
C) Agrogeológiai felvételek.

1. Szered, Cseszte és Felsődiós környéke agrogeológiai viszonyai.

(Jelentés az 1910. évi részletes agrogeológiai felvételről.)

HORUSITZKY HENRIK-tŐl.

Az 1910. év nyarán a 12. öv. X V II. rovat DK.-i negyedének és 
ÉNy.-i és JJNy.-i lap hegyes vidékének felvétele tűzetett ki feladatomul. 
Ennek bevégzésével, az igazgatóság rendeletének eleget téve, befejezést 
nyert az illető térkép agrogeológiai felvétele is.

A felvett terület délkeleti része főleg a következő községek hatá
rába esik: Alsólóc, Zavar, Keresztár, F arkashida, Apaj, Majtény, Geszt, 
V ága, Vág szerdahely, Szered, Alsó-, Közép- és Felső-Csöpöny, Vatta-, 
Nemes-, Nagy- és Varrci-Súr, Szilád, Salgócsha, Nemes- és Puszta-Kürth, 
Sempie, Vatta és Sopornya. Az északnyugati lap nyugati és északnyugati 
részén pedig leginkább a következő községek határaiban dolgoztam: 
Cseszte, Ottóvölgy, Alsó- és Felső-Diós, Losonc és Jánosteleh. Azon
kívül a tavalyelőttről visszamaradt DNy-i lapnak északnyugati csücske, 
Dubova környéke is elkészült.

Ezzel összefoglalva a felvett terület nagyságát: a DK-i térképlap 
12/íe-od részét, ÉNy-i térképlap 7/i6-od részét és a DNy-i térképlap 
Vi6-od részét térképeztem, ami összesen 323 km.2-nek felel meg.

Két kölönböző alkotású területről lévén itt a szó, először a vág- 
völgyi Szered környékét irom le, azután pedig Cseszte és Felső-Diós 
környékének rövid ismertetésére térek át.

I. Szered környéke.

Szered város környékét a domborzati viszonyai alapján három részre 
oszthatjuk, melyek a következők:

1. A  Vág-folyó baloldali hepe-hupás dombos része, amelyet az 
Udvarnoh-Pattai-p&tak, a Galagonyái-patak, s több kisebb-nagyobb völgy
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leginkább északnyugat-délkeleti irányban szel. A  kimagasló dombok és 
egyes völgyek közötti vonulatok körülbelül 150— 230 m magasak. A 
patakokat a források táplálják, amelyek pannoniai (pontusi) rétegekből 
fakadnak.

2. A  Blava- és Dudvág-patak jobboldali magaslata, amely a nagy- 
szombati fennsík része. Ez körülbelül 150 méter mgas. Területünkön a 
nevezett platót a nagyszombati- (Trnava-) patak szeli, amely Majtény 
községnél a Dudvágba torkollik.

3. A  két magaslat közötti Vág völgye. Jobb oldalán a Blava- 
patak és Dudvág-csatorna, baloldalon a Vág-ío\yó folyik. A  terület kö
zepén a Homorov-patak kanyarodik, amely azonban többnyire már szá
raz. Ezeken kívül még számos ér és csatorna szeli a Vágvölgy alluviumát. 
A  terület tengerszin feletti magassága északon 132 m, délen 125 m. 
A  Vág folyó mentén a térszin 1— 2 méterrel, az öntésiszappal, ma
gasabb; valamint a homokbuckák is a térszínből 1— 2 méterrel magas 
lanak ki. *

A  terület víztartó rétegeit, amelyek a kutakat táplálják, a követ
kezőkben foglalhatjuk Össze:

A  legfelső vizet tartalmazó réteg, az alluviális területen az agya
gok és öntésiszapok alatti kavicsréteg, Vágvölgy összes kútjai ebből 
nyerik vizüket. A  kútak mélysége 2— 5 méter.

A  második vizet szolgáló réteg ugyancsak kavics, de ez már a lösz 
alatti, pleisztocén korú. Bár ezen kavics a szóban levő területen nincsen 
feltárva, a szomszéd terület geológiai viszonyai alapján következtethető, 
hogy itt is, a nagyszombati fensíkon ásott kútak pleisztocén kavicsból 
nyerik vizüket. Ezek mélysége 8— 15 méter között váltakozik. A  kavicsot 
helyenként homok helyettesíti; sőt sokszor a lösz alatt közvetlenül a 
pannoniai rétegek következnek. Az utóbbi esetben is vizet találunk a két 
féle kőzet határán, de jóval kisebb mennyiségben.

