket, melyek a Harsány
hegyet alkotják, egyszerűen harsánvi fáciesnek óhajtom nevezni, meg
különböztetésül a villányi hegység ugyanoly korú világos mészköveitől. 
A villányi hegységben sehol sem akadtam oly kőzetre, mint amilyen a 
Harsány-hegyen van és viszont.

4 5 *
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E tájakon a mezozoikum legfelsőbb tagja az alsó k ré ta ,  amely a 
pszt.-tapolcai dombot a Harsányi, a Beremendi és a Tenkes-hegy nagy
részét alkotja. Kétféle változata van, ú. m. a Harsány-fáciest jellemző 
sötétszürke, tömött, foraminiferás, sok valetiát tartalmazó mészkő, mely 
a Harsányhegyen, Pszt. Tapolcán és Beremenden fordul elő, míg a 
Tenkes hegyen és a tótfalusi völgyben fehérszínű kalciterekkel átjárt, 
gyenge kalapácsütésre könnyen széteső mészkő képviseli az alsó krétát. 
Utóbbiból a következő kövületeket határoztam meg:

R c q u i o n ia  a m m ó n ia  Math., T erebra tu la  aff. I r ianyu lar is  Lám., 

Hhynchonclla  nov. spec., Sphcirul ites (A t/ ria)  Blurnenhachi i  Blum.

A legfelső maimhoz számítom a Harsányhegy tetejének észak- 
nyugati részén, a közép maim és valetiás alsó kréta mészkő közt elő
forduló calciteres mészkövet, amely az őt határoló kőzetektől teljesen 
eltér. Ezen nem nagy vastagságú mészkőnek a jurához való tartozását 
csak a kőzetből nehezen kipreparálható dicerások tüzetes meghatározása 
mán fogom biztosan megállapíthatni. A fenti három mészkőféleséget 
H ofmann K. geológiai térképén egy színnel alsó krétának jelölte.

A Harsányhegy keleti részét szürkés, tömött, néhol tűzköves 
mészkő alkotja, mely kövületben nagyon szegény. L enz ezt liasznak 
tekintette, de minden alap nélkül.1 Csak brachiopodáu és belemnitek 
találhatók benne, ammonitot ezideig nem gyűjtöttem belőle. Hatalmas, 
^00 méterre becsülhető vastagsága miatt és a Hhynchonclla  lacunosa  

alapján az alsó- és közép-maimhoz számitom e képződményt. Eddig 
következő kövületeit határoztam meg :

Pinna affin, suprajurensis (d’Orb.) L oriol, Kxogyra  affin. W ttzler i  
Boehm, Hhynchonclla lacunosa Quenstedt, var. sparsicosta Opp ., var. 
imleterm., Euyeniacrinus Caryophyllalus. Goldf.

A Villányi hegységben hiányzik a felső és középső maim. Az alsó 
malmot itt a Hhynchonclla Arolica Opp . és Terebratula Haasi Rol. 

kövületekkel jellemzett argovienre és oxfordíenre osztom, amelyek 
ugyanabban a faciesben szerepelnek. Fehér, néhol világossárgába vagy 
rózsaszínbe átmenő tömött mészkő ez. Az argovien és oxfordién közt 
nem lehet éles határt vonni, mert az argovien felső szintjeiben na
gyobbrészt Hhynchonclla Arolica Opp ., az alsó szintekben pedig Tere- 
bratula Haasi Piol., az oxfordién vezerkövülete található. Viszont az 
oxfordion élee határral válik el a kallovientől és legalsó szintjeiben 
perisphincteseket is találtam a villányi kőfejtőkben. Az argovien és 
oxfordien-rétegek az egész hegységben mindenütt előfordulnak; ezek

1 Dr. L knz  0. : Keiselu-richt aus dem Baranyer Komitate. (Verhandl. d. k. k. 
tfcol. R. Alist. 1*72. k. tií). <»ldiil.)
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alkotják a tektonikus értelemben vett pikkelyek rétegsorozatának első 
tagját.

