
14. Agrogeologiai jegyzetek az öreg Duna mentéről.

(Jelentés az 1904. évi agrogeologiai fölvételről.)

GüLL VlLMOS-tÓl.

Az idei feladatom abból állott, hogy a két év óta munkában levő 
17. öv, XX. rovat jelű 1:75,000 méretű térképnek még hátramadt részét 
fölvegyem. Ez a térképezendő terület egyrészt Pestmegyében, az öreg 
Duna bal partján van s magában foglalja Dugyi, Aporka, Kiskunlaczháza, 
Pereg és részben Dömsöd községek határát, valamint a Csepel szigetnek 
Szigetbecse, illetve Eáczkeve -— Lórév és Szigetszentmárton —  Sziget
újfalu közötti darabját. Másrészt az öreg Duna jobb partján, Fejérmegyé
ben fekvő s még a nevezett térképre eső sávot öleli fel Ercsitől kezdve, 
Iváncsán és Dunaadonyon át Ráczalmásig, illetőleg a dunapentelei 
határig.

Domborzati viszonyait tekintve, ez a terület az öreg Duna 
bal partján —  csakúgy, mint a megjelölt részletes térképlap legnagyobb 
része — a tenger színe fölött 96— 99 m-nyire fekvő lapály, a melyből 
csupán a homokbuczkák válnak ki. Ilyen kimagasló pontok a Pénzes- és 
Batárhegy Bugyinál (102 m), továbbá a Gallahegy buczkavonulata 
(113 m), a Kátai hegy (106 m), a Csókahegy (101 m), a Dajahegy 
(108 m), a Bánom- és a Putrihegy (108, ill. 107 m), valamint a kiskun- 
laczházai Öreg és Belső-szőlő buezkái; a Csepel szigetnek fönt megjelölt 
szakaszán az Akasztófa- és Pokolhegy, az Öreg- és Ürgehegy meg a Szi
getszentmárton fölötti buczkák. Az alluviális lapály az öreg Duna jobb 
partjára is átnyúlik, a hol Ercsitől délre a folyam és a diluviális part 
között egészen Dunaadony alá, a Szentmihály pusztáig terjed; absolut 
magassága itt is 96— 98 m s csak egyes pontjai emelkednek 101— 104 m 
t. sz. f. magasságra. A Duna jobbparti sáv többi része már fensík, mely 
120— 160 m-nyire fekszik a tenger színe fölött s meredek partokkal esik 
alá a Duna árterére. Kimagaslóbb pontjai közül fölemlíthetem Báczalmás 
vidékén a Szent Mihály hegyet (155 m), az Arany hegyet (168 m) a Sinai



( 2 ) FÖLVÉTELI JELENTÉS. 197

hegyet (158 m) és a Perkátai nagy hegyet (118 m). Völgyei közül a na
gyobbak Ercsi vidékén a Keresztúri víz völgye s a Vali völgy, Ráczalmás 
környékén pedig a Doboka- és Radicsa völgy.

Vízrajzi tekintetben a Duna játsza itt természetesen a főszerepet, 
mely két ágával'a Csepel szigetet fogja körül. Az öreg Dunában —  kisebb 
zátonyoktól eltekintve —  Ercsinél, Dunaadonynál és Ráezalmásnál van 
egy-egy nagyobb sziget. Mellékvizeiként fölemlíthető a Keresztúri és a 
Váli víz, a melyek a Vértesben erednek. A Keresztúri víz Hóreg vidékén, 
a Kis Gerecse táján ered s DK-i irányban húzódik keresztül Tarjánon, 
az Omlás völgyön és Csabdin. Bicskénél azután Szent László vize neve 
alatt folytatja útját, a Vérti völgyön keresztül folyik, Martonvásárt és 
Ráczkeresztúrt elhagyja s azon alúl területemre lép. Itt a Malonta pusz
tánál az ú. n. Kis tavat alkotja s kilép a Duna árterére, ahol  délnek for
dul s egy darabig a diluviális part mentén húzódik tovább, mígnem ismét 
DK-re kanyarodva a Sörkevári majornál a Dunába torkollik. A Váli víz 
Szár alatt fakad s Alcsúton, Válón, Kajászószentpóteren és Baracskán át
folyva, a Bevár major alatt a Nádas tóvá szélesbül. A hol a fiumei vasúti 
vonallal kereszteződik, elejétől fogva betartott DK-i irányát ez is délire 
változtatja s szintén a diluviális parthoz simultan folytatva útját, az Új 
majornál lép térképem területére, a hol Iváncsán felül keletnek kanyaro
dik s a Szalma csárdánál az öreg Dunába szakad. Az alluviális síkságon 
mind a kettőt töltések közé, csatornákba szorították, a melyekbe kisebb 
levezető csatornák és árkok szakadnak. Egy másik vízfolyást Perkáta kör
nyékéről kell megemlítenem. Ez a Hangos és Doboka puszták vidékéről 
számos ágban kiinduló Doboka völgyben vezeti le a fensík vizét. Ez a völgy 
EENy-i irányban húzódva a Czikola puszta területén a Keleti völgy nevet 
veszi föl s a vele párhuzamosan haladó, u. n. Nyugati völgygyei együtt a 
czikolai Nádastóba szakad, a honnét a fölös vizet egy a Lívia major mel
lett elhúzódó, Dunaadony alatt a Dunába torkoló zsilipes csatorna vezeti 
le. Ugyancsak ezen a vidéken van a Radicsa völgy is, mely a Rózsa 
majoron alul kezdődik s szintén EENy-nak tartva, a Daja pusztán felül 
lép ki a Duna árterére. Vízfolyása itt keletnek kanyarodik s a laposnak 
egy kis erecskéjével egyesülve a Dunába szakad. Baloldali mellékfolyója 
az öreg Dunának területemen nincsen; meg kell azonban említeni azo
kat az ágakat, a melyek ezelőtt szigeteket fogtak körül, de már a szabá
lyozás révén teljesen szárazok, úgy hogy az egykori zátonyok a Csepel- 
sziget részeivé lettek. Ilyen ágakat látunk Szggetúj falunál, a hol a kincs
tári területnek Eáczányos nevű részét határolja; több meder vonul végig 
továbbá a Schilling erdőn, valamint a Besnyő és Godányi sziget nevű 
területen is, illetve övezi azokat.
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A Budapest alatt elzárt kis Dunának mellékvizei egyáltalán nincse
nek, de szintén vannak mellékágai, a melyek közül a Laczházi erdőben 
levő s a Szigetbecse keleti részén elhúzódok a jelentősebbek. Szigetei Kis- 
kunlaczháza irányában az Angyali sziget, továbbá a ráczkevei és sziget
becsei sziget és Dömsöd fölött a Somlyó.

