
14. Agrogeologiai jegyzetek Kúnszentmiklós és Alsódabas
vidékéről.

(Jelentés az 1903. év i részletes agrogeologiai fö lvéte lrő l.)

Gü l i  V ilmos-íóI.

A 17. zóna, XX. rovat Dunaadony— Kúnszentmiklós jelű, 1: 75.006 
méretű szekezió részletes agrogeologiai fölvételét tavaly a DK-i lapon az 
Apaj-puszta és Kúnszentmiklós által rögzített északdéli vonalnál hagy
tam abba. Az idén feladatommá tétetett, hogy e lap térképezését a jelzett 
vonaltól kelet felé folytassam, egészen annak keleti szóiéig, ennek meg
történtével pedig áttérjek az EK-i lapra.

Az 1903. év nyarán fölvett területem Pestmegyének Kúnszentmiklós, 
Peszéradacs, Gyón. Alsódabas, Felsődabas, Sári és Bugyi határába eső 
részét foglalja magában. Domborzati viszonyait tekintve azt látjuk, hogy 
az általános 97— 98 m-nyire a tenger színe fölött fekvő síkságból ENy- 
DK-i irányú homokbuczkák emelkednek ki, a melyeknek magassága kb. 
100— 120 m. a tenger színe fölött. Ilyenek: a Bábonyi szőlők (101— 104 
méter), a Látós ház dombja (104 m.), a peszéradacsi dombok (101— 106 m.), 
Pünkösdhalom (105 m.), Tasifa (106 m.), Kenyérvároshegy (109 m.), a 
szabadrétpusztai Szőlő-hegy (102 m.), Leányvár-domb (103 m.), Kis-árpás 
(99 m.), Nagy-árpás (101 m.), Császár-hegy (107 m.), Kápolna-hegy (102 m.), 
Hosszúhát (106 m.), Gulyaállás-hegy (103 m.), Csúcsos vagy Hegyes-hegy 
(110 m.), Kettős-hegy (105 m.), Zsidó-hegy (102 m.), a peszéri erdő bucz- 
kái (100— 106 m.), a felsőpeszéri «Buczkák» (119 m.), a dabasi «Buczkák» 
(111 m.), Nagysngár-hegy (103 m.), az Ürbő-hegv (109 m.), Borzas-hegy, 
Bugyinál a Batár-hegy (102 m.), Tatár-hegy (115 m.). A térszín kelet felé 
átalában emelkedik, úgy hogy a szekezió északkeleti sarkát metsző ó-allu- 
vialis part felé már a laposok is 104—107 m-nyire fekszenek a tenger 
színe fölött, míg a hátak abszolút magassága 114— 120 m-re fölmegy.

