
15. Érsek-Léi, Kis-Keszi, Nagy-Keszi, Nagy-Tany, Alsó-Geller, 
Csicsó, Fuss és Kolos-Néma községek (Komárom vármegye) 

környékének agrogeologiai viszonyai.

(Jelentés az 1902. évi részletes agrogeologiai fölvételről.)

Dr. László Gábor tói.

Az 1901. évi október hó 2-án kelt magyar kir. földmívelésügyi 
miniszteri rendelet értelmében magyar kir. II. osztályú geologusi állá
sára kinevezésemet nyertem és ezen minőségemben az 1901— 02-iki 
tanév két semesterére, ugyancsak magas miniszteri rendelet alapján, a 
magyaróvári kir. gazdasági akadémiára küldettem, a talajismeret elsajá
títása czéljából. A nevezett akadémián mint rendkívüli hallgató végzett 
tanulmányaimról szabályszerű értesítőmet megkapván, a magy. kir. föld
mívelésügyi miniszter úr 0  Nagyméltóságának 1902. év június hó 7-én 
44080. IV. 3. b. szám alatt kelt rendelete értelmében a nyári országos 
geológiai fölvételekre kiküldettem. Ezen munkaidőre a magy. kir. földtani 
intézet tek. igazgatósága által részben telegdi B oth L ajos főbányataná
csos úr (Alsó Fehér vármegyében), részben Halaváts Gyula főgeologus 
úr (Hunyad vármegyében) mellé lévén beosztva, a hegyvidéki geológiai 
munkálatok módjának elsajátítására, az agrogeologiai munkálatokhoz 
augusztus hó második felében kerültem, és pedig Timkó Imre geológus 
úr mellé (Komárom vármegyében) rendelve, kinek az agroeologiai fölvé
telt illető gyakorlati útmutatásaiban részesültem. Fogadják nevezett urak 
irántam tanúsított önzetlen fáradozásaikért és kitüntető jóindulatukért leg
őszintébb hálámat, minthogy nekik nemcsak ismereteimnek, hanem közös 
föladatunk iránti tiszteletemnek és lelkesedésemnek gyarapodását is kö
szönöm. *

A hivatalos rendelet értelmében Timkó Imre geológus úr mellett 
1902. év augusztus hó közepétől kezdve dolgoztam s szeptember hóban 
már alkalmat nyertem önálló munkálódásra, és pedig a katonai vezér
kari térkép 14. zon. ÜWTII. rov. DNy-i, valamint az ezzel határos 14. zon. 
XVII. rov. DK-i lapjain. Geologiailag térképezett területem a magyar Kis-
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Alföld komárommegyei Csallóközében, közvetlenül a nagy Duna-ág mel
lett fekszik és a következő községek környékeit képezi: Érsek-Léi, Ivis- 
Keszi, Nagy-Keszi, Nagy-Tany, Alsó-Gellér, Csicsó, Füss és Kolos-Néma.

A bejárt vidék úgyszólván tökéletes síkság, átlagos 110 m/-es tenger- 
színfeletti magassággal, melynek ^összes magassági ingadozása alig 6 m. 
Ez a nagy magasságbeli egyöntetűség, összevetve az alább vázolandó 
geológiai szerkezettel, világosan feltünteti, hogy a Csallóköz e része nem 
egyéb a Duna feltöltésénél, az északról dél felé nyomuló Duna üledékénél. 
Hogy egy ilyen terület még észrevehető nyomait viseli keletkezésének, 
jó  példája gyanánt említhető a tőlem megismert vidék, mert, eltekintve 
az igen nagy elterjedési! mocsarak és vizenyős területektől, a Dunának 
egy, a jelenlegi medertől immár teljesen elzárt ága, valóságos morotvája 
a Yistó (v. Ásvány) nevű ívalakú mocsár, melyet a rajta keresztül ve
zetett megyei csatorna nem csekély mértékben apaszt. Ezen mocsárral 
északról egy vele teljesen megegyező körvonalú vizenyős terület, az ú. n. 
Sáros-ér határos, mely a Yistó-holtágnak még korábbi helyzete gya
nánt tekinthető. Átalában egész munkaterületem túlságosan bővelkedik 
felszálló talajvízben, mely bajon ugyan számos le- és elvezető csatorná
val némileg segítve van, de ezeknek összefüggő rendszeressége, valamint 
megfelelő műszaki berendezések hiányában a Duna áradásainak idejében 
az eredmény semmisnek mondható. Annak daczára, hogy a szóban forgó 
területen a nyári csapadék nem nagy, az állandóan vizes területek rend
kívül nagy kitérjedésüek és a hol a talajvíz a felszínen látható nem is 
volt, 2 m/ mélységben szinte kivétel nélkül elérhettem.

