
16. A nyitramegyei Tornócz és Urmény környéke.

( I — m  táblával.)

(Jelentés az 1903. é v i részletes agrogeologiai fö lvételről.) 

HoRUSITZKY HENBIKtŐl.

Az 1903. évi nyár folyamán, mielőtt a még előző években meg
kezdett országos fölvételi területemen, a Iiis-Alföldön, folytattam volna a 
részletes agrogeologiai munkálatokat, —  dr. semsei Semsey A ndor úr 
0 méltóságának bőkezűsége folytán alkalmam nyílt, hogy Magyarország 
löszterületeinek pontos áttanulmányozását megkezdhessem. Böckh János 
miniszteri tanácsos úrral, a m. kir. földtani intézet igazgatójával egyet- 
értőleg ez évben mindenekelőtt a Kis-Alföld tűzetett ki czélul.

Útra indultam május hó 17-én s először is. miután a Pápa városi 
polgármesteri és kapitányi hivatal előzékenysége folytán nyolcz napon át 
előfogatot élveztem, Pápáról Lovászpatonán és Győrszentmártonon át, 
Győr környékét jártam be ; majd Bábolnán, Tatán, Bakony szombathelyen 
és Zirczen keresztül vissza Pápára utaztam, a közbe eső területeket vizs
gáltam át és több helyről gyűjtéseket is eszközöltem. Azután Zalaeger
szeg, Szombathely, Bükk és Sopron környékén több napig tartózkodván, 
Pozsonyba, érkeztem. Pozsony környékének bejárása után, kocsin Malacz- 
kára mentem, s onnan Holics felé folytattam utamat. Holicsról Trencsén- 
tepliczre érkezvén, Trencséntepliczen több napra ismét kocsit fogadtam, 
a melylyel Trencsén, Verbó, Nagyszombat, Pöstyén és Beczkó környékét 
jártam be. Június hó 19-én utaztam vissza Budapestre. A bejárt területen 
belül Esztergom és Magyaróvár környéke kimaradván, az országos föl
vételeim végeztével újból hét napi szabadságot kaptam a magas minisz
tériumtól, hogy megnevezett két területre kiutazhassam. Az országos föl
vételek szabályszerű idejének lejártával, október hó utolsó napjaiban a 
szabadságnak csak a fél idejét vehettem igénybe, mert később már az esős 
idők és rövid napok legkevésbé sem voltak alkalmasak arra, hogy valaki 
hosszabb ideig kint tanulmányokat eszközölhessen. Október hó végén
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Sárisápra utaztam, a hol az ott dolgozó L ista Aurél kir. geológus bará
tomat felkeresvén, az ő szíves kalauzolása mellett a Sárisáp, Tokod, D o- 
rogh és Esztergom környékén előforduló löszterületeket néztem meg. 
Magyaróvár környékére már csak az 1904. év tavaszán rándulok le.

Mielőtt még az országos fölvételi területemről szólanák, hálás köszö- 
netemnek kell kifejezést adni a földmívelósügyi magyar kir. miniszter úr
0 nagyméltóságának, a miért nekem a tanulmányútra szükséges szabad
ságot megadni méltóztatott; valamint a bőkezű pártfogónknak, dr. semsei 
Semsey Andor úr 0 méltóságának szives támogatásáért. Továbbá hálás 
köszönetemnek bátorkodók kifejezést adni Bőckh János miniszteri taná
csos, a m. kir. földtani intézet igazgatójának, a miért a lösztanulmányi 
ügyet mindenkor pártolólag felkarolni szíveskedett. Nem hagyhatom e 
helyütt említés nélkül a Pápa város tekintetes polgármesteri hivatal szives 
támogatását sem, a miért szintén igaz köszönetemet kérem elfogadni.

*

Az országos rendszeres agrogeologiai fölvételeim az 1903. évben a 
13. zóna, XVIII. rovat jelű vezérkari térkép ENy és DNy lapjaira esett. 
A fölvett vidék Nyitra- és Pozsonymegyékben, és pedig a következő köz
ségek határaiban terül e l :

Nyitramegyében: Ürmény, Salgó, Cabaj, Csápor, Királyi, Mocso- 
nok, Vághosszúfalú, Vágkirályfalva, Vágsellye, Tornócz, Farkasd és 
Negyed.

Pozsonymegyóben: Deáki, Pered és Zsigárd.
A nevezett terület fölvételével elkészült egyszersmind az egész

1 : 75,000 méretű 13. zóna, XVIII. rovat jelű vezérkari térkép.
Ennek elkészítésével az 1903. évben még a szomszéd lapra is át

tértem, a 13. zóna, XVII. rovat DK-i végére, a melynek a Dunaág jobb 
oldali területét, mely a Csallóköz sziget egy részét képezi, vettem föl. Az 
utóbbi fölvett terület leírását azonban csak a jövőre hagyom, a mint a 
fent nevezett térkép nagyobb területével elkészülök.

Jelen jelentésemben csakis vágsellye-nagysurányi térképre eső 
Vág-folyó menti területről számolok be.

A szóban forgó területen több nagyobb uradalom fordulván elő, nem 
hagyhatom említés nélkül, hogy egyes uradalmak gazdatisztjei szives 
közléseinek több becses adatot köszönhetek. Fogadják e helyütt is szives 
támogatásukért igaz köszönetemet.
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Ovo- és hidrografiai viszonyok.

Ebben a fejezetben mindennekelőtt leírom azon nagy és érdekes ár
vizet, melyhez hasonló mértékű a Fcúy-íölyón még nem észleltetett, vala
mint az 1903. évi árvízzel együtt említést teszek magáról a Fá<7-folyóról, 
beleömlő kisebb patakokról; hasonlóképen e területen lévő ásott csator
nákról is megemlékezem. Kapcsolatosan ez elsoroltakkal, a vidék dombor
zati viszonyait is le fogom írni.

Ezen fejezet utolsó része pedig magában foglalja a vidéken előfor
duló ártézi kutaknak ecsetelését.

A  V á g -fo ly ó .  A Vág, a Duna balparti mellékfolyója, ered két 
főágból: a Fehér- és Feketevágból. A Fehérvág Liptómegye észak-keleti 
szögletében a Magas-Tátra Kriván csúcsa alatt fekvő ZöM-tóból folyik 
ki; a Feketevág pedig Liptómegye délkeleti szögletében, az Alacsony - 
Tátra Királyhegy tövében több forrásból fakad. Királylehotánál a két 
Vág összefolyik.

A folyó, eltekintve a kisebb-nagyobb kanyarulatokat, először nyugati 
irányban halad egészen Zsolnáig, majd Zsolnától jobban mondva Nagy- 
bittsétől délnyugati irányt vesz fel, a mely irányt egészen Vágujhelyig be
tartja. Vágujhelytől Szeredig majdnem egyenesen délre folyik. Szeredtől 
kezdve ismét nagyobb kanyarulatot tevén, kilép a Kis-Alföldre, és dél
keleti irányban haladva, Gutánál a Kisdunába ömlik, mely Vág-Duna 
néven Komáromnál a nagy Dunával egyesül.

Bennünket ez idő szerint leginkább csak a Vág déli része érdekel, 
a mely a Kis-Alföldet szeli. Azonban, hogy a Fág-folyónak eséséről csak 
némi képet is nyerjünk, a mire majd a többi fejezetekben szükségünk 
lesz, a Vág völgynek Királylehotától Szeredig eső, valamint Szeredtől 
torkolatáig lévő eséséről is meg kell emlékeznem. Királylehotától Sze
redig a Yágvölgynek meglehetős nagy az esése. Átlagban kifejezve 290 
kilométernyi hosszúságban kilométerenként F89 méternyi esésű. Ezen 
szakaszon belül pedig Királylehota és Rózsahegy közötti részben kilomé
terenként 4-2 méterrel, Rózsahegy és Várna közötti részben kilométe
renként 2'4 méterrel és Várna— Szered közötti részben kilométerenként 
1’08 métert esik.

A völgynek ily esése már oly nagy lejtésű, hogy benne folyóvizek 
már nagyobb kavicsokat is bírnak magokkal sodorni.

Szeredtől kezdve a völgy esése már hirtelen kisebbedik. Átlagban 
véve Szeredtől Gutáig a Vág völgye kilométerenként már csak 0-35 mé
ternyi esésű. Ezen szakaszon belül pedig Szered és Vágsellye közötti 
részben a völgy kilométerenként 0‘46 méternyire és Vág Sellye— Guta 
közötti részben kilométerenként 0’23 méternyire esik.
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Egy ily esésű völgyben lévő folyó vize már csak homokot és iszapot 
hordhat.

És ha a természetben a Vág-folyó medrét vizsgáljuk, úgy tényleg 
Szereden alul Kövecses pusztáig már csak elszórtan, illetve vékonyabb réte
gekben találunk kavicsot; Kövecses pusztán alul Tornoczig pedig kavics
nak már csak nyomát találjuk.

A mondottaknak könnyebb átnézése végett a Vágvölgy esésének 
hosszszelvényét az 1. sz. ábrán, a 237. oldalon, közlöm.*

A Vág-folyó hosszszelvénye, eltekintve a kisebb eltéréseket a Vág
völgy hosszszel vényével teljesen egybevág.

Szerednél a Vág-folyó vízmérczéjének 0 pontja __ 124‘81 m.
Vágsellyénél a. Vág-folyó vízmérczéjének 0 pontja 112'07 m.
Gútánál a Vág-folyó vízmérczéjének 0 pontja 107-56 m.

A Vág-folyó vizének átlagos középvízállása pedig:

Szerednél az 1890— 1899. években, 0 pont felett 62 cm.
Vágsellyénél az 1890— 1899. években, 0 pont felett 115 cm.
Gútánál az 1890— 1899. években, 0 pont felett .... 154 cm.**

vagyis az Adriai tenger színe felett, az átlagos középvízállás:

Szerednél .„ ........................ . .... .. 125'43 m.
Vágsellyénél .............  . . . . .  _  . 113'22 «
Gútánál.................. .... .„ .............. 109'10 «

A völgy pedig az átlagos középvízállásnál alig valamivel magasabb.

Gútánál körülbelül 1— 2 méterrel,
Vágsellyénél körülbelül 3 méterrel,
Szerednél körülbelül 3—4 méterrel.

Ezen számokból tisztán kiviláglik, hogy bizony nem kell a víznek 
nagy emelkedés, hogy az anyamederből kiöntsön.

Mióta a Fa<7-folyó hatalmas gátak közé van szorítva, nincs is az a 
veszedelem már, hogy a Vág romboló vize áradásakor kegyetlenül pusz
títson, hanem szépen az anyamederben és hullámtéren tovább gördíti 
sárga hullámait. Van azonban a nagy intézményben a mezőgazdaságnak 
óriási kára is, és ez az, hogy a sárga hullámok magukkal viszik a Dunába

* Péch József és V iczián Ede. Általános tá jékoztató h egyv id ék i v ízra jz i fe l
vételek. (V íz r a jz i  É vk ön yvek  X . köt., 1899-iki évfo lyam , 76— 81. oldal.)

* *  A  m agyar állam  jelentékenyebb fo lyóiban  észlelt v ízá llások , 1900. évben, 

X V . köt.
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A  Yág-vö lgy  hosszszelvénye az 1 : 75,000 méretű vezérkari térképeken található 
magassági görbékből és völgykóttákból összeállítva.

1. ábra.

azt a sok jó drága iszapot, a melyet a természettől hivatva volnának a szóban - 
forgó területen lerakni. Mielőtt még a természet bevégezte volna munká
ját, már is megakadályozta neki az emberi kéz a sok milliókat eredmé
nyező földépítést, a helyett, hogy őtet a nagy munkájában segítette volna.
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A mily áldott része a Vá(/völgynek az, a hol a folyó öntésföldje 
lerakodott, oly szomorú képet nyújt nekünk azon fekete föld, a mely még 
magát az öntésfölddel eltemettetni óhajtja.

Van pediglen árvíz, van benne a sok jó iszap is elég, a mely az 
előbbinek óhaját teljesíteni hivatva volna, de az ember az ő munkájának 
útját állja, és nem engedi.

Szemtanúja voltam az 1903. évi nagy árvíznek is, a mely eddig a 
Vág folyón a legnagyobbnak észleltetett. V iczián Ede m. kir. mérnök úr 
szives közbenjárása folytán, megkaptam a nagy árvíz pontos legnagyobb 
vízállását, a melyet azon év július hó 13-ikán ért el. Még pedig 0 pont 
felett 636 cm. vagyis az Adria felett 118‘43 méter. A jobb- és baloldali 
gátakból alig egy fél méter állott ki.

