
C) Agrogeológiai felvételek.

1. Jelentés az 1911. év nyarán végzett felvételeimről.

HoRUSITZKY HENRIK-tŐl.

Az 1911. évben osztályrészemül jutott: először a 13. öv X Y I. rovat 
jelű DNy-i és DK-i lapoknak a Duna folyam jobb oldali része, csatla
kozva északról és keletről az előbbi években felvett területemhez, délről 
pedig D r . L á sz l ó  G á b o r  kollégám felvételeihez; másodszor ugyanazon 
térkép ÉNy-i lapjára eső dévényi hegy és közvetlen környéke.

A  kitűzött részletes felvételekből csupán Pándorf és Lajtaialu 
környéke, a dunántúli részen a jelzett térkép DNy-i csücske, maradt a 
jövő esztendőre, amikor ezzel az egész térkép elkészül.

E szerint jelentésem is két részre oszlik.
Jelentésem első részében Moson vármegye Gáta, Körtvélyes, Né- 

metjárfalu, Rajka, Csúny, Oroszvár, Horvátjárfalu, Köpesény és Nemes- 
völgy községek környékeinek az agrogeologiai viszonyairól szólok; a 
második részben Dévény, Károly falva, Hidegkút és Dévény újfalu között 
elterülő hegységről teszek rövid említést.

Mielőtt azonban a felvett területek ismertetésére áttérnék, kedves 
kötelességet teljesítek, amidőn D r . L óczy  L a jo s  ny. r. egyet, tanár úrnak, 
a Földtani Intézet igazgatójának megtisztelő látogatásáért és sokoldalú 
szakszerű tanácsaiért igaz köszönetét mondok. Dévény újfaluban volt sze
rencsém igazgatónkat üdvözölhetni, amely alkalommal nemcsak a dévényi 
hegyet jártuk be, hanem a szomszéd osztrák területre is kirándultunk és 
ott Hainburg, Wolfstal, Hundsheim és Deutsch-Altenburg községek 
dombvidékeinek a geológiai viszonyait tanulmányoztuk.
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A Duna—Lajta köz.

Az ország határától délkeletre felhúzódó, Lajta és Duna közötti 
területet, az osztrák átnézetes felvételek után, legelőször S t ü r z e n b a u m  

J ó z se f  m. kir. geológus (1878. évben) járta be. Nemesvölgy környékét 
legújabban B e c k  H e n r i k  bécsi geológus is ismerteti. Ezen felvételekre 
és a róla megjelent irodalomra hivatkozva, nekem már csak leginkább az 
agrogeologiai szempontból való bejárás maradt a feladatom.

Rajkától északnyugat felé területünk lassan emelkedik és az ország 
határánál a hamburgi rögökhöz simul. Nemesvölgy község határa e sze
rint dombosnak mondható, míg a többi községek határai csak hullámos 
sík területek. Idősebb képződményeket is csak az előhegységben találunk, 
ahol a következő üledékek vannak képviselve.

Dolomit-ot Nemesvölgytől nyugatra az úgynevezett Steinbergen 
találunk. A kőzet repedezett, nagyobb padok dőlése NyDNy-inak mond
ható. Felső talaja kőtörmelékes sötétebb szinű, laza agyag.

A  dolomitot sárga durva homok, homokkőpadok, majd sárgás vasas 
plasztikus agyag veszi körül. Az utóbbit csak az ország határánál fúró
val konstatálhattam. Ezeket a tengeri üledékeket a miocénbe sorozzák. 
Felső talaja fekete, kötöttebb homokos agyag, amely 30— 50 cm vstag.

A  Steinberggel szemközt, a völgy túlsó oldalán levő mélyebb víz
mosásokban pliocén korú csillámos homokrétegek bukkannak elő. A  fel
színen ezeket sehol sem sikerült biztosan megállapítani, mert részint ka
vics, majd homok, részint pedig lösz takarja ezeket.

A  vasokkeres terrasz kavics a terület dombjait borítja, u. m. Nemes- 
völgytől északra a felső legelőn s délre az alsó legelőn, valamint a Berg 
község felé húzódó szőlőterület magaslatain fordul elő. A  tengerszint 
fölötti magasság itt 170— 280 m között váltakozik. A  kavics összeállóbb 
s vasasabb. Felső talaja kavicsos, vasas lazább homokos agyag.