Itt látom helyét, hogy azokról a holt medrekről is megemlékezzem, 
a melyek területemnek a kis Duna bal partján elterülő síkföldjét szelik. 
A legnagyobb ezek közül a Tekeres ér, mely valahol Majosháza tájékán 
szakadhatott ki a kis Dunából. A Szentkirály pusztáig nem igen követ
hető, mert a homok eltemette, de itt azután az apróbb medrekből világo
san kibontakozik. Egy másik ilyen meder valamivel délebbre válik lát
hatóvá. Mindkettő nagyjában déli irányban halad; a Tekeres ér nagy 
kanyarulatokkal Kiskunlaczháza— Peregtől keletre, a másik ezektől nyu
gatra. A dömsödi határ felé közelednek egymáshoz s a budapesti ország
utat bal, illetve jobb felől kisérik, mígnem az ú. n. Agyagoson egyesülve, 
a Hugyet és Tókerteket keletről határolva, a dömsödi Duna ágba szakad
nak, a melyből Dömsöd alatt ismét a Bak ér indul ki déli irányban. Ez 
a kunszentmiklósi turjányokban vész el, de az utóbbiak bólmegint a szin
tén dél felé húzódó Kígyós ér veszi eredetét.

Ezeknek az ereknek a fölemlítósét a vidék talajviszonyaira gyako
rolt hatásukon kívül azért sem gondoltam mellőzendőnek, mert szép pél
dáját nyújtják annak, hogy aránylag nem is nagy folyóvíz, úgyszólván 
teljesen sík területen is, mily rombolásra képes. A Tekeres ér ugyanis 
árvíz alkalmával az egykori Nekeresd csárdánál s a Középszentiváni major 
irányában hatalmas szakadásokat okozott. A rohanó vízár a kanyaru
latoknál óriás erővel neki verődött a partnak s az eléggé szívós, erős 
mocsárlöszbe fúródván, mély kopolyákat vágott benne, egyszersmind 
elöntve az egész területet. Mikor a vizek ismét visszahúzódtak, ezek a 
kopolyák telve maradtak s azóta sem száradtak ki, mert a föld árjából 
táplálkoznak. A Szentiván pusztán az egyik szakadás partja a víz színé
től mérve kb. 4 m magas s a víz a kopolyákban mély lehet, mert egy- 
egy ponton a víz tükre mellett állva, az egyenesen lebocsátott 2 m-es 
fúró feneket nem ért. A hol a Tekeres ér a másik mederrel találkozik, öt 
kisebb-nagyobb ilyen szakadás van. Ezeknek a létrehozásában, az ezekben 
hömpölygő hullámokon kívül, a kis Dunából kiáradt víz is közreműkö
dött, a mely a Disznós Pál hegy nevű buczkának éppen csak a legmaga
sabb pontját hagyva szárazon, rajta átbukott.—  Területem vízrajzi vázlatá
nak kiegészítéséül még meg kell jegyeznem, hogy azok a turjányos, víz
állásos laposok, a melyeket az előző jelentéseimben Apaj puszta és Bugyi 
vidékéről megemlítettem, északi végeikkel még ide nyúlnak.
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A geológiai viszonyok ezen, közvetlenül a Duna mentén el
terülő vidéken, nevezetesen annak alluviális részén, e folyam hatásait 
élénken mutatják. Azok a különböző iszap-, homok- és kavicslerakodások, 
a melyek területem túlnyomó részére jellemzők, a számos holt meder, az 
ezeket kisérő hátak, a nagy homoklerakodások, a melyek határozott zá
tony jellegűek, a részben már eltemetett kopolyák mind a Duna működé
sének az eredményei. Míg itt fóképen a folyóvíz hatásai nyilvánulnak, 
addig a túladunai részen inkább az seolikus erőktől létrehozott kép
ződmények vannak túlsúlyban, bár itt is találkoztam a folyóvíz működé
sének jeleivel, a melyek legerőteljesebben az Ercsinél föllépő kavicslerako
dásban nyilvánulnak.

A szóban forgó terület geológiai képződményei ezek:
pontusi agyag,

<i homok, 
meridionalis kavics, 
diluviális agyag,

<i homok,
« lösz,

colluviális képződmények, 
alluviális kavics,

« homok,
« lösz és löszhomok,

öntés.