Minthogy a megelőző nap délutánján, vasárnapon, a mikor a víz 
már körülbelül 550 cm. magasan állt, a zavaros hullámokból gyűjtöttem: 
érdeklődtem most már, hogy a Vág körülbelül milyen sebességgel folyik, 
és másodperczenként mennyi vizet hord. Ezen czélból kerestem fel a 
komáromi magyar kir. folyammérnöki hivatalt és H a jó s  S á m u e l  műszaki 
tanácsos urat, a ki a folyók sebességeivel legutóbbi időkben bőven fog
lalkozik.

A beérkezett adatok alapján Vágsellyénél a mércze +  50 cm. víz
állásánál, tehát kis víznél, a Vág 0-513 méternyi sebességgel másodper
czenként 66'7 köbméter víztömeget hord.

A vágsellyei mércze +  278 cm. vízállásánál azaz középvíznél, a 
folyó 0‘848 méternyi sebességgel folyik és hord másodperczenként 474-8 
köbméter vizet.

Más kísérlet szerint az 1901. év márczius hó 15-én +  237 cm. víz
álláshoz a Vág l -7 méternyi középsebességgel másodperczenként 842 köb
méter víztömeget hord.*

Az árvízmennyiségre vonatkozólag közvetlen mérés nincs. A  komá
romi folyammérnöki hivatal szives közlése alapján a vágsellyei mércze 
+  594 cm. magas vízállására nézve megejtett számítás szerint a Vág 
másodperczenkénti lefolyási víztömege mintegy 1400 köbméterre tehető.

H a jó s  műszaki tanácsos úr szives közlése alapján pedig a leg
nagyobb vízálláskor a Vág körülbelül 1700— 1800 köbméter víztömeget 
hordhat, egy másodpercz alatt.

Ezekből az érdekes és becses adatokból számítsuk ki most már, 
hogy ez az óriási víztömeg mennyi iszapot is hord.

AVág-folyó jobb oldaláról, ahullámtéren lévő erdőcske szélén, közel

*  V íz ra jz i É vkönyvek  X . köt. 1899. év fo lyam  30. oldal.
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A  V ág  fo lyó  jobb olda láró l, a hullám téren levő  erdőcske szélén, közel a 

vasúti h ídhoz, 4450 cm 8 zavaros v ízben  6-8 gram m  iszapot ta láltam , vagy is  1 l ite r 

ben 1'528 gr.-ot.
A  V á g  fo lyó  közepérő l a vasúti h íd  fe le tt lévő tornóczi m alm oknál 4500 em :: 

v ízb en  8'22 gr. iszapot ta láltam , v a gy is  1 literben  1-826 gr.-ot.

A  V ág  fo lyó  balo lda láró l ped ig  közel a gátnál 3875 cin8 v ízb ő l 3'74 gr. 

iszapot nyertem , tehát 1 lite rb ő l 0*905 gr.-ot.
A  három  h e ly rő l gyű jtö tt zavaros v ízb ő l látjuk, h ogy  akkor a v íz  legtöbb 

anyagot a közepén és legkevesebbet a baloldalon vitt.
Á tla g ra  s zám ítva : a V ág  fo ly ó  az 1903. év i jú lius hó 12-iki délután fo ly a 

mán a vágsellye-tornóczi vasúti h ídná l 1 lite r v ízben  1'44 gram m  iszapot hordott. 

M ásodperczenként le fo lyó  v íztöm egben  tehát (q-t, vagyis  egy  m ásodpercz alatt le 

fo lyó  v íztöm ege t - 1700 m 8-nek véve ) 2448000 gr. iszap  fordu l elő. Á r v íz  a lka lm á

va l egy  nap alatt le fo lyó  v íz töm eg  p ed ig  211507200 k lgr. vagy is  155520 m 8 iszapot 

sodort (1 m 8 iszapot 1360 kgr.-nak véve).

Az iszapnak közelebbi ismertetéséről, valamint annak netaláni fel- 
használásáról a talajtani részben szólok (2 6 6— 2 8 8 . oldal).

A Yág 1903-iki évi árvízéről szólván, már a többi árvizeket is a 
Magyar Állam jelentékenyebb folyóiban észlelt vízállások czímű Vízrajzi 
Évkönyvek feljegyzései alapján, a mellékelt táblázatban foglaltam össze 
(240. oldalon), a melyekre a talajtani részben majd visszatérek.

(7 )

*  Lásd  ta la jtan i rász 267. old.
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A Vágfolyő nagyobb vízállásainak táblázata Vágsellye és Tornócz közötti
vasúti hídnál.

A  v izm ércze  0 pon t (11207 m .) m agasságának m egfe le lő  k ottá já tó l szám ítva c en ti
m éterekben k ife jezve.

1892 1891)ll89‘
1

1 1895 1896 189"11891 1891 1900 1901 1902 1903

Január hó elején 328*’ __ _ — — — — 463** ___ — —

« « közepén 315*’ '__ 1423* — — — — — — —
(( « végén — — — 1 — — — — — — — —

Február hó elején 437 — — — — — 253 — 220 — — —
« « közepén 230 — 354 __ - — — — — — — —
« « végén 278 493 — — — 259 — — — — ' —

M árezius hó elején — 365 213 — 260 338 — — 200 — 221 —

« « közepén 208 503 343 425 — 211 — 438 — —
« « végén 400 - — 358 — 253 262 — — 288

Á p rilis hó elején 347 263 ___ ' 238 — 300 364 218 — 211 —
« « közepén 223 — — — — 338 220 208 331 220 —
« « végén —

Május hó elején 298 — — — 298 236 — — — — — —

« « közepén — ___ — — 323 — 338 — — — —
<( « végén — 465 — — 262 — 233 — — — —

Junius lió elején — 31S — — — — — — — — — —
« « közepén 353 — 594 — — — — — — — 410 —
« « végén — — — — — — — — — 341 —

Julius hó elején __ — — — 233 — — — — — — —
« « közepén 347 — — — — — 518 437 — — 636
« « végén 438 204 — — 254 433 — 207 — — 205 —

Augusztus hó elején — 384 — — 303 238 — '--- — — — —
« « közepén — 263 — — 371 — — — — — —
« « végén — — — — —  !213 — — — — 203 —

Szeptember hó elején — — _ — 286 — — — — — — —

« « közepén — — ___ — — — — 234 — — — —
« « végén — — — — — — — 338 — — — —

Október hó elején — 303 — — — — — — — — — —
« « közepén — 263 — — — — — — — — 257 —
<( « végén —

N ovem ber hó elején — — — — — — — — 207 — — —
« « közepén — —
« « végén — — — — — — — — — — —

Deczember hó elején — — — — - — — — 242 — — —

« « közepén — — — — 263* — ---* 376* — 283 — —
« « végén —  1 ____ 290** —

Jegyze t. *  -Jégzajlást je len t. * *  Jégállást je len t.
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M e llé k p a ta k o k  és á s o tt  c s a to rn á k .  A szóban forgó terü
leten északról délre haladva, a Vág folyó baloldalán az első patak az úgy
nevezett Jacz-patak, a mely Galgócz-Lipótvár alatt és Bajmócska község 
felett veszi eredetét, Sopornya község határában területünkre lép és 
Vágvecsénél a Vágba torkollik.

A másik patak, a mely területünkön előfordul, a Királyi és Mocsono- 
kon keresztül folyó kis víz, a mely ismét Újlak községben veszi eredetét. 
Ezen kis víz Mocsonok alatt már egy ásott övcsatornában folytatja útját, 
s melyet Jattótól kezdve meglehetősen közel a diluviális és ó-alluviális 
áradmányos terület határához ástak. Ezen övcsatorna délkeletdéli irány
ban haladva, a vidék mocsarasabb területeit szelvén, Ondód község alatt 
a Nyitra-folyóba ömlik. E csatornába a Kisjattó puszta alatt jobboldalról 
a tornóczi és baloldalról az alsójattói csatorna nyílik. Tovább délre még 
a tardoskeddi csatorna is a fő övcsatornába torkollik.

A harmadik kisebb folyóvíz azon ásott csatorna, a mely Tótmegyer 
és Negyed közötti mocsaras telületek lecsapolására szolgál. Ezen csatorna 
a tardoskeddi erdő felett, az úgynevezett Alsó-Csertin mocsárterületen 
veszi kezdetét és délre haladva, Kis-Nyitra  név alatt, Martos községnél a 
Nyitra-folyóba nyílik.

A Vág jobboldalán legelőször a Holt- Vágról kell megemlékez
nem, a mely Deáki, Pered, Zsigává és Farkasd közötti területen már 
csak egy mocsaros eret képez, a melynek sem hozzáfolyása, sem lefolyása 
nincsen.

Azután a Feketevízről kell megemlékeznem, a mely a szóban forgó 
területnek csakis a délnyugati csúcsán szeli határunkat.

A Vág-ío\yó elsorolt patakok és ásott csatornák irányában, a vidék 
domborzati viszonyai is változnak.

A mint a Vág-io\yó Szered alatt a Kis-A lföld  területére lép, egy 
alig lejtős síkságon folyik keresztül. A síkságnak némi magassági különb
ségeit a Vág folyónak régibb és újabb áradmányos szalagjai és a terü
leten belül kisebb homokbuczkák és mélyedmények alkotják. A Vág- 
folyónak régibb áradmányos területe a szárazföldi löszplatóhoz simul, és 
mintegy 3— 5 kilométernyi széles szalagként Sopornyától Érsekújvárig 
húzódik. Ennek átlagos magassága északnyugaton 120 méter, délkeleten 
116 méter. Ezen belül a homokbuczkák Tornócztól északra 128, Tor- 
nócztól délre pedig 120 méter magasságot is érnek el.

Az újabb áradmányos terület az előbbivel hasonló irányban halad, 
és körülbelül 4 —8 méterrel alacsonyabban fekszik.

A keresztszelvény irányában délnyugat felé, közvetlenül a Vág-io\yó 
mentén, a terület ismét emelkedik. A Vág-io\yó mentén ügy jobb- mint 
baloldalán, körülbelül 1— 2 kilométernyi szélességben, mintegy természe

teA m. kir. földtani intézet évi jelentése. 1903.
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tes gát húzódik végig, a melyet a Vág újabb kiöntései következtében 
lerakodott iszap épített fel.

A talajvíz. A mint a talaj vízhiánya valamely vidékre borzasztó 
szegénység, épen úgy a sok víz is csak ártalmára van a gazdaközönség
nek. Tornócz Negyed közötti terület talán ezidőszerint épen a leg
megfelelőbb talajvízzel rendelkezik. A moesárlösz területen előforduló 
homokbuezkák óz egyéb homokos képződmények oly mennyiségű talaj
vizet tartalmazó rétegek közé tartoznak, a melyek a környékbeli talajokat 
is bizonyos nyirkossággal látják el. Ezen homokos képződmény talajvize 
némi hidrosztatikai nyomás alatt van.

Az alluviális területen részint az említett homokos képződmény
ből, részint a Fcúpfolyóból átszivárgott vízzel találkozunk. Ez utóbbi 
víz vagy a fekete agyag és az alatta lévő homokos rétegek között, — vagy 
a fekete agyag alatt lévő finom csillámos homokban (Zsigárdnál az úgy
nevezett csurgó homokban), —  avagy fekete agyag alatt és felette lévő 
iszapréteg között kering. Hozzászámítandó természetesen mindenkor az 
esővíz, a mely a beszivárgás útján az említett víztartó rétegeket állan
dóan vízzel táplálja, és azoknak víznivóját emeli.

A szóban forgó területet 800— 900 mm-es izohiéta zár körül, a hol 
tehát a csapadék évi összege körülbelül 800— 900 mm.

Alacsonyabban fekvő, a vizet át nem bocsátó területeken, véleményem 
szerint, a mennyire azt a közegészségi viszonyok megengedik, nem hogy 
onnan a vizet levezetni kellene, hanem ellenkezőleg, arra kellene töre
kedni, hogy nagyobb területen belül a körülményekhez képest mindenhol 
kisebb vízterületek álljanak a mezőgazdák rendelkezésére. Ha ilyen vizek
től, vagyis —  nem szépítve a dolgot —  mocsaras területekből a gazda
közönség közvetlenül semmi hasznot nem húzna, közvetve, reményiem, 
már az is haszonnak nevezhető, ha ezek a mocsarak a környékbeli tala
jok víznivóját magasabban tartaná és a növényzetet naponkint a meg
felelő szükséges harmattal látná el.