A Duna alig kiemelkedő partját széles övben követik a fűz- és 
nyárfaligetek, melyek a hatalmas védőgátaktól átszelve, részben a folyam 
mesterséges hullámterét borítják. Ezen parti szegélytől északra a szántó
földek és legelők oly módon oszlanak el, hogy utóbbiak túlsúlyban vannak 
és az alig észrevehetően kiemelkedő szántóföldeket szigetszerűen övezik.

A térszíni egyhangúságnak teljesen megfelelők a talaj geológiai 
viszonyok.

Munkaterületemen mindenütt csak alluviális képződményekkel ta
lálkoztam, még pedig a legfiatalabbkorú lerakodásokkal, melyeken az 
eolikus erőknek még csak csekély, vagy éppen semmi nyoma sem tapasz
talható. A megkülönböztethető talaj féleségek átalában csak homokból, 
agyagból és iszapból alkotottaknak bizonyultak.

A homok a Csallóköz szóban forgó részén kivétel nélkül az altalajt 
képezi és mint ilyen, kétféle minőségét külömböztethettem meg, melyek
nek elterjedése is kétféle. A Duna partjain és árterületén a homok finom- 
szemű, vasrozsdától foltos és sok csillámot tartalmaz; bőséges iszap
keveredésénél fogva meglehetősen tömött és feltárásaiban is kevéssé omlós
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meredek falakat képez. A hol ez a finomszemű homok a feltalajt is al
kotja, ott természetesen a mész felbontása következtében még tömöttebbé 
lesz és még mindig elegendő kapillaritásánál fogva a talajvízzel a szék
sókat a felületre emeli, létesítve azon talajnemet, melynek helyi elneve
zése az atkás föld. Ilyen területeket nagy kiterjedésű legelők jeleznek, 
hol az elegendő vízmennyiség daczára is a növényzet csak nehezen és 
csekély változatossággal tengődik. Az «atka» név tulajdonképen itt azon 
meszes konkrécziókat illeti meg, melyek az ilyen székes és iszapos homo
kokban igen elterjedtek és a lösz-bábokra emlékeztetők. A talaj maga 
a levegőn kiszáradva kőkeménységet érhet el, minek következtében a szá
raz nyári hónapokban rajta új vegetáczió nem fejlődhetik.

Ettől lényegesen eltérő azon homok, mely a Duna partjaitól mint
egy 3— 6 km. távolságú övben az altalajt képezi. Ez világos-sárga, igen 
durva és kevéssé koptatott szemű kvarczhomok és IVa— 2 m. mélység
ben mindig vizet tartalmazó. A felszínhez közelebb vasrozsdától vörösre 
festett és területem három pontján közepes nagyságú kavicscsal kevert- 
nek bizonyult. Nyilván jele ez annak, hogy nem csak egyszerű áradás 
hordaléka, hanem egy immár elenyészett folyó-ágnak, talán a fennemlített 
Sáros-érnek megfelelő maradéka, mire abból is következtethetek, hogy 
e durva homokok és kavicsos homokok Füss, Nagy-Tany és Nagy-Keszi 
környékeinek magasabb helyein terülnek el.

Az agyag magában véve mint sötét, néhol igen szívós talaj, átalában 
az erek és mocsarak partjait szegélyezi. Nagyobbrészt azonban a homokok
kal különböző arányban keverve a termőtalajt képezi. Az agyagos homo
kok és homokos agyagok területemnek legnagyobb részét borítják, bár 
számos esetben csak alig néhány cfm vastagságban, a mikor is az alattuk 
fekvő atkás föld hátrányait ellensúlyozni nem képesek; másrészt a kör
nyék nem egy pontján az agyagot vályogvetésre és téglaégetésre hasz
nálják.

Végül még meg kell emlékeznem az iszap-ról, mely egyrészt a 
fennebb leírt finomszemü homoknak lényeges alkotórésze és annak való
ságos lösz-külsőt kölcsönözhet, másrészt az állandóan vízdús mélyedések
ben, erekben, agyaggal keverve sötét színű és szívós természetű. Utóbbi 
körülmények közt rendesen édesvízi, mocsári csigákat és kagylókat zár 
magába, melyek azonban csak a legfiatalabb, ma is élő fauna maradványai.

