
15, Fölvételi jelentés 1904-ről.

TlMKÓ iMKÉ-tŐl.

a) Agrogeologiai jegyzetek a Szigetközből s ezzel kapcso
latosan a Hanság K -i pereméről.

A Csallóköz centrális részével kapcsolatban az 1904-ik óv nyarán a 
14. zóna XVII. rov. jelű vezérkari lapon ábrázolt azon területet vettem 
föl, mely a doborgazi szigettől Szőgye kisközségig terjedőleg a Szigetköz 
tetemes részét alkotja. Ugyancsak e lap kiegészítő részét képezi a mosoni 
Dunaágnak Iíimle és Ladomór községek közé esős zakasza, melynek jobb 
partján húzódó hullámos térségen eljutottam a Hanság K-i széléig. Nyári 
munkaterületem tehát a 14. zóna XVII. rov. jelű vezérkari lapnak java
részben DNy-i részét képezte, de kiterjedt annak ÉNy-i és DK-i részére is.

Szeptember hónap első felében befejezést nyervén a fent jelzett 
egész 75,000 lapnak agrogeologiai felvétele, földmívelési minister úr ő 
Nagyméltóságának 1904 május hó 13.-án kelt 40,659/IV. 2. számú magas 
rendeletével oda utasíttattam, hogy a 15. zóna XX. rovat jelzésű vezér
kari lapon, Budapest környékének agrogeologiai felvételét kezdjem meg. 
A vett magas rendelet értelmében e munkálataimat a Szentendre és 
Pomáz pestmegyei községek határainak térképezésével szeptember hónaj> 
második felében tényleg meg is kezdettem. Ez utóbbi helyen való mun
kálataim közben látogatott meg B öckh János ministeri tanácsos, Földtani 
Intézeti igazgató úr ő méltósága, kivel Szentendre, Pomáz, Csobánka és 
Budakaláz községek határait járván be, számos —  munkám eszközlésére 
fölötte fontos és becses —  útbaigazítást voltam szerencsés tőle nyerhetni, 
melyekért ezúttal mondok hálás köszönetét.

*

A Moson- és Győrmegyékhez tartozó Szigetköz vagy más néven 
Kis-Csallóköz azon területét foglalja el a Kis-Magyar-Alföldnek, melyet a 
Nagy-Dunából Pozsony alatt Csunynál kiszakadó mosoni vagy győri 
Duna-ág fog körül. Ez a Nagy-Duna jobb oldalán DK felé haladva teker-
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vényesen kígyózó vonalban egy darabon Moson- és Győrmegyék határát 
alkotja, majd lapom D-i részén a Szigetközt Tószigettől választja el.

Területem uralkodó főfolyója azonban a Nagy-Duna, mely a Sziget
közt Csallóköztől elválasztva, a körtvélyesi hajóállomásnál lép területemre 
s általános DK-i irányban, tömérdek kanyarulatot, mellékágat alkotva, 
valóságos szigettömkeleg között halad, míg Szőgye alatt elhagyja terüle
temet. E Duna-szakasz épen speciális sajátosságainál fogva különös figyel
met érdemel, s mivel területünk jelenlegi domborzati kialakulására, talaj - 
viszonyaira első sorban ez gyakorolt irányító befolyást, vizsgáljuk ezen 
szempontokból kissé tüzetesebben a Nagy-Dunának területemre eső ezen 
szakaszát.

A Nagy-Dunának ez az erősen szigetképző szakasza nemzetgazdasági
lag három irányban fejti ki időről-időre káros hatásait. Első sorban árhul
lámaival, melyek a meder határait túlhaladva, a parti s nem ritkán azzal 
kapcsolatosan óriási területeket borítván el, sújtó csapásként látogatja 
meg a környéki községek lakosait. Második káros következménye már a 
közepes vízállásnál kissé magasabb áradásnak az a körülmény, hogy főleg 
a Szigetköz alacsony fekvésű laza talajú területein a fakadó vizek törnek 
elő s e belvizek a levezető csatornák elégtelensége folytán lefolyást nem 
találnak. Az alacsony vízállás végül épen a folyó ezen szakaszának sűrű el
ágazása által időnként majdnem lehetetlenné teszi a biztos hajóközlekedést.

E számtalan bajok orvoslását tűzte ki czélul 1854-ben a csalóközi 
közbirtokosság által alakított «Csallóközi Yízszabályozó Társulati), mely- 
lyel karöltve munkálkodik e vidék ármentesítése és belvizlevezetésén a 
«Szigetközi ármentesítő társulat.!)

Hogy e társulatoknak, mily nehéz feladatokkal kellett ez ideig meg
küzdeni, mily óriási munkát végezni, hogy az árvizveszedelmeknek gya
koriságát megszüntessék, az alábbiakból megláthatjuk.

A Nagy- vagy Öreg-Duna —  vagy 1237-ből származó elnevezés nyo
mán «Korous Dunai)— a Csalló- és Szigetköznek ma is főfolyója. Dévény
nél lépve be hazánkba, beleütődik az ottani várhegy gránitszikláiba, honnan 
jobbra kanyarodik, kissé Köpcsény felé s onnan vissza Pozsony alá tartva 
kilép a síkságra s megkezdi hatalmas sziget- és zátonyalkotó munkáját, 
miközben közvetlen Pozsony alatt balról a Kis-Dunát, jobbról pedig Csuny- 
nál a mosoni Dunát bocsátja ki magából.

