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(Jelentés az 1902. évi részletes agrogeologiai fölvételről.)

Güll VlLMOS-tÓl.

Midőn a magy. kir. földmívelésügyi miniszter úr 0  Nagyméltósága 
1900. évi szeptember hó 28-án kelt 7568 eln. számú magas rendeletével 
a magy. kir. Földtani Intézethez geológusnak kinevezett, még ugyanaz évi 
november 8-án kelt 9937/eln. IV. 3. b számú rendeletében engedélyt 
adott arra, hogy az agrogeologiához szükséges gazdasági ismeretek meg
szerzése czéljából a magyaróvári magy. kir. Gazdasági Akadémiára be
iratkozhassam. így tehát, mint a nevezett akadémia vendéghallgatója, az 
1900/1901. tanév két szemeszterén keresztül mindazokat a tantárgyakat 
hallgattam, a melyek az agrogeologiával vonatkozásban állanak. A tanév 
befejezése után a magy. kir. földmivelésügyi miniszter úr 0  Nagyméltó
sága 1901. évi június 4-én kelt 40171/IV. 3. b számú rendelete értelmé
ben Pálfy Mór dr. osztálygeologus úr területére —  Offenbányára —  utaz
tam, a hol az Aranyos-folyótól délre fekvő területnek —  Offenbánya, 
Muncsel, Lupsa és Mogos községek környékének —  geológiai alkotásába 
s ezzel a földtani fölvételek körüli eljárásokba nyertem bepillantást s il
letve szakszerű bevezetést. Egy hónapnál valamivel hosszabb itt tartóz
kodás után ugyancsak a fenti rendelet utasítását követve, augusztus 1-én 
az akkor a pestmegyei Dunavecsén dolgozó Treitz Péter geológus úrhoz 
csatlakoztam. Itt mindjárt odaérkezésemkor abba a szerencsés helyzetbe 
jutottam, hogy B öckh János miniszteri tanácsos, intézeti igazgató urnák 
és Szontagh Tamás dr. bányatanácsos, osztálygeologus úr, az agrogeologiai 
fölvételi osztály vezetőjének látogatása alkalmából az egész lap terüle
tét —  Solt, Szabadszállás, Fülöpszállás környékét—  bejárhattam. Azután 
pedig Treitz úr oldalán Dunavecse, Apostag és Szalkszentmárton hatá
rában az agrogeologiai fölvételek körüli eljárást volt alkalmam elsajátí
tani. Legyen szabad a nevezett igen tisztelt uraknak jóakaró tanácsaikért
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és reám fordított fáradságukért e helyen is hálás közönetemet nyilvá
nítanom.

Miután Treitz Péter geológus úr szeptember első felében a nagy
méltóságú magy. kir. földmivelésügyi miniszter úr rendelete értelmében 
Pécsre utazott, ott talajfölvételeket eszközlendő: intézetünk tekintetes 
igazgatóságának 1901. évi augusztus 30-án kelt 576/1901. számú rende
letében foglalt utasítást követve, a még hátralevő rövid időn át Duna- 
vecsétől északra, Treitz geológus úrtól kijelölt irányban — nevezetesen 
Szalkszentmárton határában —  a tőle megkezdett fölvételt folytattam. 
Erről a kis területre szorítkozó munkámról —  miután idei terüle
tem annak észak felé való közvetetlen folytatását képezi —  az ezidei 
fölvételemről alábbiakban teendő jelentésemmel kapcsolatosan számo
lok be.

Idei feladatom abból állott, hogy Treitz Péter osztálygeologus úr 
tavalyi fölvételéhez —  illetve a föntemlitett csekély kiterjedésű saját te
rületemhez —  csatlakozván, attól északra a 17. zóna XX. rovat DNy jelű 
lapon kezdjem meg fölvételi munkámat és nyugati irányban a nagy Duna 
bal partjáig haladjak, kelet felé pedig ugyanannak a szekciónak DK-i 
lapján haladjak előre.