Ezek után következnek csak a pannoniai (pontusi) korú homokosabb 
rétegek, a melyek ezen a területen vizet szolgáltatnak. A  Vág folyó bal
oldalán levő dombos területen található források is csupán a pannoniai 
rétegekből fakadnak. Így mindenekelőtt a magas part mentén több ilyen 
forrásra akadunk; az udvarnoki nagy forrás is innen ered. Mélyebb réte
gekből már artézi kútat is nyernek, amelyekben, ha éppenséggel nem is 
szökik fel a víz, de legalább annyira felnyomódik, hogy a víz már ki
szivattyúzható.

Három artézi kútunk van ezen a kis területen. Az udvarnoki szesz
gyár mögötti artézi kút, amely csak 44 méter mély; a víz benne éppen 
a felszínig nyomódik fel. Hőfoka 11 C°.

A  második fúrt kút Semptén a főtéren, 138 méternyire a t. sz. f.
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Itt a fúrás közben három víztartó réteget kaptak, még pedig: 92 m., 184 
m. és 212. mélységben. Az első és második métységből elegendő, míg a 
harmadik mélységből már kevesebb vizet nyertek, miért is a csöveket 
184 méterig húzták vissza, ahonnan jelenleg naponként 1500 hl víz nyo
mni fel. A  víz a felszín alatt 3— 4 méternyire marad. Ugyanezt az ered
ményt valamivel kevesebb vízmennyiséggel, már a 92 méteres mélység 
is szolgáltatta.

A  harmadik artézi kútat Sopornyán fúrták, még pedig az uradalmi 
udvar közepén, 130 méternyire a t. sz. f. Itt 81 méter mélységből na
ponta 1440 hl 12 C°-os vizet nyernek. A  víz 2 m-rel a térszín fölé 
emelkedik.

Szereden is akarnak artézi kútat fúratni. Midőn az elöljáróság ott 
tartózkodásom alkalmával tőlem véleményt kért, kapnak-e vizet, s mily 
mélységből, a vidéket áttanulmányozván, artézi kút fúrását ajánlottam. 
Szereden első vizet 80— 90 méter, második víztartó réteget körülbelül 
170— 180 méter mélységben nyerhetnek.

Agrogeológíai viszonyok.

A  körülírt területen a következő három korbeli képződmények 
sorolhatók fel:

Pannóniái (pontusi) üledék: agyag, homok, a homokkőpadok és 
márga padok;

Diluvium (pleisztocén): homok és lösz;
Alluvium (holocén): kavics, homok, agyag, iszap.

Pannóniái (pontusi) emelet.

A  Vág folyó baloldalán, Galgóctól egészen Sopornyáig a magas 
part mentén végig a pannoniai (pontusi) rétegek vannak feltárva. Azután 
a körülírt hepe-hupás, dombos területen belül egyes domboldalokon, vala
mint egyes völgyekben ugyancsak ezen üledékek bukkannak a felszínre. 
A  magas part mentén a feltárt tengeri képződményeket többnyire lösz 
takarja, de egynéhány lépéssel keletre mintegy második terraszszal talál
kozunk, amelynek széle ugyancsak pannoniai rétegekből áll, melyeket 
ismét lösz takar. Posátha kisközség és Szent TJrbán kápolna között is 
látunk ilyen szelvényt, amelyet a mellékelt ábra mutat. A  part 100 méter
nyire emelkedik a Vág folyó völgyétől. Közvetlenül a part mentén plio- 
cén rétegek állanak ki, majd 185 méternyi magasságban lösztakaró fordul 
elő, míg feljebb ismét a pliocén üledékek mutatkoznak, amelyeket a felső
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lösz fed. Udvarnoktól északra, valamint délre, továbbá Kürt községnél is 
hasonló képződmények fordulnak elő.

A  rétegek, melyek agyag, homok és márga padokból állanak, 
gyenge lejtéssel délnyugati irányban dűlnek. Azért a part mentén igen 
sok forrásra is akadunk. Tekintettel a rétegek változatos településére és a 
forrásvizek simító munkájára, a parton véges-végig kisebb-nagyobb csu- 
szamlásokat látunk. A  Vág folyó a lecsúszott részeket elmosván, lassan 
ugyan, de biztosan állandóan kelet felé vándorol.