Hogy az Öreg-Duna nem volt régente sem valami szelíd folyam, el
gondolhatjuk, ha csak a közelmúlt egy pár árvizére emlékezünk. De szá
mos okmány, —  mely e vidék egykori földesurainak levelesládájából került 
ki — , óriási árvizekről tesz említést. így Bartal Com. M. Lukács leveles 
ládájából kikerült okmány már 1240-ből tesz említést elárasztott földek
ről a Karcba Szélben. 1426-ban Z sigmond királynak Somorja községhez
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intézett nyílt parancsa ugyancsak több árvízről tesz említést. Az 1569 : XXL 
t.-cz. tudósít 1568- és 1569-ben itt történt árvizekről. Ezeken kívül 
Pozsonymegye levéltárában őrzött számos okmány, megyei közgyűlési 
végzés tesz említést árvizekről és ezek nyomán tett intézkedésekről 
1658-tól egész a legújabb időkig. Ezek között a nevezetesebbek voltak 
az 1760-iki téli árvíz, melyet jégtorlódás okozott, a midőn is az árvíz —  a 
töltéseket számos helyen elszakítva, —  a Csallóközt elöntötte. 1783-ban a 
Duna itt rendes vízállása fölé 19 lábnyira emelkedett. 1789-ben ismét jég- 
torlódás okoz veszedelmet, melynek elhárítására a jégtorlasz szétlövetése 
vétetett czélba, de a megyének a katonai hatósághoz intézett ez iránti 
kérése elutasíttatván, a felduzzadt jegesár a töltéseket elszakítva, a vidé
ket elöntötte. Ugyanez óv tavaszán egy ismételt áradás az áttört töltés- 
nyílásokon ismét elönti a Csalló- és Szigetközt. Ezúttal 250 mfd2-nyi terü
let került víz alá. Az 1838-ik évben hirtelen hóolvadás nyomán kerülnek 
víz alá nagyobb területek. 1845 őszén az Oreg-Duna átszakítván a tejfalusi 
Öregfüzest, egész új medret ásott magának egy erős folyású éles kanyaru
latban, az ú. n . : «Görbe-Dunát». 1849 márczius 18.-án Yajka és Súly ha
tárában 735 öl töltést szakított el a jeges árvíz, mely azután az alsó 
Csallóközre zúdult. Az 1850-ik év február 4.-én a jég Pozsonyon alul 
torlódva össze, Pozsonyt önti el a megduzzadt jeges ár. A jégtorlasz az
után Pozsonytól Vajkáig lecsúszva, itt újra megakadt s részint túllépve, 
részint szakítva a töltést körülbelül 2000 öl hosszúságig, a megdagadt 
folyam ismét elönti a Csallóközt.

1858 nyarán nagy árvíz önti el a Szigetközt. 1862-ik óv telén pedig 
a Guthor és Szemet között több helyen töltést szakító jeges ár rázúdulva 
a környékre, februárius 2-ikától kezdve még 16.-án sem apadt el egészen, 
hanem befagyott a földeken úgy, hogy egyik községből a másikba jég 
hátán közlekedtek.

Csak a nagyobb pusztításokkal járó régibb árvízveszedelmeknek 
fenti felsorolása vethet elég világot arra a körülményre, hogy mily sújtó 
csapásként nehezedtek arra a vidékre főleg a 17. és 18. században oly 
sűrű egymásutánban következő árvizek, melyek elhárítására a kismagas- 
ságú töltések elégteleneknek bizonyultak. A mai erősebb töltések már 
nagyobb és biztosabb védelmet nyújtanak, úgy, hogy pl. a felsőcsallóközi 
részeken a múlt században 95 év alatt 12-szer volt töltésszakítással árvíz, 
tehát körülbelül minden 8-ik évben. Ugyancsak láthatjuk, hogy az ár
vizek nagyobbára jégzajláskor fordultak elő, a midőn ugyanis a rendes 
medrében jégtorlaszokkal szabad folyásában gátolt Dunavíz megduzzadt 
és a magas töltéseket túllépte vagy átszakította.

De ha töltései között maradt is a folyó, magas vízállása jégzajlással 
párosulva, tömérdek kárt okozott a szigetek szálerdeiben, földárja pedig,
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a töltéseken túl a laposokban s alacsonyabb területek fenékvizének fel
nyomásában, bol szántóföldek jó termésterményeit semmisítette meg.

Vessünk pár pillantást most még a Duna felső szakaszának jég
viszonyaira, melyek habár egyszerű fizikai törvények alá esnek, mind
azonáltal a helyi körülmények változatos combinatiója egyes helyekre 
sajátos törvényeket alkot, melyek sok esetben csak hosszabb pontos meg
figyelések utján állapíthatók meg. Igen értékes statisztikai adatokat talá
lunk erre vonat kozólag F öldes JoACHiM-nak 1883— 1871-ig vezetett gaz
dasági naplójában, melyből guthori F öldes Gyula a «Felső Csallóköz ár
védekezésének törtnete» czírnű munkájában tanulságos táblázatot állított 
össze. E szerint 77 év alatt 52 évben volt jég a felső Duna-szakaszon, 
mely átlag 35 napig állott évenként. Leghosszabb volt az 1829/30-iki jég
állás, mely 99 napig tartva, árvíznek is volt okozója. De az 1862-iki nagy 
árvizet pl. igen rövid, mindössze 25 napos kettős, azaz megszakított jég- 
állás előzte meg. A jégállás időtartama különben főleg akkor rejtett ma
gában árvízveszedelmet, ha az nem is annyira hosszan tartott, hanem 
mikor gyors olvadás állott be. A kisebb fagyokkal megszakított olvadás 
porhanyóvá téve az aczélos jeget, ép úgy elősegítette annak veszélyte
lenebb elvonulását, mint a magasabb vízállás; ellenkezőképen az alacsony 
vízállásnál induló jég legtöbb esetben torlódással járván, az ennek nyo
mán járó vízduzzasztás majdnem mindig árvízveszedelemmel járt.

A Duna zajlása e szakaszon november-—márcziusi hónapok közére 
esik 4 és 15 ° C-u hőmérsék között. A jégviszonyok kifejlődésénél jelentős 
tényezők szoktak lenni a hőmérséken kívül: a vízállás, vízsebesség, hó
esés, végül a szélirány és annak erőssége. Ezek alkotják együttesen a jég
képződós törvényeit. Hosszantartó 8— 10 ° C hidegnél nagy mérvben mu
tatkozik a fenékjég, mely a zátonyok körül a legjelentékenyebb. Hirtelen 
beálló alacsony hőmérsék színjeget eredményez itt,'m ely gátat vet a 
fenékjóg képződésének. Alacsony vízállás és csekély folyási sebesség a 
jégtömegek képződésének hatalmas előmozdítói. A zajlásnál nem ritkán 
megtorlódó kisebb-nagyobb jégtáblák valóságos jégsziklákká csúcsosod
nak: 1 5 ° C-nál a zajló jég megállapodik és az egyes jégtáblák összetömö
rülnek. Alacsony vízállásnál ez 11— 1 2 °  C-nál is megtörténhetik s főleg 
tartósabb zajlásnál. A megállapodás rendszerint a zátonyoknál kezdődik. 
Jelentékeny tényező különben e tekintetben a hó esése és a víz folyásával 
ellenkező szól, mely előbbi kásaszerű sűrűséget kölcsönöz a víznek, az 
utóbbi pedig a jógmozgást gátolva, annak torlódását segíti elő.