Szeptember hó 17-én Böckh János miniszteri tanácsos úr, intéze
tünk igazgatója, kegyes volt engem munkaterületemen meglátogatni s ve
lem azt bejárni, számos útbaigazítással és felvilágosítással ellátva engem, 
a miről e helyen is örömmel és hálás köszönettel emlékezem meg.

Végül fölemlítem, hogy a magy. kir. Földtani Intézet tekintetes 
igazgatóságának 1902. évi augusztus 19-én 675/1902. számú rendeletével 
Schossberger A dolf szőlőszeti és borászati gyakornok-jelölt urat a rész
letes agrogeologiai fölvételek megismerése és tágabb körű gyakorlati ki
képzése czéljából 10— 12 napra hozzám beosztotta. A nevezett urat a ná
lam töltött idő alatt igyekeztem egész területemmel s azonkívül különösen 
azokkal a talajféleségekkel megismertetni, a melyeken itt szőlőkultura 
folyik. Fogadja Schossberger úr e helyen buzgóságáért őszinte elisme
résemet.

*

Fölvételi területem a pestmegyei Dömsöd és Dab testvérközségek, 
továbbá Tass és részben Kúnszentmiklós határába esik, magában foglal
ván a Csepelszigetnek Lórév község irányában húzott K— Ny-i egyenestől 
délre eső részét is. Alluviális terület ez közvetlenül a Nagy-Duna balpart
ján, melynek e hatalmas folyam úgy térszíni, mint geológiai kifejlődésé
ben nagjr szerepet játszott s a melynek itt a talajok képződésében első
rangú fontosságot kell tulajdonítani. Mellékfolyója e területen nincs

FÖLVÉTELI JELENTÉS.

10+



148 GrÜLL VILMOS ( 3 )

ugyan, de igen is van a Kis-Dunán kívül, mellyel a Csepelszigetet kö
rülfogja, számos mellékága, holtmedrek, melyek a Kis-Dunából indulnak 
ki. Ezek között az egyik, vele hosszan elnyúló, Dab alatt végződő szi
getet, a Somlyónak nevezett területet, zárja be s ez az ág Dömsödnél az 
évnek aránylag csak rövid szakában száraz, máskülönben vízzel van meg
telve ; sőt az idei nedves tavasz után egyátalán nem száradt ki. Ebből 
egy másik ág indul ki s ez a Kis-Dunába, torkolván, a «Zátony»-t hatá
rolja. Ez elég tekintélyes mélységű, de majdnem teljesen száraz meder. 
Ilyen holtmedreket találunk az Országúton túli dűlőben, valamint a szent- 
miklósi úton túli dűlőben s tavalyi területemen a Szalki csigérhát mellett 
is. Legnagyobb s egyszersmind legérdekesebb valamennyi között a Bakér. 
Dab alatt indul ki az előbb említett, a Zátonyt körülölelő mederből és 
több mint 6 km-nyi hosszúságban E— D-i irányt követ. Ekkor hirtelen 
ÉK-nek, majd E-nak s azután D-nek fordulván, sok kanyarulattal húzó
dik el Tass alatt s végre nagyjában E-i irányba tér, Kúnszentmiklóson 
áthalad s azon felül számos ágra oszlik széjjel, melyek az egész itteni 
területet vízállásossá, helyenkint zsombékossá tették, a mely lápterület 
itt-ott ma is mutatja jellemző sajátságait, nádasait, zsombékjait. Egész 
tavak is keletkeztek e vidéken, melyek között a Nagyrét és Pozsáros 
nevekkel jelölt és a közvetetleniil Kúnszentmiklós nyugati szélén levő 
ú. n. Czigányrét a legnagyobbak. E turjános területnek, illetve e tavaknak 
fölös vízét egykor talán a Kigyós-ér vezette le, melynek eredete ma a 
lvúnszentmiklóstól keletre fekvő kis Gyékénytónál látható s mely további le
futásában —  Fülöpszállásnál — már tekintélyes nagyságú meder. Az előbb 
említettekhez hasonló laposokat találunk még Dömsödtől délkeletre —  az 
úgymondott Fertőlaposa |||Ptovábbá a Tamás-puszta vidékén, valamint 
Tass alatt is.

