
12, Jelentés az 1896-ik évi felvételről.

HoRUSITZKY H ENEIKtŐl.

A magyar királyi földművelésügyi miniszter úr 0  nagymóltóságának 
az 1895. év julius hó 81-én kelt v^ 1J a számú magas rendeletével a ma
gyar királyi Földtani Intézethez lettem kinevezve és az agronom-geologiai 
osztályhoz, palini Inkey Béla, m, kir. főgeologus úr mellé beosztva.

Állásomat augusztus hó 12-én elfoglalván, B öckh János úr, mi
niszteri osztálytanácsos, magy. kir. földtani intézet igazgatója rendelete 
szerint, először Inkey Béla m. kir. főgeologus úrhoz csatlakoztam, és 
Makón, Földeákon s Aradon az országos agro-geologiai felvételeknél részt 
vettem. Azután Treitz Péter, magy. kir. segédgeologus úrral az ezred
éves országos kiállítás számára székes talajok gyűjtése alkalmával Békés
csaba, Szarvas, Debreczen, Nyíregyháza, Nagy-Károly, Püspök-Ladány, 
Kaba, Kisújszállás, Gyoma vidékeket jártam be. Végül dr. Szontagh Tamás, 
m. kir. osztálygeologus és bányatanácsos úrhoz lettem kiküldve, hogy 
Hollód, Venter, Bippa, Tasádfő, Magyar-Cséke környékén az országos 
geológiai felvételeknél részt vegyek.

Az 1896. év tavaszán H alaváts Gyula, m. kir. osztálygeologus úr 
szívességénél fogva, Pest, Erzsébetfalva, Soroksár, Haraszti, Taksony, 
Ocsa, Eákos-Keresztur, Szent-Lőrincz, Kispest környéke reambuláczió- 
jánál, majd a nyár első felében palini Inkey Béla úr oldala mellett, 
Párkány, Nána, Ebed, Leléd, Bajta, Garam-Kövesd, Kőhid-Gyarmat kör
nyékén eszközölt orsz. agro-geologiai felvételeknél vettem részt. Később 
egy néhány napra Treitz P éter úrhoz Kalocsára tettem kirándulást. 
A nyár másik felében, I nkey B éla úr megbízásából már magam kezdtem 
dolgozni, még pedig csatlakozva az együtt bejárt területhez a 14. zóna 
XIX. rovat DK lap délnyugati és a 14. zóna XIX. rovat DNy. lap délkeleti 
részén, Muzsla és Béla községék határain.

Mielőtt a felvett területről szólanék e helyt is kedves kötelességem
nek ismerem őszinte hálás köszönetemet nyilvánítani mind azoknak az 
uraknak, a kik velem ezen pályát megismertetni szívesek voltak, ezek 
a következők:. B öckh János miniszteri osztálytanácsos, a m. kir. földtani
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intézet igazgatója, palini I nkey B éla m. kir. főgeologus, H alaváts Gyula 
m. kir. osztálygeologus, dr. Szontagh Tamás m. kir. osztálygeologus és 
bányatanácsos és T reitz Péter m. kir. segédgeologus urak.

*

A bejárt területem Béla község határaira és Muzsla község magaslati 
platójára és Öreg-Csipa hegyoldalaira terjedt ki, a mely terület körülbelül 
50 kim2 tesz ki.

A két község geológiai alakulásában három korszakbeli képződmény 
vesz részt:

1. A mediterrán üledék, a mely az egész vidék alapját képezi, az 
Öreg-Csipa és a Dubnikhegy meredekebb oldalain jut napvilágra.

2. A diluviális képződmény úgy az alacsonyabb platón 128 m, 
magasan, valamint a magasabb terraszon, a mely 250 m.-nyíre van a 
tenger színe felett, és a két plató közötti lankásabb oldalakon fordul elő.