A jégviszonyok a Sziget- és Csallóközre nézve nem mondhatók ked
vezőnek, a mennyiben a Dunának e szakaszon való sűrű szétágazásai míg 
egyrészről a folyó terjedelmét növelik, ugyanakkor mélységét és folyási 
sebességét is csökkentik s e tényezők együttesen elősegítik a jég képző
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dését s a mi a fő, a jég fennakadását és torlódását. S ép e körülményben 
fekszik területem egyik veszedelme, mely a dunai jégjárástól igen sokat 
szenved. A Szigetköz alsó részén ugyanis a zátony- és szigetképződés 
alább hagy, a meder hirtelen összébb szorul s ily helyeken állapodik meg 
és torlódik össze leginkább a jég, melyet a sok ágra szakadt és így meg
gyöngült vízfolyás nem képes helyéből tovább mozdítani. (Pozsonytól 
Szapig az Öreg-Dunánák mintegy 10 elsőrendű és 30— 50 kisebb elága
zása van.)

Ily veszedelmes hely van Szapnál, hol pl. az 1858-iki árvíz 2000 
öl hosszúságban törte át a töltést s ugyanitt körülbelül 20 házat alapjá
ból elsodort. Ugyancsak az 1862-iki nagy víz is itt talált utat magának a 
Csallóköz elöntésére.

Hogy a jégviszonyok s az azok által előidézett árvizek mily átala
kító befolyással voltak e terület talajviszonyaira, arról alább a talajisme
reti részben bővebben kiterjeszkedem. Mert a Szigetköz s a vele közvet
len összefüggő területek régi s újabb vízrajzi viszonyaiba való bepillan
tást ép az a körülmény teszi szükségessé, hogy ez által világosan láthas
suk az Öreg Dunának közvetlen hatását a Kis Alföld centrális részének 
geológiai és talaj beli kialakulására.

A Kis Duna területem másik folyója, melyet máskép győri vagy 
mosonjú Duna-ágnak neveznek, Pozsony alatt Csunynál szakadva ki az 
Öreg-Dunából, 16 ’A mérföldnyi kanyargós út után Véneknél tér vissza 
ismét oda. Területemre Káinok és Ladomér közé eső szakasza esik. Halá
szinál a kálnoki-ág, az utóbbinál a holt Duna kanyarodik ki belőle.

A holt Duna Dunaszeg és Ladomér között ma már teljesen elszige
telt, eliszaposodott mocsár; a Vámos, Szabadi, Bácsa közötti ág ellenien 
rendes összeköttetésben van a Kis-Dunával s a Nagy- és Kisbajcs, Szőgye 
között mocsarak útján érintkezik az Öreg-Dunával.

Ez utóbbi ágakhoz hasonlóan számtalan elhagyott medret találunk 
a Szigetközben, melyek teljesen behálózzák azt. Legnagyobb részük ma 
már csak talajfúrásokkal ismerhető fel. Összefügőbb mocsaras területek 
alakjában a két Dunát ma is felismerhetőleg összekötő laposok a püski, 
Arak, magyarkimlei, melynek egyik ága a darnó-, novák-, marienhofi-ér; 
továbbá a még kanyargósabb utón húzódó Lipót-, Ásvány, Hédervár, Báró, 
Zsejke puszta közötti ér.

Területem DNy-i szöglete a Hanság K-i szélét alkotva, a Bábca víz
vidékéhez tartozik. E lápterületen húzódó Tőzeg-kanális Ottó-majornál 
lép területemre s 10 Km hosszaságban a lébényi egykori czukorgyárnál ér 
véget. Hajdan a Hanság tőzegének szállítására szolgált, ma mindjobban 
elmoesarasodó belvizgyűjtő árok, mely Jánosháza majornál a Lébeny- 
szentmiklós állomás mentén húzódó mocsaras területbe fut. Jelentősebb
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vízere e területnek a Rákos-ér és a Baromház-Hatvanas liegy közötti ér, 
melyek a láp K-i nyúlványain vevén eredetüket, az itteni homokdombok 
között haladnak D felé.

A Szigetköz ezen részének domborzati viszonyait tekintve azt talál
juk, hogy az a hatalmas rónaság, melynek tengerszinfeletti magassága 
127— 110 m között ingadozik, legmagasabb pontját Serfenyős sziget mel
lett a Kiliti-Dunaág menti részen éri el. A terület innen DK felé lejt, 
mely irányban mindkét Duna folyása halad. Legmélyebb fekvést jelez az 
Ásványhoz tartozó Oreg-Duna menti Bagomér és Gyűrűs nevű terület, 
melyen a fakadó vizek a Duna legkisebb emelkedésére előtörnek.

A Hanságot a Kis-Dunát követő parti lapálytól egy hullámos homok
hát választja el, melynek magassága 117— 121 m között váltakozik. 
E homokterület egykor összefüggő lehetett, melyet azonban a vízjárások 
széttagoltak. E homokterületen halad a magyar államvasutak Kimle, Otte- 
vény közötti vonalszakasza is.

E homokterület egyszersmind egy régibb képződményt jelez terüle
tem alluviális síksága közvetlen közelében. Míg ugyanis az egész Sziget
köz ép úgy, mint a Csallóköz a Duna szigetképző munkájának produk
tuma, hol még jó l látható az egykori kisebb-nagyobb szigettömkelegből 
összeálló egész szigetnek fokozatos kialakulási processusa, addig az emlí
tett homokhát a Rábca vízvidékét a Kis-Dunától választva el, legrégibb 
képződmény gyanánt szerepel területemen.