A bejárt területen a következő képződmények fordulnak elő: 
ó-alluviális homok, 
alluviális löszhomok, 
alluvialis lösz, 
új-alluviális homok, 
a Duna öntésföldjei.

0 -alluviális homok. Az a hosszan elnyúló keskeny homok
sziget, melyet Tbbitz Péter osztálygeologus úr oldalán a Felső-Homok- 
pusztánál láttam először * s melyet későbbi önálló működésemkor Szalk- 
szentmártontól fölfelé követtem, idei területemen veszi kezdetét a Szalki

*  T k e i t z  P é t e e : Jelentés az 1901. év nyarán végzett talajfölvételi munkála
tokról. (A magy kir. földt. int. évi jelentése 1901-ről. Budapest 1903. p. 122.)
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pusztán. Beleesik ez a mai Csepelsziget végső nyúlványának az irányába 
s e között és a hóm okvonulatnak a fölszinen látható felső határa 
között a kis Bózsa-szigeten kívül néhány homokhát emelkedik ki az áta- 
lános laposból. Fölül jobbra és balra régi medrek láthatók, melyek közül 
az egyiknek a Dunával való összefüggése még nem mosódott el. De nem
csak itt, hanem a homokhátnak egész további lefutásában észlelhetők az 
azt mindkét oldalt kisérő holtmedrek, a melyek azt a felfogást látszanak 
megerősíteni, hogy ez eredeti homoksziget, a mit különben —  mint az 1. 
c. p. 123. ki van fejtve ■—- anyaga is bizonyít. Hasonló ó-alluviális homok
szigetnek nézem tavalyi területemen a szalki Csigér-hát közelében levő 
két kisebb homokfoltot, a melyek közül az északabbra esőn a rétegsorozat 
kavicsbánya útján szépen föl van tárva. Fölülről lefelé a következőket 
látjuk:

FÖLVÉTELI JELENTÉS.

barna, humuszos homok....... .... 0-7 ™/-ig
eléggé durvaszemű sárga homok ... 1-4 «
az előbbinél durvább homok ..... .. D8 «
homokos (Duna-) kavics ..... ........ _ 2-4 a
murvás homok.

Ugyancsak idesorozom a Dabtól D-re eső, továbbá az Apaj-pusztá- 
nál levő, a Csepelszigetnek Szigetbecse nevű községétől ugyancsak D-re 
elterülő barnahumuszos homokokat, valamint a Makádhoz tartozó «Ho
mokórái) -t is, megegyező anyaguknál és magassági viszonyaik hasonló 
voltánál fogva. (L. 1. c. p. 122). Szigetbecsén alul szintén kavicsot talál
tam alatta, de már 1 mj -nyíre a fölszín alatt, mely 3 mf mélységben, a 
meddig a fúrást folytattam, még mindig tartott.

Löszhomok és lösz. E két képződmény területemnek túlnyomó 
részét borítja. Igen hasonlítanak a diluviális löszhöz, illetve löszhomok
hoz, különösen a magasabban fekvő helyeken, a hol jó l és könnyen mí
velhető feltalajt szolgáltatnak s a homokos féleségek a szőlőkulturának is 
kedveztek mindaddig, míg a phylloxera azt ki nem pusztította, úgy hogy 
most nagy részük búzát terem. De régi medrektől át- meg átjárt, egykori 
tavakkal és vízállásos mélyedésekkel tarkított területemen e két képződ^ 
mény legnagyobb részét mégis azzal a képződménynyel gondolom leginkább 
összehasonlíthatónak, melyet H orusitzky H enrik legújabban mocsárlösz el
nevezése alatt írt le.* Mert a hulló por túlnyomóan nagyobb fele itt a leg
több helyütt tényleg a vízbe kellett, hogy hullott legyen, mely alatt leüle-