Eégente a Vág fősodra a jelenlegi Dudvág helyén folyt. Akkor a 
magas part is természetesen jóval beljebb a jelenlegi völgyben végződött. 
Szerediek még most is beszélnek róla, hogy hallották, hogy a Vág folyó
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1. ábra. A Vágvölgy balparti szelvénye, Posátka kisközség és Sz. Urbán kápolna 
között. 1 =  A Vágvölgy; 2 =  lösz; 3 =  sárgás, vasokkeres homok; 4 —  sárgás, 
szürkés homok és homokkőpadok; 5 = sárgás, szürkés, kékes agyag; 6 = m á rg a -

padok.

a város másik oldalán kanyargott s azért Szeredet (a folyót megye hatá
rának véve) Nyitra megyéhez sorozták. Jelenleg azonban, ugyancsak a 
folyó közepe lévén itt a megye határa, Szered már Pozsony megyébe 
tartozik.

A Vág folyó tehát itt határozottan a balpartot mossa s a jobbparton 
épít. Tehát a nyitramegyeleket szegényíti s a pozsonymegyeieket gaz
dagítja. A  folyómeder megváltoztatására vonatkozólag a LóczY-féle tör
vény itt is nagyon szépen kiviláglik, minthogy a jobb parton a laza kőzet 
állandó beomlása a folyót balparton a keményebb kőzet felé kényszeríti,
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ahol azután a hullámok a meder mélyítésére és a lecsúszott területek el-
sodorására fordítják egész erejüket.

Bár védekezések történnek már egyes partrészletek bef ásításával, 
de azért, minthogy ez által a Vág folyó medre véglegesen meg nem álla
podik, sürgős teendőnek tartanám a Vág folyó szabályozását.

A  rétegek itt váltakozva fordulnak elő. De mégis a feltárások 
alapján: alul uralkodó az agyag és felül homok meg homokkő. Legtöbb- 
nyire homokos rétegek szolgáltatják itt a termő talajt, amely vasas, agya
gos féleségekből áll. Ezekből fújta ki a szél az ittlevó fiatalabb homok
dombokat is.

Kövületet, sajnos, itt sehol sem találtam, de a rétegek petrografiai 
azonossága a pannoniai (pontusi) kor mellett dönt.

A  Vágvölgy jobboldali magaslata alatt az téglagyárnál
vanak a pannoniai rétegek feltárva, amelyek tőle keletre alat
tiakkal egy magasságban feküsznek.

Diluvium (pleisztocén).

A pleisztocénből itt csakis homokot és löszt ismerünk.
A  Vág folyó baloldalán kifújt homokok vannak, amelyek, mint 

már fent jeleztem, pannoniai homokrétegekből származnak. Egyik vonu
lat P o s á t k á t ó l ü d v a r n o k  felé, majd üdvarnoktól Pusztakürt felé húzódik, 
a másik Szeniharaszton keresztül ugyancsak délkeleti irányban egészen 
Sopornyáig terjed. A  homok fehéres, majd sárgásvereses színű, meszes, 
itt-ott rétegezett s rajta bizonyos hullámzottság vehető észre. A  parthoz 
közelébb kissé durvább, még tovább sokszor észrevétlenül a löszbe megy 
át. A  felső talaj homokos vályog. A  déli vonulat, valamint Salgócska 
körül a homokos vályog kissé barnás és kevés meszet is tartalmaz; TJd- 
varnoktól északra a homokos vályog vereses színű. A  szőlő jól terem rajta. 
Mint szántóföld is kielégítő.

Az alluviális területen kimagasló homokbuckákat is diluviumnak, 
azaz pleisztocénnek veszem, mint az errodált völgyben hátramaradt re- 
lik tűm okát. Ezek közül a legmagasabb a Nagymácsédi hegy, amely kor
nyékén prehisztorikus cserepek is találhatók. Egyes buckákon a homok 
már kissé kötött és laza agyagos homokot szolgáltat, másutt azonban még 
futóhomokot ad.

A  lösz itt kétféle. Dudvágtól jobbra terjedő magaslat tipusos lösz
ből áll, aminő Sopornya-Salgócska környékén is található. Az utóbbi lösz-
terület déli részén a lösz kissé homokosabb. Üdvarnoktól északra, vala
mint az uradalmi erdőtől Patta felé húzódó lösz mészben szegényebb. A

12
A ni. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1910.
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típusos lösznek felső talaja barnás vályog, az utóbbi löszé pedig vereses, 
kissé kötöttebb vályog.

