
18. A kis magyar alföldön, a pándorfi fennsiktól a Hanságig.

(Jelentés az 1904. évi részletes agrogeologiai fölvételről).

Dr. László GÁBOR-tól.

A magyar kis alföld azon része képezte ez évi részletes geológiai 
felvételeim tárgyát, mely a Zon. 14. Col. XYI. jelű 75,000-es katonai 
térképlap DK-i sarkától ENy-nak húzódik, v. i. közelebbről megnevezve, 
Lébény-község határától Zurány-község határáig terül el. Ezzel nemcsak 
hogy közvetlenül csatlakoztam múlt évi felvételi területemhez, hanem az 
akkor szerzett tapasztalatoknak megerősbhödése mellett még ezeknek ter
mészetszerű folytatására is alkalmam volt, a mi okszerű következteté
seimnek továbbfűzésót eredményezte.

Az elmúlt évi agrogeologiai nyári munkám közben a Duna és Lajta 
folyók összeszögeléséből származott geológiai alakulásokkal megismer
kedvén, ott a két folyó jelenkori üledékeinek váltakozó térfoglalását 
figyelhettem meg igen tanulságos kifejlődésben. Ezen folyóüledékekkel 
ez évi utaimban csak igen kis kiterjedésben találkoztam, mert azon jelen
kori üledékek, melyek a Hanság területét borítják, semmiképen sem függ
nek össze a fentebb nevezett két folyóvíz üledékeivel. Sőt régen ismert 
tény az, hogy a Hanságnak vizei sem a Lajta, sem a Duna árjából nem 
táplálkoznak, hanem kizárólagosan a Fertő, illetőleg Eábcza vízállásával 
vannak szoros kapcsolatban. Nem is képzelhető ez másképen, midőn tud
juk, hogy a nagy lápterület nem más, mint a Fertőtó egy régi medencze- 
részlete, sőt biztosra vehetjük, hogy ugyanez a sors vár előbb-utóbb a tó 
jelenlegi medenczéjére is.

Tempóra mutantur et omnia mutantur in illis. Ilyen módosított 
alakban áll e közmondássá vált régi sarkigazság lépten-nyomon a termé- 
szetkutató előtt. De a legmeggyőzőbben olvassa le ezt a geológus akár 
a felhőket szántó szirtekről, akár pedig a napsugárban lebegő por
szemről.

A föld történetének minden fejezete oly hatalmas változásokra 
tanít, a milyenek még alig nehány évtized előtt csak mesékben találhat-
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tak helyet. Hiszen csak ezen aránylag parányi földség is, melyet jelen 
esztendőben geológiai nézőpontból átkutattam, — mely az egész magyar 
Kis-Alfölddel együtt, geológiai nyelven szólva, csak a tegnap szüleménye— , 
a legeltérőbb képeket nyújtja története folyamán. Moson vármegyének 
átlag lapályos vidékéről leven szó, a rendelkezésemre álló eszközökkel 
ennek csak nehány legutolsó, de egymásutánban következő állapotába 
nyerhettem bepillantást. Ezek idősorrendben: a harmadkori pliocén és 
a negyedkori diluvium s alluvium.

Harmadkor.
E kor maradványaként csak a pándorfi fennsík tömege ismerhető 

fel, mely a Lajta-hegység lábánál kezdődve ENy— DK-i irányban terjed 
ki. DNy-on részben a Fertő medenczéje határolja, EK-ről pedig a Lajta- 
folyó mossa partjait. Földtani alkotásra nézve a fennsík mélyebb réte
geiben durva, szürke homokból van felépítve, mely olykor alárendelt 
szürke agyaggal váltakozik. De a legfelső réteg minden esetben kavicsnak 
vagy igen öregszemű homokkal kevert kavicsnak bizonyult, melyeket a 
vasrozsda sötét-vörösre fest. Ebből keletkezett az a homokos feltalaj, mely 
csak ritkán ér el a kavics határáig 0*25 m mélységet; a magasan fekvő 
kavics mezőgazdasági meddősége létesítette a nagykiterjedésű legelőket, 
melyek több négyszögkilométcr kitérjedésűek.

