
C) A  gror/eologiaifelvételek.

14, Jegyzetek Nagyszombat környékéről,

(Jelentés az 1908. évi részletes agrogeologiai felvételről.) 

H oRUSITZKY HENRIK-tŐl.

A jelzett évben, az elmúlt években végzett hasonló munkálatok
hoz csatlakozva, a 12. öv XVII. rovat jelű vezérkari térkép mind a 
négy 1 : 25,000 méretű lapján folytattam a rendszeres felvételeket.

A DNy-i lap felvétele a Pudmeric és Dubova községek közötti 
terület kivételéve lelkészült. Ide a következő községek tartoznak : Senkvicz, 
Sárfő, Németguráb, Csataj, Igrám, Kápolna, Báhony, Vistuk, Páld, Vedrőd, 
Ciffer, Halmos, Rózsavölgy, Fehéregyház és Gerencsér.

Az ENy-i térképen ez idő szerint a Fenyves Cseszte és Diós köz
ségek közötti síkság és a térképre eső hegyes rész maradt el a felvétel
ből. Elkészültek azonban a következő községek határai: Szárazpatak, 
Kosolna, Bogdány, Selpőc, Istvánlak, Bélaház és Losonc, továbbá Alsó- 
korompa határa.

Az EK-i rovatlapon a délnyugati negyedrészt vettem fel, keletre 
a magas pleisztocén partig, amerre Bucsány, Bresztován és Felsőlóc 
épültek.

A DK-i lapon hasonlóan a magas pleisztocén partig térképez
tem, amelynek határán a következő községekkel találkozunk: Zavar, 
Keresztúr, Apaj, Majtény és Szentábrahám.

A négy térkép közepére esik a címben jelzett város: Nagyszombat, 
ahonnan természetesen a legtöbb kirándulást vasúton, kocsin, vagy gya
log végeztem.

Összefoglalva a felvett terület nagyságát, a DNy-i lap 15/ie részét, 
az ÉNy-i 9/ie részét, az ÉK-i Vie részét és a DK-i térkép 4/i6 részét 
térképeztem, ami összesen két 1 : 25,000 méretű térképnek, vagyis 
5183 kilométernek felel meg.
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Ez év folyamán aránylag nagyobb területet sikerült elvégeznem, 
mint más években, aminek okát részint az egyszerűbb szerkezetű terü
letben kell keresnünk, másrészt pedig abban, hogy a végcél felé töre
kedve, egészségemet sem kíméltem, csakhogy mielőbb elkészüljek. Néhány 
év van már csak hátra s a Kis Magyar Alföld Dunán innenső része 
elkészül. Ennek következtében a magy. kir. földtani intézet igazgatósá
gát arra kérem, hogy engem ebben a törekvésben úgy anyagilag, mint 
erkölcsileg támogatni szíveskedjék.

H egy- és v ízrajzi] v iszonyok.

A folyó évben felvett terület észanyugat-délkeleti irányban lejt. 
Ebben az irányban haladnak az összes patakok völgyei is. A Kis-Kár- 
pátokból eredő patakok majdnem mind párvonalasan szelik a lankásan 
lejtő területet, még pedig északról dél felé haladva. Ezek: a spácai 
patak, a nagyszombati (Trnava) patak, a diósi patak (Oresanka, Parna), 
amely Szilincs alatt az előbbivel egyesül, továbbá Cifferen keresztül 
folyik a Gidra patak, a báhonyi vasúti állomás mellett van a Vistuk 
patak és Sárfőnél a holocén öbölbe ömlik a terlingi (Sifak) patak. 
Nyáron valamennyiben igen kevés víz van, de hóolvadáskor, vagy a Kis- 
Kárpátokban végbemenő nagyobb esőzéskor veszedelemmel fenyegető 
hullámokat is hömpölyget egyik-másik ártatlannak látszó patakocska.