Keletkezését illetőleg legvalószinübb az a föltevés, hogy DK felől 
jövő szelek rakták le a diluviális korban s összefüggésüket alluviális folyó
vízi hatások bontották meg. A homok durvaszemű vasokkeres s egy-két 
helyen 5— 6 méteres feltárásban jól észlelhető. Hogy pedig mi képezi 
fekvőjét e homoknak, azt mélyebb feltárások hiányában nem sikerült 
ugyan megállapítanom, de azt hiszem, hogy azok a diluviális kavicslera
kódások lesznek azok, melyekről dr. László Gábob geológus barátom tesz 
említést 1903-ban végzett agrogeologiai felvételeinek kapcsán Hegyeshalom 
község vasútvonala és még közelebb a márialigeti uradalom területén.

Az egész Szigetköz tehát —  s azzal együtt a Dunamedrektől körül
zárt számtalan sziget —  kavicszátonyokra épített terület, melyet a Duna 
jelenkori munkája alkotott a mai szigetet formáló módszere szerint. Már 
múlt évi jelentésemben is említettem, hogy folyónk áradásaikor annak 
sodra itt-ott akadályokba ütközve, megoszlott. Kavicsra kavics torlódott 
ily helyeken, melyre a csendesedő vízfolyás durvább-íinomabb homokot 
rakott. Alacsony vízállásnál az így képződött zátony csakhamar fölmerült 
s alapját alkotta meg ama számtalan szigetnek, melyből a Szigetköz is 
összeállt. Az Oreg-Duna alluviális hordalékai tehát homok és iszap, mely 
hordalékok váltakozó elrendezésben települtek a kavics alapra. A Sziget
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köz felső sarkán a Kis-Duna kiszakadásánál eszközölt mély fúrások, me
lyeknek szelvényeit elmúlt évi jelentésemben ismertettem, ez évi terüle
tem felépítésére is irányadóul szolgálnak.

Kisebb méretűnek mondható a Kis-Duna kavicslerakodása, mely 
Kimlétől lefelé terjedő szakaszán már inkább csak homok és iszapot szál
lít. Kavicshordalékai főleg hatalmas kanyarulatainál találhatók apróbb 
kavicsgödrökben feltárva, nemkülönben elhagyott medreiben és közvetlen 
parti részein, továbbá apró szigeteinek peremén.

Területem talajviszonyainak ismertetésénél ismét csak az Oreg- 
Dunához kell visszatérnem, mely az egész Szigetköz talajviszonyaira úgy
szólván kizárólagos befolyást gyakorolt. A Kis-Dunának már alárendelt 
szerep jut csupán, mert kisebb területre kiterjedő hatásai végeredmény
ben ugyancsak az Oreg-Dunától erednek. A két folyó közének talaj- 
viszonyai tehát olyképen alakulnak, hogy másról, mint Duna-hordalékról 
itt nem is igen szólhatunk. Változatosság csupán e hordalék elrendező
désében mutatkozik. Nevezetesen ez elrendeződésben a talajtalkotó részek 
finom avagy durvább anyagát véve alapul, láthatjuk, hogy —  ennek alap
ján megállapított talajféleségekből —  a durva kavicstól az agyagig nye
rünk átmeneti sorozatot. Kavics az Oreg-Duna mentén a tömérdek sziget 
víz alól alig kibukkanó zátonyait alkotja, továbbá a töltés közén belül az 
erős sodrú kanyarulatok partjait, mely utóbbi helyeken a töltésen kívül 
levő szántóföldeken is előbukkan, a felületen ugyan ritkábban, de leg- 
többnyire nagyon sekély mélységben. így Czikola szigetnél, Darnó és 
Zsebnél, Remeténél, végül Ásvány és Nagv-Bajcs határában. E kavicslerako
dásoknak a töltéseken túl való felületi kiterjedése nagyobb dimensiókat 
főleg akkor öltött, ha egy-egy árvíz átszakította a védtöltéseket. Óriási 
kavicstömeg zúdul ki ilyenkor a szakított nyíláson, nem ritkán nagy kiter
jedésű szántóföldeket hasznavehetetlenné téve. Homokos, murvás allu- 
viális kavics ez, mely kristályos pala, quarcz, quarczit, gyérebben görge
tett mészkőnek kisebb-nagyobb darabjaiból áll. Az újabb árvizek leg
fenyegetőbb veszedelme éppen ebben rejlik, mert régebben a kiömlő ár
hullám a laposokon nyomult be a művelés alatt álló területekhez s a ki
tóduló kavics nagyobbára e laposok medreiben rakódott le, a szántóföldek 
és rétek ellenben termékenyítő iszappal boríttattak. Az árvédekezésnek 
erős töltésezéssel való keresztülvitele, —  mint jelentésem kezdő soraiban 
is említettem, -—  csökkentette az árvizek számát, de bekövetkezésük a ré
gieknél —  éppen a jelzett oknál fogva —  sokkal nagyobb csapást rejt 
magában.

A kavicsnak jelentősebb szerep az altalajban jut, hol 30 cm-től 
kezdve váltakozó mélységben lelhető fel különböző felső talajok alatt.

A Kis-Duna kavicshordalóka, — mint már említettem, —  kisebb térre



szorítkozik. A felületen csak éppen közvetlen partjain, az altalajban pedig 
főleg kanyarulatainál fordul elő öntéstalaj alatt. E kavics apróbb szemű 
és homokosabb. így Magyarkimlénél, Licckó pusztánál, Marienhofnál, 
Novák puszta és Hédervár között, Ráró és Mecsér között, Dunaszentpálnál, 
Sarolta puszta és Mecsér között, nemkülömben Sándorkáza majornál. Ez 
utóbbi mecséri kanyarulatmenti résznek neve is Kövecsesi dűlő. Legnyu
gatibb előfordulása e kavicsnak a Modrovics puszta melletti feltárásban 
van a Hanságnak a Kis-Duna felé terjedő legszélsőbb nyúlványánál.