*  H o r u s i t z k y  H e n r i k  : (A diluviális mocsárlösz. Földt. Közi., XXXIII. k., 5 —6 . 

fűz. Budapest, 1903. p. 200.)
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pedye, azt a sajátságos, tömöttebb szerkezetet nyerte, mely azután helyen- 
kint a folyóvíz behatása következtében levelesen elválónak is mutatkozik. 
A lösznek ez a félesége mindenütt többé-kevésbé székes is, a mi eredeti 
porozitását, mely mindenesetre csekélyebb volt, mint a szárazföldön kép
ződött löszé, még inkább csökkenti, mert hisz a székes föld kiszáradása
kor rendkívül erősen összehúzódik, a mit különben a rajta száraz álla
potban mutatkozó repedések bizonyítanak. Színe is megváltozott, fakóbb, 
világosabb, sőt egészen fehér lett. így, hogy példát említsek, az Apaj-pusz- 
tától délre elterülő Nagyréten csaknem teljesen fehér csapóföldet, ezt a 
legjobban elszékesedett löszféleséget gyűjtöttem.

Ezek mellett a legnagyobb kiterjedést mutató, kevésbé székes, mező
gazdaságilag hasznosítható löszterületek mellett, a melyekkel a Csepel- 
sziget belsejét borító képződmények is megegyezőknek mutatkoznak, 
nagy a székes talaj féleségek elterjedése is. A kopár, mesze fehérlő foltok 
már jó  távolra jelzik jelenlétüket s nem egy helyen erős sókivirágzások 
láthatók.

így a Kúnszentmiklós melletti Czigányréten (mely mellesleg említve 
az idén a nedves tavasz következtében még július elején is vízzel volt 
borítva, holott a bemondások szerint máskor már májusban ki szokott 
száradni) kis helyen 2 cm. vastagnak találtam a seprést. A laposok egy- 
némelyikének legmélyebb pontján, ott a hol a viz legtovább állott meg, 
a sárgás-szürke, erősen repedezett fölszin kőkeménységű, apró, fekete 
rögöcskékkel van behintve, még pedig úgy, hogy mindegyik sárgásszürke 
rögön van belőlük egy kis rakás, szélei azonban szabadon maradnak. 
Ezek humuszos székes agyagból állanak s talán úgy keletkeznek, hogy a 
mint a víz mindinkább a legmélyebb hely felé visszahúzódik, a talajból 
kioldott humuszsókat odaviszi magával, a hol ezek az agyaggal keverten 
a víz elpárolgása alatt lerakodnak. Az egyenletes szürkésfekete pép azután 
száradni kezd, nagy sziksó-tartalmánál fogva erősen összehúzódik, egy
szersmind szögletes apró rögöcskékké széjjel is repedezik s kőkeménysé
gűvé válik. Alatta már 1— 2 dm-nyire is a sárgásszürke rögök anyaga 
egészen pépszerű még. Hogy ez a folyamat így mehet végbe, azt a Szent- 
Tamás puszta közelében levő egyik laposon észlelhettem, a mely körös
körül már tökéletesen ki volt száradva s a fenék fakó sárgásszürke, már 
megrepedezett anyaga csupán kis foltot övezett, a mely még föl nem 
szikkadt. Ez utóbbin már apró csatornák —  a későbbi repedések — vol
tak láthatók s mindegyik rögön egy még nedves és ezért összefüggő fekete 
folt, mely azonban már ekkor is kisebb volt a neki alapzatul szolgáló 
rögnél, mert hisz a fölszinen lévén, gyorsabban szárad s igy gyorsabban 
is húzódik össze. A nedves folt szélei felé már a szétrepedezett apró 
rögöcskék voltak meg.