Hofmann az itteni argovien, oxfordién, továbbá a harsányhegyi 
középső malmrétegeket együttvéve Jihynrhonel la  spars icos tas  mészkőnek 
jelölte. Ezen rétegek vastagságát a villányi jó feltárások alapján 40— 
45 méterre teszem.

Én HoFMANNnak a villányi alsó malmrétegekből meghatározott 

Hlij/nchonella spars icos td jé t  sveici eredeti példányok és az irodalom 

egybevetése alapján Bhynchonella , A r o l i r á nak Opp. és ennek egy egészen 

új varietasának határoztam  meg. Oppel leírása és ábrája szerint a 

sjr trs icosta iaj t  sima, nehány  elmosódott bordával díszített héj jellemzi, 

míg az én gyűjtéseim, valam int Hofmann példányai erősen bordázottak.

Az argovien és oxfordién eddig meghatározott kövületeinek 
jegyzéke:

Perisph inr tes  sp., Pecien (E n lo l iu m )  dem issus  Benn.  Pphil.,  Tere- 
bra tu la  Hctasi  Rol., T erebra tn la  G losso thyr is  nucleata  (Schloth .)  

Z ieten., B h yn ch one l la  Aro l ica  Opp., var. n o v a , B elenm i tes  h a s ta tm  

Blain.

Dogger : A villányi kőfejtőkben a Mészhegytől a Somssich-hegy 
tetejéig mindenütt követhető az 1 — 1*5 méter vastag kallovien ammo- 
nitpad, melynek ammonitjai maholnap oly híresek lesznek, mint a 
bánáti sviniczai kallovien ammonitok. Ezt az ammonitpadot már többen 
ismertették; legutóbb dr. Ti l l 1 tavaly megjelent, a Villányi kallovien 
ammonitokról szóló nagybecsü munkájában. Ezért leírásába most nem 
bocsátkozom, csupán a belőle meghatározott kövületeim jegyzékét köz
löm az ammonitok kivételével, melyeknek feldolgozása szintén folya
matban van. Mellesleg említhetem, hogy gyűjtésem, mely a Földtani 
Intézet tulajdona, jóval meghaladja a 3500 példányt. Bízvást remélem, 
hogy ezen, dr. Till anyagánál sokkal gazdagabb ammonitgyűjteményben 
még több új alakot találok és velük az ő kiváló eredményeit kiegé
szíthetem.

A kallovienből az ammonitokat kivéve, eddig a következő fajokat 
határoztam meg :

P le u r o í o w a r ia  cfr. c ypr is  d’Orb.
« cfr. A l l io n ta  d ’Orb.

« cfr. N iph e  d ’Orb.

« r y p r e a  d ’Orb.

A n iso ra r d ia  cam pan ien s is  (d’Orb.) Cossin.

P h o l a d n m y a  Eseheri  A g .

1 T i l l  A.: Die Ammonitenfauna v. Villány. Beiträge zur Paleont. u. Geologie 
XXVII. köt. 1910. I I I .  füzet.
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Pleuromt/a cfr. elongata Ag.

« decurtata (Phil .) Ag.

Inoeeramus oblvjuus Morris et L ycett.

I }erna subtilis L ohusen.

Lim a (Plagiostomu) obsrura Sow.
Pecten (hn tohum ) discifortnis Schübler Zieten.

Terebratula aff. insignis H aas.
« S oem an n i i  Deslongchamps.

Rhijnchonella aff. supini/rons R othpletz.

« recterostata Uhlig .

Belemnites GiUieroni Mag.

« urgovianus Mag.

« ha status Blainv.

« calloviensis Opp.
« Würtembergicus Opp.

Holeeti/pus depressus L eske.