A kavics után területem alluviális részein az ö n t é s t a l a j o k  ural
kodók. A Vág és Nyitra folyók alsó szakaszán s ezektől K-re végzett ed
digi kis-alföldi felvételeim kapcsán nem használtam e talajelnevezést, 
daczára, hogy ugyanazt a talajféleséget ott is megtaláltam, de sokkal kisebb 
kiterjedésben. A Nagy-Duna mentén fölötte indokolt e talaj elkülönítés, 
melyben az illető talajnak eredete is már kifejezést nyer s úgyszólván 
kizárólagos elterjedésével az itteni alluvialis képződmények talajainak 
gyűjtőnevét adja. Tbeitz Petek kollégám a Tisza és Duna mentén —  na
gyon helyesen -— régen alkalmazta már e nevet az említett folyók árterü
letének talajaira, mely népies kifejezés így a tudományos talajismeretben 
is polgárjogot nyert. Az elmúlt évben H obusitzky H enbik kollegám is 
említi már, de csupán a Vág mai árterére vonatkoztatva. A kisalföldi nép 
között ez évi felvételeim kapcsán tapasztaltam csak ez elnevezés alkal
mazását, főleg az Öreg-Duna mentén. A Garam és Ipoly völgyében, nem
különben az azt környező magaslatok s diluvialis terraszokon, oly kis 
méretűek e képződmények, hogy ott annak használata nem is lett volna 
eléggé indokolt; itt azonban mezőgazdasági szempontból éppen e talaj
nemek elsőrendű fontosságúak lévén, már nagy kiterjedésük is kívánatossá 
teszi különös feltüntetésüket.

Az Öreg- és Kis-Duna árterén az öntéstalajoknak két féleségét kü
lönböztethetjük meg, ú. m. iszapos homokot és agyagos iszapot. Seké
lyebb, olykor vastagabb rétegben borítva a kavicsot, ez a meszes talajféle- 
ség világosszürke színű. Felső talaja vályog vagy homokos vályog. A je 
lenlegi ártéren túl, a töltésektől messze kiterjedőleg látjuk előfordulni 
még e talaj féleséget az Öreg- és Kis-Duna közén. Míg azonban a mai ár
térén csak csekély mezőgazdasági jelentőséggel bir s csupán rét- és csekély 
értékű erdőkkel borított e talaj féleség, addig az említett részeken a Sziget
közt lakó nép megélhetésének alapját képezvén, egynémely tulajdonságai
nak ismerete épen az említett szempontból nem csekély fontosságú.

A Szigetköz öntéstalaja ugyanis —  ellentétben a mai ártér nyers 
öntésföldjeivel — már megállapodottabb. Értem ez alatt azt a körülményt, 
hogy az ismétlődő árvizek (jeges vagy zöld ár) újabb felületi hatásaitól 
többé-kevésbé mentesek. Tetemes mésztartalmúk következtében az árvizek
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nél közéje rakódott szerves anyagokat már felélte, miért is erős humusz
pótlást igényelnek, hogy mezőgazdasági művelésük sikerrel kecsegtessen.

Ez öntésföldek vályog és homokos vályogtalaja mellett a Szigetközt 
sűrűn behálózó erek és laposokban, épen alacsony fekvésüknél fogva, már 
közepes vízállásnál a talajvíz előbukkan. E helyeken dús mocsári vegetatió 
veszi kezdetét, mely a savanyú humusz felszaporodását eredményezi. Ez 
azután az öntésiszap finom ásványszemeit feltárva, az ér vagy lapos fene
két agyagossá teszi, a felszínt pedig mészteleníti. De fakadó vizek ilyetén 
munkáját még jobban elősegítették, sőt kiterjesztették, az árvizek esetleges 
töltésszakításai, a mikor is a visszahúzódni nem tudó víztömeg nagy ki
terjedésű, tespedő mocsárnak maradt meg.

A mai árterületen gyakori jelenség, hogy az így képződött fekete 
agyagot új öntésiszap födi be. Ezt úgy az elmúlt évben a Csilizközén, és a 
Csallóközben, mint a Szigetköz számtalan parti területén, úgy fúrásaimon, 
mint kubikgödrökben a kiemelt talajszelvónyeken sikerült észlelnem.

Hogy ez öntéstalajok jobb fizikai tulajdonságaik mellett mégis na
gyon éhes talajféleségek s korántsem egyenértékűek a Tisza öntésföldjei
vel, azt Teeitz Péteb kollegám a két öntésföldön hosszabb ideig végzett 
összehasonlító megfigyelései nyomán kimutatta. Elemzései kapcsán tud
juk, hogy a Tisza iszapja meszet nem tartalmaz s a benne foglalt ásvány
szemeken kívül sok szerves maradványt zár magába, melyeknek gyors el
égése a mészhiány következtében nem történhetik meg. Ezért sokkal ter
mékenyebbek is a Tisza öntésföldjei a Duna folyóéinál, sőt a Vág iszap
jánál is, melyből vett talajpróbáim 9— 13 % mésztartalómmal bírtak.

A Vág mentén leülepedett iszapból H obüsitzky H enbik kollegám 
több próbának mésztartartalmát közli 1903-ik évi felvételi jelentésében, 
a hol is azokban 9‘49— 21 *57 %-ig terjedő mészmennyiségről tesz említést.

Ez öntéstalaj oknak a Szigetközben való elrendeződése a következő:
Az Oreg-Duna mai árterét és a Szigeteket nyers öntésföldek borít

ják homokos vályog- és vályogfeltalajjal. Ezeknek altalaja fekete agyag, 
legtöbbször szürke iszapos homok, néha közvetlen kavics.-Ezt a zónát kö
veti a töltéseken túl, azoktól távolodva, egy világossárga vályogfeltalajú 
terület, az altalajban sárgás, durvább homokkal, néha atkával. A kavics 
csak elvétve mutatkozik itt 2 m-en belül.

Jelentésem elején területem vízrajzának leírásánál az Oreg-Duna 
gyakori árvizeire azért terjeszkedtem ki bővebben, hogy lássuk, milyr ha
talmas területet borított be tekintélyes vastagságú iszappal e nagy kiön
tései alkalmával a Duna. Elmúlt évi felvételeim alkalmával a Csallóköz 
igen tetemes részére kiterjedőnek találtam ezt az iszaplerakódást, melyet 
a mélyebb depressió felé mindjobban előlépő mocsári hatások változtattak 
meg csupán. A Szigetköz kisebb méretben ugyanezt mutatja.
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Terjed pedig e talajféleség az Öreg-Duna töltéseitől kezdve Ny felől 
haladva az egész Szigetköz szélességében, kivéve a Püski-Arak községek 
közötti ereket és laposokat, továbbá a Remete-Darnó közötti irtási dűlőt, 
a szentknti dűlőt; a Lipót és Hédervár közötti Hosszuhatár földet, a 
lipóti úti dűlőt, a Hármas dűlő egy részét és a bukrosi major közvetlen 
környékét, melyek fekete homokos agyagtalajjal birnak, helyenkint —  
főleg az erekben —  fekete agyaggal; altalajuk pedig kötött fekete agyag, 
szürkés, iszap vagy iszapos homok.

