
14, Keszegfalva, Nemes-Ocsa, Aranyos, Marczelház, Martos 
község (Komárommegye) környékének agrogeologiai viszonyai,

(Jelentés az 1902. évi részletes agrogeologiai fölvételről.)

Timkó iMRÉ-től.

Folyó évi részletes agrogeologiai fölvételeimnek tetemes része már 
a Csallóköz területére esett, melylyel kapcsolatban a Vág-Duna és Nyitra 
legalsó szakaszai közötti részt, nemkülönben a Zsitvának Martos— Marczel- 
ház közé eső balparti területét térképeztem. Ezzel egyszersmind befejezést 
nyert a vezérkari 14. zóna, XVIII. rovató 1 :75,000 térképlapnak agro
geologiai fölvétele.

Ez évi munkám tehát folytatása volt az elmúlt évben fölvett 14. zóna 
XVIII. rovat ENy-jelű 1 :25,000 lapnak a DNy-i sectióban és ugyancsak 
az elmúlt évben megkezdett 14. zóna XVIII. rovat DK-i jelű térképnek 
egész a H obusitzky Henbik kollégámtól korábban fölvett Komárom város 
határának területéig.

A jelzett terület agrogeologiai ismertetése előtt legyen szabad ezúttal 
mindenekelőtt megemlékeznem ama nagybecsű látogatásról, melyben 
Böckh János ministeri tanácsos úr, intézetünk igazgatója, július hó 30-án 
részesített, a mikor is Duna-Örs, Duna-Újfalu, Aranyos, Megyeres és 
Keszegfalva községek határain eszközölt fölvételi munkálataimat tekintve 
meg, számos szíves tanácsával nagyban hozzájárult munkám megkönnyí
téséhez.

Nemes-Ocsa és Aranyos községek környékének bejárása alkalmával 
a m. kir. földtani intézet tekintetes igazgatóságának 468/902. számú ren
deleté értelmében augusztus közepétől szeptember hó végéig László 
G-ábob kir. geológus csatlakozott hozzám az agrogeologiai fölvételek körüli 
munkálatokban való bevezettetés czéljából. Nevezett kollegám több mint 
egy hónapot töltve nálam, nemcsak hathatós segítséget nyújtott fölvételi 
munkámban, hanem szeptember hónap második felében N.-Tany és Kis- 
Keszi községek környékét már önállóan vette fel.

Ugyancsak szept. hónapban a tekintetes igazgatóságnak 675/902. sz. 
rendeletével D icenty Dezső szőllészeti és borászati gyakornok osztatott
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be hozzám, síkvidéki geológiai fölvételi gyakorlatra, kit Ekel község 
határában foglalkoztattam.

Oro- és hidrografiai viszonyok.

Ha a magyar Kis-Alföldről áttekinthető képet óhajtunk nyerni, leg- 
czélszerűbb hajóra ülnünk a Duna esztergom— visegrádi áttörésének be
járatánál Garam-Kövesd vagy Esztergom táján. Lassan fölfelé haladva, 
a folyó északi oldalán mindjobban távolodni látjuk egymástól a medenczét 
határoló hegységet, melyet csakhamar kisebb magaslatok, majd dombok 
váltanak fel, hogy azután helyet adjanak ezek is a hatalmas kiterjedésű 
síkságnak. A Duna D-i oldalát legtovább kisérik a hegyek, szorosan hozzá
simulva s midőn E felé belevész már tekintetünk a Kis-Alföld rónájába, 
akkor hagyják csak el, hogy helyüket a dunántúli dombsorok váltsák fel, 
melyeknek magas partfalai még messze nyugatra követik útjában hazánk 
hatalmas folyóját.