A kavicsréteg alatt feltárt szürke homok kevéssé csillámos és oly
kor lágy homokkőpaddá töm örül; ilyen homokkőpadok kibúvása látható 
Miklósfalu-községtől E-ra, a fennsík meredek partjain, melyek alatt a 
M. Á. Y. brucki vonala elhúzódik; de ugyanezt a homokkövet érték el 
Miklósfalu községben is, a fennsík oldalába ásott kútban. Sem a vasrözs- 
dás kavicsban, sem a szürke homokban és komokkőben szerves testek 
maradványaira nem akadtam, de ezért, s másrészt mert a környező fiata
labb képződményekből átlag 30 m magasan kiemelkedő fennsíkot ké
peznek, a diluviumnál idősebb legfelső plioczénbe vélem sorolandónak. 
Kétségtelen ugyanis előttem, hogy a fennsík eredetileg sokkalta nagyobb 
kiterjedésű törmelékkúp volt, mely ÉNy— DK-i irányban lankásan lejtett, 
mert jelenlegi maradványa is még ilyen helyzetet árul el, lévén hossz- 
tengelye két végén, ú. m. Pándorftól É-ra még 186, Saidánál pedig már 
csak 153 m magasságú a tenger színe felett. Szerfelett laza anyagból leven 
felépítve, az egész fennsík meglehetősen aszályos; ez magyarázza meg 
nekünk azt is, hogy községet rajta nem találunk, de annál sűrűbben a 
szegélye mentén. A hol pedig majorságok vagy erdészlakok czéljaira mégis 
szükséges lön a fennsík területén a kútvíz, ezt minden esetben csak 
25'in-nól mélyebben érhették el.
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Negyedkor.
A fentebbiekben tárgyalt fennsíkon kívül egész munkaidőmben csak 

a negyedkor képződményeit figyelhettem meg, még pedig a diluviumnak 
és alluvimnnak különféle egymásratelepülésében.

A cLiluvilOTTi képződményeit munkaterületemen két részre vagy 
emeletre választhatom szét, ú. m. az alsó- és felső-, vagy az ó- és új- 
diluviumra. Az alsó- vagy ó-cliluviumba, sorozom legelsőbben azon óriás 
kavics-lepelt, mely Moson-vármegye síkságán legnagyobb részben az al
talajt képezi és a melylyel már az elmúlt esztendőben is oly kiadósán 
megismerkedtem. Miként akkor, most sem sikerült még e nagy kavics- 
lepel fekvőjét elérnem és csak azon megfigyelésre szorítkozhattam, mi
szerint e kavics míg Hegyeshalom-községtől E-ra még a feltalaj alkotá
sában is részt vesz, tehát csak csekély alluviummal van takarva, addig 
Mosonszolnok és Mosonszentjános községek irányában mindig mélyebbre 
sülyed (tekintélyesebb alluvialis feltalajjal), sőt még a Hanság tőzegterü
lete alá is húzódik azon részeken, melyek térképlapomra estek. Ezen 
kavics egy újabb, a pándorfi fennsíkénál fiatalabb, törmelékkúpot kép
visel, s azon óriási folyóvíz hordaléka lehet, mely a pándorfi törmelék
kúpot jelenlegi méreteire redukálta. Evízi működés mindenesetre az idők 
hosszú során át tartott, de a midőn ezen áradat véget ért, reá követke
zett azon időszak, melyet a felső- vagy új-diiuvium szakának nevezek, 
a midőn is az általános áradatot a szárazság váltotta fel. Ekkor a szelek 
működése lett az uralkodó, mely egy nagy lösz-réteggel hordta be a kavics
síkságot. Ezen lösztakarónak foszlányait ez évi munkaterületemen is.több 
ponton megtaláltam, így Mosonszolnoktól K-re, a Neuhof nevű majorság 
körül, továbbá Mosonszentpéter és Szentjános ikerközségek alatt s végre 
a pándorfi fennsík egész K-i és D-i peremén, honnan a lösz még a fenn
sík vízmosta völgyületeibe is benyúlik. E löszrétegnek nincsen nagy vas
tagsága, mert átlag 1*2 m mélységben fúrásaim mindig az alsó diluvium 
kavicsát érték el és. ez a csekély vastagság lehetett oka annak is, hogy az 
alluvialis vizek oly könnyen elsodorták a lösz legnagyobb részét, nehány 
szórványos foszlányt hagyva csak meg belőle. E löszfoltok, melyeknek 
feltalaja az ismeretesen legkitűnőbb szántóföld, a vályog, feltárásaikban 
a typusos lösz szerkezetnélküliségét mutatják, de csak helyenkint talál
hattam meg bennük a helix-ek, pupa-k, stb. oly jellemző héjait.