Ezen magasabban fekvő terrasz kavicson kivül találunk itt alacso
nyabban leterülő kavicsot is, amely törmelékkúpot alkot. Ezen kavicskúp 
pleisztocén korú hullámos sík területünkön az alsó talajban majdnem 
mindenütt előfordul. A  törmelékkúp szélein épültek itt a községek, ame
lyek tehát nagyjából annak elterjedését is mutatják. Régóta lakott terü
let volt ez, amit az itt található római emlékek bizonyítanak. A  tenger
szint feletti magassága 130— 150 méter, lejtése délkeleti. A kavics lazább 
településű, kevésbbé vasas és átlag kisebb szemű is, mint a fenti pliocén 
terraszkavics. Ez a törmelékkúp alsó-pleisztocén korúnak mondható. Meg
találjuk ezt a kavicsot majdnem minden gödörben, továbbá a homok- 
barkhánok meredekebb lejtőjű homlokain, ahonnan az uralkodó észak
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nyugati szél a homokot elfújta és a barkhánok lankásabb lejtőjű oldalaira 
lerakta. A barkhánok túlsó oldalain a kavicsot azért csakis fúróval érhet
jük el. A  barkhánok kialakulása teljesen megegyezik azzal, amit De . 
Cholnoky Jenő „A  futóhomok mozgásának törvényei** című tanulmá
nyában közöl. (Földtani Közlöny X X X II. köt. 6. old. 1902.) Végül a 
Duna folyam régi partja szélein a feltárásokban ugyanerre a kavicsra 
akadunk. A  felszinen tehát a kavics csakis kisebb területeken a homok- 
vonulatok menti sávokban, a barkhánok homlokain kialakuló kivágások
ban és a pliocén kavics terrasz alacsonyabb lejtőin fordul elő, ahol vasas, 
elszórtan kavicsos, vályogszerű talajnemet ad, amely felső talaj hol a 
ráfújt homokkal, hol pedig a löszanyaggal összekeverődött.

A  kavics takarója sárga homok, amely területünkön helyenként 
kimagaslik és homokbuckákat alkot. A  homokvonulatok, valamint egyes 
homokbuckák északnyugat-délkeleti irányúak, amelyek északnyugati része 
meredekebb s délkeleti oldala lankásabb lejtésű. A  sárga homok majd 
durvább szemű, majd finomabb; az utóbbi jóval meszesebb is. Felső 
talaja meszes, barnás homokos vályog, amelyben igen sok a löszanyag.

A  sárga homoknál elterjedettebb takarója a kavicsnak a lösz, amely 
úgyszólván az egész törmelékkúpot fedi. Hogy pedig ezt a területet 
részint kavicsnak, részint homoknak rajzolták be, ennek oka az, hogy 
itt a löszréteg nagyon vékony. Sőt helyenkint már lösz nincs is, hanem 
csupán annak áthumuszosodott termő talaja (vályog). Ott, ahol pedig még 
a lösz a maga eredetiségében megvan, sokszor csak 20 cm, s legfeljebb 
15 méter vastag. Azért a geológiai térképen a lösz kijelölését elhagy
ták és csupán annak alsó talaját tüntetik fel. Mezőgazdasági szempont
ból pedig óriási a különbség, csupán kavicsos talajjal van-e dolgunk, 
vagy pedig vályoggal, amelynek csak az alsó talajában fordul elő kavics. 
A  lösz itt nem olyan tipusos, mint pl. a somogymegyei, hanem annál 
jóval homokosabb; sőt helyenként finom homokba is átmegy. Felső talaja 
barnás vályog, amely sósavval kezelve, többé-kevésbbé mindenütt pezseg.

A  löszszel fedett törmelékkúp, amint említettem, a Duna folyam 
és a Lajta fotyó között terül el, amely folyók mentén holocén képződmé
nyek húzódnak. A  Duna áradmányos területén Öntésiszap fordul elő, 
amely alatt a folyóhomok, majd homokos kavics települ. Az öntésiszap 
nagyon különböző, 2— 3 méternél vastagabb azonban nem igen fordul elő. 
Sok helyütt pedig már 0 5 méter mélységben is kavicsra akadunk. Felső 
talaja iszapos vályog, amely csak a régibb medrekben agyagosabb és hu- 
muszosabh valamivel, különben pedig világos szinű és meszes.