Az alluviális területen a talajvíz ez idő szerint körülbelül 1— 2 méter 
mélységben kering.

Artézi kutak. Az 1892. és 1893. években, a mikor hazánkban 
országszerte a nagy artézi kútláz lépett fel, Kis-Alföldön Ürmény mező
város volt az első, a mely legelőször foglalkozott az artézi kútügy kér
désével. Dr. Tóth K ároly, az ürményi gróf HuNYADY-féle uradalom orvosa 
tanácsára, Ürmény község folyamodott legelőször egy geológiai szakvéle
ményért. Ürmény után pediglen Tardoskedd község is hasonló folyamod
ványt terjesztett fel a minisztériumhoz.
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A földművelésügyi magyar királyi minisztérium alá tartozó m. kir. 
földtani intézet részéről dr. Szontagh Tamás bányatanácsos, osztálygeolo- 
gus úrnak jutott a föladat, hogy az eddig meglehetősen ismeretlen terü
leten, a lemélyesztendő artézi kút ügyében szakvéleményt adjon. Bár
mily nehéz volt Ürmény, Tardoskedd környékén előforduló diluviális lösz 
dombos területén pontos szakvéleményt megadni, miután mélyebb fúrás, 
illetve feltárás a környéken addig még sehol sem volt, és a vidék geoló
giai viszonyai sem voltak igen ismeretesek, mégis tekintve az eredményt, 
a melyet dr. Szontagh szakvéleményével elért, Szontagh úré az érdem, 
hogy jelenleg a környék annyi eredményes artézi kúttá 1 rendelkezik.

Az 1893. óv május havában eszközölt helyszíni szemle után az Ür
mény községben lemélyesztendő artézi kút ügyében Szontagh bányataná
csos úr szakvéleményében (298. ügyszám, 1893. év) többek között a kö
vetkezőket mondja:

«A magyarázóbb feltárásokkal nem biró vidéknek geológiai viszonyai 
röviden a következők:

A granit-gneÍ3z alaphegység a felettök nyugvó dolomitokkal és mész
kövekkel együtt EEK felé Nyitrán részint Nyitrától D-re Felső-Kőröskény- 
nél merülnek el. Szarmata és felső-mediterrán képleteket az osztrák 
geológusok, a Kis-Kárpátoknak K-i aljában, Vittencz-Bazin környékén és 
a Zsitvavölgy K-i részében Zavada, Néved, Szelepcsény; valamint D felé 
Füs, Pózba, Nagyfáj, Kürth környékén tüntetnek ki. Még fiatalabb üledé
kes képződmények Ürménytől ENy-ra a Vág partján, Sopornyán, továbbá 
EÉNy felé Kelecsénynél vannak az osztrák geológiai térképeken kitün
tetve. Sopornyán a H auer F.-től pontusinak határozott képződmény la
zább homokos márga és agyag, vékony homokkő padokkal. Pontusinak 
látszó homokot még a Nyitravölgyének jobb oldalán Nagykér mellett is 
látni a szőlők alatt egy mélyebb vágásban. E csekély és később keletű fel
tárás az osztrák geológiai térképen nincsen kijelölve. Végül mindezek felett 
sárga és vöröses diluviális agyagok és az alluviális termőréteg következik.

Ürmény tehát a legnagyobb valószínűséggel a Kis-Magyar meden- 
czének oly terűién fekszik, a hol a diluvium alatt a pontusi, majd a 
szarmata és felső mediterrán rétegek vannak.

A meglévő geológiai adatokból és a helyszínen szerzett tapasztala
tokból azon nézetben vagyok, hogy Ürmény város területén a diluviumon 
és a pontusi rétegeken átfúrva, vagy még a pontusi rétegekben mélyebb 
és vizet tartható részeiben jó  izű, tiszta, felszökő víz lesz kapható.

Budapest, 1893 május hó 20-án.»
Hasonló időben dr. Szontagh Tamás úr Tardoskedd környékét is át

tanulmányozván, a községben lemélyeztendő artézi kút ügyében beadott 
szakvéleményében (14. ügyszám, 1893. év) a következőket írja:

16*
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«Tardoskedden és környékén az alluviális termőréteg alatt lévő 
diluviális agyagon kívül egyebet nem látni, s a geológiai viszonyok, elte
kintve mélyebb fekvésétől, teljesen megegyeznek Ürmény mezővároska 
geológiai viszonyaival.

Az alaphegység gránit-gneisz és mezozoos kőzetei Nyitra város kör
nyékén tűnnek el a mélységben. A szarmata, felső mediterrán és pontusi 
rétegek az ENy-i és EK-i és K-i határhegységben vannak feltárva. Végül 
a térszínen a diluviális agyagot és az alluviális termőrétegeket látjuk.

Tardoskedd községe, a mostan rajzolt geológiai viszonyok után 
indulva, bár semminemű magyarázó feltárás nem áll rendelkezésünkre, 
a legnagyobb valószínűség szerint olyan területen áll, a mely alatt mé
lyebben a pontusi rétegek, valamint szarmata és felső mediterrán vizet- 
tartó rétegei is megvannak. E  vizetlartó rétegek mélységét nem tudhat
juk, de valószínű, hogy a 300 méter mélységet meg fogják haladni.

A  felszökő víz mennyisége tetemes, hőfoka azonban valószínűleg 
kevéssé langyos, minősége pedig kitűnő lesz.

Budapest, 1893 junius hó 7-én.»
Dr. Szontagh úr szakvéleményei nyomán legelőször Ürmény község 

azon határozatot hozta, hogy a fúrást minél előbb megkezdik. Még ugyan
azon az évben november hó 27-én, a főtéren, a templom előtt, a mely 
140 méternyire fekszik az Adria-tenger színe felett, a fúrást megkezdték. 
Nem igen nagy mélységben akadtak is vízre, a mely azonban csak a fel
szín alatt 4 méternyire emelkedett. Ezzel azonban nem elégedvén meg, 
egyik részről okvetlen fölszökő vizet óhajtván, a másikról pedig meleg 
víz elnyerhetősógét remélvén, a harmadik részről pedig, a melynek szin
tén a fúráshoz szava és joga volt, amaz állításának, hogy ott általában 
vizet nem nyerhetnek, ismét saját állításuk bebizonyítása érdekében, kö
zösen azon határozatot hozták, hogy mélyebbre fúrnak. Folytatták is a 
fúrást, fúrtak egészen 432 méter mélységig, de sajnos, eredménytelenül. 
Mélyebben már több víztartó rétegre nem akadtak. 1896. év január hó 
20-án a mélyebb fúrást beszüntették. Ez az a híres fúrás, a melyet Nyitra- 
megyében, mint legdrágább lyukat emlegetnek.

Ezen fúrás földrétegeit és egyéb adatait dr. Tóth Károly orvos úr 
volt szives rendelkezésemre bocsátani.

A következő évben, tehát mielőtt még a főtéren a megkezdett fúrást 
bevégezték volna, azaz 1894. év május havában Ürménytől délre mintegy 
5 kilométernyire, Mezőkeszi-pusztán a Folyáspatak völgyében szintén egy 
mélyebb fúrást eszközöltek. Körülbelül 64 méter mélységben már vízre 
akadtak, de a víz oly vékony sugárral jött, hogy ezt nagyon kevésnek tart
ván, tovább fúrtak. 105 méter mélységben ismét egy víztartó rétegre akad
tak, a mely különben szintén nem igen bővizű, de ennél mélyebbre azonban
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már nem hatoltak. A kút naponta 50 hektoliter vizet ád, s a víz hőmér
séklete a kifolyásnál 11 C°.

A mezőkeszi artézi kút földrétegeit dr. Tóth Károly orvos úrnak, és 
a többi adatokat Éttér K álmán úrnak, a gr. Hunyady-féle uradalom tiszt
tartójának köszönöm.

Az 1894. óv november havában dr. T óth K ároly úr saját kertjében 
kezdett furatni. Eme fúrás helye az ürményi főtéren megkezdett fúrástól 
keletre esik, tőle alig 200 lépésnyire, még pedig a Folyás-patak jobboldali 
lejtőjén. Itt a fúrás közben a víztartó rétegeket pontosan megfigyelvén, 
már 30 méter mélységben akadtak egy víztartó rétegre, a melyből naponta 
720 hektoliter vizet nyertek. A fúrást tovább folytatván, 54 méter mély
ségben a második víztartó réteget fúrták keresztül, a mely naponta 144 
hektoliter vizet szolgáltatott volna. Ennél még mélyebbre hatolván, 123 
méter mélységben a harmadikra akadtak, a melynél azonban már meg is 
állapodtak. 123 méter mélységből a kút 24 óra alatt 864 hektoliter vizet 
ád. A víz hőmérséklete 16 C°. A fölszökő víz a csőben 2 méternyire emel
kedik a föld színe fölé.

Ezen adatokat hasonlóképpen dr. Tóth K ároly úr volt szives ren
delkezésemre bocsátani.

Az 1895. év márczius havában Ürmény községben még két helyütt 
fúrtak, még pediglen a völgyben, a község déli és északi felén. Az utóbbi 
helyen 40 méter mélységig fúrtak, eredménytelenül: a község déli ré
szén azonban, a régi községháza előtt, alig hogy lefúrtak, óriási víztömeg 
szökött a felszinre. 28 méter mélységből naponta 2448 hektoliter víz 
ömlik ki, és a föld színe felé 3 méternyire emelkedik. A víz hőmérséklete 
a kifolyásnál 12 G°.

Ezen sekély ártézi kút adatait szintén dr. T óth úrnak köszönöm.
Az 1895. évben Tardoskedden is elhatározták végre, hogy fúrnak. 

Tardoskeddev, a templom előtt, dr. Szontagh Tamás bányatanácsos úr
tól kijelölt helyen mélyesztették le a fúrót. Fúrás közben akadtak-e víz
tartó rétegekre? sajnos, arról tudomásom nincsen. 312 méter mélységből 
azonban elég vizet kapnak, még pedig 24 óra alatt 864 hektolitert. A víz 
a csőben 2 méternyire emelkedik a föld szine felé. A víz hőmérséklete 
pedig a kifolyásnál 22 C°. A víz kissé vasas és kénes.

A tardoskeddi ártézi kút szelvényét, valamint a többi adatokat Lö- 
wenstein Antal úr, Tardoskedd nagyközség jegyzője volt szíves rendelke
zésemre bocsátani.

Az 1898. év tavaszán az ürményi uradalom Tornócz község határá
ban is fúratott, még pedig a vasúti állomástól északkeletre, alig 300 mé
ternyire a tornóczi csatornavölgyében. A tornóczi artézi kút fúrásánál is 
több víztartó rétegre akadtak. Nevezetesebb a 63 méter mélységben lévő
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víztartó réteg, a mely 24 óránként 1152 hektoliter vizet szolgáltatott, és 
a 142 m mélységben lévő víztartó réteg, a mely naponta 1492 hektoliter 
vizet ád. Mélyebbre már nem fúrtak. A víz a föld színe felé 2'5 méter
nyire emelkedik. A víz hőmérséklete pedig a kifolyásnál 16 C°. T ully I stván 
úr, a gróf Hunyady-féle uradalom kasznárjának megfigyelései alapján 
azonban a kút időszakonként kevesebb vizet szolgáltat.

A tornóczi ártézi kútra vonatkozó földréteget, valamint a többi ada
tokat Tóth Káboly és Tully I stván uraknak köszönöm.

Ugyanebben az évben, tehát 1898-ban Ürményben még két helyütt 
fúrtak. Először a kastély előtt 150 méter mélységig, a hol négy hétig, 
megszakítás nélkül, éjjel-nappal dolgoztak, de állítólag eredménytelenül. 
Tóth feljegyzései alapján csak 135 méter mélységben mutatkozott egy 
kevés víz. A második fúrás a park keleti részén történt, ugyanazon völgy 
jobboldali lejtőjén, a melyiken dr. Tóth Károly kertjében eredményes ar
tézi kútfúrás eszközöltetett. A parkban levő kútfúrás alkalmával hasonló
képpen három víztartó rétegre akadtak. Az első 28 méter, a második 69 
méter, a harmadik pedig 156 méter mélységben fordul elő. Ennél mé
lyebbre már nem fúrtak. A kút 156 m. mélységből ád naponta 864 hektoliter 
vizet, a mely a föld színe felé a csőben 4'35 méternyire emelkedik. A víz 
hőmérséklete pedig 17 C°. Ez az ártézi kút, október hó 20-ától november 
hó 21-ig éjjel-nappal dolgozva, egy hónap alatt készültei.

