
11, Jelentés az 1901. évi agrogeologiai fölvételről.

LlFFA AüBÉL-tÓl.

Földmivelésügyi m. kir. miniszter úr 0 Excellentiájának 1900. évi 
jun. hó 16-án kelt 41,300/eln. IV. 3/b. számú magas rendeletével a magy. 
kir. földtani intézethez kineveztetvén, alkalmam volt még ugyan abban 
az esztendőben — a már folyamatban levő —  agrogeologiai felvételek
ben részt vennem. -— Intézetünk igazgatóságának utasítása folytán H obit- 
sitzky H enetk magy. kir. geológushoz csatlakoztam, a ki Nagy-Surány 
környékén végzett agrogeologiai fölvételeket. E területen, a hol jobbára 
jelen- és negyedkori s csak részben fiatal harmadkori formációk van
nak, módomban volt úgy a kartirozásra mint a talaj-elkülönítésre vo
natkozó elveket megismernem s azokat részben elsajátítanom. Ezután — 
október hó 7-én — még Timkó Imbe magy. kir. geológushoz osztattam be 
Ó-Gyallára, a hol azonban rossz időjárás miatt csupán egy hetet tölt
hettem.

A.' mennyiben gazdasági ismereteim hiányosak voltak, 0  Nagyméltó
sága megengedni méltóztatott, hogy azokat a magyar-óvári gazdasági aka
démián pótoljam. E végből, mint vendéghallgató két szemesztert (1900— 
1901) töltöttem a nevezett gazdasági akadémián, melynek letelte után 
B öckh János miniszteri tanácsos és földtani intézeti igazgató úr 1901. évi 
június hó 9-én kelt 359/1901. számú rendelete értelmében az országos 
geológiai fölvételre utasíttattam. Még pedig július hónapra a Nagy-Enyed 
környékén működő telegdi R óth L ajos m. kir. főbányatanácsos, főgeo- 
logus úr mellé osztattam be, kinek szives útbaigazítása mellett bő alkal
mam nyílt a fentebb említett formációkon kívül, idősebb, nevezetesen alsó 
kréta s tithon-mészképleteket megismernem. Augusztus hónapban pedig 
T imkó Ikre  geológushoz csatlakoztam, a ki Szent Péteren, Komárom- 
megyében végzett agrogeologiai fölvételeket. Yégre augusztus hó végén 
(25-én) —  miután előbb H obueitzky H enbik és Timkó Imbe geológusok 
társaságában Letkésre és Köbölkútra tettünk kirándulást, hogy előbbi 
helyen a mediterrán, utóbbin pedig a pontusi faunából gyűjtsünk —  ön
állóan felveendő területemre Esztergomba mentem.
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Legyen szabad, hogy — mielőtt e területem felvételének eredmé
nyéről beszámolnék, —  a nevezett uraknak, a kik útbaigazításaikkal az 
önálló munkára előkészíteni szívesek voltak, e helyen is őszinte köszö- 
netemet kifejezhessem. ^

Feladatom tárgyát a 14. zóna XIX. rovat DK jelű térképlap, túl 
a Dunán fekvő területének agrogeologiai fölvétele képezte, —  csatlakoz
ván ezzel pállj ni Inkey Béla, H obusitzkt H enrik és Timkó Imre geoló
gusok korábbi agrogeologiai fölvételeihez.

E nevezett terület, —  a mely tehát E- és Ny-ról közvetlenül a 
Dunával határos —  utolsó kiágazása a kis magyar medenczének, a mely 
dél felé egy darabig még folytatódik, azután pedig Leányvár és Csév 
táján végleg a fensikba vész. —  A Duna szintjéhez viszonyított átlagos 
magassága alig múlja felül a 15 métert.

A Duna alluviumából közvetlenül Esztergomtól K-re meglehetős 
meredeken emelkedik ki a diluviális terrasz, a mely északtól délnek hú
zódik; tengerszin feletti magassága 180— 200 ”f  között ingadozik. Itt 
kezdődik ama természetes gát, mely a medenczét határolja, s a mely 
K felé mind jobban erősödve, Esztergom közelében eruptív kőzetekbe, 
D és DK felől pedig az idősebb rháti s eocenkorú mészhegyekbe megy 
át, mely utóbbiak a trachithegységgel vannak megszakítva. — E terraszba 
Szent-Lélek felé vezető út mentén (Cserepes völgy) az alluvium egy 
darabig belenyúlik, de K felé csakhamar véget ér. Ugyancsak ilyen, de 
sokkal lankásabb terrasz simul dél felől az alluviális völgyhöz Szent- 
Györgymezőn, a mely már kissé hullámos habitusú. E völgy, mely 
Szamárhegyet megkerülve DK-nek halad, mindjobban keskenyedik, s 
Mexikó táján teljesen elvész.