Vízrajzi tekintetben azok a mocsarak, turjányok említendők, a me
lyek a homokhátakkal egyetemben a fölvett terület képét adják. Ilyen 
mindjárt Kúnszentmiklóstól keletre a Dávidszék, a Gyékénytó és a Pap
rét, mely utóbbi kettőben a víz csak egymást követő igen száraz észtén-
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dökben apad k i; továbbá az ÉD-i irányban hosszan elnyúló Szittyó, valamint 
a Farkasordító; Puszta Urbőn a Szittyó turjány, mely a Sári víz déli nyúlvá
nya. A Sári víz északfelé a Bugyi alatti ú. n. Második turjányban és a kisebb 
Első turjányban folytatódik. Ilyen a dabasi Yizesnyilás által a Sári vízzel 
összefüggő gyóni Nagy víz és a Babádok keleti oldalán elterülő Nagy tur
jány, Farkas turjány és Bókás mocsár is. Ezek a mocsaras területek Tak
sonynál, Harasztinál indulnak ki s a homokbuczkáktól meg-meg szakítva 
DDK-i irányban húzódnak lefelé. Legtöbbjük kiszárad nyár idején, még a 
Sári víz is, csak még a Nagy turjány 1— P5 m. magas zsombékai között 
csillant föl a víz. Ez a turjány híven megőrizte eredeti képét. Bengeteg 
nádas, közbe-közbe alig megközelíthető partosabb helyek, szigetek. Ezeken 
apró ligetek keletkeztek, a melyeket a fáknak a náderdőből kimagasló 
lombkoronái jeleznek. Nyugatról egy keskeny homokhát határolja, kelet- 
felől azonban belenyúlik a Kákás erdőbe s a Farkas turjányban és Bókás- 
mocsárban vész el. Vizét egy Sári alatt elhaladó s itt malmot hajtó, ma 
már rendes árokba szorított vízfolyás vezeti le a Sári víz felé. A Sári vizet, 
mely területem legkiterjedtebb mocsaras területe, majdnem teljesen szá
raznak találtam. Eredeti arczulatát ez egyáltalán nem tartotta meg; a nád 
majdnem teljesen kiveszett belőle, csak éppen északi részén van még csak 
olyan; helyét fekete káka foglalta el. Szigetein, a milyen a Hosszú-, Ugró- 
és Nagyszalma-sziget, fa nincsen, csak gyöptakarót találunk. Ugyanilyen 
a Nagyvíz, a Szittyó turjány és a többi mind. Fölemlíthetem itt még az 
alsódabasi kis tavat is, mely ezidén szintén teljesen kiszáradt. Ez annyi
ból érdekes, hogy a múlt század nyolczvanas évei elején egyszerre meg
telt vízzel, ki is áradt s elöntéssel fenyegette Alsódabast, úgy hogy gyor
san készített árkok segítségével kellett a vizet elvezetni. Bizonyára egy 
régi eret nyitottak volt meg valami úton-módon, a melynek vize úgy 
fakadt ki, mintáz pl. aPalicsi-tóban a XVIII. század elején történt. E tur- 
jányok átalakulásának egy későbbi stádiumát pl. a Dabas nyugati olda
lán elterülő Vizesnyílás tárja elénk, a melyen a zsombákok már eltűntek, 
a felületet fű borítja, s a mely kaszálóul szolgál. Ugyanezt látjuk Kún- 
szentmiklóstól keletre és északkeletre a Kaszálók, Kovácsrét, Ménesjárás, 
Felsőbirka-járás és Tehénjárás pevű területeken is, a melyeken —  mint 
nevük is mutatja —  azelőtt nagyban folyt az állattenyésztés is. Itt egyes, 
kissé partosabb helyeken a szántással is megpróbálkoztak, de ismét abba
hagyták, mert az őszi veteményt a tavaszi esőzéseknek e területeken meg
álló vize tönkre tette; tavaszszal pedig ezek a részek éppen a rajtuk meg
álló víz következtében nem munkálhatok. Nagyobb sikerrel járt a Bókás 
mocsár gazdasági hasznosítása, a melyen a talajvíz egy nagyobb árokkal 
alábbszállíttatván, takarmányrépát termesztenek —  úgy látszik elég 
sikerrel.

A m. kir. földtani intézet évi jelentése. 4903. 14
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Területein geológiai viszonyait tekintve, a rajta előforduló képződ
mények a következőkép csoportosíthatók:

O-alluviális löszhomok,
« « futóhomok,

Alluviális lösz,
« löszhomok,
« homok.

,Az ó -a l lu v iá l is  lö s zh o m o k ' fölvételi lapom északkeleti sarká
ban jelenik meg, mely a Csíkos-pusztától keletre egy körülbelül 3 m. 
mély leásásban jól föl van tárva. Ebben a leásásban a következő szel
vényt kaptam, melyet a gödör fenekén eszközölt két méteres fúrással ki
egészítettem :

Homokos vályog, 0'3 m.
0'3 m____ ___________

Löszhomok, benne pupákkal, síiccineákkal, planorbisokkul 
és spheriumokkal, 0’5 m.

0-8 m--------- --- -------
Világos sárgás szürke, levelesen elváló agyag, melyben a 

planorbisok túlnyomó mennyiségben vannak meg, de 
rajtuk kívül succineák, bulimusok és helixek is találkoz
nak, 0‘3 m.

1T m______________
Sárga, finoman rétegzett, erősen homokos agyag, rozsda

foltokkal ; benne sok a helix, bulimus és pupa, de mel
lettük kevés succinea is található, 1 '5 m.

6 m_______________
Sárga, kissé agyagos homok, melyben sok a csillám, 05 m.

3‘ 1 m________________
Vörösbarna homok, 04 m.

3'5 m--------------------
Sárga homok, 06 m.

4'1 m___ ____________
Sárga agyagos homok, 05 m.