Forrás kevés van ezen a területen. Északon, ahol a mediterrán 
rétegek már a felszínre kerülnek, Bélaház környékén van egy-két kisebb 
forrás; azután Szárazpatak mellett a Podhajski völgy jobb oldalán van 
szintén kettő, amelyek közül a magasabban fekvő kissé vasas, savany- 
kás ízű vizet ad. A helybelieknek a forrás rendbehozatala után igen 
kellemes, üdítő ivóvízül szolgálhatna. A többi forrás pleisztocén kavics
ból fakad, ahonnan egyszersmind a legtöbb kút is nyeri a vizét. A víz 
egyes völgyekben fiatalabb kavicsból is nyerhető, de ez ivóvíznek nem 
ajánlható.

Átlagban véve az iható kútvíz a körülírt sík területen 10 méter 
mélységből nyerhető.

Artézi kút itt még nincsen. Az 1892. évben Nagyszombat városa 
artézi kutat óhajtván létesíteni, szakvéleményt kért, amelyet telegdi Roth 
Lajos úr a következőkben adott:

A Kis-Kárpátok K-i szélén Csesztétől Felsődiósig húzódó phyllites 
agyagpala rétegei 30—40° alatt NyÉNy nak dűlnek; ezen vízáthatlan 
rétegekre ráeső csapadékvíz tehát Ny felé, a Nagyszombattól ellenkező 
irányban vezettetik el. Ezen a Kis-Kárpátok alaphegységet képező ős 
palára Cseszténél pontusi korú rétegek telepednek rá. Ezek görélyeket
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is magába záró világosszürke és sárga, lefelé egészen tiszta sárga plasz- 
tikus agyagból állanak, mely agyag a lösz kitöltötte lapos dombos vidék, 
azaz Nagyszombat felé lejt és melyen — vízáthatlan lévén — a víz a 
felszín alatt Nagyszombat felé mozog. Ompitálnál ez ős palára szarmata 
korú lazább konglomerát települ, melynek rétegei szintén DK-nek, a 
lapos vidék felé dőlni látszanak.

Felső-Dióstól ÉK-re. a Hliniki domb (227 m.) É-i lejtőjén, be
ágyazott kavicsdarabokat mutató kompakt agyag lép a felszínre, mely 
Belaházig tart és a Sárkányhegy lejtőin folytatódik. Itt különösen a 
hegy (274 m.) ÉNy-i lejtőjén mutatkozó árkokban van jól feltárva és 
Ostrea héjtöredékeket tartalmaz, tehát mediterrán korú. Fedőjében meg
lehetősen laza szarmata korú konglomerát van feltárva, mely DK-nek 
dőlni látszik.

Galgócnál a tulajdonképeni Inovec-hegység a krétakorú dolomittal 
végét éri és innen D-re csak főleg a Vág-völgy meredek partját képező 
pontusi rétegek jelölik még némikép folytatását. E pontusi rétegek 
homok-, alárendeltebben homokkő- és agyagból állanak, szelvényük pedig 
a magas dombok hátáról a Vág felé Ny-ra lemenve, a következőképen 
mutatkozik. E durvább homok és homokkő alatt kékesszürke vagy sár
gás plasztikus agyag (felső részében homokos betelepülésekkel is) követ
kezik, mely legalább is 10 m vastagon látható, azután pedig a Vág 
alluviuma alá merül. A homokkomplexus (pleisztocén homok alatt) 
15—20 m vastagságú. A rétegek egészben véve Ny felé lejtenek.

Kitűnik tehát a felhozott adatokból, miként Nagyszombat egy 
medenceszerű öbölnek mintegy a középpontjában fekszik, mely öblöt 
a fiatal harmadkorban vizet áteresztő és azt át nem bocsátó rétegek 
váltakozva töltöttek ki.