Eme fúrás szelvényét nem szerezhettem meg; a többi adatot Tóth 
úrnak köszönöm.

A gróf Hunyady-féle uradalom számos kísérletei nyomán 1899. év
ben báró Springer Gusztáv-féle uradalom is elhatározta, hogy ő is ártézi 
víz elnyerése szempontjából furat a pusztáin. Az említett év tavaszán fúra- 
tott is két helyütt, még pedig: a Kulcsárvölgyi pusztán (a térképen Szand- 
ner, Aldobrandini-major) és Pelsőjattó nevű pusztán. Kulcsárvölgyön 
csak 49’5 méter mélységig hatoltak, és kaptak felszökő vizet. E kút ád 
naponta 800 hektoliter vizet. A víz hőmérséklete pedig 12 C°. A felsó'- 
jattól artézi kút pedig 153 méter mély, és az ád 24 óra alatt 1720 hekto
liter vizet. A víz pedig a kifolyásnál 16 C° meleg.

A két kút földrétegeit a jegyzetek hiányos volta miatt, sajnos, nem 
közölhetem. A mélységi adatokat Schneidee úrnak, a báró Springer-féle 
uradalom intézőjének köszönöm.

E vidéken ez idő szerint az utolsó ártézi kútfúrás, báró Schey uradalmá
ban, a Kövecses-pusztán eszközöltetett. Az 1901. év január hó 1. napjától 
július hó 9-ig 133'7 méter mélységig hatoltak, a mely mélységből 24 óra 
alatt 69 hektoliter vizet kaptak. A víz azonban kénszagú, élvezhetetlen 
lévén, 1902. év márczius hó 26-án a fúrást folytatták, a melyet április hó 
23-án eredményesen bevégeztek. A fúró 153 méter mélységig hatolt, a mely
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mélységből kitűnő ivóvizet nyernek. Az ártézi kút ád naponta 420 hekto
liter vizet, a mely a föld színe felé a csőben 4*12 méternyire emelkedik. 
A víz a kifolyásnál 14 C° meleg.

A Kövecses-pusztán fúrt ártézi kút földrétegeit, valamint a többi 
adatokat P abay Sándoe úr, a báró Schey-féle uradalom intézője volt szives 
rendelkezésemre bocsátani, a mit e helyütt is hálásan köszönök.

Legközelebb, tudomásom szerint, fúrnak: Vágsellyén, Tornócz köz
ségben, Alsójattón és Tó tmegy eren.

A Ny— K-i hoszszelvény (I. tábla) kiegészítése szempontjából a füsi 
fúrás szelvényét is itt közlöm, a melynek földrétegeit Ellbogen K ároly 
földbirtokos úrnak köszönöm. A füsi pusztán (Barsmegye) dr. Szontagh 
Tamás úr vizsgálatai alapján 140 méter mélységig pontusi rétegekben fúr
tak, és aztán mioezén rétegekbe hatoltak. Pölszökő vizet azonban nem 
nyertek. Fúrtak 337 méter mélységig, eredménytelenül.

Összefoglalván az elmondottakat, a szóban forgó vidéken több víz
tartó rétegről tehetünk említést.

Az I. víztartó réteg a diluviális képződmények és a pontusi rétegek 
határán fordul elő. A mint majd a geológiai viszonyok ismertetésénél 
szó lesz, már itt is röviden megemlíthetjük, hogy az ürményi magaslat 
a Vág-völgyben elterülő diluviális tónak a partját képezte. Ezen dilu- 
viális-korú part a pontusi ülledékekből áll, a melyek északkeleti-dél
nyugati düléssel bírnak és a parton több lépcsőzetet, illetve terraszt 
képeznek.

A tarányi magaslat határában a pontusi üledékek 140 méter magas
ságban vannak föltárva. Ürmény község alatt, körülbelül 110 méter ma
gasságban, a pontusi rétegek egy nyerget képeznek, a melyet fiatalabb 
vízgyűjtő kavicsréteg tölt fel. Ezen kedvező viszonynak köszönheti Ür
mény a csekély, 28 méteres, sok vizet adó kutat. Északkeletről délnyugat 
felé tovább haladván, a kulcsárvölgyi pusztán hasonló pontusi terrasz- 
szal találkozunk, 49— 50 méter mélységben, a mely a vízgyüjtéshez szin
tén igen kedvező fekvésű. Az irányt megtartva, a tornóczi ártézi kút
fúrásnál is ráakadtak az első víztartó rétegre, csakhogy már nem a két 
korbeli kőzetek határán, a mely körülbelül 150 méter mélységben fordul 
elő, hanem a diluviális rétegekben. A magasabban elterülő helyeken, 
a hová a medencze feltöltésére szolgáló folyóhordalék és taviüledék nem 
ért, ott az említett határon kering az I. víz. A mint azonban ezen víz a 
határon tovább folyik és helyenkint a pontusi üledékes parthoz tapadó 
fiatalabb agyagos képleteken megakad, jó része a diluviális homokrétegekbe 
hatol. A tornóczihoz hasonló keletkezésű I. víztartó réteget a mezőkeszi 
ártézi kút fúrásánál is konstatálták, de sokkal kevesebb víztartalommal. 
Ezek szerint az I. víztartó rétegnek a zöme, először a két korbeli képződ-
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meny határán folyik, majd pedig a feltöltött medenczébe jutván, fiatalabb 
hordalékokban folytatja útját.

Jelenleg az I. rétegből csak két kút szolgáltat vizet: még pedig: 
Ürmény községben a régi városház előtt, a 28 méteres sekély kút, és a 
kulcsárvölgyi 49‘5 méteres kút. Az előbbi naponta 2448, és az utóbbi 800 
hektoliter vizet ád: Az ürményi 28 méteres kút a második ismert legse- 
kólyebb ártézi kút Magyarországon. A többi helyütt, úgy m int: Ürmény 
községben a főtéren, a parkban és a dr. T óth kertjében, valamint Mező- 
keszin és Tornóczon az I. víztartó réteget keresztülfúrták.

A  II. víztartó réteg már csupán a pontusi rétegekben van, de meg
jegyzendő, hogy itt is a legeslegfelső üledékeiben. Kövecses-pusztán, Tor
nóczon, Felsőjattón és Mezőkeszin alig hogy a pontusi üledékbe hatoltak, 
már is vízre akadtak. Magában az Ürmény mezővárosban, 54— 60 méter, 
mélységben fúrták keresztül a II. víztartó réteget, a mely naponta 144—- 
173 hektoliter vizet szolgáltatott volna. Ürménytől nyugatra, a Kövecses
pusztán, ugyanerre a rétegre már csak 134 méter mélységben akadtak, 
a mely naponta csak 69 hektoliter vizet adott volna, ha élvezhetetlen 
volta miatt keresztül nem fúrják. Ürménytől délre, a Mezőkeszi-pusztán 
105 méter mélységben érték el ezen réteget, szintén azonban csak kevés 
víztartalommal. Ezen víztartó réteg íozöme délnyugati irányban folyik, 
a mely irányba a tornóczi és a felsőjattói bővizű artézi kutak esnek. 
Nyugatra és keletre úgy látszik, hogy a II. víztartó réteg alaposan vé
konyodik.

A II. víztartó rétegből jelenleg e szerint három artézi kút nyer vizet, 
úgy mint: Mezőkeszin 105 méteres mély kút, a mely 24 óra alatt 50 Hl., 
Tornóczon 142 méteres kút, a mely naponta 1492, és Felsőjattón, a mely 
naponta 1720 Hl. vizet ád. Keresztül fúrták pedig ezen II. víztartó rét
eget az ürményi ártézi kútfúrásoknál és Kövecses-pusztán.

A  III . víztartó rétegből, a mely szintén a pontusi üledékekhez tar
tozik, nyernek vizet: a Kövecses-pusztán fúrtkút és az ürményi két ártézi 
kút, ú. m. dr. Tóth kertjében a 123, és a parkban 156 méteres mély kút. 
Az utóbbi két kút egyenkint naponta 864 hektoliter vizet ád, a mely 
16— 17 C° meleg. A parkban levő ártézi víz kissé kénes és vasas. A kö
vecses-pusztai kút 153 méter mély, és 24 óra alatt 420 hektoliter 14C°-os 
vizet ád.

A IV . víztartó rétegből területünkön csakis a tardoskeddi ártézi 
kút kap vizet, a mely 312 méter mély. Ad pediglen naponta 864 hekto
liter vizet, a mely 22 C° meleg. Sajnos, hogy eme kútfúrásnál, a közben- 
eső víztartó rétegekről tudomást sehol sem szerezhettem.

Ürményben a főtéren fúrtak 432 méter mélységig, de az említett 
víztartó rétegeken kívül, mélyebben már vízre nem akadtak.



(17) FÖ LVÉTELI JELENTÉS. 349

A tardoskeddi, valamint az ürményi mély fúrással valószínű, hogy 
már a mioczén rétegekhez közel értek.

Az I., II., és a III. víztartó rétegeknek a főzöme délnyugati irány
ban folyik. Ügy nyugatra, valamint keletre ezen rétegek már alaposan vé
konyodhatnak.

A mellékelt három szelvény, a melyek az artézi kútfúrások alapján 
készültek el, a következők:

Az első (I. tábla) nyugat-keleti irányban halad, és szeli a következő 
artézi kutakat: kövecsespusztait, kulcs ár völgyit, ürményi főtérit, Tóth 
kertjében és a régi városháza előttit, s a füssi fúrást.

A második (II. tábla) észak-déli irányban halad, és szeli az ürményi 
parkban és a főtéren lévő fúrásokat, továbbá a mezőkeszi pusztán és Tar- 
doskedden fúrt artézi kutakat.

A harmadik (III. tábla) pedig északnyugat-délkeleti irányban halad, 
és foglalja magában a kövecsespusztai, tornóczi, felsőjattói és a tardos
keddi artézi kutak szelvényét.

A bárom szelvény pontos irányának kitüntetésére, valamint hogy 
az elsorolt artézi kutak hol fordulnak elő, szolgál a mellékelt térkép 
(2. ábra).

2. ábra.
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A  geológiai viszonyok.

Mielőtt még a magyar királyi földtani intézetet fölállították volna, 
osztrák geológusok voltak hivatva, hogy Magyarországról átnézetes képet 
nyújtsanak; mégpedig H auer FERENeznek jutott az 1864. évben szóban- 
forgó területünk osztályrészül. Hauer Ferencz területünkön csak a dilu- 
viális löszt választotta ki. és a többit, mint alluviumot, fehérnek hagyta. 
Területünktől északra Sopornya község mellett, azonban már ő is plioczén 
rétegekre akadt.

Nekem a következő képleteket sikerült különválasztani a szóban- 
forgó területen:

Pontusi agyag- és homokképződményeket, 
diluviális folyóhordalékot és taviüledéket, 
diluviális szárazföldi löszképleteket, 
diluviális mocsárlöszterületet, 
alluviális folyóüledéket és mocsárföldet, 
alluviális öntésterületet, 
alluviális vághordalékot.

Területünk a típusos medencze alakulási képét ábrázolja. A pontusi 
korú meglehetős zavartalan rétegekből álló, lassú sülyedéses, és egy rész
ről elerodált területet mindenekelőtt a folyóhordalékok és időnkinti tavi
üledékek töltötték föl, a melyekre később — hol a száraz, hol a mocsaras 
területekre —  a levegőben szálingozó por rakódott le. Ezeket követte a 
folyóvízhordalékok simító működése és az öntésterületek keletkezése.

Pontusi emelet. A vágmenti területen, Sopornyától Negyedig, a 
pontusi rétegek alkotják a vidék alapágyát. Északnyugat-délkeleti irány
ban, a Vág folyótól mintegy 10 kilométernyire, húzódik a pontusi réte
gekből álló gerincz, a mely északkelet felé fokozatosan magasabban terül 
el, és a szóbanforgó területen, erózió következtében, északkeletről dél
nyugatra lépcsőzetes terraszokat alkot. Ilyen egy terrasz körülbelül Csá- 
por-Ürmény irányában, és a másik alacsonyabb Mocsonok és a kulcsár
völgyi puszta irányában húzódik. Mind a két terrasz egy kisebb nyerget 
is alkot. Az utóbbi terrasztól délnyugatra már majdnem vízszintesen jó
részt zavartalan településsel terülnek el a pontusi üledékek.