A Duna jobbparti síkságának a Zsitvától Ny-ra terjedő része: azaz 
a Nyitra és Yág-Duna legalsó szakaszától határolt terület; nemkülönben 
a Császta, Dudvág és Duna (keszi— komáromi szakasz) melléki terület 
domborzati viszonyai tekintetében nem tüntet föl nagy változatosságot. 
A Marczelház és Puszta-Virth közötti Basahegy 140 m. magasságával 
területem Ny-i részének legkiemelkedőbb pontját érjük el. E homokdombon 
kívül az egész Zsitva— Nyitra— Vág-Duna közötti rész, azaz aKurtakeszi, 
Martos, Keszegfalva és Apáli szigettől bezárt terület 105— 114 m. tenger- 
szinfeletti magasságot mutat. A Császta és Dudvág alsó szakaszának közén 
a bálványszakállosi Homokdomb uralkodik 117 m. t. sz. f. magassággal, 
környéke pedig mindössze 109— 114 méter nivókülönbséget tüntet fel.

A Dudvág és Duna köze egy mélyebb E-i és egy magasabb D-i terü
letre oszlik. Az É-i rész —  Puszta-Terem— Nemes-Ocsa— Ekel, Puszta-Föl—  
Aranyos— Duna-Ujfalút összekötő vonalig —  lapos mocsárfenék 108— 114 
m. között ingadozó magassággal, az e vonaltól D-re eső rész csak a Dunáig 
egy magasabb hát 109— 116 m. tengerszínfeletti magasság ingadozással. 
E hát legkiemelkedőbb pontjai a Puszta-templom (116 m.), az Őrkei domb 
(115 m.) és Ekel (Viharos) (115 m.) homokdombok.

Az egész területen az uralkodó magasság a 109— 112 m., a Duna 
0 pontja pedig Komáromnál 104'27 m. Látható ebből, hogy a terület egé
szében kissé K felé lejtő síkság, melynek egyhangúságát csak a belőle 
1— 2 m-rel kiemelkedő egy-egy elszórt homokbuczka zavarja meg.

A terület hidrografiai viszonyait nézve, az találjuk, hogy a Duna 
folyó vízállása mindenkor a legnagyobb befolyást gyakorolja területünk 
vízviszonyaira. A Vág balparti területét vizsgálva, látjuk, hogy a sok apró
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ér, mint a Kin gyes ere, Gepecse, Kis-Nyitra, Medgyes ere, a Nád-tó, 
Lnka-tó, Kerek-tó, a Tatos s Agyagoson levő posványok főleg talajvizet 
zárnak magukba. De táplálja őket a Yág-Duna, Nyitra, Zsitva víztömege 
s főleg a Duna, mely kis vízállásnál jó  vízelvezetőnek bizonyul, áradások
nál azonban az árhullám visszaszorítva e folyók vízmennyiségét, nem 
csekély károkat tevő árvizeknek lesz okozója A Dunának tehát e vizekkel 
szemben kettős szerepe van. Először ugyanis e vizek befogadóját képezi, 
másodszor azokra közép s magas vízállásainál visszahat. Ezen vissza
hatása (regurgitatio) a Dunának pl. az 1850-ik évi február havi nagy 
árvíz alkalmával egész Farkasáig terjedt, tömérdek károkat okozva.

Miután ugyanis a Dunának a Vág torkolatában az 1871 -ik év szept. 
hó 20-án észlelt kis vízállása az akkori feljegyzések szerint pl. kitett 
333 láb és 8 hüvelyket, az 50-iki árvíznél pedig ugyanitt 352 láb 
6 hüvelyket, Gután a városháza falába illesztett vörösmárvány-táblán 
pedig 352 láb 10 hüvelyket, látható, hogy a két vizszinkülönbözet circa 
19 lábat tesz ki.

Ugyanez az áradás a Nyitra-folyón egész Érsekújvárig hatolt fel, a 
Zsitva csatornán pedig egész Bagotáig.

Láthatni ebből a Duna folyónak e területre gyakorolt nagy hatását.
ügy a Vág, mint a Nyitra és Zsitva folyók alsó szakaszaikban csekély 

esésük következtében, posványosodásra hajlandók. A szabályozás révén 
ma már megváltoztak ugyan jó  részben ez állapotok, a mennyiben az át
vágások növelték esését e folyóknak, a védtöltések pedig meggátolják azt, 
hogy a Duna közép s nagy vízállásai alkalmával a Komárom— Zsitvatő, 
Érsekújvár— Guta között elterülő síkságot beláthatatlan vízfelületű tó- 
medenczóvé változtassa.