A  völgyekben kolluviális talaj fordul elő, amely a pannoniai réte
gek, a lösz és ezek felső talajai összemosott féleségeiből áll.

Alluvium  (holocén).

A  Vág folyó romboló működésével egyidejűleg jelenleg már épít is. 
Amint már említettem, a Vág folyó egykoron a Dudvág helyén folyt s 
nagyban mosta a nagyszombati fennsík széleit is; jelenleg csak a bal
parton lecsúszott földet hömpölygeti tovább.

Hogy a Vág folyó az árvizek alkalmával mennyi iszapot sodor ma
gával, arra vonatkozólag utalok ,,A nyitramegyei Tornác és Ürmény kör
nyéke ‘ című jelentésemre (Földt. Int. 1903. évi jelentése). A  vágsellyei- 
tornóci vasúti hídnál az 1903. évi nyári árvíz ugyanis 1 liter zavaros 
vízben 1-44 gramm iszapot hordott. Ez évben az 1910-ben is Szereden 
kisebb árvíznek szemtanúja lévén, ifj. N o t t n y  I s t v á n  úr szives segítsé
gével hasonlóképen a folyó közepéről a víz felületéről gyűjtöttünk zava
ros vizet, amelyet azután N o t t n y  úr volt szives elpárologtatni s a hátra
maradt iszapot rendelkezésemre bocsátani. Augusztus hó 10-én délután 
5 órakor, amikor a vízállás a hídnál 0 felett 250 cm. magas volt, 1 liter 
zavaros víz 0*92 gramm iszapot sodort. Másodpercenként lefolyó víz
tömegben tehát (egy másodperc alatt lefolyó víztömeget 1500 m3-nek 
véve) 1,380.000 gramm iszap volt.

Ennek nagyobb része ugyan a víz sodrával tovább hömpölyög, de 
egyik része a jobb parton az áradmányos területen lerakódik. A  Vág 
folyó mentén végig 2— 3 kilométernyi szélességben találjuk ezt az öntés
iszapot, amely a tovább nyugatra fekvő területnél átlag 1 méterrel maga
sabban is fekszik. Felső talaja igen termékeny vályog, a zöldségfélékre 
a legjobb föld.

Alatta a Vág mentén homok, majd kavics települ, tovább nyugatra 
pedig a barnás agyagot, mocsárföldet, vagy pedig közvetlenül ezek alsó 
talaját, a sárgás agyagot fedi.

A  mocsárföld a régibb vízálló területek maradványa. Eddig igen 
bő és nagyon buja terméseket szokott volt adni. Ezentúl azonban, mi
után ezeket a területeket túlságosan lecsapolják, az a veszedelem fenye
geti a fekete földet, hogy vízhiány következtében a termés kiég rajta, 
majd pedig a terület lassan elszikesedik. Alsó talaja ugyan kavics, amely 
vizet bőven tartalmaz, de közvetlenül a fekete agyag alatt sárgás kötött 
agyag fordul elő, amely a víz felszívódását megakadályoza.
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A  mocsárföld környékén, valamicskével magasabban fekvő helyen, 
barna homokos agyag fordul elő, ugyancsak sárga homokos agyag alsó 
talajjal. Délfelé már az utóbbi az uralkodó, ahol a homokbuckák mentén 
a terület kissé kiemelkedik. Itt tudniillik, körülbelül F arkashida-Y ágai 
irányban a két nagyobb mocsár közötti választó terület húzódik, amely 
nem volt annyira a vízállásoknak kitéve.

A  Vág alluviális területén tehát alulról felfelé a rétegek a követ
kező sorrendben települtek:

E terület alapja a pannoniai agyag, amelyen talán vékonyabb 
pleisztocén kavicsréteg még hátramaradt. Yalószínűbb azonban, hogy a 
kemény kékagyagon közvetlenül az alluviális kavics terül el, amely között 
régibb keletkezésű szétroncsolt homokbuckák emelkedtek ki. Erre követ
kezik azután a folyóhomok, majd a sárga homokos agyag. Az utóbbi mé
lyebb területeken a mocsárföld képződött s környékén barna homokos 
agyag. Ennél fiatalabb az öntésiszap. Közvetlenül a Vág mentén, annak 
kanyarulataiban pedig területünkön kevés homoklerakodáson kiviil min
denütt kavicsot találunk, amelyet a Vág folyó egészen a tornóci vasúti 
hídig sodor.