Az altalaj, melyen a város maga áll, — a városi kútmester köz
lése szerint és amint arról egy ottlétem alkalmával mélyesztett kútnál 
részben magam is meggyőződhettem, — felülről lefelé a következő 
szelvényt mutatja. Átlag 2 m vastag humuszos alluvium alatt sárga 
lösz települ, mely 14 m vastag. A lösz alatt kissé agyagos és kis gör
getegeket tartalmazó 0*5—3'5 m vastag homok, ez alatt pedig 0’5—14 m 
vastagságban sárgás szürke, formálható agyag következik, mely a kút
mester közlése szerint D és É felé kiékelődik. Ezen agyag a káptalan
utcában, mely közvetlenül löszön fekszik, 12 m vastagnak találtatott. 
Az agyag alatt vöröses, finomabb és durvább (kavicsos) homok települ, 
melyet 12 m vastagságig konstatáltak.

Nevezetes, hogy Nagyszombat és Modorfalva közt, a Trnava völgy 
ben, városi határban kis vízér ered, mely a Trnava patakkal párhuza
mosan haladva, Modorfalvánál a Trnavába ömlik. Ez a kis vízér fel
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szálló forrásoknak köszöni létét. A vázolt geológiai viszonyokból kitűnik, 
miszerint Nagyszombat városát három oldalról (Ny, É és K felől) fiatal 
harmadkorú rétegek fogják medenceszerűen körül. A D felé nyílt me
denceszerű öbölnek csaknem a középpontján fekszik a város. A fiatal, 
harmadkorú rétegek a város felé lejtenek, víztartó és vízáthatlan lerako
dások váltakozásából állanak, kibúvásai pedig eléggé magasan fekszenek 
a város szintje fölött.

Egy artézi kút sikeres létrehozatalára tehát mind megvannak a 
feltételek s így annak sikeréhez kétség nem fér. A felszálló víz a fiatal 
harmadkorú rétegekből nyerhető, még pedig a pontusi és szarmata réte
gek a mediterrán agyagig átfúrandók, ami nem fog jelentékeny mély
séget igényelni. A mediterrán rétegek alatt eocén homokkő, esetleg köz
vetlenül a krétakorú dolomit volna várható. A létesített artézi kút min
dig egyforma, állandó hőmérsékletű és egyforma állandó mennyiségű, 
föltétlenül egészséges, tiszta vizet fog szolgáltatni; egyenesen a város 
közepén, a főtéren lehetne a fúrást megindítani.

F ö ld ta n i v iszonyok.

A hegység peremén ez idén csakis Losonc táján dolgoztam. 
A losonci öböl, amely B eck-Vetters-térképen diluviális kavicsnak van 
jelezve, lesüppedt terület, amely a környékbeli kőzetekből áll. Kavics
nak ott nyoma sincsen. Az öblöt keresztülszelő holocén völgyeken kívül 
találunk ott triász korbeli tarka homokköveket, werfeni palákat és mela- 
phyr kőzetet, betelepült baryttal; továbbá az eddigi irodalom szerint 
ugyancsak triászhoz s egy részt a jurához sorozandó mészköveket és 
keuper-márgákat is.

Területünk északi részén, a hegységtől keletre, kibukkannak a 
felső mediterrán rétegek, amelyekre rátelepülve egyes helyeken konglo- 
merátot találunk, amely talán már szarmata korú. Ugyancsak a medi
terrán agyag fedőjében kavics is előfordul.

A pleisztocén rétegek alatt a pannoniai (pontusi) rétegek is meg
vannak ; a pleisztocénből pedig ismeretesek: a lösz alatti kavics- és 
homokrétegek, valamint éles homok és éles kavicsokat tartalmazó kép
ződmények. Ezek fedőjében pedig a mocsárlösz és a szárazföldi lösz az 
uralkodó.

A völgyekben az alluvium fordul elő.
Az elsoroltakat a következőkben röviden ecsetelve, azok mállási 

terményeiről, a felső talajról is egészen röviden beszámolok.
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Triász.