A Duna völgyének esése e vidéken nem nagy, a mennyiben ez 6 00 
í%,.-nyi távolságban mindössze csak lO'OO tehát 1'001%,-re csak D6 mj -1 
tesz ki. S innen magyarázható, hogy helyenként, mélyebb területeken: 
Öregtó, Csontkút, Kerektó, Bottyántó, a hegységből lefolyó víz meg- 
gyülemlik s mocsaras területeket alkot.

Geológiai viszonyok.

Felvett területem geológiai alkotásában következő képződmények 
vesznek részt:

1. alsó-oligocén
2. felső-mediterrán
3. diluvium
4. alluvium.

10*
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Az a ls ó -ó i ig o c é n  közvetlenül a vártemplomtól ószakra a Duna 
jobb partján lép fel levelesen elváló kis-czelli agyag alakjában, a mely 
foraminiferákon kívül növényi maradványokat is tartalmaz. Kiterjedése 
e helyen nem nagy, de megtalálható ezenfelül még a Dunába vezető víz
mosásban is.

A n e o g é n  k é p z ő d m é n y e k  közül a felső-mediterrán van ki
fejlődve, a mely e kis területen mint andezittufa és brecsia van képviselve 
a közvetlenül Duna mellett fekvő Szamárhegyen. Folytatását képezi e

Az andezittufa mállási fokai.

helyütt a Duna bal partján elterülő andezit és andezit-breesia hegy
csoportnak, melyet a Duna tört át. Hogy e kőzet a felső-mediterránhoz 
tartozik, bizonyítja iNKEY-nek* 1896-ban végzett ama kutatása, mely 
szerint a Hegyfarok keleti oldalán levő, felhagyott tufás homokkő-rétegek
ben, —  melyek sok helyütt a brecsia alatt találhatók —  íelső-medi- 
terránkorú kövületeket talált. Hasonló eredményt talált H obüsitzky**  
Leléd és környékén. Míg a Duna bal partján az andezittufa és brecsia 
feküje is látható, addig e helyütt azt megtalálnom nem sikerült.

*  Inkey Béla : Jelentés az 1896. évben Párkány vidékén eszközölt földtani 
felvételről (A m. k. Földtani intézet 1896. évi jelentése 151., 153. 1.).

** Horusitzky Henrik : Az Ipoly és Garamvölgy alsó részének agronom- 
geologiai viszonyai. (A m. k. Földtani intézet 1898. évi jelentése. 195. 1.)
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Vastagsága, a mint a feltárt kőbányákból láthatni, tekintélyes. 
Helylyel-közzel közvetlenül az andesittufára löszt találunk települve, 
mely azonban csak igen kis területen, foltokban lép föl. Tulajdonképeni 
feltalaja e kőzetnek: barna, eléggé kötött, homokszemnyi nagyságú ande
zit törmelékes agyag (a), a mely magának a kőzetnek elmállásából ered. 
E feltalaj körülbelül 60 %, vastag, mely alatt egy l -40 mf  vastag sárgás
vöröses, agyagos homoknak minősíthető, sok finom törmeléket s kevés 
agyagot tartalmazó altalaj foglaltatik (b). Még lejebb látható a murvásán 
elmálló sötétsárga andezittufa (c), a mely 2 '00 mj  vastag s legalól fekszik 
a vöröses, majd szürkés andezittufa (.d). (L. az ábrát s az erre vonatkozó 
22. 25. fúrási pontokat.)

A sárgásvöröses agyagos homok, s a murvásán elmálló andezittufa a 
lejtős oldalon eltűnnek, helyüket igen durva, ökölnyi s még ennél is 
nagyobb kőtörmelék (f) váltja fel, s így a feltalaj e kőtörmelékre, ez pedig 
az alatta levő andezittufára fekszik rá. —  Legtöbb helyen azonban az 
altalajt maga az andezittufa képezi, a hol természetszerűen a föntebb 
elsorolt mállási fokozatai hiányzanak, mert a felső talaj mintegy 40 % -nyi 
átlagos mélységben közvetlenül a tufára ráfekszik. A hegy tetején ellenben 
némely helyen a feltalaj hiányzik teljesen, mert a kőzet kibújik és szálban- 
álló szírieket képez.

