
2. Agrogeologiai jegyzetek Tömörd-puszta és Kocs
környékéről.

(Jelentés az 1909. é v i ré sz le tes  agrogeo log ia i felvételrő l.)  

Dr. L iffa Aurél-tói.

Az elmúlt — 1909. évi — nyár folyamán Komárom vármegyé
ben eszközöltem részletes agrogeologiai felvételeket. Feladatom volt az 
1 : 25,000 méretű, 15. öv, XVIII. rovat ÉK jelű lapfelvételének a be
fejezése, azután pedig a 15. öv, XVIII. rovat DK jelű lapnak agro
geologiai térképezése. Felvételi munkám az előbbi lapon Naszály, Mocsa, 
s Komárom, az utóbbin pedig Tömörd-puszta és Kocs környékére ter
jedt ki. Felvételem e vázlatosan körülhatárolt területen csupán július 
hónapra szorítkozott, mert augusztus hó elején a magy. kir. földtani 
intézet igazgatóságának rendelkezése folytán Krassószörény vármegyébe, 
dr. S chafarzik F erenc műegyetemi ny. r. tanár, magyar kir. bánya- 
tanácsos úr mellé lettem beosztva azon célból, hogy engem a hegy
vidéki felvételbe bevezetni szíves legyen. Dr. Schafarzik tanár úr társa
ságában ezirányú tanulmányaimat először Kornyaréva es Bogoltin kör
nyéken kezdtem meg, majd Eomániában és végül Bozovics, Budária s 
Osopot vidékén folytattam, amely helyeken mindenütt bő alkalom nyílt 
arra, hogy S chafarzik tanár úr szives tanácsaitól és útbaigazításaitól 
támogatva ismereteimet gyarapítsam.

Kedves kötelességemnek kívánok eleget tenni, midőn Schafarzik dr. 
úrnak szíves fáradozásáért hálás köszönetemet e helyen is kifejezem.

Az alábbiakban Komárom megyében eszközölt felvételem eredmé
nyeit foglalom egybe.

*

Térszíni és hidrografiai viszonyok tekintetében ez alkalommal csak 
a délkeleti lap területét ismertetem közelebbről; az északkeleti lapéit 
részletesen az 1908. évi jelentésemben írtam le.
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A délkeleti lap geologíailag felvett területének térszíne hullámos, 
dombos, amit csak itt-ott szakít meg néhány igen szűk völgy. A dom
boknak a tengerszínfeletti magassága 150—200 m között ingadozik s 
alig van egy-kettő, amelyek ennél valamivel magasabbak. így kiválik a 
Kocs melletti Badacsony 205 méteres és az Öreghegy 217 méteres ma
gasságával. Déli irányban haladva a térszín alig észrevehető emelkedé
sével a dombok is valamivel nagyobb magasságot érnek el, amely azon
ban a 240 métert sehol meg nem haladja.

A hullámos térszínt átszelő szűk völgyek DK—ENy-i irányban 
haladnak. Esésük igen csekély, kilométerenként alig tesz ki 4—5 métert. 
Ennek következménye, hogy a szárazság idején üres medrekben nagyobb 
esőzés után a víz csak nagyon lassan folyik le és helyenként alkalmat 
ad — bár csak csekély kiterjedésű — mocsarak keletkezésére. Ily vize
nyős, mocsaras terület van a Badacsony és Öreghegy között, továbbá a 
Pöce-puszta közelében.

A völgyeket illetőleg megemlíthető, hogy kettőben, nevezetesen az 
Igmánd és Tömörd-puszta felé húzódó völgyekben, igen bő keserűvízű 
források fakadnak, amelyeknek nyomait még a mellékvölgyek egy- 
némelyikének kútjaiban is fel lehet ismerni. Yoltaképen a felszínhez 
közelfekvő talajvizek ezek, amelyek nagyobbára a csapadékvizekből táp
lálkozva, a pannoniai agyag vízrekesztő rétégéi fölött kisebb-nagyobb 
medencékben meggyülemlenek. A völgyek alsó talajában felraktározott 
keserűvíz legvalószínűbben csak lokális keletkezésre vezethető vissza. 
Azt, hogy a vegyületeknek keserűvizet eredményező cserebomlása csak
ugyan helyben van folyamatban, bizonyítja kiválóan azon körülmény, 
hogy a gipsz, mint a vegyfolyamatoknak egyik oldhatatlan terméke, 
éppen a vízhatlan réteget alkotó pannoniai agyagban fordul elő számos 
kristály alakjában.1 Ez agyagból kerülnek ki kútásás vagy más, a talaj
nak mélyebbre ható megbolygatása alkalmával a gipszkristályok. Közel 
fekvő tehát a feltevés, hogy a pannoniai agyagnak már csekélyebb 
mélységben is oly mennyiségű vízben oldható és kénsavas Na és Mg 
sókkal kell telítve lennie, hogy ezeknek a lassan leszivárgó csapadék
vizek által való kioldása elegendő a keserűvíz keletkezésére. Annak 
megállapítására, hogy e nagymennyiségű nátrium- és magnesiumsók 
mi úton kerültek a pannoniai agyagba, felvilágosítást az agyag chemiai 
alkatának ismerete adhatna.