A losonci öböl erdő alatti része tarka homokkövekből áll, amelye
ket P aul K. bécsi geológus az 1863. évben eszközölt felvételei alap
ján a perm-hez soroz. B eck és V etters pedig a legújabb felvételeik 
alapján az öböl környékén található homokköveket alsó triász-kordák
nak tartják. A homokkő igen változatos; vannak veres, meggyszínű, 
szürke és sárgás barnás féleségei. Ha nincsenek is feltárva, a felső talaj 
elárulja a homokkő színét, így a veres homokkő málladéka hasonló, 
élénk meggyszínű, míg a szürkés homokköveké világos. Mind a két 
talajtípus megegyezik azonban abban, hogy meszet nem tartalmaz és- 
egyébként is szegény termőképességű.

Palás rétegekre a homokkövek között ezen a kis területen két 
helyütt akadtam. Az öböl déli végén a vékony palás réteg a homokkő 
és a mészkő határán húzódik tova. Továbbá a Jahodnik hegy balparti 
völgyében, a Cservena hegy alatt a mély vízmosásban van feltárva. 
Ezek a rétegek a werfeni palákhoz sorozandók.

A melaphyr az előbbieknél valamivel fiatalabb, de kitörési idejét 
általában még a triászba helyezik. A Jahodnik hegy északnyugati részén, 
a tarka homokkőtől megszakított melaphyr két komplexusból áll. A me
laphyr felső talaja agyagos, meglehetős termékeny televény föld. 
A Jahodnik hegy gerincén, a melaphyr határán, a homokkő rétegben 
ba r y t  van feltárva. Ez az értékesíthető ásvány erről a vidékről még 
ismeretlen volt. A baryt további kutatása bizonyára megérdemelné a 
fáradságot.

Közvetlenül a hegység peremén mészkövek vannak, amelyeknek 
egy részét még a triászhoz sorozzák. Ide tartozó mészkőrétegek, ame
lyek Losonctól Policko felé húzódnak, észak-északnyugati irányban, körül
belül 20° alatt dűlnek.

Keuper-márga. A Jahodnik hegy délkeleti lejtőjén a szöllők kö
zött, továbbá Losonctól keletre az út bevágásában vékony rétegekben 
igen tömött, kőkemény márgapad látható, amelyet Vetters keuper- 
márgának nevez. Úgy a mészkő, mint a márga felső talaja agyagos és 
kőtörmelékes. Helyenként a termő talaj humuszos, de magasabb területe
ken terra rossába megy át.

Ju ra .

Területünkön a jura-korszakból két mészkő féleséget találunk. Mind 
a kettőt a liaszhoz sorozzák.

Crinoidás mészkő Losonc és a Szomolány községek között fordul 
elő, gumós és szaruköves mészkő pedig, amelyet fehér calciterek ta r
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kítanak, Losonc községtől délre található. Skrabovi vadásziaktól északra, 
a 352 m magas hegycsúcs szintén ebből a mészkőből áll.1

*

Áttérve ezek után a hepehupás sík területre, ott miocén, pliocén, 
pleisztocén, holocén rétegekre akadunk.

Az 1863. évben megjelent 1 : 144,000 méretű földtani térképen 
erről a területről, a holocén völgyeken kívül, csakis pleisztocén homokos 
kavics és lösz szerepel. B eck és Vetteks térképén pedig, amely 1904-ben 
jelent meg, a losonci öbölben és Felső-Diós felett egy «Seh» betű és 
tőle délre egy «L» betű jelenti a kavics és lösz ottlétét. Egyébként ez 
a terület meglehetősen ismeretlen volt.

A vidék földtani szerkezetét egészen rövidre foglalva, azt a követ
kező sorrendben ecsetelhetem.

M iocén.

Ebből a korszakból itt agyag- és homokrétegeket és konglomerátot 
találunk.

Jánostelektől délre az útmenti uradalmi téglagyár gödrében meszes 
agyag van feltárva. Polickotól délkeletre pedig egészen Istvánlakig, 
ugyanaz az agyag húzódik, amely között az istvánlaki határban sárga, 
összeállóbb homokrétegek fordulnak elő. A nagyszombati (Trnava) patak 
baloldalán, a Dőlni hájban, valamint Lasszáre és Sárkány hegy észak- 
nyugati oldalán szintén megtalálható ez a meszes, felső mediterrán-korú 
agyag. Tovább délre már ezek a rétegek a felületen nem fordulnak elő, 
hanem déli, majd délkeleti irányban egyéb rétegek alá húzódnak.