II, Cseszte és Felsődiós környéke,

A  felvételi időszak második felében a 12. öv X V II. rovat jelű térkép 
északnyugati részén Cseszte és Felsődiós között folytattam a munkálatai
mat; s hogy az egész térképpel elkészülhessek, aFöldtani intézet igaz
gatóságának rendeletére október hónapban újból kimentem, amikor is még 
a térképre eső hátralevő részt elvégezni sikerült.

A  jelzett terület a Kis-Kárpátoknak az a része, amely az illető tér
kép északnyugati csücskére esik, tehát a Jánostelek és Dubova között 
levő hegyes vidék. Ennek a területnek kisebb részét, még pedig Losonc 
környékét már 1908.évben bejártam, amiről „ Jegyzetek Nagyszombat 
környékéről“ (a magy. kir. földtani intézet 1908. évi jelentése) című je
lentésemben röviden már beszámoltam. Jelenleg ezzel kapcsolatosan az 
egész hegyes vidékről szólok. Minthogy azonban szóban levő terület a 
hegységnek csak kis része s folytatását nem ismerem s legújabban az 
egész Kis-Ivárpátokról nagyobb monográfia úgy is megjelent, a rövid je
lentésemben egynéhány vonásban főleg a meglevő irodalomra hivatkozom.

Az idevágó irodalmat a következő főbb munkákban találjuk, ahol 
azután a többi irodalom részletesen el van sorolva:

1. F érd . F reih v . A ndrian  und K arl M. Pa u l : Die geologi- 
schen Verhaltnisse dér Klemen Karpathen und dér angrenzenden Land-

12 ‘
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gebiete im nordwestlichen Ungarn. (Jahrb. d. K. K. Greol. R. A. X IY . B.. 
pag. 325— 366.) 1864.

2. Dr. K ornhuber Gr. A .: Pozsony és környéke. (A  magy. orv. és 
természetv. 1865. évben Pozsonyban tartott XI. nagygyűlésének emlé
kéül.) 1865.

3. Dr. H. B e c k  und Dr. H. Y e t t e r s : Znr Geologie dér Klemen 
Karpathen. (Beitrage zűr Palaontologie und Greologie Österreich-llngarns, 
Bánd X Y I.) 1904.

Eltekintve egyes kisebb határváltozásoktól, a csesztei-felsődiósi kris
tályos palavonulatban Alsódiósnál egy vetődési vonal mentén annak félbe
szakítását jelöltem ki a térképen, amely eddigi térképében egy tömegnek 
vétetett; azután a Losonc mögötti öbölben kavicsosnak jelzett terület a 
tarka homokkövek folytatása. Losonc felett a melafir és homokkövek ha
tárán előforduló barit lencse szintén sehol sincs még az irodalomban 
említve. A  hegység peremén és a síkságba átmenő terület már egészen 
új képet nyer, minthogy ezen dombos rész csak diliviumnak van lerajzolva,, 
holott több érdekes változás fordul itt elő.

Kristályos pala.

A  kristályos palák a hegység szélén Felsődióstól Dubováig, azaz 
egészen Modorkirály fáig húzódnak. Cseszte alatt Lila nevezetű község
nél és Alsódiósnál van kettészakítva ezen kristályos palavonulat, ahol a 
perm korbeli kvarcitok helyüket elfoglalják. Felsődióstól az alsódiósi 
völgyig terjed az egyik komplexus, ahol nagyjából az erdő széléig a palák 
fordulnak elő. Azután az első Sisoritni hegycsúcs mögött kezdődik a 
második komplexus és félkör alakjában Cseszte község aljáig húzódik. 
A  harmadik komplexus Dubova környékén települt. A  kristályos palák 
Bilitekből állanak. Felsődiósnál és Dubovánál ezen fillitek kristályos 
mészkő padokkal felváltva fordulnak elő, míg Csészéénél a Frutki Vrsek 
nevű hegyen kvarcit erekkel váltakozva települtek. Az utóbbi helyen, a 
hegy déli lejtőjén ércbánya is van a fillitekben. A  felső táró körülbelül 
20— 30 méter hosszú, az alsó, amely körülbelül 20 méterrel lejebb van, 
300 méteres. Az érc leginkább a kvarciterekben fordul elő. Beljebb a bá
nyában kvarcittömbök vannak, amelyek ércben a leggazdagabbak. Dr. 
L i f f a  műegyet. magántanár úr szíves meghatározása alapján nagyjából 
a következők fordúlnak elő: sziderit, hematit, kalkopirit, pirít, bornit, 
limonit, chrisokolla.