4*6 m______ _________

Ehhez hasonlók a lapom keleti szélén már kívül eső alsódabasi 
téglavető gödrében is a viszonyok. Itt azonban egészen alul élénk 
rozsdavörös színű, durva homokot is találtam, mely már diluviálisnak 
látszik. A fenti rétegekben konstatált fauna, de az anyag s a magassági 
viszonyok is azt mutatják, hogy régibb képződménynyel van dolgunk.
A harmadik és negyedik réteg biztosan folyóvízi lerakódás, amint azt leve-
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les rétegzettsége mutatja. A mocsári, illetve édesvízi és szárazföldi ala
kokból álló vegyes fauna pedig azt a gondolatot ébreszti az anyag minő
ségével egyetemben, hogy talán ez is egy fajtája az újabban mocsárlösz 
neve alatt összefoglalt képződményeknek.

A felső talaj itt homokos vályog, mely eléggé humuszos és meszes, 
laza, morzsás szerkezetű.

Az ó-allwviális fwtóhomolc lapom északkeleti sarkában kis 
területet foglal el. Közepes szemnagyságú s Dem nagyon meszes. Két- 
három méter magas buczkákat alkot, a melyek ma már meg vannak 
kötve.

Fölszine vöröses barna, lefelé téglavörösbe s azután kb. 1 m. mély
ségnél sárgába megy át. T beitz P éter * e vöröses barna színt úgy magya
rázza, hogy a homokot erdő födte, a melynek humusza a homok felső 
részét átjárta. Az erdei humusz azonban sok feloldott vassót tartalmaz, 
a melyek az erdő kiirtásakor, a midőn a humusz oxidálódik, minden 
egyes homokszemcsét vasrozsdakéreggel vonnak be.

Az alluviális lösz és löszhonvok fölvett területem nagy ré
szét foglalja el. A Duna kiszáradt laposaiból kifúvott por azonban csupán 
kevés ponton esett száraz területre s csak inkább szigetszerűen találjuk 
meg, mint pl. Kúnszentmiklós vidékén s tőle északra is. Túlnyomó része 
nedves, vízállásos területekre hullott le s itt átalakulást szenvedett. As- 
ványszemeit föltárta a turjányok humuszos és székes vize, úgy hogy sok 
agyag keletkezett s úgyszólván mindenütt egészen tömött márgás anyag
gal találkozunk, a melynek színe piszkos szürke, sőt egészen fehér. A víz 
alatt oxidálódó humusz az ehhez a folyamathoz szükséges oxigént ugyanis 
e talaj ferrovegyületeiből veszi; ezek ily módon a szénsavas vízben old
ható ferrivegyületekké lesznek s kilúgoztatnak, a minek a talaj elszínte
lenedése a következménye. Mésztartalmát nem veszítette el, mert sósav
val megcsöppentve pezseg. A homokbuczkák között elterülő mélyedések
ben erősen homokos, majdnem teljesen fehér s kisebb-nagyobb konkréeiókat 
tartalmaz. Alatta szintén egészen fehér homok fekszik, mely ugyanolyan 
kinézésű. Az újak között dörzsölve, azokat erősen fehérre festi. Mind
kettő nagyon székes. E szódatartalom keletkezésének magyarázatát Treitz 
P éter föntidézett munkájában adja. «A növények elhalt részei a talajba 
jutnak, itt oxidálódnak, szerves részük vízzé és szénsavvá elég, a szervet
len részből pedig hamú lesz, melynek vízben oldható sóit az eső és hóié

*  A  D u n a -T is z a  közének  a g ro g e o lo g ia i le írá sa . (F ö ld tan i K öz lön y , X X X I I I .  
köt. 297. 1.)
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feloldja s a földbe mossa. A homokterületre mindig több víz jutott rá, 
mely kevés sót tartalmazott, mint a mennyi róla lefolyt, a fenmaradó 
rész a nyár folyamán elpárolgott. így a talajnedvesség sótartalma évről- 
évre töményebb lett, míg végre oly sóssá vált, mint a minőnek ismerjük.# 
Hozzá teszi, hogy H ilgard szerint meszes talajon •— a mely eset nálunk 
megvan —  a növényi hamu nátronsói mind széksóvá változnak át, mely 
a talajból legnehezebben kimosható lévén, a többi sók rovására felgyülem
lett. E réteg alatt én is találtam területemen több helyütt réti márgát, 
vagy réti mészkövet, kb. 1 m. mélységben és 10— 20 cm. vastagságban. 
Nem alkot nagyobb területen összefüggő réteget, hanem csak helylyel- 
közzel jelenik meg. Ilyen homokos réti mészkövet, mely a talajban ki
váló szénsavas mésztől származik, a mennyiben az a homokszemeket 
összeragasztja, Peszéradacs község keleti határán, a Szittyóban, továbbá 
a dabasi Vjzesnyilason gyűjtöttem.