A hegy északi, észak-keleti s észak-nyugati lejtői mintegy 15— 20 
mj -nyíre szögletes kőtörmelékkel vegyes, agyagos homokkal vannak bo
rítva, mely a. hegy talpa felé közeledve mindinkább kisebb kőtörmeléket 
tartalmazó s mindjobban lazuló homokba megy át.*

A dillovilCTTl e vidéken igen nagy területeket borít s főként mint 
típusos lősz, s csak részben mint vörösesbarna, erősen vasokkeres homok 
van képviselve. Legtipusosabb kifejlődését a Szamárhegy déli, délnyugati 
és délkeleti lejtőin láthatni, a hol a lősz vastagsága igen tetemes lehet, 
mert 2'00 mj  mélységben még semmi változás nem észlelhető ; humuszt 
alig, vagy egyátalában nem is tartalmaz, mert egészen sárga. De talál
ható, -— mint föntebb említettem, —  mint a felső-mediterrán képződmény 
takarója, közvetlenül a 15— 20 mj  vastag andezittufára települve is, a hol, 
mint a 110. számmal jelölt feltárásból látható, 2'00— 2'50 ^vastagságot 
ér el. Előfordúl továbbá a Duna partján, Szent-Györgymezőtől észak
nyugatra, valamint a partnak a helembai szigettel szemben fekvő részén, 
a hol az alluviumtól eltakarva, még a Mexikó felől jövő vízmosásban 
is egy darabig követhető. Mindezeknél sokkal nagyobb kiterjedésű a lősz 
Esztergom keleti határában, a hová azonban idő rövidsége miatt már el 
nem juthattam.

Lejebb haladva a Szamárhegy lejtőjén: a löszt vöröses-barna, majd
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vöröses sárga, igen laza homok váltja fel, mely a hegy egész lejtőjét 
övezi. A 114. sz. fúrási pontnál mintegy 1'50 mélységben egész világos, 
rozsdaszinű, laza homokra bukunk, mely alól l -60 mélységből azon
ban már andesittufa-törmelóket hoz fel a fúró. Igen valószínű, hogy a 
törmelék e helyen nagyobb kiterjedésű is lesz, mert a több ponton le- 
mélyesztett fúró lejebb nem hatolt. —  Déli és nyugati lejtőjén ellenben 
a feltalaj alatt 1 '40 m]  átlagos mélységben, mindenütt ezen rozsdaszinű, 
durva homok lelhető fel, míg a kőtörmelék eltűnik.

Átlépve a Mexikó felől jövő, szűk alluviális völgyet, a homok a 
Kusztus délkeleti lejtőjén ismét folytatódik, de altalaja —  2'00 mf  mély
ségben —  már nem rozsdás, hanem szürke, durva homok.

Ugyancsak ilyen laza, vasokkerdús homok terül el a Sztrázsahegy 
táján, észak és nyugati irányban, mely azonban helylyel-közzel vas
okkeren kívül már humuszt is tartalmaz, s azért vörhenyes-barna színű.

Átlagos vastagsága 0'60 ^ , mely alatt 0'80 mf  mélységben sárgás
szürke, durva homok mutatkozik s nem ritkán víz.

Eégibb fölvételű térképeken ezen homok futóhomoknak van feltün
tetve ; tekintve azonban, hogy a kultúra által már eddig is eléggé meg
köttetett, agrogeologiai szempontból inkább laza kötöttségű homoknak 
minősíthető.

Kolluviális területnek jelölhető ki a Várhegy tövében keletre kanya
rodó út mentén levő s a Dunába vezető ama vízmosás, mely homokon, 
kavicson kívül különféle, részben kopott, részben szögletes kőtörmeléket 
tartalmaz. Kiterjedése nem nagy, jobbára csak a partnál követhető egy 
darabig, a mit később a kultur-talaj föd el.

Annál nagyobb kiterjedésű azonban az a ll icv iu m ,  a mely Szent- 
Györgymezőtől észak és észak-keletnek, továbbá Esztergomtól délnek 
nyúlik. Található ezen kívül a Szamárhegy, Vaskapú és Dobogóhegy
től határolva Mexikó táján. Eégebben valószínűleg mesterséges vízgyűjtő 
medenczének szolgált, mivel egészen jó l vehetők ki a gátjai, melyek a 
víz földuzzasztására szolgáltak. Fekvése aránylag elég mély (117 ^  a ten
ger színe felett), minek következtében a hegységből alá folyó vizet kellő 
esés hiányában nem vezeti le teljesen s egy kis területet elmocsarosít.

