
Ill

Mosonymegyében eszközölt geológiai fölvétel 1878-ban. *
Stürzenbaum Józseftől.

Az általam a mult nyáron tanulmányozott terület azon háromszöget 
képezi, melyet nyugatról a Fertő tó keleti partja, Nezsider — Lajtafalva, 
s innét a Duuáig az ország határa, továbbá E.-E.-K.-re a Kis- és Nagy- 
Csalló-küzt választó Duna-folyama, délről pedig Szt -Miklós-Réti-Valla Bán
falva Illmicz által jelölt vonal bekerít. Tehát Mosonymegye majd egész 
terjedelmében és Pozsony m. a Duna jobb partján lévő déli része, ösz- 
szesen mintegy 36 □  mtf.

E területbe esnek a hainburgi hegycsoport d. d.-k. része és a 
Lajta hegység d.-k. nyúlványa az u. n. parndorfi fensik; a többi 
része tartozik a Lajta-folyó, a Duna s mellékágai által szelt magyar 
felső medenezéhez vagy síksághoz.

Legrégibb képződése e vidéknek a hainburgi hegycsoporthoz tar 
tozó Nemes Völgy helységtől Ny D.-Ny-ra eső u. n Spitzer Berg ke
leti részén előforduló mészkő és dolomit. Előbbi tömzsökös, kékesszürke 
finom jegeczes s fehér mészpáterektől áthatva. Kiterjedése csekély s 
részint szőllőkert vagy erdő által fedve, úgy hogy telepedési viszonyai 
nem figyelhetők meg. Ezt követi kis félbeszakítás után Ny. E. Ny. 
irányban a helyenkint meszes, hasadozott sötétes szürke Dolomit, mely 
a Spitzer-B. déli csúcsa legmagasabb (288 m.) pontját képezi. E Dolo
mit nagyobb kiterjedésű s D. K. dőléssel biró rétegzést mutat. Mind a 
mészkő, mind a Dolomit zárvány-mentesnek látszik s csak egy, a ne
vezett hegyen átvonuló országhatárán levő kőhalmok egyikében talált 
Dolomit-darabon észlelhetni kerek átmetszettél biró jegeczes meszes zár
ványok, melyek sejteni engedik, hogy talán átjegeczesedett Crinoida- 
maradványok.

A Spitzer-B. nyugati részén hason s közel ugyanazon csapásiránya 
kőzetet észlelt Toula ur is (1. Verliandl. d. k. k. geol. R. Anst. 1878. 
p. 300.), mely e hegytől E-ra eső szomszédos Hundsheimer- és Pfaffen- 
B.-en is föllép s melyben nevezetesen a hundskeimi hegyen általa és 
már előbb Böckh ur által Crinoida-maradványok megfigyeltettek. Meg
említendő még a Hainburgtól E. K. eső Braunsberg is, melynek Dolo
mitja tökéletesen megegyezik a mienkkel. így az egész ezen hegycso
porthoz tartozó mész s Dolomit egy és ugyanazon képződésnek tekiu-

* A m. k. földtani intézet geológiainak 1878. évi fölvételi jelentésének 
folytatása.
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tendő, melyek földtani állása azonban mostanáig még kérdéses. Toula 
urat ugyan igen emlékeztetik a fennemlitett Crinoida-maradványokat 
tartalmazó mészkövek a Semmeringi, triaszi (u. o. 1877. p. 196.) és 
pedig rhätiekre (Hauer Geologie II. kiad. p. 247 ), mi azonban a való
színűséget ki nem zárja, bogy a kérdéses képződmény, mint dr. Hof- 
man ur (Verliandl. 1877. p. 17.) gyanítja, azon hasonlatosság alapján, 
mely az ő általa Vasmegyében talált devoni s a Bökk ur által gyűj
tött maradványok közt létezik, a devonba sorolandók volnának.