*

A mi az itt körülírt talajok mechanikai elemzését illeti, a jellem
zőbbekről a következőkben számolhatok b e :

.4 m. kir. földtani intézet évi. jelentése. 1902. 12
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1. Iszapos homok (atkás föld). [Lelt. sz. 304, altalaj].
Szénsavasmész-tartalom : 43‘5 o/0.

Agyag............ . -  _ .................. — ~~ — — 4-23 %
Por ... ......... ................ ............ _ . _ _ _ 35-23 «
Iszap ................ .........._. — — — — 27-75 <(
Homok ... ... ..........  ... ...... 20-77 «
Durva homok .......................... __ ___ 4-24 «
Legdurvább alkotórészek ....... 5-31 <(

összesen 97-53 %
Iszapolási veszteség ---------- — 2-47 o/o

2. Agyagos homok. [Lelt. sz. 257, feltalaj].
Szénsavasmész-tartalom 32*4 o/o.

Agyag 9-50 O/o
Por .... ............  ........................ ...... ____ __ 10-92 «
Iszap _  — .... .......... . . ... ... .... — 33-96 «
H om ok.... .. . _. .. . .......... .... .......... 33-67 ((
Durva homok ...... ... ... .... 8-30 «
Legdurvább alkotórészek ... .. 0-80 «

Összesen 97-15 %
Iszapolási veszteség. ------ .... .... 2-85 %

3. Homokos agyag. [Lelt. sz. 256, feltalaj].
Szénsavasmész-tartalom : 31*7 o/0.

Agyag... ... ............ ...................... — — — ~~ 16-93 %
Por ■_ ................ ....  ... . . . ______ 29-41 «
Iszap ..... . ... .... .... ... ..............._ —  —  — 34-13 ((
Homok _  „. ................ ........... ... .... _ _ 5-78 ,(
Durva h om ok ____ ______ __ 5-36 «
Legdurvább alkotórészek ... ... . .... _ 2-76 ((

Összesen 94-37 O/o
Iszapolási veszteség 5"63 o/o

4. Agyagos iszap. [Lelt. sz. 302, altalaj].
Szénsavasmész-tartalom : 42-2 o/o.

Agyag — ~~ ~~ 10-99 O/o
Por .. ._ ..........  .... ______ ____ _ 12-77 ((
Iszap .... _  .... ...... 56-25 «
Homok ...... .... ... ____ __ ___ ... .... . . . _ 14-84 ((
Durva homok ..... _ .... 1-53 ((
Legdurvább alkotórészek .„ .... _ 0-27 «

Összesen 96-65 % 
...........  3-35 o/oIszapolási veszteség ...
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Ezen számokból kitűnik, hogy területem jellemző talajai túlnyo
móan a legtökéletesebb elaprózottság eredményei, a mennyiben az agyag, 
por és iszap bennük összevéve mindig meghaladják az 50 o/o-ot, de olykor 
a 80% -ot is. Szénsavasmész tekintetében normálisoknak mondhatók, 
mert a szénsavasmész-tartalom bennük 25— 56 o/0 közt ingadozik; csak 
egyik sötét, szívós agyagban, másrészt egyik durvaszemű, vízben bővel
kedő homokban (altalaj) találtam a szénsavas mésznek csak 9— 10 %-át.

Átalában véve, (miként azt e sorok kezdetén is említettem) a mező- 
gazdaságra nézve itt nem a talaj minősége a hátrányos ok, hanem az 
egész területnek aránylag mély fekvése s így közvetve a felszálló talaj
vizek, melyeknek hol kellő elvezetéséről, illetve szabályozásáról gondos
kodva van, minden tekintetben meghozza a föld a fáradság gyümölcsét. 
Ennek kirívó példáját Füss község környékén tapasztalhattam, hol a pan
nonhalmi Benedek-rendnek uradalma mintaképe lehet az ehhez hasonló 
terület gazdálkodásának. Kedves kötelességemnek tekintem e helyen a 
nevezett rend füssi jószágkormányzójának, főt. H orváth Bálint úrnak 
köszönetemet ismételni azon kiváló szívességéért és vendégszereteteért, 
melyek mellett munkám iránti érdeklődését és támogatását élvezni sze
rencsém volt.

FÖLVÉTELI JELENTÉS.