Hogy ezek a rétegek felső mediterrán korúak, azt elsősorban a 
szomszéd térképen nádas-szomolányi határban, Mahovy-malomnál ásott 
kút 3 méter mélységéből kikerült igen jó állapotban levő Pectunculus 
pilosus és egy I'urrüella-töredék alapján határozhattam meg. Ugyan
csak Szomolány határából került elő igen szép Oslrea crassissima,

1 Az idevágó irodalmat a következő főbb munkákban ta lá ljuk :
F érd. Freih. v. Andrian und Karl M. Pa u l: Die geologisclien Verhált- 

nisse dér Kleinen Karpathen und dér angrenzenden Landgebiete im nordwestliclien 
Ungarn. (Jahrb. d. k. k. Geol. B. A. XIY. Bánd. pag. 325—366.) 1864.

Dr. Kornhuber G. A. : Pozsony és környéke (a magy. orv. és term. 1865. 
évben Pozsonyban ta rto tt XI. nagygyűlésének emlékéül.) 1865.

Dr. H einrich B eck und dr. H ermann Y etters : Zűr Geologie dér Kleinen 
Karpathen. (Beitráge zűr Paláontologie und Geologie Österreich-Ungarns, Bánd 
XVI. pag. 1—106.) 1904.
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Lám. is, amelyet a lopasói plébánostól kaptam. Ez valószínűleg szintén 
ebből a rétegből való.

A bélaházi határban, tőle keletre, a mezei út bevágásában én is 
Ostrea teknőkre akadtam. Agyagmintát is gyűjtöttem itt és azt otthon 
megvizsgálván, benne ostrea-cserepeken kívül még igen szép apró fajo
kat is találtam. A kövületeket H alaváts G vula, m. kir. főgeológus volt 
szíves meghatározni, aki a faunában a következő fajok jelenlétét álla
pította meg:

Neritina n. sp.
Cerithium spina, P abtsch.
Rissoa costellata, G rat.
Nassa sp.
Ringicula buccinea, D esh .
Planorbis vermicularis, Stol.
Polyskomella crispa, L.1

A konglomerát csak egy helyütt van feltárva, még pedig a bélaházi 
határban a Sárkány-hegyen. Itt a konglomerát a felső mediterrán fedő
jében települt, miért is nem lehetetlen, hogy ez már szarmata korú. 
Úgy látszik, hogy a konglomerát is dél-délkeletnek dűl. A hegylejtőn 
előforduló kavics egy része talán a konglomerátból származott, nagyobb 
részét azonban a törmelékkúphoz tartozó kavicsnak tartom.

P liocén .

A pliocén-rétegek a módosi határban a kavicskúp területén ásott 
gödrökben, valamint Senkvicz község mellett fordulnak elő. Senkvicznél 
a temető mellett a következő szelvény látható:
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Yégül megemlítendő a szentábrahámi téglagyár, ahol az út mellett 
a geszti határ szélén a lösz alatt homokos és márgás rétegek bújnak 
ki. Ezek felfelé vereses agyagba mennek át, amely agyag a lösztől 
élesen elválik. Ez is pannoniai (pontusi) korú.

P le isz to cén .

A pleisztocénből háromféle keletkezésű képződményről szólhatok, 
úgymint: a folyó hordta kavics- és homokrótegekrol, a törmelék
kúpokról és a löszről.