A pontusi agyag —  mint azt már Halaváts Gyula a térképen 
kijelölte —  Ercsinél lép föl, a hol a part mentén a lösz, illetve meri
dionalis kavics alól kibukkan. Ez az agyag mésztartalmú s közéje ho
mokrétegek települtek, a melyek különösen a képződmény felsőbb részé
ben gyakoriak.* Az áz agyag, mely a Kis tótól ÉK-re elterülő részen 
van —  ámbár feltárva nem igen találtam —  talán szintén pontusi. A kézi
fúróval tett tapasztalatok alapján mondhatom, hogy erősen kötött, vörös 
foltos, sárga agyag ez, a mely —  bár több-kevesebb homokot is tartal
maz —  feltűnően szívós. Benne mészconcretiók is fordulnak elő, a leg
több homok pedig a Kis tóra lankásan leereszkedő oldalon van hozzá
keverve. Egy helyen durva homok és homokos murva alatt akadtam reá.

A pontusi agyag az öreg Duna jobb partján még több ponton buk- 
kanik elő. így nevezetesen Kulcsnál, az Aranyhegy alatt, a hol e részen 
legszebben van feltárva. Ezt a feltárást az 1. ábra mutatja.

* H alaváts G yula  : Budapest és Tétény vidéke. (Magyarázatok a magy. kor. 
orsz. földt. térképéhez, p. 16. Budapest, 1902),
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1. ábra. Szelvény az Arany hegynél.
a barna agyag, b sárga agyag, fehér foltokkal, c agyagos szalagok, d sárga agyag, 

szabálytalan szürke homoksávokkal.

A hegy oldalán fölfelé menve az utcza kezdeténél egy újonnan épült 
ház mellett kisebb gödörben babérczes vörös agyag és közvetlenül e fölött 
egy nagyobb gödörben sárga homok látható, a hegytetőn pedig homokos 
lösz van. A geológiai szelvény tehát felülről lefelé e z : homokos lösz, 
homok, babérczes vörös agyag, pontusi agyagok.

A c-vel jelölt szalagok ezek : fehér agyag, sósavval pezseg (0‘07 m), 
szürke és sárgatarka agyag, nem pezseg (012 m), ibolyásba hajló világos- 
szürke, tömött, kemény, érdes homokos agyag, nem pezseg (016— 0'18 m) 
és rozsdafoltos barna agyag, nem pezseg (0'2— 0-4 m). Alattuk a sárga 
agyagban homoksávok vannak, a mit a Szlatina puszta területén is ész
leltem. Itt a íensík színétől lefelé mérve kb. 1 m vastag vályogréteg 
alatt 1'5 m-es lösz, azután 0 ‘5— 0 6  m-es fehérgumós vörös agyag van, 
a melyet a sárga agyag követ. E ponttól néhány lépéssel észak felé az 
alsó agyag jobban fel van tárva s benne szürke, iszapos homokos foltok 
láthatók, szerkezete pedig leveles.

Lent Eáczalmáson is megvan a pontusi agyag. A ráczalmási kis 
Duna pártján, a lecsúszott részen, élénk sárga agyag van a vörös agyag 
alatt, mely fönt, a község keleti végén, a vasúti állomás felé vezető úton 
szintén fel van tárva.

Pontusi homokoi ritkábban láttam. Legszebben Dunaadony alatt 
a Vörös hegynek a Duna felé fordított 20— 22 m magas falán mutatko
zik, azon a ponton, a hol a Duna mai medre, mely Ercsin alul elhagyja 
a diluviális part irányát, ismét ahhoz simul. Úgyszintén tovább D-nek, 
Kulcs fölött is. Itt lösz és babérczes vörös agyag alatt barnássárga kötött 
homok alakjában van meg. Közvetlenül a Vöröshegy mögött, vele pár
huzamosan a völgybe egy hát nyúlik be, a mely kb. 10— 12 m vastagság
ban világos szürke, érdes, csillámos homokból áll. A Eáczalmás alsó
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végénél kitorkoló szakadéknál egy a lecsúszott részlet falában levő lyuk
ban szintén kékesfehér, sárgafoltos érdes homokra bukkantam, benne két 
vékony, mészeoncretiókból 
álló zsinórral.

Ezeket is pontusiaknak 
gondolom, valamint nem le
hetetlen az sem, hogy az 
alább említett, a meridiona- 
lis kavics alatt fekvő, némi
leg hasonló homok —  ha 
ugyan nem a kavics egy na
gyobb betelepülésének bizo
nyul —- szintén már pontusi.
Ámbátor nem oly gazdagok 
csillámban, mint pl. a paksi 
pontusi homok és sem ben
nük, sem az agyagokban szer
ves maradványokat nem ta
láltam.

A meridionalis kavics Ercsinél foglal el nagyobb területet, 
a hol a gazdasági szeszfőzőnél két helyen láttam feltárva: a szeszfőző 
előtti jelentéktelen leásásban, a mely mellett a Dunára levezető völgy
ben, kissé lejebb, a kavics alatt durva, szürke homok s ez alatt vöröses, 
fehérfoltos pontusi agyag van feltárva; továbbá a szeszfőző mögötti kavics
bányában is. Itt 0'3— 0'4 m vastag barna homokos kavics alatt kb. 
1'5 m vastag fehér, sárga és rozsdavörös szabálytalan hullámos sávokat 
mutató kavics van, közbe ugyancsak szabálytalan homoklencsékkel és 
szalagokkal. Ez alatt még világos szürke, érdes, nem nagyon csillámos 
homok is látszik, közbe vékony murvazsinórokkal, a melyek apró ka
vicsba is átmennek. Az egész képződmény fluviatilis szerkezetet mutat 
s a kavics anyaga főkép quarcz. E kavicsban, H alaváts Gyula közleményei 
szerint * —  a ki a lapomon ezt is már kiválasztotta —  az Elephas meri
dionalis, NESTinek a maradványait találták s H alaváts a kavicsba tele
pült homokban teljesen recens typusú puhatestű faunát is gyűjtött s ennek, 
valamint a most már nem létező ercsi téglavetőben megfigyelt települési 
viszonyoknak alapján (lösz és jó l rétegzett pontusi homokos agyag között;