Ráró és Hódervártól DK-nek a két Duna között ismét a világos- 
szürke vályog és homokos vályog uralkodik, melyen a fentiekhez hasonló 
mocsári hatásokat jeleznek az Eperics-dülő és János-major közé eső terü
let, továbbá a Dunaszeghez tartozó Gémes, Nagy-Osztály, Hosszú-Osztály, 
Réti gazdaság dűlők sötétbarna homokos agyagjai, s az ezeket behálózó 
erek és laposok fekete agyagjai, melyekhez tartozik még a Ladomér— 
Vámos községek közötti Örömkőhát, Közös-rétek és Mogyorósi dűlő.

A Kis-Dunán túl már csekélyebb kiterjedésű lesz a Szigetközben 
uralkodó vályog és homokos vályog talajféleség.

Mindjobban előtérbe lépnek a mocsári hatások, melyek azután a 
Hanságban jutnak teljes uralomra területem DNy-i sarkában. A Kis-Duna 
öntésterülete —  mint vályogtalaj féleség —  a folyótól DNy-ra a bruck- 
wieni országúiig terjed; azaz: annak Duna-major, Barátfölde melleti ré
széig, innen pedig a Sarolta és Sándorháza pusztákig.

Ennek a területnek sötétbarna homokos agyagja a tőzegcsatorna 
mentén már fekete agyagba megy át, mely DNy felé agyagos tőzegben 
folytatódik a Hanság felé.

Végül területem legkisebb kiterjedésű talajfélesége az a sötétbarna 
színű kötött homok, mely csekély vastagságban borítja a Hanság peremén 
ma már csak szigetszerűleg előbukkanó homokdombokat. Ilyenek a Kis- 
Nyilás major melletti elszigetelt homokdomb, a Maria-majornál levő 
Állat- s vele szemben fekvő Dömötör-kútja; továbbá a Baromház fölötti 
Hatvanas-hegy. Összefüggőbbé válik e homokterület a lébényi Tölgy-erdő
nél, tovább K-re pedig Szentmiklós és Öttevény felé. Altalaja sárga vasas 
homok. Rajta nem egy helyen szöllő is van telepítve.

M ezőgazdasági rész.
A közelmúltán,—  a folyó évi fent leírt munkálataimmal együtt ■—• 

mintegy három nyarat töltöttem el a Csallóköz és vele szorosan összefüggő 
Csiliz- és Szigetköz agrogeologiai felvételével. Most, hogy felvételi mun
kálataim az ország más részére szólítottak, nem mulaszthatom el, hogy 
három évi tapasz! alatom eredményéről, —  melyeket talajvizsgálataimmal
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kapcsolatosan a mezőgazdaságra vonatkoztatva gyűjtöttem —  ezúttal egyet- 
mást el ne mondjak.

Az a hatalmas szigetvilág, mely a Kis-Magyar-Alföld szivét alkotja, 
több mint fele részében —  agrogeologiai viszonyait tekintve — részletesen 
átkutatva állt előttem. Az utánnam jövő befejezőnek összegező munkáját 
vélem megkönnyíteni egy pár nagyobb vonásokban megrajzolt képpel, 
melyet vizsgálataim nyomán alkottam magamnak e nagy sziget geológiai 
felépítése, jelenlegi talajviszonyai s jövőben remélhető mezőgazdavápi ki
kialakulása tekintetében.

Köztudomású, hogy a Csallóköz a Szigetközzel együtt a Dunának 
egész hosszában legszélesebb árterülete, melyen, mint említettem, a Duna 
számtalan ágban kalandozott szerteszét.

Komáromtól —  szigetünk DK-i sarkától — kezdődőleg egy maga
sabb dombhát húzódik, mely 114— 115 m magas s melyen még 1— 2 m-el 
magasabb homokbuczkák emelkednek Ny felé Dunaörs irányában, ez többé- 
kevésbbé észrevehetően tovább folytatódik NyENy-nak Aranyos, Ekel, 
Nemes-Ocsa irányában Grellér és Nagymegyer felé, honnan az érsekujvári 
Kis-Dunához húzódik. E hosszan nyúló homokvonulatok, úgy látszik, 
mintha azonosak lennének a vordynékkel, melyeket a szél a vízfolyások
ból fújt ki. Nagymegyernél kezdődik az a hatalmas mocsárterület, mely a 
Csilizközzel együtt Dercsika, Yárkony, Böős, Patas, Padány között terül 
el. Ezen a mocsárterületen túl van felső Csallóköz nagy kiterjedésű kavics- 
területeivel.

A Szigetköz e jelzett területnek kiegészítő tartozéka nagy öntés
területével.

Ha már most e területek talaj féleségeit vizsgáljuk, láthatjuk, hogy 
az alsó-csallóközi rész mély fekvésű egy korimocsaras területektől borított 
csaknem 1/a részében. E területek nagy része újabban a belvízcsatornák 
révén tespedő vizétől megszabadult s az egykori nádas, ingoványos helyek 
rövid úton szántóföldekké alakíttatnak. A legkorábban lecsapolt részeken, —  
melyek legelőször törettek fel, így Komárom, Aranyos és Ekel község ha
táraiban, -— már jókora mértékben mutatkozik az elszékesedós. Ez na
gyobbodni fog még s nemsokára a Nagymegyer— Yárkony— Dercsika kö
zötti egykori mocsárterületet keríti birodalmába.

Az Alsó-Csallóköz jövője tehát az elszékesedés utján halad, melyet 
E-ról az érsekujvári Duna, délről a Mosoni- és Oreg-Duna öntésterületei 
határolnak majd, melyhez az említett ENy-nak húzódó hát fog csatla
kozni délről, elválasztva két székes mélyedmónyt egymástól. Ny felől az
után a felső Csallóköz hatalmas kavicsterülete zárja be e sivár képet 
sekély rétegű homokos feltalajával.