A homokos kavics területünk altalajában majdnem mindenütt meg
van. Az egyes völgyek mentén a kavics feltártan is található, ú. m. 
a Sárfő és Németguráb közti magas part mentén, továbbá Senkvicz felé 
lévő völgyben a Csihakovszky malomnál, a báhonyi patak mentén Yistuk- 
tól egészen Csatajig, a Gidra patak völgyében, Yedrödnél és Páldnál, 
ahol lekoptatott mediterrán kövületeket (Turritella, Cerithium, Cardium) 
is találtam a kavicsban, továbbá a felsődiósi völgyben, Szárazpatakról 
és Nagyszombattól keletre a Bolmok majornál. Nagyszombat város 
területén a mélyebb fúrásokban a kavics 10—16 méter mélységben 
van meg, amelyből a város jó ivóvizét nyeri.

Ezt a kavicsot részint a Vág folyó, részint a beletorkolló, s a Kis- 
kárpátokból eredő patakok hozták magukkal.

A törmelékkúpok a kavicsoknak itt a második fajtáját képviselik. 
Az egyik a módosi törmelékkúp, amely Senkvicz felé húzódik. A másik 
törmelékkúpnak látszó kavics a Pudmericz környékén van, amelynek 
folytatását ma még nem ismerem. Hasonlókép a szárazpataki kavics
vonulat sem ismeretes. A Bélaház környékén lévő kavicsos területek 
szintén törmelékkúp maradványainak tekinthetők. Ez a kavics a másik
tól, azaz a folyóhordta kavicstól abban különbözik, hogy a települése 
nem réteges, s hogy a kavicsszemek rendesen agyagba vannak be
ágyazva ; továbbá a kavics között hol több hol kevesebb éles kavics 
található.

E területek felső talaja agyagos és kavicsos. Meszet a talaj 
nem tartalmaz, humuszban is szegény, hanem inkább kissé vasasnak 
mondható.

A törmelék-kavicskúpok folytatásaként, vagy azokkal párvonalasan 
murvás képződmények vannak, amelyek túlnyomóan szögletes, durvább 
homokból állanak. Ezeknek a folytatása is leginkább azokon a terü
leteken húzódik, amelyek még felvéve nincsenek. Felső talaja murvás 
veres agyag.

Legelterjedtebb képződményünk a lösz, mely amint a feltárásokból
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megállapítható, csupán a szárazföldi féleséget képviseli. A csigák is* 
amelyek benne elszórtan találhatók, mind szárazföldiek. így Nagy
szombat déli részén az elhagyott téglagyár gödrében gyűjtöttem a kö
vetkezőket :

Vallonia tenuilabris, A. Beaun.
Trichia hispida, L.

« terrenci, Cless.
Tcichea vindobonensis, F ér .
Striatella striata, Mull.
Sphyradium columella, Be n s .
Pupilla muscorum, Mull.

« « Mull ., forma elongata.
Lucena oblonga, D rap.

Nagyszombattól É-ra, selpőczi majortól a 185 m. magassági pont 
felé húzódó árokból a következők kerültek elő :

Trichia hispida, L.
Pupilla muscorum, Mull.
Lucena oblonga, D rap.

Kápolna községnél pedig a következő fajokra akadtam:

Torquilla frumentum, D rap. (töredék)
Pupilla muscorum, Mull .
Kuzmicia pumila, (Z.) R ossm.
Lucena oblonga, D rap.

A németgurábi templom alatt lévő kavicsgödörben jellegzetes lösz
ből gyűjtöttem:

Trichia sericea, D rap.
« hispida, L.

Lucena oblonga, D rap.

Mint látjuk, az itt felsoroltak mind pusztai fajok, amelyek itt min
denütt találhatók. Azonban a fauna minden egyszerűsége mellett is, a 
szárazföldi lösz legkülönbözőbb féleségei fordulnak itt elő. Ezek pedig 
északnyugatról délkeleti irányban haladnak és fokozatosan egymásba 
mennek át.

Típusos löszt csakis a fennsík keleti részén találunk, ahol az átlag 
20 % szénsavas meszet tartalmaz. A felső talaja humuszos vályog.

A középső övben, mondjuk Nagyszombattól ÉK-i és DNy-i irányban 
a lösz külső megjelenésében még a jellegzetes löszhöz hasonló, de mész-
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