Felvételi területemnek és lapomnak legDK-ibb csúcsán, név szerint 
a lébényi határban fekvő Ottohof majortól K-re, megfigyeltem még egy 
kis homok-magaslatot, melynek anyaga teljes egészében homogén, ú. i. 
világos színű, de igen durva és tömött szerkezetű homok. Mint egyedül
álló ityen megfigyelést, nem tudtam geológiai hovatartozandöságát még
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állapítani a mígnem Timkó I m e e  geológus társam arról nem értesített, 
hogy az ezen környékkel szomszédos vidék felvételénél, Lóbény-község 
felé, ugyanilyen megfigyeléseket eszközölt. Az ő tapasztalatainak révén arra 
a meggyőződésre jutottam, hogy e homokbuczkák felső diluvialis szár
mazásúak lehetnek, vagyis a száraz időszak szeleinek hordalékai, tehát 
egykorúak a löszszel.

Végül áttérek az aLLzcvilUTl üledékeire, melyek ez évi területemen 
nagy változatosságot mutattak. Ezek közül, keletkezési idősorrendet tartva, 
elsőnek említem az ó-alluvium képződményeit, melyek igen élesen hatá
rolódnak el a fiatalabbaktól. O-alluvialisnak tekintem ugyanis az egész 
Hanság medenczéjét, melynek egy szelvénye ez évi munkaterületemre is 
esett. Mint fentebb említém, e lápterületet a Eertő-tó egy elhagyott me- 
denczéjének kell tekintenünk. E tófenék maradványa ama szürke homok 
és agyag, mely a mélyebb fekvésű diluvialis kavicson nyugszik s a melyre 
viszont rátelepedett a tőzeg. Felvételi területemnek csak déli, ill. DK-i 
peremén találtam a tőzeget eredeti állapotában, mert egyrészt Puszta^ 
somorja község D-i környékén, másrészt azon vonaltól E-ra, mely a 
((Heubodemi nevű kaszáló E-Nyi határát képező vízárokkal k. b. párhu
zamos, a tőzegterület már teljesen a mívelt talajok sorába lépett és mint 
ilyen csak nagy humustartalmával és a mocsári fauna bőséges maradvá
nyaival árulja el eredetét. A tőzeget az általam bejárt vidéknek csak egy 
pontján aknázták ki (elenyészően csekély területen) és —  mint értesül
tem —  csakis gazdasági tüzelőanyag nyerése czéljából. Az elmúlt nyár 
rendkívüli szárazsága —  több oldalról nyert bizonyságok szerint —  a 
láp vízszinét az elmúlt évekéhez képest legalább 1 m-el lesülyesztette, a 
mi csak megfigyeléseim érdekében végzett utaimnak kedvezett, de semmi 
esetre sem a nagykiterjedésű kaszálók hozamának.

Vegyes diluvialis eredetűnek tarthatom a lösz-területek vályogfel
talaját, a mely a legtöbb megismert lösz-folton autochton állapotban volt 
található.

Az új-alluviumot képviselik végre azon agyagos homokok, melyek 
múlt évi felvételeim óta a diluvialis kavics-lepel legnagyobb része felett 
találtattak. Ezek lényegileg megegyeznek a Duna és Lajta közvetlen part
szegélyeit jellemző agyagos és iszapos homokokkal, de mószben szegé
nyebbek és bennük alluvialis kavicsnak sűrű, majd szórványosabb elő
fordulását jegyezhettem fel. —  Meg kell még emlékeznem azon vízdús 
medenczékről és vízjárásokról, melyek nem a hansági nagy lápmedenczé- 
vel függnek össze, de létezésüket azon alluvialis agyagrétegnek köszönik, 
mely Szentpéter és Szentjános községektől D és DK-re e mélyedmények- 
ben a diluvialis kavicsot borítja és a csapadékvizeknek s időszakosan meg
duzzadó talajvizeknek elszivárgását megakadályozza.