A mész és dolomit közti kimélyedésszerü említett hézagot egy 
majdnem vízszintesen fekvő m. e. 20 met. vastag, főleg világos, meszes 
s csillámtartalmu homok tölti ki, mely nagyobbára lemezes vagy pa- 
dozott homokkővé keményedett meg. Ezen homokkő több kőbánya
nyitásra adott alkalmat, mint ezt az osztrák határon belül eső több 
feltárás mutatja. Csak egy a nemesvölgyi uradalomhoz tartozó „Állat
kertiben nyitott kőbánya van jelenleg még mivelésben, mely kitűnő 
építő anyagot szolgáltat. Itt sikerült a homokkő rétegzési lapjain nö
vénymaradványokat konstatálnom, azonban csak biztos meghatározásra 
nem alkalmas töredékekben. így Staub ur, ki szives volt az egy-két 
gyűjtött példányt megvizsgálni, csak közelítőleg azonosíthatja a tnio- 
cänben igen gyakori Almus Kefersteinii-vel U n g. Ez édesvízi lerakodás 
tehát valószínűleg a szármáti vagy még inkább a felső mediterránba 
volna helyezendő. Czjzek is (Jahrb. d. k. k. geolog. R. Anst. III. 4. fűz. 
p. 39.), kinek a maradványokról azonban még nem volt tudomása, 
e homok vagy homokkövet kinézése s rétegzési viszonya fo'ytán a 
közéj harmadkorba állítja.

A következő fiatalabbi képződések a pannonia (congeria) réte
gekhez tartoznak, melyek egyrészt Nemesvölgynél, s környékén, továbbá 
Lajtafalva, Nezsider, Féltorony, Miklósfalva, Zurány-vonal befogta 
területen petrographiai és palaeontologiailag különbözően kiképződve 
találtatnak. így Nemesvölgynél az Állatkert kel. éjsz. végétől a hely
ségig, a hegy lejtőjén húzódik egy foltalaku lerakodás, mely sárgás 
vagy barnás-szürke, durvább s igen meszes homokkőből áll. Csapása 
Ny. K. nek látszik s dülés a völgy felé irányul. A felületen szerte heverő 
darabjai bizonyítják leginkább jelenlétét, melyekben meglehetős meny- 
nyiségben a Congeria triangularis, kisebb-nagyobb Cardium s Melanopsis- 
fajoknak túlnyomólag csak kőmagjait találhattam. Ezek azouban eléggé 
bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy e képződés nem a Lajíamészhez 
számitantó, mint azt az eddigi földtani térképeken kijelölve találjuk. 
Hasonló, de inkább conglomeratszerü előfordulással találkozott t. kol
legám Roth L, úr, több helyen Soprony tájékáuis, s pedig közvetlen 
a szármáti rétegek fölött. A többi a Nemesvölgyet E. és K-re környező
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lejtők, az élőbbemtől eltérőleg homok, hóm.-agyag vagy agyag által 
képeztetnek, melyek azonban kövületet nem tartalmaznak.

Agyagos minőségben kiképezve előfordulnak a pannoniai rétegek
ben még Lajtafalvánál. Nezsidertől egész Féltoronyig találkozunk és 
pedig az alsóbb rétegben agyag vagy homokos agyaggal, mely a födii 
félé mindinkább világos sárga, szürkés vagy rozsdásszinü s helyütt 
márgagumókat tartalmazó homokba átmegy. Fekvésük, mint ezt több 
feltárás észlelni engedi, vízszintesnek tűnik fel. Míg a mélyebb, agyagos 
részek még brackvizi zárványokat tartalmaznak, mint ezt Nezsidernél 
tapasztaltam, hol a Cardium apertum több kis példányait gyüjthettem, 
addig a homokos felső rétegek tiszta édesvizi faunát mutatnak, neveze
tesen Unió, Congeria, Helix, Planorbis, Neritina és Melanopis fajokat, 
melyek Gálos és Barátfalvánál meglehetős mennyiségben találhatók. 
Megemlitenoők még e homokban előforduló agyagos vagy márgás igen 
vékony rétegek növénymaradványai, melyek a Cystoseirites-ek egyik fa
jával talán azonosithatók lesznek. Ide számítom még a Zuránytól Miklós- 
falváig követhető zárványul entes homokot is.

Közvetlen a homokra rakódik az e vidéken meglehetős elterje
déssel biró u. n. Belveder-kavics, mely a párad orfi sikmagaslatot egész 
terjedelmében borítja és éjszakra Nemesvölgy s egész Bergig, osztrák 
határhelységig követhető. Maradványokat, noha számtalan feltárás kí
nálkozik, nem sikerült benne találnom.

