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(Jelentés az 1908. évi részletes agrogeologiai felvételekről.) 

Timkó Imre-tői.

Földmívelésügyi m. kir. miniszter úr ő Exeellenciájának 1908. év 
június hó 19-én 46.598/IX. B. sz. magas rendeletével a folyó évre 
munkaterületemül a 15 öv XXL rovat jelzésű vezérkari lap DNy-i 
szakaszának fele része; továbbá folytatólag ugyanezen jelzésű lap ÉNy-i 
szakasza jelöltetett ki. E munkálataimmal csatlakoztam K és E felől 
előző évi részletes agrogeologiai felvételeimhez.

A térképezett terület Pest vármegyének EK-i szöglete, hol utóbbi 
Heves- és Jásznagykúnszolnok megyével érintkezik. Dány, Valkó, Vácz- 
szentlászló, Galgahévíz, Hévizgyörk, Bag, Aszód, Kartal és Verseg köz
ségek egész határaikkal erre a területre esnek; az ezekkel szomszédo
sakat határaiknak kisebb-nagyobb részével ugyancsak ez év folyamán 
jártam be.

Térszínileg a jelzett vidék hullámos, dombos terület, mely keleti 
részében egy nagy kiterjedésű pleisztocén-terraszból, nyugati felében a 
Duna-Tisza közötti vízválasztót alkotó dombokból és a Galga-völg}'ét 
szegélyező magaslatokból áll.

A pleisztocén színlő völgyei, annak lejtése irányában K és DK felé 
nyílnak. Ezek közül legtekintélyesebb a Galga-völgye. Átlagos tenger- 
színfeletti magassága e területemre eső terraszrésznek 170 m. A Duna- 
Tisza közötti vízválasztót alkotó magaslatok K-i része; továbbá a Galgát 
szegélyező emelkedések 200 m-en felüli átlagos magasságot mutatnak, 
egyes kúpok azonban a 300 m tengerszínfeletti magasságot is elérik. 
Mély völgyek, vízmosások tagolják a magaslatokat, melyek már a Galga 
és Tápió völgyei felé nyílnak. Legösszefüggőbbek és legnagyobbak ezek 
közül a Valkó-Szentlászlói-völgy, a Monostor- és Nagy-völgy, az Egres- 
patak-völgy. Ezek a Galgától D felé esnek. É felé a Galgamenti ma
gaslatokat a Cser- és Nagy-völgy tagolják.

Vízben az egész terület szegény. Ezt a körülményt könnyen meg
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magyarázza a terület földtani felépítése és szerkezete. A magaslatok 
ugyanis homokból állanak, a pleisztocén terrasz pedig löszből és futó- 
homokból. Mindezek a képződmények vízátbocsátók lévén, a lehulló 
csapadékot a mélyebb rétegbe vezetik, mely víztartó rétegeket, azután az 
Aszód, Túra, Boldog, Zsámbok, Tóalmás, Hatvan községekben létesített 
mélyfúrásokkal ütötték meg.

Fő vízlevezető csatornája területemnek a Galga-patak, melynek 
medrében még állandó vizet találhatunk. A terrasz többi erei ép úgy, 
mint a magaslatok forrásai, tartós szárazságnál elapadnak. Területem 
déli kis részén állandóbb jellegű patakvíz a Tápió, mely éppen ott, 
Szent-György-majornál veszi eredetét.

Földtani felépítését, területem talajviszonyaival kapcsolatban, a 
következőkben vázolhatom :