* L. c. p. 18, 19.
H alaváts  G y u la  : A budapest-vidéki kavicsok kora. (Földtani Közlöny 

XXVIII. k. p. 291. Budapest, 1898.)

2. ábra. Feltárás a Duna partján, Kulcs fölött. 
a vályog, cl lösz egy mészconcretióból álló sáv
val, c babérczes vörös agyag, e barnás sárga össze
álló, csillámos homok, fe-nél az egész feltárás 
össze van omolva s a vörös agyag is a baloldal
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1. Kavicsok kora 294. old. a szelvényt) ezt a kavicsot alsó diluviális korú
nak határozta meg.

D ilu v iá l i s  a g ya g k én t  sorolom fel azokat a vörös és barna agya
gokat, a melyek részben a lösz alatt, részben a lösz között fordulnak elő.

A lösz fekűjében levő agyag rendesen igen erősen vörös színű s 
babórczet tartalmaz. Többnyire csak a löszfal alján, a Duna szélén mutat
kozik, de néhány helyen szépen látható. Legjobban talán Kulcs fölött, a 
már említettem Vöröshegyen, mely nyilván tőle kapta a nevét s a mely 
10— 12 m magasságban van feltárva. A hegy orrán azt látjuk, hogy egy 
kb. 0‘3— 0'4 méteres humuszos réteg alatt mintegy 2'0 m vastagságban 
babérczes vörös agyag következik. Benne itt épp úgy, mint több más he
lyen is, a babérezen kívül fehér, puha mészconcretiók is vannak s ezek
ben egyr vagy több kemény gömbös, némelykor kristályos szerkezetű 
mag. A Vörös hegynek a Duna felé fordított, 20— 22 m magas falán 
fölötte a lösz is látszik, alatta pedig az összeálló barnássárga pontusi 
homok fekszik. Erre a vörös agyagra a vasconcretiók jellemzők, a melyek 
a lösz között föllépő vörös agyagokban sohasem fordulnak elő. Alatta, 
Telegdi B oth Lajos fóbányatanácsos úr szíves közlése szerint, a Duna 
partján jóval lejebb, Paksnál, valamint a tolnamegyei Kölesden egy leg
inkább földes, de szilárdabb részleteket is mutató, helyenkint egész 1 m 
vastagságot elérő édesvízi mész van, sőt az utóbbi helyen elvétve a vörös 
agyag között is, a melyből Helix (Xerophila) costulata, Z iegl. et var. 
Nelssoniana és Helix sp. conicat gyűjtött. A mi ennek a lösz a l j á n  elő
forduló babérczes vörös agyagnak diluviális korára vall. Alatta a Dunán
túl mindenütt a pontusi rétegek következnek.

Ettől élesen megkülönböztetendő a lösz k ö z ö t t  előforduló vörös 
agyag, a melynek helyén —  mint alább a diluviális lösz tárgyalásánál 
még érintem —  vörösbarna réteg is mutatkozik. Nem lehetetlen, hogy a 
kettő voltaképen egy s a vörös a barnának elváltozásából származott.

A. d i lu v iá l is  homo/Cnsití területemen kot válfaját kell megkülön
böztetni. Mint említettem, a meridionalis kavicsban lencsék, szalagok 
alajában világos szürke, nem nagy mértékben csillámos homok fordul 
elő, mely —  mint az egész képződmény —  folyóvízből rakódott le. Egy 
másik homokelőfordulást, a melynek lerakodásában —: legalább alsóbb 
részeiben —  szintén közreműködött a víz, a Malonta pusztán találtam, 
a hol az 1 m-es humuszos réteg alatt 2 m sárga s ez alatt érdes, kötött, 
durva homok van, rozsdaszínű sávokkal.

Homokra a lösz alatt is bukkantam pl. a Galambos pusztától délre s 
Ráczalmástól K-re, a Belső majoron alul levő gödörben.
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A diluviális homoknak a másik félesége Ráczalmástól északra, egé
szen az alluviális lapályig nagyobb területet borít, a melynek nyugati 
határa a Radicsa völgy. Ez a homok sárgás színű, nem olyan érdes, 
szemcséi legömbölyödöttek, Gyakran igen finomszeművé válik, s lösz
anyaggal kevert. Főkép ez a löszös homok az, a mely a jelzett területen 
gyakori s kétségtelenül szélhordta természetű. E vidék laposaiban azon
ban ez a homok változásokon ment át, s pl. a Szlatina pusztánál ezt a 
szelvényt kaptam :

humuszos fekete homok _ _ _ _ _ _  0'3 m-ig
szürke « .... 0 ’7 «
fekete « _ _ _ _ _ _  1.2 «

halvány kékesfehér csillámos homok .... 2 ‘0 «

a mely legalsó homok már a fentebb említettekhez hasonló.

Diluviális lösz borítja a dunántúli fensíknak területemre eső 
többi részét, a mely úgy a meredek parton, mint a mellékvölgyekben 
több helyütt fel van tárva, A malontai Kis tótól kezdve végig követhető a 
diluviális parton egészen Ráczalmás alá, Iváncsa községnél egy a Duna 
árterére kilépő völgyben a következő szelvény látható.