Nem tartom  valószínűnek, hogy a szóban forgó 1 — 1*5 méteres 

am m onitpadot macrocephalus, anceps és atléta zónáira lehessen sz in 

tezni, amiként azt dr. Ti l l 1 feltételezi; saját benyomásom inkább az, 

hogy keverékfaunával van itt dolgunk, m ert ugyanazon fajokat, így 

többek közt az oppeliákat is, amelyek pedig a macrocephalusrétegek 

vezérkövületei, az am m onitpadnak úgy felső, m int alsó szintjében 

megtaláltam.
A dogger a villányi Mészhegyen2 és a Somssich-hegyen kivül 

munkaterületemen sehol sem követi az argovien-oxfordienrétegeket úgy, 
hogy azok alatt közvetlenül a triaszdolomit következik. Csak még a 
Harsányi-hegy északkeleti oldalán fordul elő a dogger, de más fácies- 
ben és eltérő faunával. Sajnos, hogy rétegei olyan rosszul vannak fel
tárva, a sűrű, fiatal erdő pedig úgy elfödi a HoFMANNtól körülirt lelő
helyet, hogy minden kereses daczára sem sikerült reájuk akadnom. 
HoFMANNnak nagyon rossz megtartású példányaiból a következő fajokat 
határozhattam m e g :

Reineckia Greppini Opp.
Pseudomonotis eehinata Sow.
Terebratula globata Quenst.

Belemnites ha status Blainv.

1 T i l l  A. dr. Id. h.

2 H o f m a n n  kövületeihez mellékelt kisérö jegyze te in  Tem plom hegynek  írja.
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A villányi Mészhegy felső kőfejtőjében, miután abban az ammonit- 
padot már csaknem mindenütt lefejtettek, az alattafekvő kékesszürke, 
kemény és bitumenes, néhol konglomerátos homokos mészkő igen jól 
tanulmányozható. Feltárt vastagsága 10— 12 méter, felülete rendesen 
sárgás, olykor ockerszinü, és oxidáció és redukció következtében, kü
lönféle nautilusokat, belemniteket, brachiopodákat, továbbá pecteneket 
és sajátságos ostreákat tartalmaz, de az ammonitok hiányoznak benne. 
E képződmények néhol erősen konglomerátosak, breccsiásak, gyakran 
homokosak és megszenesedett, illetőleg megkövült fatörzseket tartalm az
nak, amely körülmények a parti faciest jellemzik. A bennük talált 
Hhj/nchnnella varian* var. nov., W aldheim ia  onii thncephala Lám.  

R ol., Ost reá Gnjphea  nov. spec. (mely az Ostr. Gr. dilata  hoz közel 
áll), alapján az üledékeket kallovien-cornbrash-korúaknak tekintem. Saját
ságos, miszerint e rétegek egyetlen egy közös fajt sem tartalmaznak a 
felettük fekvő kalloviennel.

A kallovien-eornbrash itt egyedül a villányi kallovien alatt van 
meg, egyebütt hiányzik. A Harsányhegyen sem találtam meg a dög
gé r alatt.

Kövületeinek jegyzéke :

X a ú ti las .sp. ifidet.

Oslrea (Gnjphea)  nov. sp.
Pcctcn (Clilannjs) Thierri/i Cossm.

« (E n to l iu m )  dem issu s  Beán P h i l .

W aldheimia  (Zcileria) ornithoeephala L ám.

« « cfr. biappendicukit a Déslongchamps.

fíhtpichoncKa variáns  d’Orb var. nova.

A kallovien-cornbrashtól a triászig hiányozni látszanak a mezo- 
zoósképződmények.

A t r i á s z  a Villányi hegység legnagyobb tömegét alkotja. H o f m a n n - 

nak inkább petrogratiai szintezését a paleontológiai anyag feldolgozása 
előtt megtartom, jelzéseit és elnevezéseit is használva.

A triaszt itt a kagylómész képviseli. Legnagyobb kiterjedésű és 
vastagságú a felső kagylómészdolomit, mely a Villányi hegyláncolat 
északi lejtőit, a Császár- és Csukmahegyet, azonkívül a Tenkeshegy 
egy részét alkotja. Nevezett előfordulásaiban e kőzet szemcsés kristá
lyos, néhol világosszürke, többnyire azonban rózsaszínű dolomit-tuskós 
rétegzéssel (4S. ábra). E felső dolomitból a Földtani Intézet múzeumá
ban az alábbi, H ofmann által gyűjtött és meghatározott fajokat talál
tam, melyek nagyobbrészt a Vokányi völgy alsó dolomitpadjaiból szár
maznak :
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lihtjnchonella cfr. decurtata Glr.
Sphiferina fragilis Schloth.