A Duna-Tiszaközi vízválasztó magaslatok; nemkülönben a Galga- 
völgyét szegélyező dombok mély vízmosásai elég jó bepillantást enged* 
nek a terület geológiai szerkezetébe. Úgyszintén több mélyebb fúrás is 
eszközöltetett e vidéken, főleg a pleisztocén-terraszon, víznyerés szem
pontjából és ezek a fúrások is feltárták tekintélyes mélységig az itt 
egymásra következő rétegcsoportokat. E feltárásokban a legmélyebb 
színtájat (kb. 200 m) egy pannoniai (pontusi) agyagcomplexus foglalja el, 
mely kékszínű, erősen összeálló és vékonyabb iszapos homok- és homok
rétegeket zár magába. A kék agyagréteg már 15—20 m-nél is elérhető. 
Összefüggőbben azonban kb. 40 m-nél veszi kezdetét A fölötte elhelyez
kedő pannoniai (pontusi) rétegcsoport homokból, márgából, márgás ho
mokból és homokkőből áll. E rétegcomplexusból itt, sajnos, semmi kö
vületet nem sikerült kapnom. A pannoniai (pontusi) képződmények leg
felső tagjául vörös murvás homok és kavics szolgál. E kavics korát 
illetőleg a mácsai templomdomb kavicsára utalhatok, melyben számos 
pannoniai (pontusi) kövületet sikerült lelnem nehány év előtt, mikor 
az ottani koronauradalmi gazdaságot térképeztem. Ugyanakkor a királyi 
vadászkastély bejáratánál levő útbevágásban a pannoniai (pontusi) 
homokrétegekből is kerültek elő kövületek. Mezőgazdasági szempont
ból nincs ennek a rétegcsoportnak különösebb jelentősége, mert mé
lyebben fekvő lévén, a termőtalaj képzéséhez nem is járul hozzá. 
Feltárva Aszódon, továbbá a község melletti Nagy-völgyben, a bagi 
Nagy völgyben, a Liget-pusztai Monostor-völgyben, a vérségi Váci
völgyben stb. látható. A felsorolt feltárásokban azonban főleg csak 
agyag, homokmárga, homokkő- és homokrétegeket találunk; a legfelső 
kavics-réteget a Galga balpartján Aszód, Hévízgyörk és Galgahévíznél 
találtam meg a meredeken elvágódó terraszfalak aljában pleisztocén 
rétegcomplexus alatt. A Galga jobbpartján Alsó-Liget vagy Monostor
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pusztánál hasonló viszonyok között fordul elő a kavics, a valkói szesz
főzőnél pedig a lösz alatt 10 m mélységben tárták fel. Ezt a kavicsot 
vélem azon víztartónak is, melyből ezen a környéken lélesített aranylag 
igen kis mélységű artézi kutak felszökő pompás vizüket nyerik. így 
Túrán a Rákócy-kút 46 m-es, a Molnár Jakus kútja 49 m, Schossberger 
Yiktor báróé, Zsámbokon Biró Zsigmondé 42 m és a községi 39*54 m ; 
Aszódon Kálmán Istváné 97 m. Sajnos, e kavicsrétegből semmi kövület nem 
került elő a felsorolt helyek egyikén sem, s így csak a kőzettani hasonló
ság nyomán azonosítom azt a mácsai kavicscsal. Elhelyezkedése a leg
fiatalabb harmadkori képződésre vall.

A felsorolt harmadkori képződményeket nagy kiterjedésben pleisz
tocén lerakódások takarják. Ezek nagy felületi elterjedésüknél fogva 
mezőgazdasági szempontból is elsőrendű fontosságúak. Elomok és lösz 
a pleisztocén uralkodó képviselői, amelyek mellett homokkő, márgás 
homok és mészconcretiós vörös agyag fordulnak elő alárendelten.

Typusos lösz fordul elő azon a hatalmas pleisztocén terraszon, 
mely a Galgától É és D felé terül el. Aszód—Verseg—Kartal határai 
esnek az északi részre, Vácszentlászló—Yalkó—Dány a délire. Legna
gyobb vastagsága 10—15 m. A typusos löszben sok löszcsigát gyűjtöttem, 
mely typusos szárazföldi lösz-fauna, de egyes helyeken mocsárvízi- 
faunával kevert. Itt azonban a lösz színe és kőzettani minősége megvál
tozik. Nevezetesen kékes és szürkés, néhol vöröses színű, erősen agyagos 
és bár falban áll, mint a lösz, attól más tekintetben teljesen eltér. 
Ez a képződmény kőzettanilag homokos márgának nevezhető és teljesen 
azonosnak mondható a H ortjsitzky HENRiK-től mocsárlösznek ismertetett 
képződménynyel. A Galga partján, Aszód és Túra között több helyen 
föllelhető, úgyszintén a Monostor-völgyben Liget-pusztánál, továbbá a 
valkói szeszfőzőnél. Fölötte jellegzetes lösz foglal helyet, alatta pedig a 
fentebb említett pliocón kavics.

A lösz felső talaja vályog. Ezt a tál aj féleséget mindezideig úgy 
ismertettük, hogy legjellegzetesebb kifejlődésben a lösz feltalajaként 
fordul elő. Homokos és agyagos féleségeivel együtt azonban a legkülön
bözőbb kőzetek végső mállási terméke is lehet. Az öntésterületeknek is 
uralkodó talajfajtája ez, azaz előfordulhat:

a) terrasz-löszökön,
b) moréna-iszapon,
c) ó- és új holocén öntés iszapokon és végül
d) az üledékes kőzetek főleg iszapos (márgás) málladékain. Sajnos 

azonban, összes természettani és vegyi tulajdonságai még nem ismeretesek.
Területemen már a teri^asz-löszön is kétféle változata ismerhető 