Valószínű, hogy e keserűvizeknél a pannoniai agyagnak olyan sze
repe van, mint a budaiaknál a kiscelli agyagnak. Az utóbbiban kimuta

1 V. ö. Toborffy Z .: Adatok a magyar kalcitok és gipszek ismeretéhez. 
(Földt. Közi. XXXVII. köt. 251. lap.)
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tott kénsavas Na és Mg eredete Szabó József vizsgálatai szerint1 a 
kiscelli agyagban foglalt dolomit, pyrit (markasit) és alkali földpátok köl
csönös bomlásából származó kénsavas sók kioldására vezethető vissza. 
A jelen esetben ezt a pannoniai agyagról nem állíthatjuk, mert annak 
ilyen irányú vizsgálata mindezideig ismeretlen.

A pannonhalmi főapátság pusztatömördi gazdaságában levő keserű
víz chemiai alkata dr. Emszt Kálmán kir. osztálygeologus, vegyész elem
zése szerint a következő :

1 H ofmann K. és L óczy L. : A budai keserűvízforrások keletkezése. (Földtani 
Közlöny. 1904. 317-332. lap.)

1 2 *
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Organikus anyagok oxidációjára elhasznált kaliumpermanganat 
mennyisége: 042 milligramm. Salétromsav és ammónia a vízben nin
csenek.

Ez elemzési adatok alapján a víz a keserű vizek közé tartozik, 
amelyek között kedvező alkatánál fogva a legkiválóbbak között foglal helyet.

Ivóvíz tekintetében a viszonyok felvett területemen nem mond
hatók kedvezőknek, mert a völgyekben levő kutak, egynéhány kivételé
vel, többé-kevésbbé keserűvizet adnak. A völgyek peremén vagy a dom
bokon telepített kutak vízbősége ellenben oly csekély, hogy a szükségletet, 
főképen nyár idején, alig fedezik. Ennek magyarázatát abban találjuk, 
hogy e kutak nagyobbára a vékony pleisztocén takaró alatt következő 
pannomai rétegekbe vannak mélyítve, amelyek pedig — mikent azt az 
alábbiakban látni fogjuk — túlnyomóan agyagból állanak. Az ivóvíz 
ennélfogva csak az agyag közé települt vékonyabb homokrétegekból gyűlik 
össze, annál is inkább, mert édesvizű forrás a felvett területen nem volt 
észlelhető.

Folyóvizekről a Kocs és Igmánd között fekvő területen szó alig 
lehet; ezek csupán egy-két igen jelentéktelen patakra szorítkoznak, 
amelyek csak nagyobb esőzések alkalmával telnek meg valamennyire 
vízzel, míg szárazság idején teljesen kiapadnak.

*

Ezek után áttérve a felvett terület geológiai viszonyainak az ismer
tetésére, előrebocsátható, hogy területünk felépítésében a következő kép
ződmények vesznek részt:

a) pannoniai (pontusi) emelet agyaggal, homokkal és kavicscsal, 
mely utóbbi részben talán már levantei;

b) a pleisztocén lösz;
c) holocén agyag.
A pannoniai emelet, felvételi területem legidősebb képződményé, 

legtöbb helyen sárga, ritkábban kékesszürke színű, kemény agyag alakjá
ban ismerhető fel. Elterjedése Kocs és Tömörd-puszta táján elég nagy, 
de a felszínre csupán kisebb szigetszerű foltokban bukik ki. Legnagyobb 
részét a föléje települő lösztakaró födi. Ezen agyag kövületekben általá
ban bővelkedik, csakhogy ezek majdnem kizárólag a Congeria ungula 
caprae Münst. példányai.

E Congeriák helyenként, így pl. Kocson a róm. kath. templom 
előtt, oly mennyiségben fordulnak elő, hogy a szemlélőben azt a be
nyomást keltik, mintha mesterségesen hordattak volna össze Töredékes 
megtartású példányaik — nevezetesen a kagylók búbjai — a pannoniai 
rétegek majdnem minden pontján fellelhetők. Ily alakban kerülnek fel
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színre a keserűvizű források fenékrétegeiből is gipszkristályok társa
ságában.