ííetzia trigcmclla Schloth.

Euer ina.s cfr. liliiformis L ám.

Encrinus  cfr. granulosus Münst.

Spiriferina (McntzeUa) Mentzeli Dunk.

Pecten discites Schloth.

Myophoria elegáns Goldf.

Turbo sp.

A felsoroltak alapján a kagylómész felső dolomitjának tekinthető 
a szóban forgó kőzet. De ezen tipusos dolomittól nagyon elüt egy, a 
villányi állomással szemben, kallovien-cornbrash-rétegek alatt fekvő 
dolomit, amely különösen felső részében vékonyan rétegzett, kékes, 
néhol rózsaszínű dolomitmárgába megy át, emellett lingulákat (a jól 
hasítható lapokat sokhelyt egészen elborítva), szaurusfogakat és csonto
kat tartalmaz. Ez valószínűleg a Villányihegység legfiatalabb triász- 
képződménye. A villányi kagylómész dolomit márga lelőhelyein a L in 
gula Gomensis Parona, Diseina sp., Myophoria sp., Nothosaurus sp. 
fog s csontdarabkáit találtam. Ezen kövületeket már L őrenthey I mre dr. 
egyetemi tanár úr is megtalálta (Földtani Közlöny. XXXVII. kötet 

— 3r>3. oldalakon).
H ofmann a felső dolomit a latt gumós, b rah iopodatarta lm ú recoárói 

mészkövet guttensteini mészkövet és alsó dolomitot különböztet meg.

A gumós, avagy recoaroi mészkő sötétszürke, bitumenes, kemény 
és tuskós szerkezetű, vastag rétegzésü. Faunája meglehetősen gazdag; 
jellemző és gyakori kövülete a Cocnothyris vulgáris Schloth. E mészkő 
állandó kísérője a kagylómész felső dolomitjának. Minthogy tuskós, 
tömött szerkezete folytán igen jó építőkő, nagy mértékben fejtik; az 
ótavölgyi, főképen pedig a városhegyi kőfejtőkben jól fel van tárva. 
A Földtani Intézetben H ofmann meghatározásaival a következő faunája 
ta lálható:

Encrinus gracilis Buch L.

Pcntacrinus sp.
W aldheimia (Cocnothyris) vulgaris Schloth.

Waldheimia angusta Schloth.

Spiriferina fragilis Schloth.

Spiriferina (McntzeUa) Mentzeli Dunker

líelzia trigonella Schloth.
Ostrea complicata Goldf.

Pecten discites Schloth.
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L im a  costata Goldf.

Mjjojthoria sp.

A guttensteini mészkő faunája, H offmann K. meghatározása sze
r i n t : Retzia trigonella Schloth., Gervilea socialis Schloth., Pecten 

dixcites Schloth., Knrrinus sp., Mj/acites sp., Ophiuridae  sp.
Ez a guttensteini mész nem válik el mindenütt élesen a recoaroi 