3. ábra. Löszfeltárás Iváncsánál.
a vályog, b lösz, c vörös agyag, a mely alól a pontusi agyag bukkanik ki.

völgy

Itt a lösz legalsó részlete van feltárva, a mely kissé agyagosnak 
látszik s rajta némi vízszintes rétegzést lehet felismerni.

Egy másik körülbelül 80 m hosszú löszfeltárást a Szlatina 
betorkolásától jobbra mutathatok be. A 
löszben, mely concretiókat tartalmaz —  
mint látjuk —  három, szabálytalan el
helyezésű, vörös agyagból álló sáv van, 
a melyek közül az oldalsó alsó a közé
pütt láthatónak a folytatása. Ez az a 
lösz k ö z ö t t  előforduló vörös agyag, a
mely sohasem oly sötátvörös, mint a a vályog, b lösz, c vörös agyag.
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lösz a l j án  előforduló. Ám nemcsak színben, hanem szerkezetben is kü
lönbözik ez utóbbitól; sohasem olyan kötött, nedvesen szívós, szárazon 
kemény szögletes lemezkékké széteső, hanem inkább a lösz szerkezete 
felé közeledő. Es —  mint már említettem —  sohasem tartalmaz vas- 
coneretiókat. Alatta a lösz valamivel tömöttebb s a belőle gyűjtött faunulá- 
ban a túlnyomó édesvízi csigák mellett néhány mocsári is akad.

Eáczalmáson alul a diluviális part nem esik le egy vonalban a Duna 
szintjére, hanem egy lépcsőfokszerű, mintegy 0 -25 Km széles kis ter- 
raszra. Ez utóbbi egy lecsúszott részlet, a melynek merőleges falán kb. 10 m 
hosszú darabon a következő feltárást lehet észlelni. A 0 ’7 m-es sárgás
barna agyagos felső talaj alatt vékony (0‘3m) löszsáv van; alatta egy kb. 
1 m-es vörös agyagréteg, melynek alsó 0 ‘3 m vastag része tömve tele van 
fehér földnemű, szétmálló mészconcretiókkal, a melyek között azonban 
egészen szilárd is akad. Ezt azután a feltárás alján a föntebb említett 
sárga pontusi agyag követi. A felső talaj és az alatta levő löszsáv határán 
egy szarvasnak a koponyatöredókeit találtam, a melyeket kollegámnak, 
dr. K adic Ottokár úrnak adtam át, a ki velem ezekre vonatkozólag a kö
vetkezőket közölte: «Cervus elaphus, L., fossilis koponyatöredéke, a me
lyen az állcsontok, a szájpadlás és a két felső fogsor megvan. A jobb
oldali fogsor teljes, a bal fogsorból hiányzik a Pr  Mindkét M, kibúvóban 
van, a többi M  és P  csak keveset koptatott. Az utolsó P  a moláris fogak 
jellegét viseli magán. Mindez arra vall, hogy a szóban forgó fogsorok 
fogai t e j f og ak » .

Másutt egy vörösbarna, humuszos réteg szakítja meg a lösz folyto
nosságát, a mint ezt a Galambos pusztától Dunapentele felé húzódó völgy
ben láttam, a hol a Szilia puszta felől jövő mellékvölgy beléje torkol
lik. Ezen a ponton kis leásás van, a mely az itt közölt képet adja.

5. ábra. Termőréteg a löszben. 
a vályog, b lösz, c humuszos réteg.

E szelvény kiegészítéséül szolgálhat az a gödör, a mely kb. 0'25 Km- 
rel feljebb van a fővölgyben, a hol az alsó, fehérfoltos, tömöttebb lösz 
0 ‘8 m-es rétege alatt sárga homok van 2 m vastagságban föltárva, benne 
fehér és rozsdavörös vékony sávokkal.

A lösz —  mint már érintettem —1 nem mindenütt az a typusos



(1 0 ) FÖLVÉTELI JELENTÉS. 205

subserikus, likaesos, rétegzetten képződmény, a melyet ezen a néven ren
desen értünk. Erre területemnek legszebb példája a Daja pusztánál lát
ható. Itt a Eadicsa völgy egy nyugati mellékágának a kitorkolásánál, a 
óbb oldalon levő domb, a melyen a kereszt áll, mintegy 12 m magas- 
j Ságban s 34 m hosszúságban van föltárva. A vályogréteg alatt megpil
lantjuk a löszt s körülbelül fele magasságban egy lecsúszost részlet alatt 
egy kb. 0-8 m vastag fehér concretiókkal telt réteget, a melyen alúl a 
löszt némileg levelesen elválónak, iszaposnak találtam. Ez alatt már majd
nem a völgy fenekével egy szintben, kint a helyszínén nedvesen hamu
szürkének, szárazon világos sárgásszürkének mutatkozó, homokos, némi
leg löszre lemlékeztető képződményre bukkantam.

6. ábra. Földtárás a Daja pusztánál. 
a vályog, b lösz, c ooncretiós réteg, d mocsárlösz.

A belőle haza hozott mintát Timkó György úr megiszapolta s benne 
a következő faunát találta:

Sphaerium solidum, Norm. sp.
Lymnaeus truncatulus, Mull. sp.
Planorbis rotundatus, Poir.
Vitrina brevis, F ér .
Hyalina fulva, Mull.
Helioc pulchella. M ull.
Pupa pygmaea, Drap.

« muscorum, L.
« columella, B enz.

Succinea oblonga, Drap.