3. Az alluviális területet csak a diluviális platón lévő erek képezik.

A  m e d i t e r r á n  ü le d é k e k e t  a diluviális korszakban még lősz 
takarta; idővel azonban a könnyű finom por a szél és a víz erejének 
engedve, tovább vitetett, s nehezebb üledék jutott a felszínre. Ezen kor
szakbeli rétegek feltalaja vagy a nehéz veres vastartalmú agyag, vagy 
a kavicsos homokos agyag. Az utóbbi csak a Dubnikhegy nyugati részén 
fordul elő. Az altalaj gyanánt szerepel legtöbb helyütt a feltalajhoz 
azonos nehéz kötött agyag, a Dubnikhegyen pedig homok és kavics. 
A kavicsot, altalaj gyanánt, továbbá még a muzslai határnál is találtam, 
sőt a Nagy-Hegy és az Öreg-Csipa szélén is kavics fordul elő 2 m mély
ségben, de még mind szét nem mállott konglomerát, a mely venus és 
cm ’í/iWíTO-kőmagvakat és azok töredékét tartalmazza.

A  d i lu v iá l i s  b o r s z a k  alakulásában kétféle képződményű le
rakodások vesznek részt, úgymint vízi üledék és subaérikus lerakodás. 
A vízi üledék közül a legalsó réteg kavicsból áll, a melyre aztán veres 
homok rakodott le ; a veres homok felett van a fehér csillámos homok és 
e felett nehéz veres agyag. A subaérikus képződményeket képviseli a lősz 
és ennek homokosabb s agyagosabb válfajai. A lősz vagy a veres nehéz 
agyagon, vagy a fehér csillámos homokon, sőt Muzsla község körül a 
veres homokon fekszik. Az egész lőszréteg 3— 5 m vastag. A lőszidőszak- 
ban egy régibb és egy fiatalabb lőszkorszakot kell megkülönböztetnünk, 
a mely két lőszkorszak között egy 2— 5%  két mm. átmérőjű kvarczszem- 
cséket tartalmazó homokréteg fordul elő. Petrografiai minőségüket te
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kintve a kétféle lősz annyiban különbözik egymástól, hogy a másik, u. m. 
a durva sárga homokra lerakodott lősz, sokkal homokosabb, mint az 
első képződmény, a miért is az elsőt típusos lösznek, a másodikat 
homokos lösznek neveztem el. A típusos és a homokos löszön kívül 
van még a szóban forgó területen az úgynevezett lőszagyag, a mely 
részint a lőszplatót jellemző többé-kevésbbé köralakú mélyedményekben 
és laposokban, mint összemosott lősz fordul elő.

Ezen háromféle lösznek a feltalajai, vályog, agyagos vályog és 
homokos agyag.

A z  a l lu v iá l is  t& rü letet  az alsó és a muzslai tavat összekötő ér 
három mellékággal és a felső, jelenleg lecsapolt tónak a medre képviseli. 
Az ereknek a talaja agyagos, iszapos vagy homokos, a lecsapolt tó talaja 
lőszanyagból, homok és kavics keverékből áll.

Muzsla és Béla községek az 1 : 25,000 vezérkari térkép alapján, az 
agro-geologiai felvételével kész lévén, a területen belül eső Szent-György- 
Halma és Kis-Muzsla puszták még részletesebb felvételével voltam meg
bízva. Erre a czélra Szt.-György-Halmának primási gazdasági felügyelője 
egy gazdasági térképet (1 : 7200), és Kis-Muzslának a tulajdonosa egy 
kataszteri térképet (1 : 2880) szíveskedtek rendelkezésemre bocsátani.

Míg a vezérkari térképen a két pusztán csak négyfelé talajt (kötött 
homok, vályog, agyagos vályog és homokos agyagot) különböztettem meg, 
addig a gazdasági térképen hétféle talajnemet voltam képes megkülön
böztetni, u. m .:

kötött homokot, 
agyagos homokot, 
homokos vályogot, 
vályogot, 
agyagos vályogot, 
laza homokos agyagot, 
kötött homokos agyagot.

Az altalajt illetőleg előfordul:

durva sárga homok, 
fehér csillámos homok, 
homokos lősz, 
típusos lősz, 
lőszagyag.
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Muzsla és Béla községeknek, valamint Szent-György-Halma és Kis- 
Muzsla pusztáknak a geográfiái, orohidrografiai, meteorologiai, geológiai, 
pedologiai, s végre a mezőgazdasági viszonyainak, tekintettel a kataszteri 
becslésre, részletes leírása a nemsokára megjelenendő «Muzsla és Béla 
község határainak agronom-geologiai viszonyai, tekintettel a mezőgazda
ság fősegéd tudományaira» czímű munkámban, két térkép melléklettel, 
van tárgyalva.