A szikes területek sajátosságai közismertek a Nagy-Alföldről, a
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Duna öntésterületei pedig, mint erősen meszes talajfólesógek, sikeres 
mezőgazdálkodáshoz tetemes trágyamennyiséget igényelnek, de még ehhez 
elegendő nedvességet is, mert a csapadékvizek a lazább szerkezetű vályog
talajon gyorsan átszürődve, az altalaj homok- vagy kavicsán elszivárog
nak. Ugyanez áll a felső csallóközi kavicsos homokterületekre is.

A régi dús legelők, kaszálók előre vetett árnyéka tehát az elszéke- 
sedés, a környi részek öntésföldjein az előbbiből kifolyó takarmány- s 
trágyahiány miatt, a mezőgazdálkodásnak legsilányabb eszközlése. Azért 
bármennyire lekicsinyelték is annak idején MoisisovicS-nak azt a tervét, 
melylyel a Csallóköznek öntözésére a Yág vizét akarta felhasználni, mégis 
állíthatom, hogy helyes érzékkel nyúlt a kérdéshez. A technikai kivitel 
módozatait itt figyelmen kívül hagyva, nagyon helyesen látta be, hogy a 
legsürgősebb szükség éppen a közép- és alsó-csallóközi mélyedmények 
öntözésében mutatkozik. Mert ha ezt biztosítottuk az elszikesedés ellen, 
akkor ott bő kárpótlást nyerhetünk a felső Csallóköz hajdani fűszeres 
szénát termő «forgó rétjei#-ért is.

Ez a terület pedig tetemes nagyságú. A M oisisovics öntözési tervé
nek a Csallóköz jövőbeni kialakulására oly hatása lett volna, hogy a vág - 
menti százados, de újabban pusztulásnak indult kerti gazdálkodást, óriási 
területre terjesztette volna ki az alsó csallóközi részeken; ugyanitt s 
közép Csallóköz mélyebben fekvő részein a rétmívelés honosodott volna 
meg, melynek kiszámíthatatlan nemzetgazdasági hasznát most talán elkép
zelni se tudjuk.

így lett volna Csallóközből igazi aranykert.

b) Pomáz és környékének agrogeologiai viszonyai.
Felvételi időm utolsó heteiben feladatom második részének megol

dásához fogtam, megkezdvén a 15. zóna XX. rovat jelzésű vezérkari lap 
ENy-i részének agrogeologiai térképezését.

¥

Pomáz község határa nagyobbrészt azokon a magaslatokon terül el, 
melyek a Pilis-hegy gyűjtőneve alá foglalva, K felé mindjobban ellanká- 
sodva ereszkednek a Dunához. Határolja pedig ezt E-ról a szentendre- 
visegrádi eruptiós vonulatnak dél felé alacsonyabb dombokban való vég
ződése, K felől a szentendrei Kis-Duna, D-ről Budakaláznak majdnem a 
Dunáig érő s meredek fallal végződő magaslatai; Ny-ról pedig Csobánka 
határa.

Orographiailag Pomáz közvetlen környéke egy szélesebb dunai ár
teret, egy Ny felé magasodó dombsorozatot alkot, mely a község mögött

(1 2 )
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félkörben húzódó magasabb hegységben végződik. E hegyek a Kis- és 
Nagy-Kevély 486— 537 m csúcsaikkal, a Spitzberg 357 m magasságával, 
az Oszoly-hegy, Meszelja és Kőhegy alacsonyabb tetőikkel. Az ezekhez 
támaszkodó dombok, névszerint a Klenitje, Tavan, Prekobrdica, Majdan 
Polje, Poditje D felől, a Musselinovar és Luki Ny felől, É-ról pedig a 
Staro Groblje, Jasenovo brdo, Vrbujak 200— 120 m között váltakozó ma
gasságban ereszkednek a szentendrei Kis-Duna árterületéhez.

E síkterület 103— 109 m közötti magasságkülönbségeket mutat, ma
gába zárva legmélyebb depressióként a szentendrei nádast.

E síkterületet szelik azok az erek és vízfolyások, melyek a pomázi 
Dera patak és a kalázi Dolina patak-völgyön, nemkülönben a Kőhegy 
felől, —  rendszerint kevés vízzel, —  húzódnak a Duna felé. Csak nagy eső
zések és gyors hóolvadások töltik meg medreiket, a mikor is a lerohanó 
víztömeg hatalmas partszaggatással zúdul a sík területen a Duna felé.

Pomáz és környékének részletes geológiai ismertetését K och A ntal- 
tól bírjuk, ki 1868-ban e vidéken eszközölt geológiai felvételi eredményeit 
«A Szentendre— visegrádi és a Pilis-hegység földtani leírásai) czímen adta 
közre a Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyvének 187'1-ben meg
jelent I. kötetében. E nagybecsű munkában összegyűjtve találjuk az e 
területre vonatkozó régibb irodalmat is.

Újabban, 1902-ben, dr. Schafakzik Feeencz ismertette a 15. zóna, 
XX. rovat jelű 1 : 75000 méretű lapnak, azaz Budapest— Szentendre vidé
kének geológiai viszonyait annak reambulálása kapcsán a Magyar Királyi 
Földtani Intézetnek ((Magyarázatok a magyar korona országainak rész
letes földtani térképéhez# czimű kiadványában. Dr. K och A ntal fenti 
munkájának megjelenése óta egész újabb irodalma lett e környék geoló
giájának, csatlakozva a régi megfigyelésekhez, kibővítve azokat a szom
szédos részek geológiai ismertetésével. Ez újabb kutatások irodalmát meg
találjuk dr. Schafakzik Fekencm reambuláczionalis magyarázata elő
szavában.

Pomáz környékének geológiai ismertetését tehát csak rövid foglalat
ban K och és Schafakzik nyomán adom, hozzáfűzvén az egyes geológiai 
képződményekhez mindenütt a talajviszonyok tekintetében eszközölt meg
figyeléseimet.