Egészen más talajt találunk a Lajta folyó árterületén. A  Lajta 
hordaléka általában fekete föld, az úgynevezett mocsárföld, amely a kissé 
kimagasló dombokon homokosabb, a folyók mentén valamivel lazább, a
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szántóföldek területén kötöttebb és a régibb törmelékkúplioz simuló pere
mén vályogosabb agyag. Alsó talaja többnyire homokos kavics. Csak 
kevés fúrásnál akadtam sárgás agyagra. Gáta községtől északra a kis Lajta 
és az országhatár között elterülő uradalmi földeken az alluviális terület 
alsó talajában pannóniai (pontusi) agyag konstatálható, amely az or
szágút mentén levő kavics alá húzódik.

Ugyanezen térképre eső, Lajta folyó baloldali részének részletes 
felvétele jövő évi feladatom leend.

A dévényi KobeL

A  dévényi Köbei úgy földtani, mint őslénytani nézőpontból már 
régóta ismeretes terület. Az idevágó irodalom igen nagy. A  térképező 
geológusok közül, akik e vidéken részletesebben dolgoztak, említhetők: 
P e t t k o , S t u r , A n d r i a n , majd K o r n h u b e r  és B e c k . A z első felvételek 
a múlt század 40-es és 50-es éveiben történtek, amióta nagyon sok szak
ember —  leginkább a miocén fauna tanulmányozása végett —  járt a dé
vényi hegyen. Legújabban (1904. évben) pedig B e c k  újból térképezte a 
dévényi hegyet. Ö főleg a vidék tektonikáját tanulmányozta.

A  dévényi homokhegy gazdag faunájában, amely mindenki figyel
mét nagyon leköti, keresem az okát annak, hogy az innen megjelent geoló
giai térképek meglehetősen hiányosak. így  a szarmata üledék egy térképen 
sincsen kitüntetve, holott F u c h s  már 1868. évben tesz róla említést. To
vábbá a kavicsok előfordulása sem vétetett tekintetbe, valamint a lösz 
Dévénytől Hidegkútig való kijelölése is hibás az összes térképeken.

Tekintettel a hegység fölépítésének érdekes voltára, s különösen 
a harmadidőszaki rétegek gazdag faunájára, szándékom azt külön rész
letesebben ismertetni, miért is e helyütt csak egészen röviden emlékezem 
meg arról.

A  Köbei hegy és közvetlen környéke a következő kőzetekből áll:
Kristályos 'pala. Hidegkút mellett a Glavica hegy és tőle északra 

a Fejek (die Köpfe) kristályos palából épültek fel, amely pala Glavicától 
délre még körülbelül egy kilométernyire húzódik; továbbá előfordul ez 
a pala a v ölg y  túlsó oldalán, a hegy tövében is. Az utóbbi feltárás foly
tatásaként a dévényi határban levő Klafterbründl feletti kristályos pala 
vehető, amelylyel ismét a dévényi várromhegy keleti részén levő pala 
fekszik egy irányban. A  kristályos pala túlnyomó része fillit, majd csil
lámpala és agyagos grafitpala. Felső talaja barnás, vasas palakőtörmelé- 
kes agyag, amelyen erdő, rét és szőllő igen jól díszlenek.

Gránit. A  glavicai kristályos palához keletről egy igen préselt 
gránit simul, amely talán gneisznak is tekinthető. Ennek közvetlen ha
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tárán azonban már a típusos gránit fordul elő, amely egészen Károly- 
falváig húzódik. A  gránitterület erdős; csak Károly falva fölött vannak 
a grániton szőllőkertek.

K'varcit. A  dévényi Kobel-hegycsúcs kvarcitból és kvarckonglomerá
tumból áll. Alsóbb részén, kb. 370— 450 m magasságban a finom, tömött 
kvarcit az uralkodó, míg 450— 514 m-ig inkább kvarckonglomerátum 
fordul elő. Hasonló kvarcitot találunk a dévényi várromhegy csúcsán, 
a kristályos pala és a liász mészkő között. A  Köbeitől északra, közel a 
vasúthoz, a térképen megjelölt, jelenleg azonban már nem létező Schaf- 
stall felett ugyancsak nagyobb kvarcit-tömzsre akadunk, amely azonban, 
véleményem szerint, felülről gurult le. Ezt a kvarcitot a diasz vagy permi 
korszakba sorozzák. Felső talaja kavicsos és kőtörmelékes, mészben sze
gény világos agyag.