Ennyit a Vág balparti terület vízviszonyairól.
A mi a jobbpartnak (Csallóközi rósz) vízrajzát illeti, ott is főleg a 

Duna szerepel, mint főfaktor a vízviszonyok irányításában.
E terület tömérdek ere, mocsara, posványa: egykori vízmedrek 

maradványa s a közöttük húzódó hátak s dombocskák: egykori szigetek. 
Összefüggő ér gyanánt ma csak az Öreg- és Kis-Császta, továbbá a Dudvág 
a Bikás- és Lábány ere szerepel; nemkülönben a Semlékes. Mint egykori 
nagy mocsarak végső reliktumai a Nagy-tó, Malomárok és Tőrös érdemel
nek említést e területen.

Az egész terület vízviszonyaira azonban itt is a Dunának van leg
nagyobb befolyása.

Ma már védgátakkal mentesítve van e terület úgy a Vág, mint a 
Duna felől annyira, hogy csak magas vízállásnál fenyegeti árvízveszély a 
Csallóközt. Ezelőtt néhány évvel azonban a dunai árvizek óriási terüle
teken pusztítottak. így az 1850-iki dunai árvíz csak Komárommegyében
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(Csallóközi rész) 9710 holdat borított el; azaz hozzávéve Pozsony- és 
Nyitramegyéket, összesen 40290 holdat.

Ez árvizek többszöri ismétlődése életre kelti a posványok ereit, a 
mélyedmények már-már teljesen elapadó vizét s a mellett, hogy rettentő 
károkat okoznak, az egészségre is felette veszélyesek.

Legutóbb 1900 őszén volt a területen árvíz, mely Lél és Részinél 
töltésszakítás következtében a csallóközi részt, a felnyomott Vágduna 
vize pedig a Becsali-major melletti töltésszakadás következtében a Vág, 
Nyitra, Zsitva közötti területet borította el.

Geológiai viszonyok.

Területünk keletkezését a fentebb említett folyóknak köszöni. Allu- 
viális folyóbordalék széliében, hosszában. A Duna szerte kalandozó med
rével a mai Csallóköz egész területét össze-vissza szántotta. Áradásai 
kavicsot raktak, rendes vízállása finomabb anyagot ülepített le. A Vág, 
Nyitra folyók főleg a Kis-Alföldet beszegő löszterületek finom anyagát 
iszapolták át, meg-megszakítva ezt az áradások alkalmával hozott dur
vább homokréteggel.

Az átalános szelvény tehát e területen a következő : kavics, fino
mabb-durvább homok- és iszaprétegek váltakozva. E rétegek váltakozását 
aránylag nagyon kis területen is a folyóknak szigetképző hajlandósága 
magyarázza némileg. t

A zátonyok, képződő szigetek a víz eleven erejének gátat vetve, 
nemcsak a medrek helyét s irányát helyezték mindig másfelé, de horda
lékának elejtését is módosították akként, hogy a zátony különböző részén 
különböző finomságú anyagot ülepítettek.

A folyóhordalékon kívül szubaérikus képződményt is találunk terüle
temen, még pedig K-en a Basahegyet Marczelház határában, a Duna és 
az Aszód kanális közötti homokhátat, mely Duna-Újfalú, Aranyos, Ekel, 
Nemes-Ócsa között NyÉNy irányú hullámokat alkot és Bálvány-Szakál
lasnál a Homokdomb buczkasorait.

Amaz kihívott dunai homok, emezt a Vágnak partjain felgyülemlett 
homokhordalékból rakta a szél. Amaz sárgás, durvább szemű, emez fehé
res-szürke, finom esillámos.

Végül még egy homoklerakódást kell említenem, mely a Vág és 
Nyitra között a Lábánhát, Nagyhát és Koczkahátat, nemkülönben a Puszta- 
Káva. szállásokat alkotja.

Ez azonban már erősen vízjárta homokterület.
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Talajviszonyok.

Területemen a talaj féleségek a következőkép oszlanak meg. Laza 
talajféleségek: az előbb említettem homokok.