Mint látni való, ez a kis fauna szárazföldi és édesvízi alakokból áll, 
a mi az anyag petrographiai minőségével egyetemben ezt a képződményt 
azonosnak tünteti föl a HoRUsiTZKY-féle diluviális mocsárlöszszel.* A kő

*  H o bu sitzky  H e n e ik : A diluviális mocsárlöszről. (Földtani Közi. XXXIII. 
k. p. 209. Budapest, 1903.)
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zet szürke színét, a föltárás alján eszközölt fúrás szerint, l 'Om mélységig 
megtartja, azután l -4m -ig sárga, 1/7 m-ig ibolyás árnyalatú sötótebb szürke, 
majd ismét sárga színt mutat. A föltárás és fúrás valamennyi rétege só
savval pezseg, tehát mésztartalmú. Hasonló képződményt írtam le múlt évi 
jelentésemben a Csíkos puszta vidékéről (Pestmegye, Alsóinárcs puszta),* 
a hol szintén sphseriumok, planorbisok, bulinusok, helixek, pupák, suc- 
cineák keverten fordulnak benne elő. Bár az idézett helyen, a 210. oldalon 
közölt szelvényben a jobban elváltozott részét agyagnak, illetve homokos 
agyagnak jelöltem (a mikor is a németek Lehm-je lebegett szemem előtt) 
s bár a folyóvíz hatását némileg túlbecsültem: a 211. oldalon mégis 
hozzáteszem, hogy «a mocsári, illetve édesvízi és szárazföldi alakokból 
álló vegyes fauna azt a gondolatot ébreszti az anyag minőségével egye
temben, hogy talán ez is egy fajtája az újabban mocsárlösz neve alatt 
összefoglalt képződményeknek)).

Az a megegyezés, mely e két egymástól meglehetősen távol levő 
pont kőzetének petrographiai minőségében és faunájában fölismerhető, 
minden esetre figyelemre méltó. Én ugyan a tavalyi jelentésemben ó-al- 
luviálisnak jeleztem a Csíkos pusztán, de azon megegyezés után, a me
lyet ez a Daja pusztánál typusos diluviális szárazföldi lösz feküjében elő
forduló képződménynyel mutat, diluviálisnak kell vennem.

Megemlíthetem itt még a Ráczalmás keleti végén, a Belső major
tól D-re levő feltárást is, a hol szintén mocsárlösz látható, alatta sárga 
homokkal.

A typusos szárazföldi lösznek pontos elkülönítése attól a lösztől, 
mely a víz behatása melletti lerakodás nyomait mutatja nem sikerül min
denütt, mert gyakran lassú átmenetekkel megy át az egyik a másikba. 
Azt a határozott benyomást nyertem azonban, hogy e vidéken a lösz felül 
rendesen szárazföldi kiképződésű.

Golluviális képződményehkéxá említem meg itt azokat a 
völgyek oldalairól lemosott és összekevert s a völgyek fenekén helyenkínt 
stagnáló viz alatt átalakult képződményeket, a melyek területemen a 
Badicsa és Doboka völgyben észlelhetők. A Badicsa völgyben, a mely 
diluviális homok és lösz határán húzódik tovább, szürkésszínű, fakó 
homokos agyagot találunk, a melyet közel a torkolathoz szürke homok 
vált fel. A löszbe vágott Doboka völgyben s a mellékágakban is, barnás
sárga, meszes agyag, további lefutásában -— a perkátai út mellett —  sötét
szürke agyag van.

* Agrogeologiai jegyzetek Kunszentmiklós és Alsódabas vidékéről. (A magy. 
kir. Földt. Int. Évi jel. 1903-ról, p. 208. Budapest, 1904.)
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Allioviális kavics. Az a nagy székes síkság, a melyről előző 
jelentéseimben Kunszentmiklós és Apajpuszta vidékéről már megemlékez
tem s mely észak felé a Szunyogi pusztákra is folytatódik, változást csupán 
az alsó talajában szenved, a mennyiben az érdes, csillámos homok helyébe 
itt helyenkint murva és kavics lép. Ez a kavics a Kátai és Gallahegy alá 
is húzódik, mely utóbbi helyen a 
szőlőkben újabban nyitott kavicsgö
dörben fel is van tárva (7. ábra.)

A kavics meglehetősen apró
szemű, sok murvával és homokkal 
kevert s anyaga teljesen megegyezik 
a Duna medrében található kavics
osai. Területem még egy pontján van 
feltárva, t. i. Dömsöd északi határ
vonalán a budapesti országút mellett.
Az itteni gödrökben, a melyekről itt 
két szelvényt közlök, tisztán látható 
a fluviatilis szerkezet. (Lásd 8. és 
9. ábrát).

A fölötte települő aprókavicsos 
homokban vékony murva és apró
szemű kavicszsinórok láthatók. Az 
anyag lefelé durvább lesz s a kavics
ban homokszalagok vannak. Anyaga 
itt is ugyanaz, mint a Duna medré
ben. A homok meszes lévén, a mész 
a homok és kavics szemeit bizarr 
concretiókká ragasztja össze.

d

r-zsm

2 Jőm 

g-gőm. 

3SO».

7. ábra. A gallahegyi kavicsgödör. 
a humuszos, kissé kavicsos homok, 
b u. a. humusz nélkül, c murvás, 
homokos kavics, cl érdes, erősen csil
lámos homok, e öregebbszeműkavics.