A pontusi terraszokat az I. és II. számú táblán észlelhetjük, mig a 
a III. táblán, a mely ÉNy— DK-i szelvényt tüntet fel, a pontusi rétegek
nek majdnem vízszintes lerakodásait mutatják. A mint a szelvényekből 
látjuk, a tarányi magaslaton majdnem felszínig terjednek a pontusi üle
dékek, sőt egyes völgyekben ki is bukkannak, mint például a tarányi ma
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jornál, valamint a Nyitra-völgyben, Ivánkánál és Kérnél. Kibukkannak 
még Örmény határában is, a Salgó község felé vezető völgyek mentén. 
Magában Örményben már valamivel mélyebben feküsznek a pontusi ré
tegek. Az artézi fúrások alapján készült szelvény szerint 25— 80 méter 
mélységben fordulnak elő. Az említett alacsonyabb pontusi terrasz a kul
csárvölgyi artézi kútfúrás alapján 50 méter mélységben húzódik. Míg ettől 
délnyugatra az északnyugat-délkeleti irányú kis lejtésű pontusi rétegek 
körülbelül 150 méter mélységben érhetők el.

A pontusi rétegek feküjét, vagy legalább azok vastagságát eddig még 
megállapítani nem sikerült. A vidék legmélyebb fúrása, az ürményi főté
ren ismert, Nyitramegyének legdrágább lyukja, a mely 432 méter mély, 
végig pontusi rétegekből áll. Valamint az egyéb kútfúrásoknál is csak a 
pontusi rétegekben dolgoztak.

Északkelet és kelet felé azonban a pontusi üledékek kiékülnek. így 
például a barsfüsi ártézi kútfúrásnál a pontusi rétegekben csak körülbelül 
140 méter mélységig terjednek, a melyek feküjét itt valószínűleg mioczén 
üledékek alkotják. A nyitrai hegyekben előforduló gránit, gnajsz és me- 
zozoos kőzetek a közelben a fiatalabb képződmények alá bújnak és a mély
ségben tűnnek el.

Sajnos azonban, hogy kövületeket sehol sem találtam. Az anyag 
pedig agyagos és homokos rétegből áll. Kavicsra a pontusi rétegben itt 
sehol sem akadtak.

D i lu v iu jn .  A pontosi korszak után követő időben szóban forgó 
területen még egy tó terült el, a melynek északkeleti szélét az előbbi 
fejezetben említett pontusi gerincz képezte. A tavat a vágvölgyi hordalé
kok lassan kitöltvén, először kavicsos rétegek, utána homokos, iszapos és 
agyagos rétegek fölváltva rakódtak le. Közvetlenül a löszkorszakot meg
előző időben ismét csak a kavicsos rétegek ülepedtek le. Ezen rétegek a 
pontusi terraszokon kiékülnek és északnyugat-délkeleti irányban kissé 
vastagodnak. A Vág-folyó magának területünkön medret vésvén, az 
egész szóban forgó terület a Vág-folyótól a mocsonok-ürményi magas
latig áradmányos területté lett. Ebben az időben képződtek a száraz
földön és az árvizes területeken lerakodott löszféleségek. A Vág akkor 
már körülbelül a mostani irányban folyt, csakhogy maga a folyó, vala
mint az áradmányos terület bizonyos magasabb nívóban és szélesebb 
terjedelemben terült el. Maga a folyó egészen Jattó és Tótmegyer alá 
húzódott; áradmányos területe pedig a mocsonoki és ürményi magas
latig terjed.

A Vág-folyónak, a szóban forgó területe, esése alig lévén, a lösz 
korszakot megelőző időben, a midőn a Duna-folvam is nagyobb terje
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delmű volt, áradása alkalmával tavat képezett. Ilyen időszakonkinti tavak
ról tanúskodnak az itt előforduló határozottan tavi üledékek, a melyek 
kékes-szürkés iszapból állanak. Ezekben a tavi üledékekben gyakoriak a 
vaskonkréeiók. A tavi üledékes és vízhordta rétegeket körülbelül az öv
csatornáig az alluviális képződmények, az övcsatornától a magasabb di- 
luviális partig a metamorf képződmények fedik. Az utóbbiak területét 
mocsárlösz terület név alatt szándékozom itt ismertetni.

A löszkorszak beálltával a mocsonok-ürményi platón a szárazföldi 
és az említett mocsárlösz területen pedig a metamorf lösz rakódott le. 
A jelenlegi magasabb plató tövében is azonban még bol vízhordta homok
kal, hol egyéb képződménynyel találkozunk. Az Ürmény községben, vala
mint a Mezőkeszi-pusztán levő téglavetőkben tisztán csak szárazföldi lösz 
fordul elő.

A mezőkeszi téglavetői lösz a következő csigákat tartalmazza:

Helix (Fruticicola) hispida, L. Papa (Pupilla) muscorum, L. 
Succinea (Lucerna) oblonga, Drap. Pupa (Columella) columella, Benz.

A mocsonoki uradalmi téglavetőben azonban már mind a kétféle 
képződménynyel találkozunk.

A  ̂ d meter

3. ábra. A  m ocsonoki u radalm i tég lavető  szelvénye.
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A legfelső termőtalaj, azaz barnás vályog alatt a típusos lösz 
<a szelvényben 2. és 4. réteg) fordul elő 350 cm. mélységig, a mely lösz
komplexuson belül 20 cm-res vastag, sárga homokréteget találunk 
(a szelvényben 3. réteg). Ezen lösz állandóan csak szárazföldön rakódott 
le, még a közte lévő homokréteg is. A szárazföldi lösz alatt három vál
tozatos löszféleséggel találkozunk, és a mely mind a három a mocsár
löszhöz tartozik. Az 5. számú réteg, a mely világos sárgaszinű, durvább 
homokszemű réteges löszből áll, vegyes faunát tartalmaz. Túlnyomó 
része azonban mégis csak szárazföldi alakok. Találtam ott a következő 
alakokat:

Helix (Fruticicola) hispida, L.
Helix (Vallonia) pulchélla, Mull.
Succinea (Lucena) oblonga, D r a p .

Pupa (Pupilla) muscorum L.
Papa (Columella) columella, Benz.
Cochlicopa (Zua) lubrica, Mu ll .
Planorbis (Tropodiscus) umbüicatus, Mu ll .
Planorbis (Gyraulus) fíossmaessleri, Auerswald.

A következő rétegben, a mely az előbbinél valamivel finomabb és 
sárgásabb löszből áll, és a mely az előbbinél kevesebb szénsavas meszet 
is tartalmaz (6• 79 százalékot), csigákat nem találtam. Annál érdekesebb 
azonban a legalsó réteg, a mely túlnyomóan mocsári faunát tartalmaz. 
Az anyaga világos szürkés kötöttebb lösz, a mely 9‘68% szénsavas me
szet tartalmaz. Csigák pediglen a következők fordulnak benne e lő :

Succinea (Amphibina) Pfeifferi, Ross.
Planorbis ( Tropodiscus) umbüicatus, M u ll .
Planorbis ( Gyrorbis) spirorbis, L inné .
Limnaeus (Lynmophysa) palustris, Mu ll .

A mocsárlösz területhez, a mely azonban szintén a diluviális árad- 
mányos parthoz közel van, tartozik a kulcsárvölgyi fauna is (a térképen 
Szandner, Aldobrandini major). A kulcsárvölgyi pusztán a homokos, isza
pos löszféle anyagból a következő csigákat gyűjtöttem :

Helix (Fruticicola) hispida, L.
Succinea (Lucena) oblonga, D r a p .

Succinea (Amphibina) Pfeifferi, Ross.
Pupa (Pupilla ) muscorum, L.
Pupa (Columella) columella, Benz.
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Cochlicopa (Zua) lubrica, Müll.
Planorbis (Tropodiscus) umbilicatm, Müll.
Planorbis ( Gyrorbis) spirorbis, L.
Limnaeus (Limnophyta) palustris, Mull.
Bithynea ventricosa, Gray.
Pisidium (Fossarina) fossarinum, Cless.

A mocsárlösz területen belül még két lelőhelyről kell megemlékez
nem, a hol mind két helyütt típusos mocsárlösz is fordul elő. Az egyik 
Tardoskedd, a másik Bánkeszi község mellett levő téglavető gödrök.

A tardoskeddi mocsárlösz a következő csigákat tartalmazza:

Helix (Fruticicola) hispida L.
Succinea (Lucena) oblonga, Drap.
Succinea (Neritostoma) putris, L.
Pupa (Pupilla ) muscorum, L. sp.
Papa ( Columella) columella, Benz.
Cochlicopa (Zua ) lubrica, Mull .
Planorbis (Coretus) corneus, L.
Planorbis (Tropodiscus) urnbilicatus, Müll .
Planorbis ( Gyrorbis) spirorbis, L.
Limnaeus (Lymnophysa) palustris, Müll.
Bithynea ventricosa, Gray.
Pisidium (Fossarium) fossarina, Cless.

A Bánkeszi község melletti feltárásban pedig a következő csigákat 
gyűjtöttem:

Helix (Arionta) arbustrorum, L.
Helix (Fruticicola) hispida, L.
Succinea (Neritostoma) putris, L.
Succinea (Amphibina) Pfeifferi, Boss.
Succinea (Lucena) oblonga, Drap.
Planorbis (Coretus) corneus, L.
Planorbis (Tropodiscus) urnbilicatus, Mü ll .
Planorbis ( Gyrorbis) spirorbis L.
Limnaeus (Lymnophysa) palustris, L.
Limnaeus (Lymnophysa) glabra, Müll.
Bithynea ventricosa, Gray.
Pisidium (Fossarina) fossarinum, Cless.
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Összefoglalván a moesárlöszterületen belül említett lelőhelyeket, azt 
látjuk, hogy azok faunája vegyes, tudniillik, hogy úgy mocsári valamint 
szárazföldi csigákból áll. Hol a mocsári, hol a szárazföldi csigák lépnek 
túlsúlyba, a szerint, hogy az illető terület mennyire és milyen ideig ké
pezett szárazföldet, illetve árvizes területet.

Az egész területet petrografiai vizsgálat alá vevón, a legkomplikáltabb 
viszonynak közé tartozik. Tisztában lévén azonban a terület keletkezé
sével, annak komplikált zavaros petrografiai viszonyai felett sem fogunk 
nagyon csodálkozni.

A lösz lassacskán lerakodván, hol a pontusi üledékeket temeti, hol 
a diluviális szárazföldi területekre, hol ismét álló mocsarakba hull le. 
A szárazföldön lerakodott lösz nagyobb változáson keresztül már nem 
igen megy, azonban, a mely az árvizes területre esik, azt még igen sok 
körülmény megváltoztathatja. Oly területeken, a hol álló mocsárba hull 
le a por, kötöttebh kőzetet alkot, a hol pedig kissé mozgó vízbe esik, 
ott már lazább kőzetet eredményez, mert a lassan mozgó víz a finomabb 
részt tovább viszi, és csak a durvább anyagot rakja le. Árvizes területen 
mozgó víz sokszor maga is anyagot hoz, és helyenként durvábbat is. 
Azért találunk ily területeken a mocsárlöszben kisebb-nagyobb homok 
és murva lencséket. A terület szélén pedig a homokos vonulatok az ural
kodók, a melyek helyenként buczkákat is alkotnak.

Kövületekben az ily buczkák igen szegények. Tornócz határában, 
Kenderes-pusztán lévő homokgödörben találtam egy példányt

Planorbis ( Tropodiscus)  umbilicatus, Mull. 

és a tornóczi templom melletti homokgödörben egy példányt

Succinea (Lucena) oblonga, Hkap.

Kövecses-puszta határában, a tordoskedd-sopornyai országút men
tén, Mesterrét majortól délkeletre mintegy 1 Va kilométernyire, a 121 mé
teres magas homokbuczkában akadtam egynéhány szubfosszil csontra is. 
Ezek a következők:

Equus sp.
Cervus sp. és
ragadozófélék csonttöredékei.

Területünk liomokbuczkáinak érdekes jelensége az, hogy ezeknek, 
különösen a Kövecses-puszta körülieknek, a meredek oldala az észak- 
nyugati végén van.

Tekintve most már úgy a szél, mint a víz közreműködését, a terület 
változatos voltát, bizony könnyen megérthető, hogy lehet ilyen mocsár-
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löszterületnek annyiféle kőzete. Yan a területen kötött márga, kötött lösz, 
homokos vagy iszapos lösz, löszös homok, és laza homok is. Ilyen válto
zatos képződmények azonban leginkább csak az említett terület határán 
fordulnak elő. A terület többi részén a mocsárlösz meglehetős egyforma. 
Legföljebb csak a típusos mocsárlösz, illetve márgarétegek váltakoznak 
egymással.