Említést első sorban mint futóhomok érdemel.
A Homoki pusztától egész Puszta-templomig ér. Buczkái párvona- 

lasan ÉNy— DK irányúak. Erősen csillámos, fehéres-szürke színű e homok, 
mélyrétegű s nagyobbrészt akáezossal borított.

Vöröses-barna színben mint laza homok a Basahegy, Marczelház, 
Czinkoshegy határolta területet borítja több méteres vastagságban. Ugyan
csak ilyen minőségű az Őrs— Nemes-Ócsa közötti hát homokja, csak kissé 
kötöttebb s alacsonyabban fekvő hullámai a többszöri vízjárástól már 
kissé iszaposak is.

A Vág és Nyitra közötti apró hátak homokja már fekete vagy sötét
barna színű, azaz erősen humuszos. Körötte mindenütt fekete, székes, ho
mokos agyagok, kotu-talajok és zsombékos területek vannak, a szabályozás 
előtti hatalmas mocsarak hirdetői.

A tápláló vízétől megfosztott posvány helyét most már rétek foglal
ják el, hol a fekete szurokföldön mind gyérebb lesz a zsombék, míg csak 
feltörés alá nem kerül a rét, hogy nehéz kötött agyagján mihamar ki
üljön gazdájuk nem csekély bosszúságára —  a szék. A fekete, szerves ma
radványokban még gazdag agyagréteg sehol sem túlságos mély. 30 —
150 között ingadozik vastagsága, de a 80 ^  fölüli már csak kis te
rületre szorítkozik. Alatta rendszerint sárgás, iszapos, székes homok vagy 
világos-szürke székes iszap fordul elő; legalul pedig durva, sötét-sárga 
homokot találunk. Úgy a világos-szürke homokos iszap, mint az említett 
sárgás iszapos homok, erősen székes és a levegőn összeálló, kőkemény lesz. 
Murvás anyagként is megjelenik ugyanez a képződmény hol a felületen, 
hol sekély mélységben a székes területen; a sárga homok pedig, mint 
összeálló, bizarr alakú konkréczió •—- atka a neve itt a gazdák körében.

Előfordul székes területen ugyanez a jelenség ugyancsak a Duna 
völgyében, a Nagy-Alföldön is.

Ilyen székes részei területemnek a Kurtakeszi és Hetény alatti 
Kenderföld és Kenderláp, az Úsztató és a Hetényi-puszta melléke. E szé
kes, iszapos agyagterületet sötét-szürkés színű, székes, iszapos homok 
övezi, mely utóbbi Zsitva hordalék, de a rajta tespedő vizektől eliszapo
sodott. Altalaja világos-sárgás iszapos homok. Az erek talaja szurokföld. 
E talajféleség borítja Martos- és Sándor-puszta között egy vékony sáv 
kivételével a Nyitra mindkét partját. A balparton tehát a Ham-gyep és 
Komócsin területét, a jobbparton az Öreg-Tónak nevezett nagykiterjedésű 
mélyedményt, mely a Tatos, Puszta, Agyagos és Fekete Kákóból áll.



(6 ) FÖLVÉTELI JELENTÉS. 173

A csallóközi részen ugyané talajféleség dominál, úgyszólván kizárólag 
és pedig az Öreg- és Kis-Császta, a Dudvag, nemkülönben az Aszód (Encs- 
ere) kanális mentén.

Ez óriási, fekete, székes agyagterület magába foglalja északról dél 
felé a Semlókes fölötti Laki-földeket, a Bogyai-réteket és Tógát hátat, a 
Barom-dűlőt és Ócsai-gyöpöt, az Ekli-gyöpöt és éktóaljai rétet, nemkülön
ben a megyercsi Páskomot és a Keszegfalva alatti Sövénhátat. E talaj- 
féleség dél felé való végződéseinél máris ijesztően kezdenek előtünedezni 
a vakszékfoltok. így a Tőrös mentén, továbbá az Ekli székes és Éktóaljai 
réten, Tebehát-puszta és Aranyos között a Barom-legelőn, ugyancsak az 
ócsa— ekel— aranyosi homokhát dombjai közötti völgyekben. így Puszta- 
Templomnál, Puszta-Ontopánál stb.