Megemlítem még itt azon szénkutatást, mely a nezsideri, a tó 
szélén levő fürdőháznál, 1865. nyarán eszközöltetett. Egy kis vázlat 
szerint, melyet Krikler József ügyvéd ur szívességének köszönök, 
körülbelül 7 ölnyi mélységben egy lö —12 hüvelyk vékony, meg
lehetős minőségű lignites szénrétegecske mutatkozott, melynek födii- 
jét feketés és kékes tályag, felül homokkal, fekiijét ismét tályag ké
pezi. Noha egyéb biztos adatok hiányzanak, úgy mégis valószínű, 
hogy egy a pannoniai emeletbe tartozó képződéssel van dolgunk; s 
mi a szén minőségét illeti, úgy talán leginkább azonosítható leend az 
újfalui (Neufeld, Sopronym.) lignittel, melynek folytatásául az itteni 
előfordulás tekintendő volna.

A terület többi részét a diluvium és alluvium borítja. Az előb 
beni homok, agyagos homok vagy lösz s kiválóan kavicsból áll, mely 
képződés Védeny és Miklósfalvától egyrészt Pátfalu-Ilmitz-Pomogy-Szt.- 
Jánosig terjed, másrészt Szolnok-Szt.-Miklós határain vonul át; egy 
másik kisebb, E. K.-re eső része azon térséget foglalja el, mely Köp- 
csény, Körtvélyes és délről Bezenye által határoltatik; végre Nemes
völgynél és ettől délre eső Bergig vonuló keskeny része említendő, 
mely leginkább lazább, agyagos homokot tüntet fel. A löszből, mely
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főleg a fensik mélyedéseit tölti ki és ennek partjain észlelhető, sike
rült az őt jellemző csigáikon kivül még emlősállat maradványait is 
szereznem. így Miklósfalván, hol a lösz nehány méter vastagságot ér el, 
egy Kbynocerosnak, valósziniileg a R. tichorrhinusnak több csont-részeit 
nyerhettem az intézet részére. Kiemelendő egy csinosan megtartott 
felső mellső lábszár és egy alsó állkapocs balrésze fogakkal ; az első 
Schlager M, miklósfalvi tanító ur, utóbbi Jäger J. pályaőrnek ajándéka. 
Az eddigi e vidékről megjelent földtani térképeken találjuk azon ré
szét a területnek, mely Védenytől, a tó partja mentében Illmicz-Po- 
mogy- s Szt.-Andrásig húzódik, mint a pannoniai emelethez tartozó tá- 
lyag vagy kavicslerakodást kitüntetve, mi azonban tévesnek mutatko
zott. Az itteni számos s kelyenkint több lábnyi mély gödrökben először 
csakis kavicsot észlelhetni, mely másrészt megint a belveder-kavicscsal 
semmi tekintetben meg nem egyezhető. A kérdéses kavics ellenkezőleg 
tökéletesen azonos a fentebb említett, mások által is diluvialisnak tar
tott kavicscsal.

Az alluvium föllép a Duna, Lajta partja mentén s az előbbení ál
tal bekerített szigeteken, a Fertőtó keleti partján, továbbá a terület 
déli részén, a Hanságban, s vagy mint agyag, homok, kavics, úgy 
zsombék és túrfa, vagy csekély mérvben, mint a fertőtó partját vé
kony szalagként szegélyező futóhomok és mint Pátfalvánál igen kis 
térre szorítkozó, szürkés, mocsárban élő csigákat tartalmazó mésztufa. 
A nagy kiterjedéssel bíró hansági turfa jelenleg tetemesebb menyiség- 
ben már csak a mngyar óvári uradalomhoz tartozó lehndorfi területnek 
Puszta-Somorjától délre eső részében nyeretikgazdasági czélokra, mint gőz
ekék és lokomobilok fűtésére. Átlagos vastagsága 2 méter; talpát egész 
1 m. kékes vagy sárgás, kelyenkint homokos tályag képe/i, mely alatt 
kavics következik. A száradó tőzegen előtűnő kivirágzások Molnár J. 
vegyész ur szives közlése szerint nem egyebek kénsavas mésznél vagyis 
gypsznél.