Területem legrégibb képződménye az Oszoly-hegy-, továbbá a Kis- és 
Nagy-Kevélynek a rhátiai systemához tartozó megalodon vagy dachstein 
mészköve. E képződmény területét nagyobbára erdő borítja. Mállási pro- 
ductuma a bolusszerű vörös vasas agyag, mely a völgyek és mélyedmények- 
ben tisztább és nagyobb tömegben halmozódik fel, a tetőn és még inkább 
a hegyoldalakon pedig erősen kőtörmelékes. Az a mállási folyamat pedig, 
melynél e mészkőből a vörös agyag keletkezik, olyaténképen megy végbe,
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hogy a szénsavas csapadékvizek a mészkő szénsavas meszét feloldván, azt 
elszivárogva magukkal viszik. A mészkövet tisztátalanító járulékos oldhat- 
lan alkatrészek igy visszamaradnak s alkotják a talajt. Ha ez oidódva- 
málló processust nem zavarta meg semmi sem, akkor a mállási termény 
tiszta mószmentes agyag lesz. Vörös szinót pedig onnan nyeri e képződ
mény, hogy a felszínre jutó e tiszta mállási terménynek kevés vasoxydul 
tartalma oxydálódik, főleg az e területeket borító erdők humuszának 

, közbejöttével.
A megalodus mészkövet régibb és fiatalabb harmadkori képződmé

nyek követik. A régibb harmadkori képződményeket, vagyis a paleogén 
csoportot a hárshegyi homokkő, budai márga és kisczelli agyag képviselik 
területemen. Mindhárom az alsó oligoczén tagjaiként szerepel.

A hárshegyi homokkő a Csobánka fölötti Spitzberget alkotja és az 
Oszoly déli és északi peremét határolja.

Durvább és finomabb szemű féleségei ismeretesek a szürke, kékes 
és vörös színárnyalatokban. Mállási productuma quarczkavicsos, vasas, 
agyagos homok, sárgás szürke vályog, agyagos vályog és vöröses sárga 
agyag. Sekély rétegű mészmentes talajait nagyobbára erdő borítja.

A budai-márga Pomáz község nyugati végén mindössze egy bányá
ban van feltárva, a Dera-patak jobb partján.

Annál kiterjedtebbnek mondható a kisczelli agyag, mely a Buda- 
kaláz— Csobánka közötti dombokat alkotja, sőt a Dera-patakon áthaladva 
a Pomáz E-i sarkában fekvő temető aljában is fel van tárva. Diluvialis 
képződmények, minők az édesvízi mészkő és vékonyabb löszlepel, borít
ják, mely utóbbi csak a völgyek alján vastagodik meg. Ez a terület, mely 
a Majdnápolje, Prekobrodica, Tavan és Klenitje dombokból áll, már két 
méteres talaj szelvényeiben is nagy változatosságot tüntet fel. A Dera pa
taknak völgyéből a Majdnánpolje felé haladva ugyanis, legalul a patak 
partján vékony sávos löszt alkot, mely erősen durvább homok szemes, en
nek feltalaja agyagos vályog. Ezután a kisczelli agyag jön, melynek feltalaja 
20— 50 cm barna agyag. A tetőhöz közel édesvízi mészkő következik 
20— 50 cm-es kőtörmelékes vöröses-vasas, homokos agyaggal, végül pedig 
a vékony löszlepel 10— 25 cm vályogfeltalajjal, melyet már 40— 50 em-nél 
a kisczelli agyag követ. Vastagabb lösztakaró csak —  mint említettem —  
a Dera-patak mentén van, melynek durva homokszemes tartalma másod
lagos képződésre enged következtetni, továbbá a Klenitje-domb lösze, 
mely a területnek legtisztább löszfólesége.

Eégibb harmadkori képződmények még a Vrbujak és Susnjar felett 
csak feltárásokban előforduló felső oligoczénkorú homokrétegek.

A fiatalabb harmadkori képződmények közül területemen előfordul
nak alsó mediterrán homokrétegek és kavicsos bryozoás mészkövek, vagy
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jobban mondva konglomerátok. A neogén-csoport e régibb tagját képező 
rétegek a Meszália-hegyen fordulnak elő kis területet borítva. Az előző
nek agyagos homok feltalaja van, melyben a felsőbb rétegcomplexusokból 
kikerült, sok lemosott kavicsot találunk; az utóbbi meszes, kavicsos, 
homok. Az alsó mediterránhomok Szentendre felé még több vízmosásban 
és a Margitliget melletti Szamárhegyen van feltárva.

A Mészálja tetején, nemkülönben a Kőhegy és Szentendre felé vivő 
országút mentén, számos helyen a felső mediterránkorú amphibol ande
zittufa bukkan elő. Ennek feltalaja erősen kőtörmelékes nyirok.

A diluvialis képződmények két tagjáról, a löszről és mészkőről már 
említést tettem.

A mi már most a Duna alluvialis területét illeti, az itt Szentendre— 
Budakaláz között elég kiterjedtnek mondható. E-i része azt a még nem 
régen mocsaras területet alkotja, melyet szentendrei nádas néven isme
rünk. Ennek keletkezését a Kőhegy és a Pomáz felől jövő vizeknek a 
szentendrei Kis-Duna partjának feltöltődése révén való szétterjedése 
eredményezte. A lecsapolt területnek talaja fekete kötött agyaggal bir, 
melynek alján sárgás barna agyag fordul elő.

Az egykori mocsaras területnek peremét fekete homokos agyag al
kotja, ugyancsak sárga nehéz agyaggal. A Dugaske- és Smolnlca-dülők 
feltalaja barna homokos agyag. A Mlaka-dülő talaja már világosabb sárga 
színű homokos agyag, melynek aljában a sárga agyag tovább folytatódik. 
A Mlaka és Smolnica között egy kisebb hát húzódik végig, melynek fel
talaja agyagos homok. Ugyancsak homokot, még pedig még lazább struc- 
turájut találunk a Dera-patak hídja mentén, mely a szentendrei Kis-Duna 
hosszan elnyúló parti dyne maradványa.

Vékony sávban nyilvánulnak alluviális hatások a Pomázon végig 
húzódó Dere-patak, nemkülönben a kalázi Dolina-völgy mentén.

Piószletesebb talajtani megfigyeléseimet az egész lap felvételének 
befejeztével óhajtom nyújtani.