( 5)
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Ezeknek a laposoknak nagy része nyáron teljesen kopár és csak 
homokos széleik felé mutatkozik vegetáczió: mások, mint pl. a Fertő 
laposa —  a melynek keleti oldalán még a zsombékok nyomai látszanak — 
gyeppel van borítva, mely jellemző vörösbarna foltjaival elárulja a talaj 
székes voltát, míg ismét másokat, így az országúton túli dűlőn lévőt vagy 
a Csepel-sziget ú. n.. Uradalmi dűlőjét, részben vagy egészben mezőgazda
ságilag hasznosíthatóvá tenni igyekeznek.

TJj-alluviádis homok. Ide azokat a homokbuczkákat számítom, 
melyek a löszterületeken futnak végig, a melyekre azokat a szél reáfújta. 
Hogy ez tényleg így van, szépen bizonyítja a Némedi-úti-dűlőn tett az 
az észlelésem is, hogy az egyik helyen a csupán 0 6  m. vastag homok 
alatt az egykori humuszos feltalajt találtam löszképezte altalajával 
együtt.

Ugyancsak ideszámítom azt a fekete humuszos homokot is, a mely
ből a Kúnszentmiklóstól északra, a Bak-ér ágai és tavai között sorban 
rendezkedő apró hátak állanak s a mely a Gsepelsziget Uradalmi dűlőjét 
kelet felől határolja. Alatta szép sárga, lefelé többnyire durvábbszeművé 
váló homok fekszik.

Jl Duna öntésfÖleljei többé-kevésbé változatlan alakban kisérik 
a Duna folyását. Már tavaly követtem őket a szalkszentmártoni Dunaparton 
észak felé s ezt az idén is folytatván: azt tapasztaltam, hogy a Dab alatt 
már említett Zátony, valamint a Somlyó, de a Dömsödtől északra eső 
Hugye és Tókertek is ezekből az öntéshomokokból és öntésiszapokból 
állanak.

Ugyanezeket találtam a Csepelszigeten a Királyrét-pusztától DDNy-i 
irányban lehúzódó, tisztán kivehető part s a Kis-Duna mai partja között, 
valamint a sziget Ny-i partján; a mint, hogy ezek képezik továbbá a szi
get végső nyúlványát s a Bózsaszigetet is. A Hugyen ez a képződmény 
elég kemény göröngyöket alkot, összemorzsolva azonban egészen finom; 
lefelé mind iszaposabb lesz s itt leveles elválást is mutat. Alatta iszapos 
sárga homok (2*4 m-ig), majd lefelé mindjobban iszaposodó kék homok 
következik, mely 3‘2 m-nél, a meddig a fúrás történt, még mindig tart.
A tassi hajóállomáson alul a leszakadt Dunapart csak 0'2 m. vastag 
öntéshomokot mutat, a mely alatt humuszos kötött, szögletes apró rögöcs- 
kékké széteső, székes termő réteg (1 '01 s ez alatt homokos lösz következik, 
melyet szintén a mocsárlöszhöz lehetne hasonlítani.

Ezek az öntésföldek úgy a Kis-Duna balpartján fekvő terület, mint 
a Csepelsziget régi vízfolyásainak fenekén is feltalálhatok. Világos szürke 
színükkel tűnnek fel, mely a humusz hiányától ered s csak oly helyeken,
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a hol az intenzív gazdálkodás a bennük gyorsan elhasználódó humuszt 
sűrűn pótolja, sötétebb a szinük. Mésztartalmúk tetemes.

A talajok behatóbb ismertetésébe ezúttal nem bocsátkozom, ámbár 
néhány, a főbb tipusokra vonatkozó elemzés már rendelkezésemre áll. 
Minthogy azoban jövő évi fölvételi területem az ideivel szorosan össze
függ, úgy tán czélszerűbb lesz s a talajviszonyokról jobb áttekintést 
nyújthatok akkor, ha e két terület talajait együttesen fogom ismertetni.