fel. A hosszan elnyúló löszhátak meredekebb oldalain világosbarnaszínű,
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erősen meszes vályog van. A mésztartalom erősen porhanyóvá teszi ezt 
a talajt, melyben azonban a humusztartalom is megfogyatkozott, nagy
részben azért is, mert a lejtőkről a csapadékvizek esetről-esetre lemossák 
azt. A sík hátakon a felsőtalajul szolgáló vályog sötétbarna színű, kö
tött, mészmentes vagy csak nyomokban tartalmaz meszet és vastag
sága is kb. 3-szorta gazdagabb az előbbeninél humuszban. Ez a 
mezőgazdálkodásra normális csapadékviszonyok mellett úgy könnyű 
mívelhetősége, mint eléggé biztos termőképessége révén fölötte értékes 
talaj féleség. Egy hibája azonban van s ez az, hogy tartós szárazságnál 
erősen kötötté lesz, minek következtében megmunkálása nagy nehéz
ségekkel jár. E túlkötöttségnek oka abban rejlik, hogy a kilúgozott mész 
rovására a talajban a kovasav felszaporodik. Ennek a kovasavmennyi- 
ségnek egy része, a vízben oldható kovasav köti össze a talajt s ezért 
válik az oly erősen kötötté.

A vályogok és altalajaik elemzése bizonyítja az elmondottakat. 
Mert pl. mikor a feltalajul szolgáló sötétbarna vályogban kb. 1% mész 
mellett 60—75% az összes kovasav-tartalom, az altalajban ugyenakkor 
17% mész mellett 30% kovasavat találunk.

Ez a mi typusos vályogunk megfelel annak a talaj övnek, mely 
Oroszországban a csernoziom*öv felett terül el és ott, mint csokoládé
színű csernoziom, továbbá gesztenyebarna színű talaj öv ismeretes. Össze
esik ez az erdőspusztai területtel.

Elterjedése területem egyes községeinek határa szerint a követ
kező : A Galgától délre eső dányi határban a Sasülő-, Kertekalja-, Kes
keny- és Kenderföld dűlőket [borítja; Yalkó község határában Vajas-, 
Csecső-, Ménesakol-, Kásatető-dűlőket és az Eresztvény és Dinnyehordó 
erdőterületeket; a vácszentlászlói határban Liget-, Kozma-völgy, Nagy
kaszáló-, Mogyoróka- és Haraszt-dülőket. A Galgától északra löszterület 
van barna vályogfeltalajjal, Galgahévíz határában az Emse között; az 
Elsőföldek dűlőkön és Tófalu-puszta környékén; Hévízgyörk határában 
a Eétszél birtoka és Nagyföldek-dülőn; Nagykartal határában a kartali 
földek-, Kiskartal- és Emse-puszta környékén.

Aszód határában a Szentkeresztföldek, Juhásztanya környéke, Ta- 
raska-dülő, Óhegy és Színaihegy és környéke hasonlóképpen löszterületek 
barna vályog felsőtalajjal. Valamennyinek a lejtőjét különösen ott, hol 
meredekebb, világosbarna meszes vályogtalaj fedi. Az alsótalajban főleg 
a Galgától E-ra eső területen nem következik azonnal a vályog alatt a 
lösz, hanem egy régi erdei növényzet maradványaként vörös agyag van 
beiktatva a két talajréteg közé, melynek vastagsága arányában a fel
talajt alkotó vályog el vékonyodik.

A löszhátak közötti völgyeket sötétbarna színű agyagos vályog
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tölti ki, amelynek vastagsága a legtöbb esetben a 2 m-t is meghaladja. 
A löszön kívül nem kevésbbé elterjedt pleisztocén képződménye terü
letemnek a homok. A Tápió és Galga közötti magaslatokat; továbbá 
az Aszód—Kürt közötti dombokat borítja. Legelterjedtebb a világossárga 
löszhomokféleség, melyben a szomszédos löszterület szárazföldi faunáját 
találtam. így Isaszeg és Bag környékén 8—10 m-es falakban áll ez a 
löszhomok telve csigahéjakkal. Néhol márgás-rétegek, laza homokkőpadok 
és mészconcretiós-rétegek fordulnak elő benne.

A homoknak főleg abban a rétegcsoportjában fodulnak elő ezek a 
képződmények, melyek már inkább rétegesek, világosbarna és sziirke- 
színűek, kövületet nem tartalmaznak s teljesen vízhordta homok jelle
gűek. Ezek a pleisztocén homok alsóbb színtáját jelzik, melyek így a 
fiatal harmadkori-rétegekre települnek. Ez a homok nagyobbára erdő- 
borította terület, amennyiben térszíni helyzete is inkább az erdőgazda
ságra utalja. Ezzel függ össze felsőtalajának a kialakulása is. Míg ugyanis 
a löszhátakon, mint füves pusztai területen a sötétbarna színű humu- 
szus vályogtalaj volt az uralkodó ; itt a talajok színe állandóan szürke, 
azaz többé-kevésbbé kilúgozott erdőtalaj, mely a vályogtól a vályogos 
homokig mutat átmenetet. Ezt a hamuszürke színű talajt csak a völ
gyekben váltja fel a sötétbarna humuszos agyagos vályog; a meredek 
lejtőkön ellenben foltokban látjuk előbukkanni a löszhomok-altalajt. 
A síkabb hátakon már csekély, 30 -4 0  m mélységben vörösagyag lép 
fel az altalajban. Ez a vörösagyag a felülethez közel, ép úgy, mint a 
szomszédos löszterület egyes helyein, az erdei növényzet maradványa. 
A szürke mészmentes talajféleség azonos Közép-Oroszország és Ausztria, 
nemkülömben Bajorország erdősterületeinek ú. n podsol képződményé
vel, mely csapadékosabb erdős vidék kilugzott talaj félesége.