A pannoniai rétegek második neme, a homok, jóval csekélyebb 
felszíni kiterjedésű. Az agyaggal váltakozó vékony rétegekben, a keserű
vizű források feltárásaiban volt észlelhető, míg a felszínen csak egy 
ponton, a Kocától Iv-re fekvő Duc-puszta közelében található csekély 
kiterjedésben. E helynek különös jelentőséget az a körülmény kölcso* 
nöz, hogy itt a pannoniai emelet felső rétegeit jellemző Cardium cf. 
Schmidti H oern. található a vörhenyes színű, vasoxidhidrátos homok
ban. E kövületek megtartása meglehetősen rossz, miért is csak két oly 
példányt sikerült lelnem, amely alkalmas a meghatározásra. Hogy a 
homok, amelyben e kövület itt előfordul, tulajdonképen szintén csak az 
agyag közé települt réteg, ezt igazolja az a körülmény, hogy a szántástól 
meg nem bolygatott helyeken az agyag áll szálban, s a homok csak a 
Ny-i lejtő egy kis részén bukik a felszínre. A Cardium cf. Schmidti 
H oekn. társaságában még a Dreissmsia sp. közelebbről meg nem hatá
rozható töredékei is előfordulnak.

A pannoniai emelet legfelsőbb szintjéhez tartoznak, vagy talán rész
ben már a levantei emelethez sorolhatók ama nagy felszíni elterjedésű 
kavicstelepek, amelyek Mocsa, Igmánd és az Almási-puszta között fekvő 
terület több pontján vannak feltárva. E kavics előfordulására nézve 
jellemző, hogy valamennyi lelőhelyén többé-kevésbbé zsákszerű elrende
ződést mutat, amelyen belül a durvább kavics vékony homokcsíkokkal 
váltakozik. Faunájáról már a múlt évi jelentésemben beszámoltam, 
amelyet most még csak azzal egészíthetek ki, hogy az ott felsorolt kövü
leteken kívül még egy Congeria sp. gömbölyűre koptatott töredékei is 
nagy számmal találhatók benne.

Talajismereti szempontból a pannoniai emelet rétegei nem mutat
nak nagy változatosságot. Ama helyeken, hol agyag van a felszí
nen, a felső talaj csak annyiban tér el az alsó talajtól, hogy az inten
zivebb kultúra folytán az előbbinek szerkezete valamivel lazább és alig 
0*40 m melységben már a szálban álló agyag következik, amely 2 m 
mélységig semmi változást nem mutat. Talajtani tekintetben ettől eltérő 
a keserűvizek feltárásainak szelvénye, mert itt az agyag íelső talaja 
0*20—0*30 méter vastag holocén homokos agyag, amely alatt mintegy 
1*50 m-ig igen homokos sárga pontusi agyag, 1*90 m-ig pedig homok 
következik. A tiszta agyag itt csak 2*0 m mélységben kezdődik.

A pannoniai homok felső talaja kissé agyagos, itt-ott kavicsos 
homok; alsó talaja — így a Dúc puszta közelében — erősen vasoxid- 
hidrátos homok, amely 2 m mélységig e helyen változást nem mutat. 
Kocstól a Széndihatárhegy felé vezető úton egy feltárásban a pan-
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noniai homoknak mintegy 40 cm vastag laza agyagos homok felső 
talaja van.

A kavicstelepek felső talaja ott, ahol ilyen a homokban bővelkedő 
kavicsot vékony rétegben fedi, kavicsos homokból áll; így találjuk ezt 
az Igmánd, Mocsa és Almásd-puszfca közötti terület több pontján. Ahol 
azonban a kavicsot vastagabb pleisztocén takarja, ott önálló felső 
talaja nincs.

A pleisztocén^képződményt területünkön kizárólag a lösz képviseli, 
amely mint vékonyabb, majd vastagabb takaró a pannoniai emelet fen
tebb ismertetett rétegeit borítja. Csaknem kizárólag típusos ez a lösz és 
csak kis, a térképen ki sem jelölhető területeken szerepel homokos vál
tozatával. A típusos lösz felső talaja mintegy 0'40—0*50 m-ig barna, 
majd sárga vályog, míg homokos félesége homokos vályog feltalajt 
enged megkülönböztetni. Mindkét talajnem alsó talaja 2 m-ig válto
zatlan lösz.

A holocén csak ama egy-két szűk völgyre szorítkozik, amelyekről 
bővebben úgy az előzőkben, mint pedig a múlt évi jelentésemben be
számoltam. Túlnyomóan mint barna agyag, egyes pontokon pedig mint 
jelentéktelen kiterjedésű mocsárterület különböztethető meg.

*

Ezekben beszámolva, kedves kötelességemnek kívánok még eleget 
tenni, midőn N agy Imre úrnak, a pannonhalmi főapátság tömördpusztai 
intézőjének ama jóindulatáért, amelylyel felvételi munkámat oly önzet
lenül támogatni szíves volt, e helyen is hálás köszönetemet fejezem ki.