Az alluvium talajviszonyai már sokkal változatosabb képet nyúj
tanak az előbbiekénél, a mennyiben a talajnak a leglazábbtól a legkötöt- 
tebbig, számos átmenete figyelhető meg.

íme az alluviális területen előforduló talajfélesógek ezek:
1. homok :

a) futóhomok
b) laza «
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c) kavicsos homok
d) lápos «

2. agyagos hom ok:
a) kavicsos agyagos homok
b) iszapos « «

3. székes agyag
4. mocsártalaj.

Legnagyobb kiterjedésű e területen a homok, mely daczára annak, 
hogy változatai egész élesen elkülöníthetők, nagyjában Duna-homoknak 
mondható, a mit a diluviális folyó, —  midőn jelenkori medrébe vissza
vonult —  lerakott. Egy része, mint jelenleg is mozgó futóhomok csak 
kis területen, a Dédai csárda mellett terül el, a hol, mint a homok
bányák feltárásai mutatják, 6— 8 ™j vastag réteget képez. Színe csaknem 
teljesen fehér s azért ama kisebb-nagyobb buczkák, a miket belőle a szél 
összehordott, a környező talajban már messziről látható, fehér folt gya
nánt tűnnek fel.

Más része mint laza homok, már sokkal nagyobb területet borít 
Szent-Györgymezőn és Esztergom dél-nyugati részén. Nem csupán színre, 
de kötöttségre is lényegesen eltér az előbb említett futóbomoktól, a 
mennyiben a kultúra által benne fölhalmozott humusz tartalmánál fogva 
csaknem egészen sötétbarna és összeálló.

Helyenként, a hol a térszín némi sülyedest mutat, gyöngén agyagos 
homok lelhető. Ennek oka az, hogy (nem említve a Duna esetleges ki
áradása által lerakott iszapot) a csapadékvizek a környező talajból a fino
mabb agyagrészt kimossák s e kisebb mélyedésekben, -  a honnan a víz 
egyhamar le nem szállhat - lerakják. Ez az agyagos rész most kevere
dik a homokkal, miáltal utóbbi kötöttebb szerkezetet nyer. A térképen 
azonban épen azért, hogy csak kis, alig kitüntethető területekre szorítko
zik, nem jelöltem ki.

Szent-Györgymező környékén e homok altalaja 1'50 m]  mélységben 
sárga lőszszerű, finom tapintató, agyagos homokból áll, mely sósavval 
megcseppentve erősen pezseg. Legalul mintegy 2-00 m{  mélységben szür
kés-sárga homok váltja fel, a mely valószínűleg előbbivel felváltott réte
geket képez, a mint azt a 4. sz. fúrásnál találtam.

Esztergom és Kenyérmező között elterülő síkságon a homok vala
mivel humuszosabb, s azért sötét színű; altalaja azonban eltér a szent- 
györgymezeitől, mivel a közbülső réteg hiányzik s csak a sárga, majd 
szürkés homok van meg,] mely L30 mj mélységben következik a felső
talaj alatt.

Csurgókút felől a Láposi földeken keresztül vezető csatorna mentén 
kavicsos homokot találtam, a melyet Ostrea és Cerithium margaritaceum
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töredékekkel vegyest, a csatorna vize rakott le. Itt a következő szelvényt 
nyertem:

Kiterjedése csak a csatorna közvetlen környékére szorítkozik s ott 
is leginkább ama pontokra, a hol a csatorna gátja átjárókkal van meg
szakítva. Ezeken az átjárókon, a midőn nagyobb esőzések után a csatorna 
vize meggyűl, egyrésze kiönt a szántóföldekre s a magával hozott anya
got lerakja.

A Láposi földek s a Dinnye-szőlő között elfolyó ú. n. Tégla- 
háza-folyó bal partján sötét-fekete lápos homok tűnik fel, mely jó l
lehet csak kis területen sötét színével élesen kirí a környező sárgás, ve- 
reses homokból. Felső- és alsó-talaj között különbséget nem is lehet 
tenni, mert egyforma fekete. Színét a mocsaras, vizes alsó-talajban kor
hadó növényi alkatrészektől nyeri, a mik a homokkal keverve, azt feke
tére festik.