mészkőtől, olyankor az utóbbi kisebb-nagyobb vastagságban a gutten- 
steini mészkőpadok közé ékelődve lencsésen található. így a Tenkes- 
hegyen, a vadásziaktól délkeletre eső 400 m. magas tetőn, a guttensteini 
mészkőpadokban is ott van a sötétszürke recoaroi mészkő egy méteres 
vastagságban. A guttensteini rétegeket változó színű, nagyobbára okker
sárga, majd szürkésvörös, ibolyaszín árnyalatú, kemény, tömött mészkövek 
képviselik. Legjobb ismertetőjelük a recoaróival szemben a vékony, pados 
rétegzettség. Különösen a Tenkeshegyen van ez a mészkő nagy arányok
ban, ahol vastagságát körülbelül 380—400 m.-re becsülöm. Csak nagyon 
kevés kövületet tartalmaz és ezek is kevés faj között oszlanak meg, ami 
a fennebbi jegyzékből is látható. A guttensteini mészkőnek alsó határa 
sem éles. Mélyebb szintjei, amiként az a Vokányvölgyi, Tótfalutól délre 
eső kőfejtőkben jól megfigyelhető dolomitosabb rétegeket zárnak m a
gukba, amelyeket H ofmann térképén alsó dolomitnak jelzett. Minthogy 
ilyen dolomitosabb padok alatt a legtöbb helyen még típusos gutten
steini mészkőrétegek következnek, H ofmann térképét e helyeken egy
szerű guttensteini mész jelzésével módosítottam. Egészen másképen 
itélendők meg a Bisse és Turonytól délre, a guttensteini mészkő alatt 
előforduló, meglehetősen vastag dolomitpadok, amelyeket én is alsó 
dolomitnak tartok, mert petrografiailag is különböznek a guttensteini 
mészkő dolomitosabb padjaitól. Ezen, még kevéssé tanulmányozott kövü
letet nem tartalmazó alsó dolomittal zárul a sztratigrafiai sorozat. Végül 
megjegyzem, hogy H ofmann triaszkövületeinek meghatározása 40 évvel 
ezelőtt történvén, az előrehaladottabb ismereteknek megfelelő átdolgo
zásra szorulnak.

A villányi Mészhegy geológiai szelvényét P álfy és Till ismertették. 
Én most a rátolódások szemléltetése végett a szelvényt újra közlöm, 
amely lényegben teljesen egyezik T ill és P álfy szelvényeivel. A P álfy- 

nál jelzett vetődést nem rajzoltam be a szelvénybe, mert teljesen loká
lisan, csak a kőfejtő legkeletibb végén észlelhető, de annak egész 
hosszában nem követhető. Az antiklinálist, amelyet P álfy kövesdi 
dolomitkőfejtőből említ, nem találtam meg. A kőfejtő legmélyebb részé
ben is 50°-os déli dőlést mértem a vastagon rétegzett szemcsés dolo
miton. Valószínűnek tartom, hogy P álfy a különben nehezen felismer
hető rétegzésre merőleges irányú litoklázisokat nézte rétegzésnek.
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A vasúti állomással szemben levő kőfejtőben a dolomit dőlése 
r>0 - G5 délnek, a felsőben pedig a eallovien, argovien és oxfordién 
mészköveké cs k 45—50°, amiként azt Pálfy és Till is közlik. Tehát 
itt a triász és dogger diszkordanciája 15—20°, és ezt T ill is fel
ismerte. (VIII. tábla, IV. szelvénye.)

A felső kőfejtőbe vezető mélyútban, amely két évvel ezelőtt ké
szült, a kallovien-cornbrash homokkőpadjai alatt látszólagosan idősebb, 
laza összetartású márgás homokkövet találtam. Rétegzését, mely igen 
elmosódott, többszöri megfigyeléseim alapján vízszintesnek tapasztaltam. 
Úgy nekem, mint Vadász dr.-nak már első látásra fiatalabbnak látszott 
e homokköves lerakódás, amely megiszapolás után is a Báni medi
terránkorú homokos márgákhoz meglehetősen hasonlónak bizonyult 
(glaukonit es csillámtartalom). Kövületet, sajnos, nem találtam benne. 
Ez a mediterrán homokkő tehát vízszintes rétegzéssel látszólag a triász 
és júrakorú rétegek közé, valóságban pedig azokra reátelepült. Feltűnő, 
miszerint a mediterrán az egész villányi hegységben csak lokálisan (a 
villányi Mészhegyen és a Harsányhegyen) található. Hiányát elsősorban 
a defláció következményének tartom. A fiatal harmadkor és a pleisztocén 
időszak sivatagi klímájáról tanúskodik azon karrfeliilet is, amelyet a 
kőfejtő délkeleti végén az argovien és oxfordién mészkő felszínén meg
figyeltem (50. ábra).

A kallovien-cornbrash-rétegek vastagságát 12— 20 m.-re becsülöm. 
Rendszerint kékes homokkövük a felszínhez közel oxidáció következté
ben ockersárga szint öltenek, de petrografiailag nagyjában egyneműek.