Az allioviátis homokról 
szólván —  ép úgy, mint a diluviális- 
nál —  vízhordta s szélhordta homo
kot kell külön választani. Megemlítettem, hogy Apajon az alsó talajban 
durva érdes homokot állapíthattam meg. Ez a vízhordta homok területe
men nagy elterjedésű s a legdurvábbtól a legfinomabb változatig, sőt alá
rendelten murvás, apró-kavicsos homok alakjában is feltalálható. Helyen
kint, a hol a víz lassú folyású volt, egészen finom és iszapos, de mindig 
csillámos. A régi medrek fenekén is található ez az öntés alatt s itt több
nyire iszapos finom, máskor azonban érdes és durva, jellemző ólomszürke 
változatban lép föl. Aporkán felül a felszínen találunk nagyobb mennyi
ségű vízből lerakott homokot. A Bánom és Putrihegy érdes fehér homok
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8. ábra. Feltárás a dömsödi kavicsgödrökben. 
a homokos vályog, b löszhomok, c csillámos 
világos szürke homok, d apró kavics, e apró
kavicsos homok, /  iszap, g homokos iszap, 
h erősen csillámos durva szürke homok, 

i kavics.

ból áll, a melyben feltűnő mennyi
ségben vannak nagy csillámlemezek. 
Itt határozottan a Duna egy régi zá
tonyával állunk szemben, a mi annál 
is bizonyosabb, mert a kis Dunának 
Szigetszentmártonnál levő kis záto
nya szakasztott ilyen homokból áll. 
Vizhordta homokot a túladunai ré
szen is találunk Ercsi alatt a laposon.

Az alluviális homok másik fé
lesége a futóhomok. Ez Bugyi és Dél
egyháza puszta, valamint Kiskunlaez- 
háza és Pereg területén lép föl s be
lőle áll a Gállá- és Kátai hegy is. 
Legnagyobb elterjedéséi azonban a 
Csepel szigetnek a bejárt részén, a 
hol tekintélyes buczkavonulatokat al
kot. E vonulatok a szél működésének 
az eredményei ugyan, de a homok 
csak rövid utat tehetett meg, mert 
különben olyan nagy csillámlemezek 
s oly nagy mennyiségben nem lehet
nének benne. Kihívásaiban a murva
szemeken kívül igen sok csigahéjtöre
dék is van, a melyek főleg limmcál
tól és planorbisoktól valók. Ezt lát
tam nevezetesen Báczkeve vidékén 
egy igen mély kihívásban, a hol fú
rással kötött fekete, továbbá barna 
laza, azután sárga végre szürke ho
mokot találtam, a melyek valameny- 
nyien szintén csillámosak voltak. Az 
utóbbiban van az első talajvíz, alatta 
pedig szürke iszap fekszik. Sziget
szentmártonnál és Szigetujfalúnál is
mét íutóhomokot pillantunk meg, a 
melynek az előbb nevezett község 
határában levő egyik megbontott 
domboldalán, a mostani humuszréte
gen kívül, még két egykori termő
réteget észleltem. A szél itt tehát a
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már megkötött buczfeákat. ismételten beborította futóhomokkal. Ilyen meg 
nem kötött részletek e vidéken igen ritkák; az éppen említett példán 
kívül csak Eáczkevénél van még erre eset. A többi helyen a kultúra már 
megkötötte s főleg a szőlőtermelés az, a mely jövedelmezőn folyik rajta. 
Túl a Dunán a Lívia majortól északra akadtam még e fajta homokra.

Az alluviális lösz- és löszhomokról az idei területemet 
illetőleg nem igen írhatok újat; előző jelentéseimben tüzetesebben fog
lalkoztam velük. A Duna balparti részen a dömsödi kavicsgödrökben (1. a
8. és 9. ábrát) és különösen az Agyagoson levő kopolyáknál van legjob
ban feltárva, a hol az is látszik, hogy a lerakodásánál a víz is közremű
ködött, mert kötöttebb és sok helyütt iszap- és homoksávokat tartalmaz. 
A homokos lösz különösen a Csepelszigeten van elterjedve. A Dunán túl 
az alluviális terület legnagyobbrészt ezekből a képződményekből áll.

a agyagos vályog, b szürkefoltos lösz, c szürke, csillámos homok, d murvás kavics, 
d' rozsdás kavics; belőle víz fákad.

Az Öntés egészen újkori lerakodás, mely a két Duna mindkét 
partját kiséri s a szigeteit is alkotja. Legnagyobb elterjedést a homokos 
félesége mutatja, mely helyenkint egészen tiszta, csillámos homokba megy 
át. Ilyen öntósterület pl. a Besnyő és Godány sziget, meg a Szilas, 
továbbá a Schilling erdő és az északon hozzácsatlakozó Fáezányos terü
lete stb. A Besnyő és Godányi sziget a folyam egykori, most már száraz 
medreitől körülvett valóságos zátony, a melyen számos párhuzamos hát 
és völgy vonul végig —  egy jelenség, mely a folyam mellékén s szigetein 
rendesen megfigyelhető s mely a szigetnek a növekedését jelzi. A hátakon

A m. kir. földtani intézet évi jelentése. 1904. n
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a finom, csillámos öntéshomokot, a völgyekben pedig inkább az iszapot 
találjuk. Ez az öntés a Duna e szakaszán helyenkint igen vékony, vas
tagsága kb. 0 2 — l'O m között ingadozik; egy ponton, Eáczkeve alatt, 
azonban 3 ni vastagnak találtam. Fölemlíthetem még, hogy a Schilling 
erdőben, az öreg Duna partján, kis helyen aprókavicsos öntéshomokot is 
találtam, a mely alatt 1 m mélységben öntésiszap fekszik. A száraz erek
ben és azok mentében, nevezetesen a Tekeres érben és mellékén szintén 
öntésiszap és homok van, a melyet a víz annak idején áradáskor lerakott. 
Különösen az említettem kopolyák lankás keleti partján látható ez, ahol  
több mint 0 5  m vastag öntéshomokkal terítette be a régi felszínt. A maguk
ban a medrekben eszközölt fúrások a következő szelvényt tárják f ö l : öntés
iszap, fekete agyag, ólomszürke iszap és ugyanolyan színű csillámos homok.