Liász-mészkő. A  Morva folyó torkolatától egészen Dévény újfalu 
északi végéig, bizonyos megszakításokkal, sötétebb szinű mészkőre aka
dunk, melyet régente szilurnak, most azonban inkább liásznak tartanak. 
Dévénynél a mészkő kissé dolomitos, Dévényújfalunál már egészen palás. 
Meglehet, hogy itt két különböző korú mészkővel van dolgunk, de kövü
letet egyikben sem találván, az egészet az eddigi irodalom alapján, én is 
egykorúnak nevezem és a liászba sorozom. A  mészkő a Morva folyó völ
gyétől egészen 370— 400 méter magasságig húzódik a hegységre és kvar- 
citra települ. A  nevezett magasságban a mészkő a kvarcitot egészen a 
Stockeraui gyárig követi, amelynél a vasúti bevágás is ebben a mész
kőben van. Itt a mészkő valamivel világosabb, és repedezettebb; a repe- 
déses üregeket pedig kalcitkristályok töltik ki. A mészkő tehát a dévényi 
hegy 370— 400 méter magasságig húzódik, ahonnan északnyugat felé 
lejt és egészen közel a vasúti állomásig követhető. Sok helyütt termé
szetesen már fiatalabb rétegek fedik ezt a mészkövet. Felső talaja kevert 
anyagokból áll, aszerint, hogy hol emelkedik ki a mészkő a felszínig. 
Részint meditterán homokot, majd pedig más anyagot találunk a vereses- 
barnás mészköves málladékban, amely itt általában erdőtalajnak mondható.

Mediterrán rétegek. A  szóban levő kis hegycsoportot mediterrán 
tengeri üledékek veszik körül. Legidősebb tengeri lerakodás az agyag, 
amely a vasúti állomás melletti téglagyárnál kerül napfényre. Az itt 
kiásott gödör kb. 10 m mély. Felülről számítva 3— 7 m mélységben kez
dődik az agyag, amely először homokosabb, palásabb szerkezetű és szür
kés-sárga szinű, majd pedig plasztikusabb, sötétebb színűbe megy át. 
Kövületekben meglehetősen szegény. S c h a f f e e  és T o u l a  ugyan nagyon 
sok fajt sorolnak fel innen, de ezeket csak nagyon kevés példányban talál
ták. Magamnak, sajnos, eddig nem sikerült sokat gyűjtenem, mert az 
ottani munkavezető a talált kövületeket mind összeszedi és felsőbb pa
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rancsra az irodába viszi, ahonnan az összegyűjtött anyag idegenbe ván
dorol. Saját tapasztalásaim alapján nagyobb mennyiségben csakis a 
Natica helicina, B rocc . fordul i t t  elő. Egyebekből csak egy-egy példányt 
vagy csupán töredéket találtam. T o u l a  és S c h a f f e r  ezt az agyagot a 
Scklier~Yétegekhez sorozzák.

A  téglagyári gödrökben azt az agyagot közvetlenül a fiatalabb 
vasokkeres kavics takarja. A  vasúton túl azonban már a homok és homok- 
kőpadok vannak az agyag fedőjében. Ez a homok a hegység felé kb. 360 
méter magasságig húzódik. Kövület mindenütt bőven van. Uralkodók itt 
a lamellibranchiaták, még pedig: Glycimeris Ménardi, D e s h ., tellinák, 
cardiumok, lucinák. Pectunculus pilosus, Lm., pectenek, ostreák és ano- 
miák. Gastropodák magában a homokban csak gyéren fordulnak elő. Két 
igen szép Patella ferruginea, GM EL-t sikerült gyűjtenem, amely faj innen 
eddig még ismeretlen volt. Nevezetes ez a homok továbbá a hal- és emlős- 
maradványokról, amelyekből nekem is sikerült nagyobb mennyiséget ösz- 
szeszednem. Ezeket D r . K och  A n t a l  egyet. ny. r. tanár úr volt szíves 
meghatározni.