Szelvényemhez ezúttal csak ennyit óhajtok magyarázatként fűzni, 
mert Pálfy és Till vitáihoz ilyen előzetes jelentés keretében hozzá nem 
szólhatok. Mégis legyen szabad remélnem, hogy tanulmányom a vitás 
kérdések némelyikének megoldásánál jó szolgálatot tehet.

Tektonikai viszonyok.

Minthogy a tektonikai viszonyok leírásának készülő munkámban 
egy nagyobb fejezetet szántam, itt csak körvonalozom heh/színi  meg
figyeléseim idevágó eredményeit.

A Villányi és Báni hegység, miként a dunántúli vidékek többi 
hegysége, ú. n. autochton alaphegység, vagyis keletkezését nem ráboru- 
lási redőnek (Deckenfalte) köszöni.

A Villányi hegyláncok kelet— nyugati kiterjedésűek és velük a déli 
dőlésű, KEK—NyDNy-i csapású mezozoósrétegek 10— 15°-os, sőt a 
Harsányhegyen 20 -os szöget is bezárnak. Ezt már H ofmann is észlelte, 
és 1874 június havi kézirati jelentésében megemlíti. A rétegek dőlése 
nagyon változó. A legmeredekebb, 85"-os dőlést az egész vidék leg-
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magasabb tetőjén, a Harsányhegyen és pedig az annak északkeleti olda
lán levő kőfejtőben mértem. E kőfejtő gyönyörű rétegzését a 49. ábra 
szemlélteti. Az általanos közepes dőlés 30— 45°-nyi, amilyen a kelet— 
nyugati irányúnak vett hegység középső szakaszán mérhető. Kisebb, 
mintegy 25—2S°-os a dőlés a hegylánc déli oldalán, míg az északi 
oldalon meredekebb, 45—55° közt ingadozó. A Tenkeshegy észak —déli 
irányú harántszelvényei (VIII. tábla I., II. szelvénye) ezt a külömbsé- 
get szemléltetik. Leglankásabb dőlésű a Puszta-Tapolcán és Beremenden 
kibukkanó alsó kréta, hol S — !2°-ot mértem. Az a nehány mediterrán-

49. ábra. A Harsánybegy keleti fejtője, amelyben a 85°-os párhuzamos 
rétegezés látható. (Ifjú L óczy L .  fölvétele.)

homokkőelőfordulás, amilyenekre a villányi Mészhegyen (VIII. tábla
IV. szelvénye) ós Harsányliegyen akadtam, a mezozoós rétegek dőlésé
ben és csapásában nem vesz részt. A Harsányhegyen nem tudtam a 
mediterrán-lerakódásban rétegzést felfedezni, de Villányban határozott 
vízszintes közbetelepülést ismertem fel rajta. így tehát a mezozoós rög 
kibillenése a felső miocén előtt történt. A villányi hegységet nagyjában 
két főláncra osztom, ú. m. a villány—máriagyüdi és a harsányhegyi 
vonulatokra. A két vonulat keleti végződését a 45. ábra mutatja. A har
sányhegyi vonulatról már a sztratigrafiai részben is kimutattam, hogy 
egészen más fáciesű kőzetekből áll, tehát teljesen különválik a villány— 
gyűditől. Az utóbbi vonulat összetételében kréta, jú ra  és triaszkorú 
képződményekből alkotott négy pikkely vesz részt, miként azt a mellé
kelt tektonikai térképvázlat szemlélteti. A pikkelyek alkotórészei közül
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az «alsó kréta a hegységnek nyugatról számított első pikkelyében, a 
Tenkeshegyen és a Tótfalusi völgyben van meg, egyebütt hiányzik. Ha- 
sonlóképen az alsó dolomit is csak ezen pikkelyben szerepel Bissétől és 
Turonvtól délre, kallovien viszont csak a legutolsó pikkelyben, Villánynál 
fordul elő. A többi sztratigrafiai alkotórész, ú. m. az oxfordién, argo
vien, a kagylómész felső dolomitja, a brachiopodás recoaroi mészkő, 
továbbá a guttensteini mészkő meglehetős szabályszerűen ismétlődik a 
pikkelyek mindegyikében.