Hogy ezen mocsárlösz-terület kizárólag csak a diluviális korban kelet
kezett, azt éppenséggel nem állíthatom. Sőt nagyobb valószínűség szerint 
a diluviumban megkezdett folyamat még az ó-alluviumban is működésé
nek tetemes részét fejtette ki. A diluviumot az ó-alluviumtól élesen meg
különböztetni, a szóban forgó területen nem voltam képes. Hanem ha 
most már a mocsárlösz-terület kőzeteinek megváltoztatásáról kell meg
emlékeznünk, akkor már határozottan az alluviumba jövünk. Tekintettel 
a sok körülményre, melyeken keresztül a mocsárlösz területen lévő kőze
tek átmentek, bátran átsorolhatjuk az illető rétegeket a metamorf képződ
mények közé. Tartozik ide pediglen a mocsárlösz * és a területen belül lévő 
márga. Mind a kettő árvizes, vagyis áradmányos területeken lerakodott 
por, a mely a körülményekhez képest hol tömöttebb, hol kevésbbé tömött 
struktúrájú. Jellemző nemkülönben a mocsáslöszre a rétegesség, sőt sok
szor leveles elválás; továbbá rendesen fehéres, szürkéssárgás szín; a mész- 
konkrécziók lapos volta, és azok vízszintes elhelyezkedése.

A ll ic v i iu n .  A pontusi rétegek zavartalan lerakódása után, az 
állandó sülyedésben levő területet a folyóhordalékok és a tavi üledékek 
töltvén fel, a Yág hordaléka simította tulajdonképpen síksággá a szóban- 
forgó területünket. Ez idő szerint alig találunk már oly határt, a mely 
az alluviális területet a diluviális mocsárlösz területtől elválasztja.

Úgy mint a diluviumban, az alluviális korban is többféle képződ
mény játszik szerepet a vidék geológiai alkotásában. Az alluvium elején 
a folyóhordalékkal fölváltva talán még a tavi üledékek is játszanak szere
pet. Később azonban már csak a folyóhordalékok, árvizes üledékek for
dulnak elő, a melyeket leginkább a mocsárföld fed. A mocsárföld fedőjét 
a Yág mentén az öntésföld képezi.

Magyarsók határában a komp melletti molnárházak mentén az ott 
felállítandó zsilip végett, Szemese János, a Yág-balparti ármentesítő és 
belvízszabályozó társulat szakaszmérnöke egy 10 méteres fúrást eszközöl
tetett ; a fúrásnál a következő szelvényt nyerték :

*  H o r u s it z k y  H e n r ik . A  d iluviá lis  m ocsárlöszről. (Fö ld tan i K öz lön y  X X X I I I .  

kötet, (1903. évf.), 209— 216. old.)
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^—2 méterig iszapos vályog ....
2-0—- 2-9 « sárga iszapos agyag .... ....
2-9— 3-5 « barnás agyag ............ .
3-5—- 4-0 « szürkés agyag........ _  ....
4-0—- 4.3 « sárga agyag ...........
4-3—■ 4‘7 « sárga iszapos agyag _. ....
4-7— 8-0 « finomszemű szürkés homok
8*0— 8-8 (1 kék iszap .... ._ ... ...
8-8—• 9-2 « finomszemű szürkés homok
9-2— 9-8 « durvaszemű szürkés homok
9-8— 10-1 <( kékes agyag.............  .... ..

| öntésföld.

| mocsárföld.

1 folyóüledék.

folyóhordalék, 
tavi üledék.

J folyóhordalék, 

tavi üledék.

A folyóhordalékot leginkább csak homokos rétegek képezik. Kavics - 
rétegek területünkön csakis Vágvecsétől északra fordulnak elő. Folyó
üledékhez sorozhatjuk itt még a sárga agyagos képleteket is, a melyek 
szintén nagyobb terjedelműek.

Midőn már a medenczét a különféle képződmények meglehetősen 
feltöltöttek, akkor területünk jó része mocsarakból állott, a melyeknek 
maradványait még ez idő szerint láthatjuk. A mocsarak maradványai 
azon fekete, helyenként székes föld, mely szurokföld név alatt is ismere
tes. Ez a képződmény igen elterjedt. A természet azonban még tovább 
gondoskodott, hogy ezen fekete földet is eltemesse.

A Vág kiöntései, hol több, hol kevesebb iszapot hordanak, a melyet 
jobb- és baloldalon először a közelebbi, aztán a távolabbi helyekre rak le. 
ígv történt, hogy a Vág mentén ezen öntésföld takarja a fekete földet, a 
mely tovább keletre és nyugatra még a felszínen van. A Vág még foly
tatta volna működését, és az egész területet a vág-iszappal borította 
volna el, — hanem az emberi kéz a Vág-folyónak emez áldásos működé
sét továbbra már megakadályozta, a mióta a folyót két hatalmas gát 
közé szorította.

Az öntésterület annyival magasabban is terül el, a mennyi iszap 
van rajta; a 4. ábrán közölt szelvényben a terület következő képet mutat:

A m. kir. földtani intézet évi jelentése. 1903. 17
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A folyó jobb- és baloldalán van az öntésterület, mely a káposztás
földeket és a kerteket foglalja magában. Ez alul a mocsárföld búvik ki. 
Keleten pedig a moesárlösz terület kezdetét látjuk.

Hasonló alakulás a Holt-Vág mentén is fordul elő, valamint a terü
letünkre eső Fekete víznek is ilyen természetes gátja van.

Itt ismét egy alaptörvényt látunk, mely a folyóvizek medreinek 
felépítésére vonatkozik. Ha a folyó medrét lassan be is iszapolja, gondos
kodik a csodás természet arról is, hogy rendes viszonyok között a víz 
még se öntsön ki, hanem addig, míg egészen más irányt nem vesz fel, a 
felemelt medrében tovább folyjon. Azért a kiöntései alkalmával, magával 
hordott iszapot azonnal a meder partjain rakja le. A folyó szélén rende
sen több fa is díszlik, a melyeknek szintén némi része van a part felépí
tésénél. Alacsonyabban járó szelek, ilyen folyómenti fasorban, megakad
ván, a magukkal vitt por nagyobb részét a helyszínen rakják le. Ilyen 
öntésföld nagyobb része ugyan kiöntött víziszap üledékéből áll, van közte 
azonban szélhordta poranyag is.

Ha itt egy-két szót akarunk szólni a Yág-folyó jelenlegi hordaléká
ról, azt következőkben foglalhatjuk össze. A Vág-folyó esését ismerve, 
látjuk, a mint a Kis-Alföldre lép, azaz szóbanforgó területünkre, a 
hordereje is fokozatosan kisebbedik. Kövecses-puszta mellett még na
gyobb kavicsot látunk a folyó szélein, Hosszúfalu határában már keve
sebb, tojásnagyságú kavics fordul elő; Yágvecsénél pedig már csak leg
inkább diónagyságú kavicsot hord a folyó. Az utóbbi helyen a kavics 
között, dr. K adic Ottokár kir. geológus meghatározása szerint, a dilu- 
viális korból

Cervus euryceros, Aldr.,

nevű szarvas agancstövét is találtam. Tornócz határában a mogyorónagy
ságú kavics is már ritkább esetek közé tartozik. Tovább délre pedig már 
kavicsnak nyoma sincsen. Tornócz alatt a Vág-folyó már csak homokot 
vagy iszapot hord.

Talajtani rész.

Ha valaki bizonyos vidék geológiai viszonyaival tisztában van, sok
kal könnyebben fog annak pedologiai viszonyaival foglalkozhatni. De 
nemcsak könnyebb, hanem igazságosabb, tökéletesebb eredményeket is 
hozhat az illető, hivatva lévén, példának okáért a talaj termőképessé
géről, vagy becsértékéről véleményt mondani, ha a geológiai és petro- 
grafiai viszonyokra fekteti a súlyt, mintha csak tisztán a chémiai elem
zéssel elégszik meg. Emez igazság mindig tágabb kört kezd hódítani, és

17*
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örömmel konstatáljuk, hogy daczára az agrogeologia oly fiatal korá
nak, már a gyakorlati osztály jó része is igénybe veszi.

Igen jó példa a mostani fölvételi területem is arra, hogy a két tudo
mány e szoros rokonságáról meggyőződhessünk. Az ürményi magas
laton levő lösz és annak felső talaja állandó egyforma terméseket ád, a 
melyeknél a gazda már előre is végezhet pontos számításokat, kivéve 
természetesen akkor, ha valami elemi csapás éri az egyik vagy másik 
táblát. Ezt tulajdoníthatjuk a kőzetek egyforma tulajdonságának.

Ennél bővebb termést szolgáltat a mocsárlösz terület, csakhogy a 
termése már nagyobb határok között ingadozik. Tekintettel a mocsárlösz 
terület komplikáltabb viszonyaira, termése sem területenként, sem pedig 
évenként nem lesz egyforma.

Az alluviális területen, még pediglen a mocsárföld területén, a ter
més még nagyobb határok között ingadozik, főleg pediglen a szerint, 
hogy hidrografiai viszonyai mennyire változnak.

Állandóbb terméseredményeket ád ismét az öntésterület, mert ennek 
is települési és hidrografiai viszonyai egyformábbak.

Egyes területeken belül vannak ugyan kisebb eltérések a talajnemek 
válfajai szerint, de azért olyan különbség még sincsen, mint a minő mu
tatkozik abban az esetben, ha két egyenlő összetételű talajnak külön
böző a települési és geológiai viszonya.

Ezek alapján az elsorolt területek szerint fogom röviden a szóban 
forgó vidék talajviszonyait megismertetni.

Diluvidlis löszterület. Területünk északi részén terül a lösz, 
a mely az egész platón meglehetős egyforma. A lösz itt sárga színű, 
meszes, kevésbbé képlékeny, laza szövetű, függőlegesen elváló talajnem, 
a mely különösen a víz iránti kedvező magatartása miatt a leghálásabb 
talajnemek közzé tartozik. A vizet tudniillik többé-kevésbbé átereszti, 
illetve hajcsövesége folytán felszívja, minek következtében az illető terü
let soha sem szárad ki teljesen, és viszont sohasem túl nedves. A fel
talaja vályogtalajnemet képez, a mely átlagban 20— 70 ezentiméter vas
tag. A vályog legtöbbnyire tartalmaz kevés humuszt és meszet, a minek 
köszönhetjük első sorban is, hogy a vályog megfelelő porhanyóságú. 
Vannak azonban oly területek, a melyekből a mész már kilúgzódott, és 
viszont a melyekben még aránylag véve sok szénsavas mész fordul elő. 
Az utóbbiak rendesen szegényebbek humuszban. Területünkén meszesebb 
vályog csakis a domboldalakon fordul elő; legtöbbnyire azonban típusos 
vályog az uralkodó. Például Mocsonok mellett, tőle keletre az út mellett 
(LXXII. gyűjtési pontnál) a vályog 6-95 százalék meszet tartalmaz, és a 
mezőkeszi téglavetőnél, (LXVIII. gyűjtési pontnál) 7'58 százalékot. A mo-
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csonoki téglavetőnél ismét a vályog alig pezseg, (hígított sósavval kezelve). 
A típusos lösz az előbbi helyen 2063, az utóbbi helyen (LXVIII.) 16-42 
százalék meszet tartalmaz.

Közvetlen erről a helyről a löszről való chémiai elemzésem hiány
zik, de tekintve a lösz meglehetős egyformaságát, a Muzsla község (Esz- 
tergommegye) környékén megelemzett típusos és homokos lösz vegyi 
összetételét itt közlöm, tájékozásául annak, hogy esetleg az alapkőzet, 
mily tápanyagban szegény. Ehhez viszonyítva aztán a felső talajról is 
tehetünk említést, hogy ugyanis az mily trágyázást igényelne.

A kétféle lösz iszapolási elemzése a következő:

Typusos lösz Homokos lösz

Stíl

[A ) lelt. [A ) lelt.
13. sz., VI, gy. sz.] 15. sz., IV 2]

Agyagos rész (24 órai üllepítés után) .... . 6'60 ő'OO
Iszap (0*2 mm ársebesség).... „  ... _  24‘50 11’80
Por (05 mm ársebesség .... .... .... .... .... .... 14-38 4'20
Legfinomabb homok (2 mm ársebesség) _  4014 22-48
Finom homok (7 mm ársebesség) „  .... 12-20 25-30
Közepes homok (25 mm ársebesség) _  „  l -22 13"30
Homok és mészkonkréczió (maradék) „  „. 0'62 16'74

Összesen: 9066 9882

A chémiai elemzésre csakis az agyagos rész vétetett, tehát a talaj
nak azon része, a mely 24 óra alatt desztilált vízben le nem üllepszik. 
Az elemzési eredmények a következőkben foglalhatók össze.