A  vöröskői múzeumban kis arany gyíkocskát őriznek, amely arany 
állítólag szintén ebből a bányából került volna elő. Állítólag az összes 
ezüst is innen származik, amely a vöröskői kastélyban csak előfordul.
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A  bányát már, a bejárati felírás szerint (T. S. 1677.), 1677-ben 
kezdték mívelni. Azután a bányászás ismeretlen okok miatt sokáig pihent, 
míg ismét csak legújabban, a múlt század 80-as éveiben, fogtak hozzá, de 
sajnos, csak igen szegényes módon.

Kívánatos volna a vidéket tüzetesen átkutatni, mindenekelőtt jóval 
mélyebbre hatolni s talán a csesztei templom fölött egy tárnát megnyitni.

A  fillitek fődülése délnyugati és nyugati; az Ottóvölgy felett észak
nyugatra dűlnek.

A  terület, amelyen a fillitek húzódnak, erdővel s a hegység pere
mén szőlővel van beültetve. A  talaja kőtörmelékes s ott, ahol mészkőpadok 
települnek a fillitek közé, mészkőtörmelékes is. A  talaj szine barna, sőt 
feketés és kötöttebb tulajdonsága miatt az agyagfélékhez sorozható. Több
nyire csak vékony a felső talaj, alig 20— 40 cm termőréteggel, mialatt 
már a repedezett anyakőzet fordul elő. Kisebb platókon a felső talaj vala
mivel vastagabb. A  szőlőterületek között, hol a felső réteget megforgat
ták, sok helyütt majdnem tisztán kőtörmelék fordul elő, amiben a szőlő 
majdnem legjobban terem.

Perm.

A perm-időszakot itt főleg kvarcitok, kivételesen konglomerátumok 
képviselik, x4l kvarcitok egyenesen a fillitekre települnek s tőlük északnyu
gatra, majd nyugatra a fillitek mentén húzódnak. Felsődióstól délnyugati 
irányban a legmagasabb hegycsúcsokat alkotják. Az OttóvölgyÖn túl a 
Magas-Grlatz hegy szintén perm kvarcitokból áll. A  Breitenbrunn nevű 
völgytől délre a térkép szélén egészen Piláig a kvarcitok húzódnak.

A  kvarcitok dűlésének meghatározására a sok vetődés zavarólag hat. 
De maga a kőzet sem mindenütt réteges vagy pados, hanem gyakran 
fömzsök alakjában fordúl elő. Nagyjából mondhatni, hogy a kvarcit 
nyugat felé dűl. i^nyaga szürkés, világos sárga, majd rózsás színű. A  vörös
kői vár is a magyar nevét ettől a rózsaszínű kvarcittól nyerhette, ame
lyen áll.

A  perm kvarciton az egész területen erdőgazdaság van. A  talaja 
meglehetős sovány, világos, mészmentes, humuszszegény kőtörmelékes 
agyag. Hogy rajta az erdőgazdaság mégis díszük, annak oka az anya- 
kőzet sok repedéseiben keresendő, melyek agyaggal kitöltöttek s amelye
ken keresztül a fák vízhez jutnak.
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Alsó triász, (?)

Pala és homokkő. Területünk északnyugati csücskén Losonc mö
gött kezdődnek a homokkő-rétegek s egészen Polámané s Csernaskála nevű 
hegygerincig húzódnak. Alárendelten a homokkő közé palás rétegek tele
pültek. A  homokkő finomabb, majd durvább szerkezetű, sőt mogyoró-, 
diónagyságú konglomerátszerű homokkő padok is előfordulnak köztük. 
Szinre nézve mindenféle árnyalatban találhatók ezek a homokkövek, 
úgy hogy a tarka homokkő név igen jól illik rájuk; vannak veres, meggy - 
szinű, szürke, sárgás, fehéres-barnás féleségei. A  palás rétegek pedig majd 
világosabb barnásak, majd sötétek és feketék.

Amint a kőzet igen változó, éppen úgy annak felső talaja is majd 
meggyszínű, világos sárga, vagy barnás, palás rétegeken pedig pereszte- 
ges. Mészben a felső talaj szegény.

Paul  és W olf ezeket a rétegeket a permhez sorozzák. V etters 
a települési viszonyokra hivatkozva, legújabban az alsó triászhoz szá
mítja azokat.