Miként az a tektonikai vázlatból is kivehető, az egyes pikkelyek 
nyugati végződéseiken sokkal hatalmasabb rétegkomplexust alkotnak, 
mint a keletieken, ahol ismételve tapasztalható, hogy egy-egy réteg a 
kisajtolás következtében kinyújtva egészen kiesik. így a Kistótfalutól 
délnyugatra eső völgyben még meglévő argovien-oxfordien mészkőréteg 
egy szomszédos délibb fekvésű völgyben, egyugyanazon pikkely dolo
mitja felett már nem található. Valoszinűnek tartom, hogy ezen argo- 
vien-oxfordien-réteg, amely a Tenkes hegyen a csapásra merőlegesen 
mérve még több száz meter vastagságú (VIII. tábla II. szelvény) a Kis
tótfalutól délnyugatra eső völgyben, a VIII. tábla I. szelvényén ábrázolt 
északi első pikkelyben már csak 25 m.-re zsugorodott össze, majd a 
tovább délre következő völgyben kisajtolódott, illetve az egymásratoló- 
dás közben elvékonyodva a rétegsorból egészen kiesett. A pikkelyek 
keleti végződésein a rétegvastagságok ilyen redukciói és a kisebb-nagyobb 
áttolódások elvitathatatlanok. Különösen a rétegvastagság redukciója, 
bármely pikkelyt vegyük is szemügyre, jól felismerhető, amint ezt a 
vázlat is eléggé szemléltetővé teszi. Az áttolódás legjobb példáját Vil
lányban találtam, ahol a kallovien 20°-kai van a triaszkorú dolomitra 
reátolva. A cornbrashban talált breccsiák is az áttolódás mellett szól
nak. Szép diszlokációs breccsiát találtam még a máriagyüdi, a Szent
kúthoz közel fekvő argovien-oxfordienkorú mészkőben. Itt a breccsia- 
darabok ugyancsak az argovien-oxfordien mészkőből valók. Rá kell még 
mutatnom a rétegcsapásoknak az egyes pikkelyek nyugati végein tapasz
talt kitérüléseire. A Tenkeshegyen és a Városhegyen ezen elhajlás a 
nyugati iránytól délnyugatra 15— 20°-ot is elér. Az eltérült részben 
egyszersmind a rétegek dőlése is változást szenved. Ilyen elhajlást a 
Harsányhegyen is tapasztaltam. A Villányi és Báni hegységben igen 
gyakoriak a vetődések is, amelyek azonban, minthogy kevéssé vannak 
feltárva, nehezen tanulmányozhatók. A legszebb vetődés a villányi Mész
hegy kőfejtőjében figyelhető meg, az argovien-oxfordien és a kallovien- 
mészkövek köz t; ezt Pálfy 1 ismertette.

1 P á l f y  M. d r . : Bemerkungen zu H errn  Dr. Tills Mitteilung «Der fossil- 
iiihrcnde Dogger v. Villány». ; Yurhandl. d. k. k. g. R. A. 1907, 13iS. oldalon.
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Röviden felsorolt tektonikai megtigyeléseim arra a következtetésre 
vezetnek, hogy a Villányi hegységet a diszlokációs erők körülbelül három 
főperiodusban építették fel. Mint már fönnebb érintém, a mezozoós- 
rétegek a mediterrán előtt billentek ki vízszintes helyzetükből és e 
diszlokációt, amelyet az Alpokéval egyidősnek gondolok, a Pécsi és 
Villányi hegység közt fekvő vidék lesüllyedésére vélem visszavezethetni. 
Utóbbinak tagozódásában a Fazekasbodai gránithegység folytatását té te 
lezem fel, amely gránithegység lesülyedhetett, miközben az ezáltal gya
korolt nyomás a Villányi hegységet felemelhette.

