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Dr. L ászló GrÁBORtól.

A  magy. kir. földtani intézet tekintetes igazgatósága ez évben szá
momra ama terület agrogeologiai részletes fölvételét jelölte ki, mely 
Moson vármegyének a katonai vezérkari térkép 14. zóna, XVI. rovat 
ÉK-i lapjára esik. Ezen és a vele D-ről határos lapon Tbeitz Péter 
osztálygeologus úr az 1892— 93. években már részletes fölvételt eszközölt, 
a mikor is Magyaróvár környékét s azonfelül még részletesebben a ma
gyaróvári kir. gazdasági akadémia földbirtokának talajviszonyait tanul
mányozta s ezen munkája eredményeit közzé is tette.* így közvetlenül 
csatlakozhattam e munkához, illetőleg azt folytatva, kiterjeszkedtem a 
Magyaróvárral szomszédos következő községek határaira: Feketeerdő, K i
üti, Eajka, Bezenye, Levél és Hegyeshalom, de munkaközben még Né- 
metjárfalu és Miklósfalu községek határainak egyes oly részeit is bejár
tam, melyek térképlapomra estek.

A Dunától D-re, a Lajta-folyónak pedig mindkét partján fekvő te
rületem a kis magyar medencze Ny-i peremét közelíti meg, s ennélfogva 
a hegység közelségének kétségtelen jeleit nem volt nehéz rajta felismerni. 
És pedig egyrészt az alluvium, mely a nálánál idősebbb lerakodásokat 
csekély kivétellel mindenütt födi s jóval durvább szemű, mint péld. a me
dencze középtáján, már ezen fizikai alkata,sában is eredőhelyének közel
ségére utal. Nem kevésbbé jellemző azonban a diluvium kavicstömege, 
mely nemcsak elhelyezkedésében, de anyagában is eredetét elárulja.

Már itt kell megemlítenem, hogy, eltekintve a minden község szom
szédságában levő téglavetőktől és agyaggödröktől, egész munkaidőm alatt 
csak két oly föltárásra akadtam, melyek némi betekintést nyújtottak az 
altalaj geológiai alkotásába. Épen ezen oknál fogva kénytelen voltam 
a talajfurásokat sűrűn végeztetni, úgy, hogy a nyár folyamán eszközölt 
1060 fúrás által mintegy 4000 adat birtokába jutottam, melyekből leg
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alább 2 m. mélységig területem geológiai alkotásának világos képét nyer
hettem.

Az a l lu v iu m  területem ÉK-i részét, tehát a Dunaágaktól körül
zárt Szigetközt borítja, de széles övben kiséri a Lajtát is. A Dunaágak 
mentén az alluviumot agyagos és iszapos homokok képviselik, még 
pedig tekintélyes vastagságú lepelben, melyet annak idején a folyóvíz 
lerakott, majd újabb vízjárások ismét keresztül kasul szeldeltek. Allu- 
viális kavics borítja a folyammedreket és azok partját, a hol ez alacso
nyabb ; de szórványosan előfordul ez a kavics még távol a mai folyam
medrektől, a termő- vagy feltalaj között is. Rajka községtől ÉNy-ra való
ságos homokbuczkák vannak, melyek ugyancsak alluviális homokból 
épültek fö l; rajtuk immár kiveszőiéiben levő szőlőkulturák találhatók.

Körülbelül a Paprét nevű főherczegi gazdaságon és Rajkán át hú
zott vonalig, tehát mintegy a hasonló irányú országúiig, az alluvium leg
alább 2 m. mély és igen termékeny talajnak bizonyult. Tovább Ny-ra az 
alluvium mindinkább elvékonyodik, helyet adva a diluviumnak, mely itt 
kizárólag kavicsból áll.

A Lajta alluviuma, mely Magyaróvár környékén elegyedik a Dunáé
val, már jóval csekélyebb kiterjedésű és vastagságú, de anyagában is el
tér az utóbbitól, mert átlagosan csak többé-kevésbbé homokos agyagok 
alkotják. Ezen agyagok Miklósfalu határában olykor igen szívós talaj- 
féleséggé lesznek és összetételükben sok iszap is részt vesz. Ez kétség
telenül a Lajta régi járásaira vall, mert csak alig egynéhány évtized 
műve ama csatornarendszer, mely a szabálytalan medrü folyóvizet szét
osztva levezeti.