Ezt a felfogást szerinte a bennük talált kevés Myophoria costata 
Z enk var. Myophoria sp. aff. laevigata, Goldf . ésGervillia sp., valamint 
a melafirban talált Myacites fassaensis, W issmann támogatják.

L óczy L ajos egyetemi tanár, igazgató úr azonban szintén azon 
a véleményen van, hogy ezek a rétegek nem az alsó triászhoz, hanem 
inkább a permhez sorozandók. Azért is őket itt kérdőjellel vettem fel.

Melafir. Valamint a tarka homokkő kora, éppen úgy az itt előfor
duló melafiré is kérdéses. A  melafir itt a tarka homokkő közé települt, 
úgy hogy ennek kitörése a homokkövek településével teljesen egyidejű. 
Losonctól a Cserna skála felé tartva többször akadunk melafir települé
sekre. A  homokkövekkel váltakozva, olyan gyakori itt ezeknek az előfor
dulása, hogy pontos ‘térképezésük majdnem lehetetlen. A  melafir anyaga 
üde állapotban feket-és szinű, helyenként azonban átváltozott barnás, 
vöröses, szürke szinű féleségekké.

Felső talaja általában termékenynek, vasas feketés agyagnak mond
ható, amely kevés meszel is tartalmaz. Az egész területen szép erdő 
díszük rajta.1) i)

i) Barit (sűlypát). A fentemlített homokkő és melafir határán, Jánostelektől 
nyugatra, a Jákodnik-hegy gerincén nagyobb barit lencse fordűl elő, amely eddig erről 
a vidékről még ismeretlen volt. Hazánkban a barit legtöbbnyire szép rombos rendszer
beli táblás kristályokban s kristálycsoportokban fordfil elő, s rendesen sárgás színű, 
mint például a budai hegyekben. A Jákodnik-hegyen azonban gyönyörű fehér színű, 
s úgy látszik, egy halmazban települt itt. Tekintve, hogy a barit minálunk nagyon 
keresett ásvány s nagyobb mennyiségben tudtommal sehol sem fordűl elő, azt hiszem, 
hogy annak további kutatása bizonyára megérdemelné a fáradságát.
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Középső és felső triász.

Mészkő. A  triász mészkövet a szóbanlevő területen két vonulatban 
találjuk. Egyik az, amelyik Losonc alatt délnyugati irányban Komperek 
ésUapenice hegyen keresztül húzódik, a másik amely a Cserna skálát és a 
Polamané hegygerincet alkotja. Az utóbbi hegyen a mészkőpadok a 
tarka homokkőre települnek és délnyugat felé lejtenek. Általában mond
ható, hogy ez a mészkő nagyobb padokban lép fel és sötétebb szinű.

A  Komperek 408 méter magas hegycsúcsa alatt keleti oldalán 380 
méternyire egy barlangnyílást is találunk, amely meglehetősen függőle
gesen vezet a hegységbe. A  barlang bejárata azonban annyira beiszapo- 
sodott, betömődött, hogy csak annak kitisztítása után volna talán lehet
séges a barlangba való leereszkedés.

Márga. Losoncról délnyugati irányban húzódó mészkővonulat men
tén települt egy keményebb márgapad, amelyet a felső triászkorú keuper 
márgákhoz soroznak.

Úgy a mészkőnek, valamint a márgának (amennyiben ennek felső 
talajáról is lehet szó, mivelhogy alig néhány méter szélességben fordul 
csak elő) a felső talaja kőtörmelékes agyag, amely helyenként humu
szos s magasabb területeken azonban terra rosszába megy át.

A terület erdős.

Jura (líász).

Mészkő. A  Kompereken keresztül húzódó triász mészkővonulattól 
jobbra a tarka homokkő rétegekig s balra a perm kvarcitig világosabb 
színű mészkő települt, amelyet a liaszhoz soroznak.

Ennek pados települése már kevésbbé vehető észre, hanem keresz- 
tül-kasul szelő repedések halmazokra, tuskókra törik az anyakőzet-kom- 
plexust. Amennyire ezek dűlése megállapítható volt, északnyugatinak 
mondható. Jánost elek felett, valamint Solirov vadászkastélynál a crinoideás 
mészkő települ s a többi helyütt pedig a fehér kalciterekkel tarkázott, gu
mós és szaruköves, helyenként dolomitos mészkő fordul elő. A  terület 
erdős.