A  homok és homokkőpados rétegek felső részében egy vékony mérgei 
pad települ, amelyben Turbo rugosus, Lm. százszámra fordul elő. Hem
zsegnek benne továbbá az amphisteginák is és egy Terebratula sp.-t is 
találtam a márgában.

320— 350 m magasságban találjuk itt a lajtamészkövet és lajta- 
konglomerátumot, amely a hegyet majdnem körülveszi. A  Köbei keleti 
lejtőjén ez a mészkő közvetlenül a kvarcitra települ s átmenetül szolgál a 
szarmata mészkő felé, mely a közvetlen szomszédságában található.

Szarmata mészkő és kavics. Három helyütt mutatható ki a szarmata 
mészkő. 1. Köbei hegycsúcs keleti lejtőjén 430 méternyire a tenger szine 
fölött, ahol a mészkőben nagyobb mennyiségű Modiola volhynica E ic h w . 
fordul elő; továbbá Hidegkúttól délkeletre, a Hruby-Brech (nagy domb) 
nevezetű dombon (315 m t. sz. f.) számos Tapes gregaria-v&l és ettől délre 
Károlyfalva község felett. Az utóbbi helyeken a mészkő közvetlenül a 
gránitra települt. Felső talaja mindenütt laza, barna kőtörmelékes homo
kos agyag.

Ha Dévénytől Hidegkút felé megyünk, elhagyva a veres keresztet, 
320— 350 in magasságban vasokkeres kvarckavicsra akadunk. A  kavicsot 
három oldalról kristályos pala határolja, csak északról érintkezik a Lajta 
mészkővel. A  kavics határozott korát megállapítani nehéz; esetleg a me
diterránba tartozhatik, feltárás azonban, sajnos, sehol sem lévén, a kavi
csot egyelőre a szarmata korszakba sorolom. Körülbelül x/4 km2 kavics
terület ez, melynek felső talaja vasas és kavicsos.

Levantai kavics. Károly falva községnél, a völgy mindkét oldalán
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200— 210 ra magasságban vasokkeres kavicsterraszokat látunk, amelyek 
fektijében szürke csillámos homokra akadtam. Az utóbbit pannoniainak 
vélvén, a kavicsot pleisztocénkorúnak nem tekinthetem s így a levanteiba 
sorozom. Dévényújfalunál hasonló kavics terül el, még pedig a község 
felett 163 méternyire és a vasúti állomástól északra húzódó magaslaton 
(160— 170 m). Az itt levő kavicsot a bécsi geológusok a belvederei kavics
csal párvonalosítják. Felső talaja vasas kavicsos agyagos homok.

Pleisztocén kőtörmelék. Hidegkút és Lamacs között, többnyire grá
nitból álló, legömbölyített s részint még kevésbbé lecsiszolt kavics tör- 
mellékkúp terül el, amely csakis pleisztocénnak tekinthető. A  kőtörmelék 
a lamacsi öblöt tölti fel és a vedrici völgybe húzódik. Ez csak helyi jelen
tőségű törmelék, amely az első jégkorszakban rakódhatott le. Mediter
ránnak semmi szín alatt sem tekintem ezt a kavicsot, amint azt eddig a 
bécsi geológusok térképezték. A  kavics között van ugyan foltonként 
mediterrán homok, de ez másodlagos, a környékből lemosott. Az egész 
terület felső talaja is többé-kevésbbé homokos, átlag véve azonban kőtör
melékes (gránit) homokos agyagnak mondható.

A lösz. A  lösz hazánkban a pleisztocénkor második vagyis felső 
korszakába tartozik. A  lösz a dévényi hegy körül csak foltonként van 
meg, még pedig vagy egyes hegyoldalokon vagy völgyekben. A  leg- 
nagyobb löszfalak Hidegkút felett fordulnak elő. Felfelé menve a lösz 
már eltűnik s ismét csak Dévénynél található. Eddig a bécsi geológusok 
a két löszfoltot a hegységen át egybefoglalták, holott fent csakis miocén 
takaró fordul elő. Nagyobb lösztakaró fordul elő továbbá a Hruby hegy 
oldalán és Károlyfalva felett. Magában a hegységben a lösz csak alá
rendelt kis foltokban van meg.

Az alluvium vagyis a holocén csakis egy-két szűk völgyre szorít
kozik. Talaja barna humuszos agyag, amely helyenként többé-kevésbbé 
kőtörmelékes.