A d i lu v iu m  két formájában volt nyári utaimon fölismerhető, 
még pedig egyrészt a kavics, másrészt a lösz által képviselve. Midőn 
munkámnak még csak első felében haladtam, a Dunának fönnebb jellem
zett alluviumától Ny-ra, Rajka és Bezenye községek körül mind magasab
ban akadtam a kavicsrétegekre, melyeknek keresztülfurása egyszerű esz
közeimmel lehetetlennek bizonyult, sőt ily értelmű kísérletek nem egy 
fúrómnak épségébe kerültek. Területemnek már a legelső, tájékoztató 
bejárásakor föltűnt a kavicsnak oly kiterjedt előfordulása, mi annál in
kább ötlött szemembe, mert a fedő alluviumnak csekély mélysége folytán 
a mezőgazdasági műveletekkel számos helyen felszínre kerül a kavics- 
Ekkor még nem tudtam a diluvium kavicsát az alluviumétól teljes biz
tonsággal elválasztani. Midőn azonban először a márialigeti uradalom
ban, majd Hegyeshalom község vasútvonala mellett egy-egy tetemesebb 
mesterséges föltárásra akadtam, meggyőződhettem arról, hogy a nagy 
kiterjedésű kavicspad a mélységben is tekintélyes, továbbá, hogy egész 
területemen összefüggő egészet képez, s hogy a fölszintől való távol



sága bár változatos, mégis egy bizonyos általános lejtést mutat E-ról 
D felé.

E diluviális kavicslepelnek eddig csak K-i peremét tudtam meg
állapítani, mert ez diagonálisan szeli a fölvételi munkaterületemet ábrá
zoló térképlapot. Többi határainak fölkutatása a jövő föladata lesz, de 
hogy igen tekintélyes kiterjedésű lesz, arra már az átnézetes geológiai 
fölvételek is előkészítenek. Hogy pedig e kavics diluviális, arra épen ez 
utóbbi körülmény ép oly határozottan utal, mint anyagának külső bé
lyegei, melyek mind a diluviális kavics típusát tüntetik föl. Az összes 
megfigyelt talaj féleségek, kiválóan pedig a Lajta alluviuma igen mész- 
dúsaknak bizonyultak. Ennek egyik folyománya azon tapasztalatom, mi
szerint a hatalmas diluviális kavieslepelben a mésztartalmú talajvizek a 
meszet igen hőven lerakták, úgy, hogy valóságos konglomeratok kelet
kezhettek szénsavas mészszel összeczementezve.

A lösz a diluviumnak másik képződménye, melylyel nyári munká
lataim közben találkoztam, de a kavicsnak szerfölött nagy kiterjedésével 
szemben a löszt csak két, élesen körülírt kis területen figyelhettem meg, 
még pedig Hegyeshalom és Levél községek alatt. Vastagsága sem nagy, 
mert csak 60— 80 cm. közt változik és alatta ismét kavicsos homok vagy 
kavics következik. Miként azt már Tkeitz Péter osztálygeologus úr is 
jelentéseiben kifejtette, a lösznek ily csekély kiterjedése és azon körülmény, 
hogy mindig a helységek alatt fordul elő a kis magyar medencze Ny-i 
felében, csak úgy értelmezhető, hogy annakelőtte egy nagy, összefüggő 
lösztakaró borította az említett területet és miután a vizek a lösztakaró 
nagy részét elmosták, a fönmaradt szigeteken az emoer, mint legszára
zabb helyeken, szívesen telepedett meg. Hogy ez már a történelmi kor
számítás kezdetén is döntő befolyással volt a megtelepedésre, arról amaz 
archseologiai kutatások is tanúságot tesznek, melyek Moson vármegyének 
múltjára nézve fölötte tanulságos eredményekkel dicsekedhetnek.

Mielőtt pedig ez évi munkámról szóló rövid jelentésemet befejez
ném, igaz hálával kell megemlékeznem a vármegye közigazgatási tiszt
viselőinek tekintetes karáról, melynek előzékeny jóindulatának köszön
hettem munkámnak akadálytalan teljesítését, s ugyanettől kérem a jövő
ben is kegyes támogatását, melytől kutatásaimnak sikere első sorban függ.
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