E képződmények feküje igen sok helyen többé vagy kevésbé élénk 
zöldre festett érdes, csillámos homok, mely alatt ólomszürke iszap 
rekeszti be a 2 m-es talaj szelvényt. E zöld homok színét a benne foglalt 
ferrovas vegyületeinek köszöni, a miről igen egyszerűen győződhettem 
meg oly módon, hogy a Mánteleki szőlőktől keletre elterülő laposról gyűj
tött mintáját levegőn tartottam. Ez a homok, mikor a tányérfúró fölhozta, 
egészen vizes és élénk kékes-zöld színű volt. Néhány hónap múlva már 
egészen kifakult, sárgás lett, megnedvesítve pedig barnás színt mutatott, 
jeléül annak, hogy a ferrosók íerrisókká oxidálódtak benne. Az Ürbő 
pusztán, a Kaszállók, Ménesjárás és Felsőbirkajárás nevű területeken he
lyét sárga színű, sokszor rozsdafoltos, szintén érdes homok foglalja el.

Az alluviális lösz és löszhomok felső talaja humuszos vályog, a 
melyen sok helyütt székes foltok mutatkoznak. Ez némelykor csak igen 
vékony rétegben van meg, mint pl. az Apaj-, Bankháza-puszta és a Szú
nyogok között is. A hol teljesen hiányzik, a fehér fölszinen csak gyéren 
látni kicsiny fűbokrokat s itt e helyen a kopár foltok apró kavicsokkal van
nak behintve. A vízállásos, mélyebb fekvésű helyeken a növényi anyagok 
bomlásának csökkenése következtében a felső talaj egészen fekete a nagy 
humusztartalomtól s erősen kötött; tehát ú. n. szurokföld. A homokbuez- 
kák közelében több-kevesebb homok is keveredik hozzá. Vastagsága álta
lában 0'1—05 m., de akadtam olyan pontra is, mint pl. a Mády-rét 
Felsődabasnál, a hol vastagsága mintegy 2 m. A turjányokban tőzeges 
agyagot vagy agyagos tőzeget találunk feltalajképen. Az itt mutatkozó 
zsombékok, melyeket a legtöbb helyen a száraz időszakban itt legelésző 
jószág letiport már s melyek csak a Sári víz némely pontján, kiváltképen 
azonban a Nagy-turjányban maradtak meg eredeti formájukban, laza 
tőzegből állanak.
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A z  alluviálLs hoiTloh a fölvett területen Bugyitól kezdve 
ENy—DK-i irányú párhuzamos vonulatok alakjában húzódik le a lap ke
leti, illetve déli széléig. Buezkái gyöptakaróval vagy erdővel és mezőgaz
dasági kultúrával vannak megkötve. Eléggé öregszemű; a lekoptatott, 
sárga, homályos és vasrozsdával bevont szemek mellett élesek is akad
nak, valamint apró csillámpikkelyek is. Több helyen tapasztaltam, hogy 
a felületi barna humuszos rétegen kívül még 1— 2 vékony ilyen termő
réteg fordul benne elő, jeléül annak, hogy több Ízben újabb homok borí
totta el a már vegetácziós homokbuczkát. Tapasztaltam ezt neveze
tesen Kúnszentmiklóstól keletre a kecskeméti úton, a Peták tanyán túl. 
Itt számos gödör van, a melyekből a kúnszentmiklósiak hordják a homo
kot. E homokfeltárásokban nagy mennyiségű konkréczió volt látható. Ezek
nek nagysága igen különböző. Találtam apró, borsónagyságuakat, a me
lyek körtealakúak voltak; nagyobb hengereseket és lemez alakúakat, de 
láttam néhány igen tekintélyes nagyságút is. Ezek az atkák —  a hogy 
itt nevezik — a mész czementáló hatása alatt jönnek létre s gyűjtöttem 
belőlük olyant, a melynek hossza 50 cm, szélessége 40 cm, vastagsága 
pedig 5— 10 cm. A vastagság ez egyenetlensége abban leli magyarázatát, 
hogy e példány különösen fölfelé fordított oldalán ismét széjjel málhatott 
s így lapos teknőalakot öltött, a melyben a peremén kívül néhány —  
bizonyára keményebb -— részlet is megmaradt, az eredeti vastagságot 
jelezvén.