A talajviszonyokat röviden a következőkben foglalhatom össze.
A pontusi agyag termőrétege kötött, nehéz agyag. Igen szívós, szá

razon kőkeménységű rögökké összeálló, nedvesen szalonnás, többé-kevésbbé 
homokos. A pontusi homok felső talajáról e területen nem lehet beszélni, 
mert más képződményektől van elfödve. Azon az egy ponton pedig —  a 
Vörösbegy mögött —  a hol a felszínen van, alig mutat fel valamelyes 
gyönge humuszréteget. Ép úgy áll a dolog a fiatalabb képződmények alatt 
fekvő vörös agyagnál is.

A meridionalis kavicson kötött homokos kavics vagy kavicsos homok 
a felső talaj, a diluviális homok területén pedig leggyakrabban kissé kö
tött humuszos homok, mely a laposokban humuszban igen gazdag s ennek 
következtében fekete színű. A diluviális löszön pedig mindenütt vályogot 
találunk, a mely helyenkint homokos, a laposokban ellenben agyagos vál
tozatával lép föl.

A colluviális területnek jelölt völgyekben mélyrétegű sötétbarna, a 
vízállásos helyeken fekete agyagos homok, homokos agyag vagy agyag 
van a felszínen.

Az alluviális kavicsnak termőrétegéről szintén nem igen lehet szó, 
mert rendesen lösz vagy homok alatt fekszik. A hol felszínen van, mint pl. 
a Gallahegy északi végén, ott egykor kavicsgödör volt, a melyet a kirostált 
murvával és apró kavicsosai ismét betemettek. Az alluviális vízhordta 
homoknak minősége szerint a felső talaja is más és más. A hol finom
szemű, ott a termőrétege vályogszerű, kötött homok, míg az érdes durva 
féleségeken, különösen a laposokban és erekben nagy mértékben humuszos, 
száraz állapotban erősen összeálló homok. Ha kavicsos, akkor ez a humusz- 
rétegében is mutatkozik. A futóhomok teteje — mint említettem—  majd
nem mindenütt meg van kötve s a vegetatio és a kultúra révén humu
szos. A hol a szél a homokot a nedvesebb mélyedményekbe, kopolyákba
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sodorta, ott helyenkint egészen 1— 1‘5 m vastag erősen humuszos, kötöt- 
tebb réteget alkot. Az alluviális löszön és löszhomokon a vályognak igen 
különböző féleségei szolgáltatják a felső talajt. így észleltem homokos 
vályogot különösen partosabb helyeken, agyagos vályogot a mélyebben 
fekvő területeken, a mely helyenkint székes vályogba is átmegy. Egészen 
sajátságos külsejű vályog van a Csepel szigetnek a Határ és Országút 
dűlő nevű részén, a mennyiben itt egészen fakó színű. Az árvizek ugyanis 
elsodorták innét a felső talajt vagy annak legalább egy részét s így e 
területen a felső talaj kevéssé humuszos meszes vályog, mely azonban 
némileg homokos, iszapos is. Az egykor turjánvos helyeken fekete székes 
agyag alkotja a felszínt, mely száraz állapotban kemény, szögletes darává 
törhető széjjel. Egy ponton tőzeges fekete agyagot is láttam, t. i. Kácz- 
kevén alul, a hol a védgát építésénél kiásott kubikgödörben a kb. 3 m-es 
öntés alatt ez az egykori termőréteg van feltárva. Az öntésnek, mint talaj
nemnek, ismeretes a jó  termőképessége. Laza, levegőtől, víztől jó l átjár
ható, növényi tápláló anyagokban bővelkedő ez az öntésföld, a melynek 
a települési viszonyai is igen kedvezők. A folyók mentén terül el, rende
sen agyagos vályogon vagy agyagon s így a folyó vizének párolgása ré
vén mindig több nedvességet kap, mint más fekvésű talaj. Ha elég mély
rétegű, úgy hogy nagyobb mennyiségű vizet befogadhat, az alatta fekvő 
többé-kevésbbé vizáthatlan talaj azt a mélységbe való szivárgásban meg
akadályozza. így érthető aztán, hogy még a múlt aszályos esztendőben is 
az öntésföldön elég jó  tengeritermés volt. Különösen szépek a Duna szi
getein és partjai mentén öntésterületen levő gyümölcsösök.

Hasznosítható anyagönképen a bejárt területről felsorolha
tom a meridionalis kavicsot és alluviális kavicsot, a melyeket útkavicso- 
lásra használnak s az alluviális mocsárlöszt, valamint a ráczalmási öntés
földet, a melyekből téglát égetnek. (Közelebbi adatokat 1. Kalecsinszky 
Sándor : A magyar korona országainak megvizsgált agyagjai. Budapest, 
1905. A m. kir. Földtani Intézet kiadványa.)

★
Nem zárhatom le jelentésemet anélkül, hogy meg ne emlékezzem 

Böokh János miniszteri tanácsos úrnak, a m. kir. Földtani Intézet igaz
gatójának látogatásáról, a melylyel engem 1904 julius 5.-én fölvételi terü
letemen megtisztelt. Ez alkalommal megtekintette Kiskunlaczháza, Rácz- 
kevi Bankháza, Apaj puszta s Kunszentmiklós vidékén folyó munkámat 
és szives útbaigazításaival ezt hathatósan előmozdította. Legyen szabad 
ezért hálás köszönetemnek e helyen is kifejezést adnom. —  Köszönetét 
mondok továbbá dr. Kadic Ottokár és Timkó György uraknak is a pa- 
lseontologiai anyag meghatározásáért.
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