Az új hegység utóbb DK—ÉNy irányban összepréselődhetett és 
reátámaszkodott a besiilyedt gránithegységre (a VIII. tábla I., II. szel
vénye). Ilyen reátámaszkodásra vallanak a pikkelyek keleti végein ész
lelhető rétegredukciók és áttolódások, valamint egyes rétegeknek kisaj- 
tolódása, illetve kiesése. A pikkelyek nyugati végződéseinek déli irányú 
elhajlását a főcsapásiránytól szintén ilyen oldalnyomásra vezetem vissza, 
amelynek kapcsán a harántos törésvonalakba ütköztek és elhajlítást szen
vedtek. Bár a transzverzális és horizontális eltolódások már a legrégibb 
képződése idejében is megbolygathatták a hegységet, ezek túlnyomó be
következését mégis a legfiatalabb, harmadik, pliocén-pleisztocén diszlo
kációs periódusba helyezem. Számtalan ilyen eltolódást figyeltem meg a 
Villányi hegységben. A mellékelt tektonikai térképvázlatomon csak a 
lényegesebbeket tűntettem fel, amelyeket egyrészt H o f m a n n , másrészt 
saját térképezésem alapjan megállapíthattam. E transzverzális eltolódá
sok még sok részletes vizsgálódást és kutatast igényelnek.

A Báni hegységnek — úgy látszik — a középmiocénkorban tör
tént vulkáni kitörések vetették meg alapját. Az erupciók védelmül és 
támaszul szolgáltak a később lerakódott mediterrán-rétegeknek az erózió 
és defláció ellenében. A mediterránrétegek csapása szintén K —Ny-i irá
nyú, de északi 30—35°-os dőléssel, ellentétben a Villányi hegységben 
tapasztalt déli irányú dőléssel. Ilyen erős kibillenésük itt is fiatalkorú 
besülyedésekre vezethető vissza. Ezt a hegységet is sok horizontális és 
transzverzális eltolódás töri össze ; bizonyítékaik a mély völgyek, ame
lyek nem tisztán eróziós jellegűek. Az eltolódások és törések, miként 
a Villányiban, úgy a Báni hegységben is igen különböző ko rúak ; a 
harmadkortól kezdve napjainkig valószínűleg folytonosan keletkeznek 
ilyenek. A legtöbb jel arra vall, hogy besülyedésekkel, a legújabbak épen 
az Alföldnek lassú beszakadásával hozhatók kapcsolatba.

Nem csekély figyelmet érdemelnek munkaterületem deflációs és 
abráziós jelenségei is.

Ügy a Villányi, de különösen a Báni hegység arculata jellegzete
sen fensíkszerű. A villányi Mészhegy argovien-oxfordien mészköve a 
lösz lefedésénél erősen karsztos nyomokat mutat, mint az 50. ábrabeli
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fényképfelvételemen is látható. Szép karrokat találtam ezenkívül a 
vokányvölgyi dolomit-kőfejtőkben, továbbá a Harsányhegy keleti oldalán 
lévő kőfejtőben is, mint a fiatalabb harmadkor és pleisztocén időszak 
sivatagi klímájának tanúit, illetőleg erős deflációjának nyomait. A medi
terránkorból abráziós görgetegeket, gömbölyített porfirdarabokat találtam 
a Harsányhegy délkeleti o ldalán; általában a mediterrán-tenger abrá- 
ziójának szintén nagy szerepet tulajdonítok a Villányi hegység plató
szerű kialakulásában. A vokányvölgyi dolomitvidékeken a karros dolo
mitot fedő vörös agyag alsó szintjében a dolomitból származó gömbö-

50. ábra. A villányi Mészhegy mészkőfejtője az argovien-oxfordien mészkő 
karros felületével. II f j ú  L óczy  L .  fölvétele.)

lyített köveket találtam, tehát ezek a vidékek is ú. n. elöregedett 
karsztos jellegűek (Vili. tábla III. szelvény). A Villányi hegység való
színűleg az eocénkorban is szárazföld volt.

Abráziós nyomok vannak még a kallovien-cornbrashban is, de 
ezeknek magyarázatára majd csak összefoglaló munkámban fogok kiter
jeszkedni.

Munkaterületem még sok nyomozásra és tanulmányozásra ad al
kalmat, amelyeknek tehetségeim szerint való folytatása egyike a jövőtől 
beteljesedést váró reményeimnek.
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