Azokon a területeken, ahol a pleisztocén homokon nincs erdő, 
hanem mezei gazdálkodás folyik rajta, a felsőtalaj világossáiga (fehér) 
foltos, barna vasas homok. Ilyen uralkodó talajtypust látunk a m. kir. 
koronauradalom szentgyörgyi gazdaságában, \alamikor teljesen erdő
borította terület volt ez, mely idővel a fokozottabb erdőirtás révén mind
inkább bővült. Az egykori rajta díszlő erdő ritka, ligetes volt. Kiirtá
sával a felszántott egész terület tarka színű. Fehér foltok vannak ott, 
hol nem volt fa, barna, illetve vörös e feltalaj az egykori fás terüle
teken. A fehér foltokon erősen meszes lesz a felsőtalaj és rajta minden 
könnyen kisül; a barna és vörös foltok kötöttebb, mélyebb rétegű, jó 
termőtalajt adnak. Ez utóbbinak legközvetlenebb alsótalaja mindig vörös 
vasokkeres homok, az előbbié már sekély 15—20 m mélységben erősen 
meszes világossárga homok. Az újabb irtásokon a felsótalaj szürke, 
(podsol) színe hosszú időn át megmarad.
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A Galga—Tápió köré eső pleisztocén terrasznak É és D-i peremén 
összefüggő széles futóhomok-övet találunk. Az E-i a Bag—Túra közötti 
homokvonulat, a déli a dányi Csákó és Nagyhát. A pleisztocén kor
szaktól napjainkig mozog itt a homok és területe a közelmulti nagy 
erdőirtásoknak megfelelően mindjobban növekedett. Ma szépen haladó 
szőlőműveléssel szabnak gátat terjedésének.

A futóhomok és lösz közötti érintkező vonalon keskeny sávban 
homokos löszt találunk. A futóhomok ráfutását a löszre szépen láthatjuk 
pl. a dányi szőlőknél, hol is egy átvágott futóhomok buckavonulat al
jában a löszre bukkanunk.

A ma is mozgó homokbuckákon kívül számottevő holocén-kép- 
ződményeket találunk még a Galga völgyében; elenyésző kis terjede
lemben pedig a Tápió-patak mentén, a Valkói, Nagy és Monostor 
völgyekben.

A galgavölgyi holocén lerakódások javarészben vízhordta képződ
ményekből állnak. Mélységük, illetve vastagságuk nem nagyobb 9—10 m- 
nél. Legalul nagyobb vastagságú sárgaagyag-réteg foglal helyet, meiy 
pl. a Molnár Jakus túrái ártézi kútjánál 9 métertől 39 m-ig tart.

Ezt a vastag agyagréteget pleisztocénkorúnak gondolom s a 
szomszédos terrasz folytatásának tartom, melyre a csekély esésű Galga- 
patak pleisztocén hordalékait ráterítette. Áll pedig ez a hordalék kavics
ból és homokból, iszapból és agyagból. Az egész hoiocén-völgy kb. 
2 km széles, melyen szabályozása előtt a Galga számtalan érben szerte 
kalandozóit. Az egykori erek nyomát ma laposok jelzik réti agyag felső- 
talajjal; az ezek közötti kisebb hátak pedig homokból és vályogos 
homokból állanak, melyek a Galga vizének homokos vagy iszapos öntés
anyagából szármáznak. Az egész völgy javarészben rét. Bagnál kis terü
leten tőzeg is fordul elő, mely a Galga- és Egerszeg-patak összetorko- 
lásánál levő nagyobb mocsaras területen keletkezett. Az előfordulás 
nagyon csekély.

*

Végül kedves kötelességet teljesítek, amidőn munkámban való 
szíves támogatásukért B oda Jenő koronauradalmi intéző úrnak, ki 
Szent-György-puszta környékén való munkálataim alkalmával hathatósan 
támogatott; úgyszintén báró Schossberger V iktor uradalmi tiszttartó
ságának, mely részről Valkó és Haraszt-puszta környéki munkámban 
voltam szerencsés támogatásban részesülhetni, köszönetét mondok.