Ennél sokkal nagyobb komplexust borít az agyagos homok, mely 
egyfelől Szent-Györgymezőn s attól észak-keletre közvetlenül a Duna 
partján terül el és szürkés-barna, másfelől a Láposi földeken, a Szent- 
Lélek felé vezető út mentén s a Bottyántó körül, a hol inkább sötét
barna színű.

Szent-Györgymezőn vastagsága átlag D00 mj -nek felel meg, a mely 
mélységben sárga lőszszerű homok foglaltatik,' mely sósavval megcsep
pentve alig pezseg. A Dunaparton ellenben löszre települ, a mely 1’50—  
2'00 mélységben van a feltalaj alatt s mint említettük a Duna partján 
alóla ki is búvik.

A Láposi földeken a feltalaj alatt 0-80— L00 mj  mélységben a dilu- 
viális terrasz közelében szintén lősz található, melyet azonban, a Tégla- 
háza-folyó mellett — tehát délen —  elterülő homokmezők felé haladva, 
ugyan ilyen mélységben vasokkeres durva homok vált fel. Míg a Duna 
felé közeledve, alatta D50— 2'00 mf mélységben sárga, majd fehéres
szürke homok tűnik fel.

A kavicsos agyagos homok és az iszapos agyagos homok közvetlenül 
a Duna közelében s ott is főként ama helyeken fordul elő, a hol a Duna 
alacsony partja miatt könnyen kiáradhat. Előbbi Szent-Györgymezőn és 
Esztergomban az Ebszorító-sziget átellenében terül el, míg utóbbi a Vízi
városi- és Ebszorító-szigetekkel fekszik szemben.

62. sz. fúrás: kavicsos sárga homok í-oo
1- 50 »
2- 00 » 

100  » 

2-00 »

agyagos homok .... .... .... .... ....
képlékeny szürkés-barna homokos agyag

63. sz. fúrás: kavicsos sárga homok 
agyagos homok
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A kavicsos agyagos homok vastagsága 060 mj , mely alatt l'OO—  
ÍÜ'OO mj  vastag, sárga lőszszerű agyagos homokréteg következik, s a melybe 
vókonyabb-vastagabb homoksávok települnek.

Az iszapos agyagos homoknak, mely színre nézve szürke, 1 '50 mj 
vastag feltalaja van: alatta sárga lőszszerű agyag található, a mely 
utóbbi valószínűleg elég vastag réteget képez, mert 2'00-nél változás nem 
mutatkozik.

Végül meg kell még emlékeznem az utolsó két talajnemről: a szé
kes agyag- és a mocsártalajról. Mindkettőnek vízszintes kiterjedése meg
lehetős nagy, a mennyiben az esztergom-doroghi út és a Duna között 
fekvő területnek nagy részét lefoglalják.

A székes agyag egy része az Öregtó és Csontkút között terül el, 
más része a Homokdombok s a Kerektó közé nyúlik be s észak-keletnek 
húzódik. Színe szürkés-barna, kötöttsége nagy ; vastagsága 070— l'OO 'inj , 
a mely alatt szürke homok foglaltatik, mely sok helyütt l'OO— 1'50 mj  
mélységben vízben úszik.

A mocsaras terület, Kerektó, Öregtó, Bottyántó, Csontkút néven is
meretes, a melynek talaja agyagos, homokos iszap.

Ezek után meg kell még jegyeznem, hogy ezen önálló fölvételem, 
mivel csak egy havi munkára szorítkozott, kis területet ölel fel, s azért a 
talajnemek behatóbb vizsgálati eredményeinek közlését a jövő jelentésem
nek tartom fel, a mikor is nagyobb területről áttekinthetőbb munkát vé
gezhetek.

Végül meg kell még említenem, hogy Böckh Jínos miniszteri taná
csos, földtani intézeti igazgató úr Ő Méltósága 1901. évi szeptember hó 
4-én 594/1901. szám alatt kelt rendeletével Bencze Gergely erdőtanácsos 
és akadémiai tanár urat osztotta be én mellém, hogy őt a gyakorlati 
agrogeologiai felvételekbe s az intézet követte fölvételi eljárásokba be
vezessem. Nevezett erdőtanácsos tír szeptember hó 7-étől szeptember hó 
23-áig időzött területemen, a mely idő alatt, mint buzgó munkatársamnak 
alkalma volt a talaj elkülönítéssel s annak kartirozásával behatóan meg
ismerkedni.