Alsódióstól északnyugatra a kisebb Sove hegy (392 m. t. f.) déli 
lejtőjén, kb. 360 méter magasan, egy kis barlangnyílás fordúl elő, amely 
állítólag nagy termekből álló födalatti labirintusba vezet. Minthogy azon
ban a bejárata már összeomlott, magam a barlangba nem mehettem. A 
nép ezt a barlangot Sóvá dírának, vagyis Bagolylyuknak nevezi.

Pala. Az Ottóvölgy elején a Zabite nevezetű vadásziaknál a fenti 
mészkőre liász pala települt. Ez a pala a pozsonymegyei máriavölgyi pa-
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Iával azonos. Felületen ez a pala nagyon mállott, üde állapotban feltárva 
itt nincsen. Talaja meszes, pereszteges agyag, amelyen az erdő igen szé
pen díszük.

Neogén,

Területünkön a pannoniai öböl széleivel találkozunk. Az Ottó- 
völgytől északkeleti irányban, Bélaháza felé húzódik az öböl széle. Ha
sonlóképen a Vág folyó baloldalán 'Kciplátfiál akadtam véleményem sze
rint az utolsó pannoniai üledékre. Ezektől északra a mediterrán agyag, 
homok és kavics, jobban mondva konglomerátum települ. Ezek egy részét 
szarmata-korúnak vélem. A  jelzett vonaltól délre pedig a pleisztocén takaró 
alatt pannoniai agyag, homok és homokkő padok fordulnak elő, amelyek 
feltárásokban kibukkannak. Az előbbi, azaz mediterrán-korú jellemző 
faunát Bélaházánál s a pannoniai kor kövületeit Bazinnál gyűjtöttem. )

Negyedkor.

A  hegység szélén a neogén üledékeket törmelékkúpok fedik. Min
denütt ott, ahol a kristályos pala komplexus félbe van szakítva, akadunk 
a kőfolyások eredetére, ahonnan azután a törmelékkúpok a síkság felé 
húzódnak. Ahol ily kofolyasok akadalyba nem ütköztek, a törmelék - 
kúpok messzire elhúzódnak. A  hegység elején nagy görgetegek, tuskók 
is telepedtek, mig tovább a kavics mindig kisebb. Ahol azonban a kőfolyá
sok akadályra találtak, ott természetesen a kavics is szétterült. Ilyen 
helyzetbe jutott az alsó-diósi szoros kőfolyása, amely az istvánfalusi és 
szárazpataki magas partnál megakadt. A  pilcti-szovos kavicsa már egé
szen Halmos, Vistuk községekig húzódik. Éppen úgy a modori törmelék
kúp is egészen Senkvicig terjed.

E kavics alsó rétegének egy részét a pannoniai agyagba beágyazva 
is találjuk, mig a felső réteg sok helyütt a felszint adja. A  kavics nincs 
ugyan legömbölyítve, sőt éles kavicsok is nagyon gyakoriak közte. Amint 
„ A Kis-Kárpátok déli részének agrogeológiai viszonyai1 című 1907. évről 
szóló jelentésemben már leírtam, itt csakis azt ismétlem, hogy a törmelék
kúpok kora ó-pleisztocén, ha már nem levantai, s a kavicsok kicsiszolása 
a löszképződés ideje alatt történt.

Anyaga kissé vasas, agyagos, szívós kvarckavicsokból áll, s ilyen a 
felső talaja is. i)

i) Lásd: Jegyzetek 'Nagyszombat környékéről és a Kis Kárpátok déli részének 
agrogeológiai viszonyairól című jelentéseket (A magy. kir. Földtani Intézet 1907. és 
1908. évi jelentése).
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A  törmelékkúpok között mélyedések, öblök és völgyek vannak, 
amelyek sokáig álló vizterületek voltak. Most már a legnagyobb részük 
lecsapoltatott, és jó réteket szolgáltat. Talaja mocsárföld, fekete agyag, 
elszórtan több-kevesebb kavicscsal. Ilyen az alsótalaj is. 2 méter mélység
ben azonban már több helyütt tengeri eredetű agyagra akadunk.

Jelentésem végén hálásan köszönöm gróf d ’A lsace F ülöp és 
Móric szeredi nagybirtokos uraknak szíves támogatását, valamint 
N ottny I stván uradalmi jószágfelügyelő urnák és családjának irántunk 
tanúsított szives előzékenységét és készséges segítségét.