100 súlyrészben van :
Typusos lösz Homokos lösz
[13. sz. IVi gy.] [15. sz. IV2]

Sziliciumdioxid (Si 0.,).... .... 36-21 s. r. 36-12 s. r.
Aluminiumoxid (A í2Og) _  _ 16-53 <( 15-14 «
Yasoxid (Fe^03) .... ... __ .._ 9-08 (( 1014 «
Kalciumoxid (CaO) „  _ 15-84 (( 16-96 «
Magnéziumoxid (M gO) .... .... 260 (( 2-86
Káliumoxid (.K%0 ) „  .... _ 2-06 « 2-07 «
Nátriumoxid (Na%0) _.. .... __ 0-77 « 0-55 «
Széndioxid (C02) .... .... .... 11-95 « 1029 «
Foszforsav (P 0 4) ._. .... .._ ... 002 (( 005 «
Chemiailag kötött víz ._ 1-42 « 2-35 «
Nedvesség . _  ............ . _ 3‘ 18 « 4-12 «

Összesen: 99-66 s. r. 10065 s. r.
Elemezte : dr. Emszt Kálmán.
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A két chemiai elemzésből kitűnik, hogy a kétféle lösz agyagos ré
szének vegyi alkata meglehetős egyforma; ha azonban az adatokat az 
egész talajhoz visszanyítjuk már nagyobb különbségeket kapunk. Hogy 
azonban a kétféle lösz felső talajai a termésben mégis különbségeket mu
tatnak, a talaj fizikai tulajdonságában keresendő az ok.

A növényeknek szükséges tápanyagokat illetőleg a löszök chemiai. 
elemzése alapján, csakis a foszforsavban találunk hiányt, és így a foszfor
sav valószinüleg a felső talajaiban is fog hiányozni. Továbbá, hogy a 
felső talajnemekben mennyi a szerves anyag és a nitrogén? az esetről- 
esetre vizsgálandó meg, mert a nitrogénmennyiség már nem az alap
kőzet minőségétől függ, hanem inkább attól, hogy az illető talajt mily 
mívelésben részesítik.*

Mocsárlösz terület. A mocsárlösz területen belül, már sokkal 
nagyobb változásokat találunk, mint az előbb ismertetett területen. Elő
fordulnak e terület szélén homokvonulatok és homokbuczkák, a melyek 
sárga durvább szemű homokszemekből állanak. Ezen altalajnak agyagos 
homok a felső termő rétege.

A homokbuczkák környékén már iszapos és löszös homok települt,, 
a mely némileg a víz hozta anyaggal is össze van keverve. Ezért ezen 
iszapos homok többé kevésbbé csillámos. A mész mennyiségét illetőleg a 
tornóczi templom melletti (A )  lelt. 378. sz., LXXVIII. gy. p.) és a ken- 
deresi pusztán levő gödrök anyaga szerint (A ) lelt. 374. sz. LXYI. gy. p.) 
15'79 és 16 84 százalék szénsavas meszet tartalmaz.

A laza talajnemmel éppen a legellentétesebb féleség is fordul 
elő a mocsárlösz területen belül és az a székes föld. A mint a homok
buczkák magaslatokat képeztek, úgy a székes területek foltonként mélyed- 
ményekben fordulnak elő. Ezeknek az anyaga meglehetős finom szem
csékből áll. Húmuszban gazdag a talaj és több-kevesebb szódát (szén
savas .nátront) is tartalmaz. Nyáron nem egy helyütt kivirágzott sót is 
söpörhetünk össze rajta. Mészben azonban maga a feltalaj már nem 
annyira bővelkedik. A Szandner-puszta melletti székes folton gyűjtött talaj 
(A) lelt. 315. sz. LXIX. gy. p.) csak 1'47 százalék meszet tartalmaz. 
Annál több mész azonban az alsó talajban is van jelen. Ugyanazon a

*  Löszterü letek  M agyarországon . (Fö ld tan i K öz löny , X V I I I .  köt. 1898. év, 

29— 36. olda l és egy  térkép.)
A  lösz. (Term észettudom ányi K öz lön y  L .  pótfüzete. 1898. év, 75— 84. oldal 

és egy  térkép.)
D r. Emszt K álmán : K özlem ények  a m. kir. föld tan i in tézet agrogeologia i 

osztályának chem ia i laboratórium ából. (A  m. kir. föld tan i in tézet 1902. év i je len  -  

tése. 187. oldal.)
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helyen az altalajban 26*31 százalék szénsavasmész fordul elő. Az altalaj 
leginkább a vízben lerakodott szubaérikus por, a mely ennél fogva leveles 
elválású összetömött márgaféle talajt alkot.

A mocsárlösz területnek legnagyobb részét azon talaj alkotja, a mely 
időnként a vízben, időnként a száraz földön rakódott le, és a mocsárlösz 
nevű alsó talajt alkotja. Ennek a struktúrája is a típusos lösznél kötöt- 
tebb és tömöttebb, továbbá réteges és rendesen világosabb szürkés sárgás 
színű. A feltalaja 70— 90 cm vastag szokott lenni, és humuszban kissé 
gazdagabb. Vagy agyagos vályog, vagy homokos vályogszerű agyag felső 
talajt képez.

A szóban forgó terület alsó talajáról szóló elemzésem még nem lé
vén, közlöm itt a Dunamócs (Esztergom megye) község melletti czigány- 
telepről gyűjtött löszagyag (A)  lelt. 68. sz. L X IIa gyűjtési pont) fizikai és 
chémiai elemzését, a mely a mocsárlöszünknek felel meg. Az iszapolási 
elemzése a következő:

Agyagos víz (24 órai üllepítés után, < 0 -0025 mm. szemcsenagyság) 8-80
Iszap (0*2 mm ársebesség 0-0025— 0 01 « « ) 32-80
Por (0-5 « « 0-01— 0*02 « « ) 12-60
Légiin.
homok }  (2 « « 0"02-—-0-05 « « ) 14-32

Finom
homok } (7 « « 0-05— 0*1 « « ) 10-84

Közepes
homok } (< 5  « « 0-1— 0-2 « <( ) 13-16

Maradék: 0'2> » )) 6-88
Összesen: 99'40

A talaj agyagos részének chemiai elemzése a következő:

Sziliciumoxid (S í0 ±) „  _ _  _  _  33-40 s. r.
Aluminiumoxid (A(3Ö3) L  _  _  14-72 «
Yasoxid (Fet0 3) _  „  _ _  _  _  9-39 «
Kalciumoxid (CciO j __ ... ... _  _  19-23 «
Magnéziumoxid (MgO) „. _  _  _  3-40 «
Káliumoxid (7CO) __ „ _  _  _  1-48 «
Nátriumoxid (Ah30) _  _ _  _  _  0-63 «
Széndioxid (Ca03) _  ... ._  _  _  9-82 «
Fosforsav (P 0 4) „  _  _ _  _  _  o-io «
Chemiailag kötött víz (H^O) _  _  _  2-60 «
Nedvesség ™ „ _  _  _  5-10

Összesen: 99 87 s. r.
Elemezte: dr. E mszt Kálmán.
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Ezen talaj agyagos vizének az elemzéséből már örömmel konstatál
hatjuk, hogy benne a növényéletnek annyira fontos alkatrész, a fosfor- 
sav, már az előbbieknél jóval több van. A többi adat meglehetősen egye 
zik. Úgy a feltalaj sem fog valószínűleg annyi foszfortrágyát igényelni, 
mint a szárazföldi lösz feltalajai.* **

A mocsárlösz terület talajainak az ismertetésénél még egyről kell 
megemlékezni, a mi a mezőgazdasági szempontból oly annyira fontos; és 
pedig a terület talajvizéről. Visszaemlékezve az oro- és hidrografiai rész
ben mondottakra, tudniillik, hogy az I. víz egy része a medencze fel
töltésére szolgáló folyóhordalékos homokrétegekben folytatja útját, itt 
most már könnyen meg fogjuk érteni, hogy a terület homokbuczkái miért 
állandóan nedvesek. Nem csal'r a hajcsövesség révén kerül a; víz egészen 
a buczkák feltalajához, hanem azért is, mert ez a talajvíz bizonyos 
nyomás alatt van.*»

Az eredeti homokbuczkák tetején a legszárazabb időben is találunk 
állandóan egy kis nyirkosságot, míg a buczkáról lefújt homokrétegben, 
a mely fiatalabb agyagrétegre települt le, ott ha a homok kiszáradt, az 
altalajból nedvességet nem kap,

Különbséget kell eszerint tenni, hogy az illető homok még eredeti 
fekvésében van-e, avagy már másodlagos fekvésű. Az ábrán rajzolt a) 
homok eredeti fekvésű, a melyben a víz egészen a domb tetejéig feljut

a nyomás következtében. A b) réteg későbbi keletkezésű agyagos hordalék, 
mely a víz függőleges keringésének útját állja, minek következtében a 
c) réteg az altalajból vizet már nem nyerhet.

*  A  d ilu v iá lis  m ocsárlöszről. (Fö ld tan i K öz lön y  X X I I I .  kötet. 1903. év, 209—  

216. oldal.
D r. Emszt K álmán : K özlem én yek  a m. k ir. fö ld tan i in tézet ag rogeo log ia i 

osztá lyának  chem ia i laboratórium ából. (A  m. k ir. föld tan i in tézet 1902. év i je len 

tése, 187. o ldal.)
* *  A  Y á gm en ti hom okbuczkák nedvességéről. (Fö ld tan i K öz lön y  X X IY .  köt. 

1904. évf. 339. öld.)
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Az alhcviáíis mocsárföld területe. A mocsárföld-terület a 
Yág legifjabb iszapos-, vagy az öntésterülete és az előbbeni sorokban is
mertetett mocsárlösz terület között terül el. A terület feltalaja hatá
rozott mocsárföld, a mely csak legutóbbi időkben lett némileg száraz. 
Mielőtt még a vidéken a belvízszabályozási munkákat megkezdték volna, 
területünk mocsarakat képezett. Területünk mocsaras volta miatt annak 
feltalaja erősen humuszos fekete agyagos talajnemekből áll, a melyek hol 
kötöttebbek, hol kissé lazábbak. Általában leginkább csak kétféle változa
tosságról tehetünk említést, úgy mint fekete homokos agyagról, és kötöt- 
tebb agyagról. Az utóbbi székes földek közé tartozik, jóllehet az előbbi is 
némi szódát tartalmaz. Szénsavasmészben azonban a fekete agyag sze
gény. Helyenkint semmi meszet nem tartalmaz, másutt pedig csak nyo
mokban mutatkozott a szénsavasmész. Ezen talaj megfelel a Nagy-Alföl
dön ismert szurokföldnek. A talaj fizikai tulajdonságai közül kiemelendő 
a fekete földnél annak vízkapaczitása. Eltekintve már magát a fekvését, 
az altalaj víztartalmát, maga a mocsárföld sok húmusz-tartalmánál, és a 
talajnem finomabb szemcséjű struktúrájánál fogva, meglehetősen sok ned
vességet képes magába fogadni. A fekete föld eme tulajdonsága a vidék 
hátrányára van, mert nem csak a talaj, hanem a környék is hidegebb 
lesz ezáltal. Vegyünk a víz hőegységének 1-et, akkor ezen mocsárföldünk 
hőegysége körülbelül 0'4 lesz. Tudjuk pediglen, hogy valamely talajnak 
minél nagyobb vízkapaczitása van, annál nagyobb hőt igényel annak 
felmelegedésére, mert a víznek egy fokkal való felmelegedésére több hő 
szükséges, mint a talajnak. Másodszor az elpárolgásnál elhasznált hő a 
környezetből vétetik, miáltal az is hidegebb lesz.

A mocsárföldnek az altalaja hol szürkés foltos vasrozsdás meszes 
iszap, a mely kissé csillámos összeálló talajnemet alkot, hol ismét iszapos 
agyag sárgás, majd szürkés-kékes színben. Gyakori azonban a csillámos 
székes összeálló homok is, a mely körülbclől 10— 20 százalék szénsavas 
meszet is tartalmaz.