Innét északra, illetve északkeletre a homokhátak nagyobb ma
gasságot érnek el. így pl. a Peszéri-erdőben, a felső-peszéri és dabasi 
«Buczkák»-ban, a hol egy-egy buczka egészen 119 m. abszolút, tehát 
mintegy 10 m. relatív magasságot is elér. Itt a homok leginkább erdővel 
van megkötve, de helylyel-közzel megbontotta a szól, mely a kikezdett 
buczkát átvágva, az így keletkezett szélárok mögött a homokot újabb 
garmadává fölhalmozta. E homokot a szél reá fújta a löszterületre, mert 
pl. éppen a Peszéri-erdőtől borított, jobbadán apró buczkákból álló ho
mokvonulat kis mélyedéseiben ezeknek mélysége szerint vékonyabb vagy 
vastagabb homokréteg alatt —  melynek felső része az állandó nagyobb 
nedvesség következtében humuszosabb és kötöttebb —  a szurokföldszerű 
fekete agyagot s ez alatt a csapóföldet, valamint az érdes homokot meg
találjuk.

A homokvonulatok anyagát tulajdonkópen négy csoportba lehetne 
osztani. Meg lehet különböztetni a futóhomokot, mely területemen ma 
ugyan már nincs mozgásban, de egyes buezkái —  mint az előbb említet
tem —  mégis ki vannak kezdve. Világos színű csillámot kevesebbet tartal
maz s rajta az ákáczok, tápláló anyagok híjján igen csenevészek marad
nak. Ez alkotja a legmagasabb dombokat, így pl. a dabasi Buczkák-at-
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is. A második homok már humuszosabb, valamivel kötöttebb, rajta mező- 
gazdaság vagy szőlő'knltura is folyik. Ilyent pl. a Bábonyi-szőlőkben 
vagy Alsópeszéren találunk. A harmadik homokféleség a benne foglalt 
humusztól és vastól egészen sötétbarna. Ide számítom a Fekete Mántelek 
vidékén előforduló vörösbarna homokot is, a melynek szemei erős vas- 
rozsda-réteggel vannak bevonva, a mi arra mutat, hogy itt egykor hatal
mas erdei vegetáczió díszlett. Hallomás szerint tényleg itt terült volna el 
a nagy Mánteleki erdő, a melynek a Fekete-Mántelek kastélya előtti hár
mas fasor s talán a mögötte levő Kis-erdő is, valamint a dűlőkön elszór
tan álló vén ákáczfák bizonyára legutolsó maradványai. Negyedik fajta 
homoknak lehetne venni azt a már említett kötöttebb, fekete homokot, 
mely homokterületen a kevésbé mély fekvésű laposoknak az anyaga, 
mint a milyenek pl. Fekete-Mántelken is vannak. Ezekben a mélyedmé- 
nyekben az ember rendesen a következő szelvényt kapja. Felül kötött 
fekete homok, melyet sok esetben a barna homok 0'1— 0'5 m vastag 
rétege takar; alatta laza fekete homok következik, ez alatt pedig 
durva, érdes homok.

A Fekete-Mántelken fölül és Bugyi alatt levő homok felszíne mur
vás : ez arra látszik mutatni, hogy a szél innét elhordta, lefújta a homo
kot délkeleti irányban, hogy ez tulajdonképen kifújt terület, a melynek 
anyagát a szél a «Buezkák»-ban tornyosította fel. E mellett mintha a 
térszíni viszonyok is szólnának, mert míg az előbb említett területen a 
legmagasabb dombok is csak 102 m magasak, addig a «Buczkák»-ban 
105— 111, sőt 119 m magasságot is elérnek.