Még egy nagyobb kiterjedésű, de egyszersmind legfiatalabb talaj- 
féleségről kell e területen megemlékeznem. Ez az a finom, világos-sárgás 
színű, kissé homokos iszap, mely a Vág-Duna mindkét partján szélesebb 
sávban a Nyitra, Császta és Dodvág mentén pedig keskeny szegélyben 
húzódik. A nyitramegyei löszterületek leiszapolt finom anyaga ez, mely a 
jelenlegi medertől távolodva, mindjobban vékonyodó réteggel borítja az 
említett fekete agyagot. Értékes talajféleség ez iszap, melytől a védtöltések 
megfosztották a területet, úgy hogy az jelenleg csak a hullámtérben ra- 
kódhatík le.

Az egykor jófajta szénát termő, nagy kiterjedésű rétterület éppen 
ez iszap hiánya miatt fog mindinkább értékben csökkenni, amennyiben 
víz és trágya híján mint rét hasznavehetetlen lesz, feltörve kalászosok 
termelésére idővel biztos elszékesedésük fog bekövetkezni.

Ez iszapréteg legvastagabb (2— 4 m/) az említettem folyók közvetlen 
mai medrének partjainál, hol homokosabb rétegekkel váltakozik, s a 
jobb- és balparton mindinkább elvékonyodva, el is tűnik. E talajféleség 
borítja a Vág-Duna mentén a Kanizsa- és Kingyes-réteket, a Szőlősi-rétet, 
Nagy- és Kis-Szigetet s végül homokosabb része az Apáli-szigetet.

Ez iszaplerakódások mellett ugyancsak említést érdemelnek azok a 
sekély parti homokterületek, melyek főleg a kanyarulatok mentén talál
hatók. Einom, fehér-csillámos homok ez, melyen apró fűz- és nyires- 
bokrok vannak.

Még az e területen előforduló kavics- és tőzegről kell ezúttal meg
emlékeznem.

Kavicsot föltárva Nemes-Óesa-, Ekel- és Megyercsnél találtam. 
Ócsán a község Ny-i szélén tárták föl circa 1 '/a ™/ homokréteg alatt. Ekel 
határában az ekli vasúti megállónál találjuk meg circa 1 m]  mélységben 
szinte homok alatt.

Mindkét helyen való előfordulás egykori Duna mederre enged kö
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vetkeztetni, mely nagy kanyarulattal Tanytól— Márokháza, Puszta-Terem, 
Malomárok mentén haladt BEK-nek, azután Ocsát kikerülve, D-nek for
dult s a mai Szárazérnek megfelelően Érsek-Léinél lépett érintkezésbe a 
Nagy-Dunával.

Megyercs alatt a kavics Dodvág-hordalék.
A mi már most a tőzeg előfordulását illeti, arra nézve, bárcsak egy 

helyen sikerült jelenlétét határozottan konstatálnom, mindazonáltal csak
nem biztosan állítható, hogy főleg a Yág és Nyitra közötti Öreg-tónak 
(Martos-Sándor-puszta között) nagy kiterjedésű tőzegtelepe van, melyet 
azonban 2 rnj  mélységben elérnem nem sikerült. Csupán csak egy helyen, 
a Keszegfalva alatti Bikásérben konstatáltam egy hídalapozás alkalmával 
előfordulását, hol is a sárgás Yág-iszap (30 %») alatt sötét-barnás, fekete 
iszapos agyag táratott föl tőzegnyomokkal (70 alatta pedig víz és
tiszta tőzeg.

Nagyon kívánatos volna e területen ez irányban egynéhány kutató
fúrást eszközölni. *

Végezetül e helyütt kedves kötelességet teljesítek, midőn köszönetét 
mondok első sorban a komárommegyei alispáni hivatalnak szíves jóindu
latáért s támogatásáért; nemkülönben Decsi L ajos keszegfalvi jegyző úr
nak, ki mindent megtett ottlétem alkalmával arra nézve, hogy munkámat 
megkönnyítse, s annak sikeres keresztülvitelét előmozdítsa.