Eme csillámos homokot, különösen Zsigárd környékén, csurgó ho
moknak hívják. A sárgás-szürkés iszapos agyagot a környéken csipák-nak 
mondják, a mi a csapó-földnek felel meg.

A területet ásott csatornákon kívül még elég sok ér szeli keresztül- 
kasul, a melyek hol szárazak, hol ismét vizet tartalmaznak.

Elvétve kisebb homokos buczkák is fordulnak elő, a melyek közül 
megemlítendő Buta területen, a majdnem nyugat-kelet irányú, Batonya- 
pusztai homokvonulat.

Öntés terálet. Öntés-földeknek jelenleg az áradmányos területen 
belül csak azokat nevezem, melyek a Vág vagy más folyó legújabb ki
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öntései következtében közvetlenül a folyók mentén iszapos talajnemet 
alkotnak. Nem használom tehát az öntés szót ugyanannak, a mire a sze
gedi gazdák ezt alkalmazzák, tudniillik az egész áradmányos területen 
lévő földek elnevezésére, hanem az áradmányos területen belül csakis 
egy talajnemre, a mely alig folyó árvíznek az iszapjából keletkezett. Az 
öntés terület ezek szerint a folyók mentén fordul elő és iszapos talajt 
alkot. Ezen talajnem az egész területen meglebetősen egyforma. A folyók
hoz közelebb valamivel durvább az anyag, és a réteg vastagabb, távolabb 
pedig az iszap finomabb és vékonyabb a rétege. Altalaja ezen iszapnak 
az elébb említett fekete agyag vagyis a szurokföld.

Az 1903 év június havi nagy árvízkor épen a Yág mentén tartóz
kodván. a zavaros vízből gyűjtöttem, hogy a Vág-iszap fizikai és chémiai 
alkatáról fogalmat szerezhessünk magunknak. Tehát a Yág-folyónak azon 
jelenlegi iszapjáról van itt szó, a minőből a szóban forgó öntés-területünk 
keletkezett.

A Vág-iszap csapolási eredménye a következő:

100 súlyrószben T a n :

Agyagos rész (24 órai üllepítés után) (0'0025 mm. szemcsenagyság) 31'250 
Iszap... (0 2 mm. ársebességgel, 0 0025— 0'01 « « ) 35'333
Por _  
Legfin. 1 
homok] 
Finom ( 
homok]

(0-5 « « 0-01— 0-02 « <( ) 18 287

(2 « « 0-02— 005 « (( ) 9-259

(7 « « 0‘05— 0'1 (i (( ) 4-861

Összesen „  96 99
Veszteség.... ._. 3 01

Az iszapolási eredményeket tekintve, homok a talajban alig van, 
hanem a legfinomabb részből már annyit tartalmaz, hogy ha ehhez már 
egyébb alkatrész nem keveredik, és így leüllepszik, agyagfélékhez kellene 
az iszapot sorolni. Az 0‘1 mm-nél nagyobb talajszemcse már az iszapban 
nem fordul elő, csak kevés zuzmó és növényi alkatrész marad az Orth- 
féle iszapoló fenekén.

A talaj térfogatsúly kiszámításához kevés anyagom lévén, a Vág 
mentén leülepedett iszapból öt helyről vettem próbát, hogy először azok
nak a térfogat-súlyát kiszámítsam és ezekből az átlagot a vágiszapra vo
natkoztassam.

AJ leltár 207. számú, XLIÍ. gyűjtőpont. Szelőcze határában, a Bábi
erdő mellett gyűjtött iszap térfogatsúlya 1’252

A ) leltár 208. számú, XLIV. gyűjtőpont. Szelőcze határában, a Vág
felé vezető út mentén gyűjtött iszap térfogatsúlya „  _  _  l -359
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A ) leltár 210. számú, LII. gyűjtőpont. Negyed határában, a kertek
felett gyűjtött iszap térfogatsúlya .... 1*361

A ) leltár 318. számú, LXXIX. gyűjtőpont. Zsigárd határában, Alsó
kaparás majornál gyűjtött iszap térfogatsúlya .... .... .... .... 1*469

A ) leltár 322. számú, LXXX1II. gyűjtőpont. Királyrév határában.
Dunamelléki majortól nyugatra gyűjtött iszap térfogat súlya 1-304

Az utolsó a Fekete-viz öntés talaja lévén, az első négyet vevén 
csakis számításba, mondhatjuk, hogy a jelenlegi Yágiszap térfogatsúlya 
lehet körülbelül:

1-36
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vagyis egy köbméter talaj súlya, vízhez viszonyítva

1360 kilogramm.

A Yágiszap vizkapaczitását hasonlóképen az elsorolt próbák átlagá
ból számítottam k i:

Az első talajnak (207. sz.) vízkapaezitása..
A második « O 00 « ) «
A harmadik « (210. « ) <(
A negyedik « (318. « ) «
Az ötödik « (322. « ) «

_  ... 38-76 
3263 

... ... 33-35 
27-71 

... _  37-12

Az első négy talaj vízkapaczitásának az átlagát kiszámítva, kapom, 
hogy a vágiszap 100 grammja képes magába fogadni

30'11 gramm vizet.

Az iszap szénsavasmész-mennyiségének meghatározásánál a Scheiblek- 
féle gazometrikus eljárást használtam, a melynél a sósavval felszabadított 
szénsavgáz térfogatából, a környezet hőmérsékletének és az uralkodó lég
nyomásnak tekintetbe vétele mellett, számítottam ki. Némi összehasonlí
tás kedvéért, az elsorolt ötféle iszapnak is hasonló módon határoztam 
meg a szénsavasmész (Ca C03) mennyiségét:

207. számú talaj tartalmaz .... 13' 16 százalék meszet,
208. « « « ............. .. 14 67 (( ((
210. « (( (( _ 12-94 (( «
318. « « « . 1402 (( «
322. « (( « _ _ 21-57 « «
A vágiszap pedig « . 9-49 « «

Dr. Emszt K álmán, a magyar kir. földtani intézet agrogeologiai
osztályának a vegyésze, az iszapot pontos chémai elemzés alá vevén, a
kapott eredmények a következőkben foglalhatók össze:
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100 súlyrészben van :

Sziliciumdioxid (SiO,) .... _  „. 50'88 súlyrész
Aluminiumoxid (A IJ )3) .... „. .... 14-88 <(
Vasoxid (Fes,0,,).... __ ... .„ .... ... 8 33 ((
Kalciumoxid (CaO) .... ... ... .... 5-18 «
Magnéziumoxid (MgO) .... ... ........ 2-79
Káliumoxid (K„ 0 ) ... ... .. ... 2-35 «
Nátriumoxid (NaaO) ... _ 2-62 ((
Széndioxid (C0o)„~ — ~~ - 4-57 «
Foszforsav (P a0 5) ........ _  ........ 0-17 «
Chemiailag kötött víz ( l í20 ) „  .... 1-52 «
Nedvesség .... ... .... ... ... ... ... 2-59 «
Szerves anyag ... 3-95 ((

Összesen .... .... 99.83 súlyrész.
A szerves anyagban 0’22 százalék nitrogén fordul elő.

E lem ezte : D r. E M S Z T  K Á L M Á N .

A vágiszap eme chémiai alkatát összehasonlítva az előbbeni löszök 
agyagos részének chémiai elemzésével, a külömbségeket a következőkben 
állíthatjuk össze.

Sziliciumdioxid, vagyis a kovasav az iszapban jóval több fordul elő, 
mint a löszökben, valamint a natriumoxid és a foszforsav az iszapban 
nagyobb mennyiségben van jelen. Kevesebb azonban a kalciumoxid és 
a széndioxid. Az iszapban továbbá szerves anyag és nitrogén is előfordul 
már, a mi még a löszökben természetesen hiányzik. A többi alkatrészek 
meglehetősen egyformák, tekintettel arra, hogy a vágiszapnak javarésze 
csak lőszanyagból áll.

Egyébként ezen iszap az elemzések alapján igen jó talajnem. Hozzá
véve most még a fekvését’ is, hogy alatta olyan kötött anyag fordul 
elő, a melyen a víz keresztül nem hatol, tehát a mely határán állandó 
vízmennyiség kering, szintén a felső talaj javára esik. Az esővizet az iszap 
hamar bocsátja keresztül, és szükség esetén az alatta lévő vízből ismét 
annyit szív fel, a mennyire a növényzetnek épen szüksége van. Ezért ta
lálunk a Vág mentén, az öntés területen, jó minőségű káposzta- és 
dinnyeföldeket és zöldségkerteket.

Sajnos, hogy a Vág-folyó ezen milliókat érő működését már nem 
folytathatja, és nem temetheti el azon fekete földeket, a melyek ma még 
közepes szántóföldet és jobbminőségű réteket alkotnak, de a jövőben a 
vidék pusztaságának a képét fogják mutatni.

Ha egy kis számítást csinálunk, hogy mennyi iszapra volna szükség, 
hogy a mocsárföldet fél méternyi vastag réteggel fedje, a következő szá
mokat kapjuk:

Tornócztól délkeletre, egészen Andócl községig terjedő mocsárföld
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A  Tornócztól délkeletre, egészen Andód községig  terjedő m ocsárföld  körülbelü l 

80 km 2 terü letet képez, a m e ly  40000000 m 3 iszapot szükségelne, h ogy  azt fé lm é

tern y i ré tegge l borítsa. Tudjuk ped iglen , hogy  a V ág  egy  lite r  v ízb en  másodper- 

ezenként 1-44 gram m  iszapot hord, a m i 211507200 kgr. napi hordaléknak fele l 

m eg, köbméterekben k ife jezve 155520 m 3.

E gy -egy  nagyobb árvíz időtartam át ped ig négy napnak véve, átlagban egy- 

egy á rv íz  körülbelü l 622080 m 3 iszapot sodor m agával. A  80 km 2-nyi terü let fé l

m éteres vastag iszaprétegge l va ló  befedésére pedig, az előbbi szám ítás szerin t 

64 á rv iz  volna szükséges. A  Y á g  fo lyó  nagyobb vízállása inak k im utató táblázata 

szerint egy egy  évben átlagban 2 —3 nagyobb árvíz lévén, 25— 35 esztendő múlva- 

fedné a m ocsárföld  terü letét félm éteres iszapréteg.

H a  azonban tekintetbe vesszük azt, h ogy az ár az iszapnak körülbelü l */a 

részét m agával továbbsodorja és csak V3-át rakja le, ú gy  három szor ennyi idő, 

vagy is  75— 105 év vo lna szükséges a 80 km ‘2-nyi m ocsárföld terü letnek Va m. iszap 

réteggel való beterítésére.

A  számok ugyan  nagyon  átlagosak és hogy m indehhez igen  sok m ellékkö

rü lm én y jár, azt b izon y ítga tn om  sem kell, de m égis szolgáljanak e számok arra, 

h ogy  ném i képet kapjunk a term észet lassú, de áldásos működéséről.

H a  ezen működés lassúnak is látszanék, —  h isz az em beri történelem ben 

tén y leg  nagyobb időt fejeznek k i az em lített esztendők, —  a Fö ld  történetében m égis 

rendk ívü li röv id  idő ez.
JNézetem az, hogy sohasem vagyunk hivatva arra, hogy a természet 

egyik vagy másik munkájának útját álljuk, vagy pláne megkezdett mű
ködésének a folytatását megakadályozzuk. Hanem, ha már az emberi fej
lődés és tudás annyira előre haladt, hogy helyenként a természet jelen
legi állapotával, annak lassúbb előmenetelével megelégedve nincsen, ku
tassa először az ember azt, hogy a természet mit akar és aztán a bölcs 
eszével iparkodjék gyorsítani a munkáját.

T E C H N IK A IL A G  F E L H A S Z N Á L H A T Ó  K Ő Z E T E K .

Területünkön az ipari szempontból felhasználható kőzeteket a kö
vetkezőkben foglalhatjuk össze:

A pontusi üledékeket, azok mélyebb fekvése miatt, ez idő szerint 
iparilag sehol sem használják fel. A gyakorlati életben az agyagnak eset
leg téglagyártásnál és a homoknak építkezésnél juthatna jelentékenyebb 
szerep.

A löszt helyenként vályog- és téglakészítésre használják fel.
A  sárga és barna agyagból a Vág jobbparti részén lévő községek 

vályogtéglát készítenek.
A vág-kavicsot Hosszúfalú határában útkaviesolásra használják.

*  A  szám ításnál másodperc-zenként le fo lyó  v íztöm egnek  1700 m 3-t, és 1 m 3 
iszapot 1360 kg.-nak vettem .


